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RESUMO 

 

 

As eleições legislativas de 14 de setembro de 1930 marcariam, na Alemanha, o início 

da ascensão do nacional-socialismo que, passando pela nomeação de Adolf Hitler como 

chanceler alemão, a 30 de janeiro de 1933, viria a culminar numa rápida nazificação do 

Estado e sociedade alemães. O plebiscito sobre a retirada da Alemanha da Sociedade 

das Nações e as eleições legislativas que simultaneamente se realizaram, a 12 de 

novembro de 1933, viriam a tornar evidente a consolidação da ditadura nazi no poder. 

Era o início do Terceiro Reich. 

Em Portugal, depois de instaurada a Ditadura Militar (28 de maio de 1926), a entrada 

de António de Oliveira Salazar para o cargo de Ministro das Finanças, em 1928, viria 

marcar o início do percurso que levaria Salazar até à chefia do Governo português, em 

julho de 1932, culminando na definitiva consolidação da ditadura salazarista no poder 

através da aprovação de uma nova Constituição, em março de 1933. Era o início do 

Estado Novo. 

Tendo em consideração o paralelismo temporal entre a afirmação e consolidação do 

regime nazi, na Alemanha, e do regime salazarista, em Portugal, quisemos, com esta 

investigação, estudar a forma como as elites portuguesas foram acompanhando, através 

da imprensa, a emergência do partido nazi e procuramos descobrir quais as implicações 

que essa ascensão poderá ter tido no apoio dado por essas elites ao projeto político 

protagonizado pelo salazarismo. 

 

 

 

Palavras-Chave: Portugal; Alemanha; salazarismo; nacional-socialismo; Estado 
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ABSTRACT 

 

 

The German elections on September 14th of 1930 would mark the beginning of the 

rise to power by the national-socialist party that, after the appointment of Adolf Hitler 

as German Chancellor, on January 30th of 1933, would culminate in the quick 

nazification of the German State and society. The plebiscite about the withdrawal of 

Germany of the League of Nations and the elections that took place simultaneously, on 

November 12th of 1933, would make it absolutely clear that the Nazi dictatorship had 

successfully consolidated itself in German power. It was the beginning of the Third 

Reich. 

In Portugal, after the installment of a military dictatorship (May 28th of 1926), the 

appointment of António de Oliveira Salazar as Minister of Finance, in 1928, would 

mark the beginning of the path that would lead Salazar to the leadership of the 

Portuguese government, on July of 1932, ending up in the definitive consolidation of 

Salazar’s dictatorship with the approval of a new Constitution, on March of 1933. It was 

the beginning of the Estado Novo (New State). 

Taking into consideration the temporal parallel between the affirmation and 

consolidation of the Nazi regime, in Germany, and the salazarist regime, in Portugal, 

this investigation is aimed at studying the way the Portuguese elites followed, through 

the Press, the rise of the Nazi party and to uncover the implications that that same rise 

might have had in the support given by those elites to the political project of the 

salazarismo. 
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I Parte 
 

1. Introdução 
1.1. Motivação 

Este trabalho de investigação surge no seguimento de uma motivação claramente 

pessoal que se foi desenvolvendo quando era ainda aluno da licenciatura de Línguas e 

Relações Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi a partir 

desse período que me interessei pela análise ideológica do regime salazarista que 

dominou o Estado e a sociedade portuguesa por mais de 40 anos. Na sequência do meu 

percurso académico entrei em contacto com a discussão que se havia, desde há muito, 

criado em volta da adjetivação ideológica do Estado Novo português, particularmente 

com a discussão, ainda em aberto, sobre uma possível inserção do regime português na 

família dos fascismos, que alastraram pela Europa no período entre guerras. Quanto a 

essa questão, assumo, desde já, defender que me parece perfeitamente razoável – e 

historicamente válido – que se inclua o regime liderado por Salazar na esfera ideológica 

do(s) fascismo(s). Não será, no entanto, esta a questão que dominará o trabalho que 

agora se apresenta ao leitor – embora ela esteja, inevitavelmente, presente ao longo de 

todo o exercício analítico que se fará em volta dos dados obtidos através das fontes 

primárias que foram escolhidas. 

Um outro factor assumiu, no entanto, um papel predominante na escolha do caminho 

para a investigação que agora apresentamos ao leitor. Esse factor foi o do nível de 

originalidade que um trabalho deste género poderá apresentar, tanto entre a 

historiografia portuguesa com estrangeira. Efetivamente, na nossa busca por trabalhos 

análogos – ou mesmo idênticos, que, a existirem, nos obrigariam a uma redefinição do 

nosso objeto de estudo - ao que nos propúnhamos fazer, verificamos não existir uma 

análise aprofundada das fontes jornalísticas que selecionamos. Próximo de um estudo 

desse tipo, contudo, aparece-nos o trabalho de João Medina1, no qual, abordando-se a 

relação que se estabeleceu entre nacional-sindicalistas e salazaristas, o autor decidiu 

incluir um capítulo no qual procura esclarecer a posição que o Nacional-Sindicalismo 

português assumia face ao nazismo, por essa altura já em rápida ascensão na Alemanha, 

                                                           
1  MEDINA, João, Salazar e os fascistas – Salazarismo e nacional-sindicalismo, Lisboa: Livraria Bertrand, 1978  
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através da análise daquilo que no Revolução se foi dizendo sobre o movimento liderado 

por Hitler. Cremos, no entanto, tratar-se de um trabalho bastante incompleto – mesmo 

considerando apenas a análise do diário do Nacional-Sindicalismo -, no qual se 

omitiram artigos de opinião que, em nosso entender, serão essenciais para que se 

perceba, sem distorção, o posicionamento politico-ideológico dos camisas azuis face às 

variadas correntes políticas suas contemporâneas.  

Ainda dentro do panorama historiográfico português, mais recentemente, destacamos 

a obra organizada por Mário Matos e Orlando Grossegesse2 na qual se compilaram as 

comunicações feitas num colóquio organizado em 2008, na Universidade do Minho, e 

no qual se procuram encontrar “zonas de contacto” entre o regime português do Estado 

Novo e o regime alemão do Terceiro Reich, no período compreendido entre 1933 e 

1945. Tratando-se de estudos feitos através das mais variadas perspetivas disciplinares, 

a verdade é que o recurso ao estudo da imprensa da época se verifica ser muito residual. 

A nível internacional, salientamos o trabalho de Alfred Grosser3 que se dedicou a 

uma análise do que foi sendo escrito na imprensa internacional – sem que, no entanto, 

se incluam nesse seu trabalho fontes jornalísticas portuguesas – sobre a ascensão do 

partido nazi ao poder.  

Para além das obras anteriormente referenciadas, é verdade que, em vários outros 

artigos4 se recorre à análise – ainda que, na maioria dos casos, muito pouco aprofundada 

– dos órgãos da imprensa portuguesa de que neste trabalho nos ocuparemos.  

Finalmente, será importante referir alguns trabalhos de outros autores que, não tendo 

abordado em profundidade uma possível influência que a emergência do nazismo 

poderá ter tido na institucionalização da ditadura salazarista, em Portugal, trabalharam, 

isso sim, a questão da proximidade ideológica entre o Estado Novo português e o 

regime fascista italiano. Se, como já referimos, essa possível convergência ideológica 

entre salazarismo e fascismo não será a questão central deste trabalho, é, no entanto, 

inegável que trabalhos como os de Fernando Rosas5, Luís Reis Torgal6, António Costa 

                                                           
2  MATOS, Mário; GROSSEGESSE, Orlando (orgs.), Zonas de Contacto - Estado Novo / III Reich (1933-1945), 
Perafita: TDP Lda. -Edições, 2011 
3  GROSSER, Alfred, A subida de Hitler ao poder: a ditadura e a imprensa, trad. port., Lisboa: Editorial 
Estampa, 1979 
4  Cf., por exemplo, CRUZ, Manuel Braga da, «As elites católicas nos primórdios do salazarismo», Análise 
Social, vol. xxvii (116-117), Lisboa, 1992 (2.°-3.°), pp. 547-574, artigo no qual o autor recorre à análise das Novidades 
no sentido de evidenciar a oposição dos católicos portugueses ao nacional-socialismo alemão. 
5  Sobre o processo de institucionalização da ditadura salazarista consultar ROSAS, Fernando, «As grandes 
linhas da evolução institucional», in ROSAS, Fernando (coord.), Portugal e o Estado Novo (1930-1960), in SERRÃO, 
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Pinto7 e, temporalmente bastante mais afastado – mas importante para que se perceba a 

evolução historiográfica que, em Portugal, se foi produzindo sobre esta matéria -, de 

Paulo Martins8, bem como ainda, a nível internacional, o trabalho de Mario Ivani9, não 

poderiam deixar de ser estudos com enorme interesse para esta nossa investigação. 

1.2. Problema 

Atendendo à coincidência cronológica que se verificou entre a ascensão e 

consolidação do salazarismo, em Portugal, e do nacional-socialismo, na Alemanha - 

Salazar assumiria a chefia do Governo português em julho de 1932 enquanto Hitler 

assumiria o cargo equivalente, na Alemanha, cerca de sete meses mais tarde -, 

procuramos analisar a forma como, a partir de Portugal, se foi percecionando a rápida 

emergência do partido nazi. Particularmente, procuramos, através da análise de órgãos 

da imprensa portuguesa, perceber qual a influência que a emergência do nacional-

socialismo, na Alemanha, poderá ter tido na própria institucionalização da ditadura 

salazarista, em Portugal. Ou seja, procuramos identificar o peso que a evolução política 

da Alemanha no sentido da ditadura nazi-fascista, poderá ter tido sobre as elites 

portuguesas no sentido do seu apoio, ou oposição, à construção de uma ditadura 

nacional que se definisse pelos moldes propostos pelo salazarismo.  

Conscientes de que a emergência do nacional-socialismo não poderia deixar de criar 

sobre si uma pluralidade de opiniões, ate mesmo dentro da própria coligação que 

apoiava a ditadura portuguesa, procuraremos fazer contrastar essas diferenças, no 

sentido de podermos identificar focos de, mais ou menos evidente, germanofilia, ou, até 

mesmo, de um possível apoio ideológico dado ao nazismo. 

Tendo em consideração o importante papel que os católicos viriam a desempenhar na 

emergência de ditaduras de cariz fascista, por toda a Europa, o peso dos católicos 

portugueses dentro da coligação de apoio à ditadura e, finalmente, a influência que os 

católicos alemães viriam a ter na ascensão e consolidação da ditadura nazi, 
                                                                                                                                                                          
Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira (dirs.), Nova História de Portugal, Lisboa: Editorial Presença, pp. 86-143, e, sobre a 
proximidade ideológica entre o salazarismo e o fascismo consultar ROSAS, Fernando, «Cinco pontos em torno do 
estudo comparado do fascismo», in revista Vértice (II Série), abril 1989, pp. 21-29. 
6  Consultar TORGAL, Luís Reis, Estados Novos Estado Novo (2 vols.), Coimbra: Imprensa da Universidade 
de Coimbra, 2009. 
7  Consultar PINTO, António Costa, O salazarismo e o fascismo europeu: problemas de interpretação nas 
ciências sociais, Lisboa: Editorial Estampa, 1992. 
8  Consultar MARTINS, Paulo, «Estado Novo 48 anos de regime inspirado no “fascismo” italiano», in revista 
História, n.º 89, março 1986, pp. 54-83. 
9  Consultar IVANI, Mario, Esportare il Fascismo, collaborazione di polízia e diplomazia culturale tra Italia 
fascista e Portogallo di Salazar (1928-1945), Bologna: Clueb, 2008. 
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procuraremos analisar, com particular interesse, a forma como os católicos portugueses 

iam vendo, não apenas o próprio programa nacional-socialista, mas também as relações 

que se foram estabelecendo entre o Vaticano, a Alemanha e a Itália fascista. 

Tendo em atenção a política expansionista que o nacional-socialismo alemão sempre 

defendeu, cremos ser importante procurar nas fontes selecionadas possíveis sinais de 

preocupação relativamente a esse aspeto do programa nazi. Ou seja, tentaremos 

perceber quais os principais “medos” que o nazismo despertava entre as elites 

jornalísticas portuguesas, particularmente, se estas receavam, já por essa altura, que os 

nazis pudessem vir a despoletar uma nova guerra mundial, ou se, sendo Portugal uma 

potência colonial, se temia que a Alemanha nazi pudesse vir a representar uma ameaça 

para o Império colonial português.  

Analisando a forma como a imprensa representativa de forças políticas que iam 

dando o seu apoio à ditadura portuguesa, bem como de um jornal porta-voz da oposição 

republicana moderada e, por isso mesmo, tolerada pela mesma, ia acompanhando a 

rápida ascensão até ao poder do movimento liderado por Adolf Hitler, não poderíamos 

deixar de tentar perceber qual o posicionamento que cada um dos órgãos da imprensa 

analisados adotava sobre pontos particularmente “sensíveis” do programa nacional-

socialista. Em particular, procuraremos perceber qual a opinião que em cada um desses 

jornais se veiculava sobre o feroz anti-semitismo nazi, tentando, com tal análise, 

perceber se entre as elites politico-jornalísticas desse período existia, ou não, um efetivo 

preconceito anti-semita. 

Finalmente, para a abordagem a toda esta problemática, procuramos definir um período 

temporal que, integrando-se na década de 30, se não incluísse no período da Guerra 

Civil de Espanha (1936-39) – já muito trabalhado por Manuel Loff10 ao longo dos 

últimos anos. Nesse sentido, apresentaremos ao leitor os resultados de um trabalho de 

pesquisa que se centrou no período que se inicia em setembro de 1930, por ter sido no 

dia 14 desse mês que, depois da realização de eleições legislativas, os nazis veriam a 

sua representação parlamentar disparar vertiginosamente de 12 para 107 deputados no 

Reichstag, e termina em novembro de 1933, por ter sido no dia 12 desse mesmo mês 

que, através da realização simultânea de um plebiscito sobre a retirada da Alemanha da 
                                                           
10  Manuel Loff produziu trabalhos muito importantes relativamente à fascização dos dois regimes Ibéricos. Cf., 
por exemplo, LOFF, Manuel, Salazarismo e Franquismo na Época de Hitler (1936-1942). Convergência política, 
preconceito ideológico e oportunidade histórica na redefinição internacional de Portugal e Espanha, Porto: Campo das 
Letras, 1996 e LOFF, Manuel, “O nosso século é fascista!” O Mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945), Porto: 
Campo das Letras, 2008.  
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Sociedade das Nações e de eleições legislativas, se viria a tornar evidente que o 

nacional-socialismo se tinha, definitivamente, consolidado no poder alemão. 

1.3. Objetivos e estrutura 

Num trabalho que, esperamos, se apresente ao leitor como arrojado, propusemo-nos 

alcançar um objetivo mais geral de análise do paralelo que se estabeleceu entre os 

processos de criação da ditadura nazi, na Alemanha, e salazarista, em Portugal, já que, 

como verificaremos, todo o desenvolvimento político que se foi desenrolando na 

Alemanha entre 1930 e 1933, foi sendo percecionado pelos jornais em análise à luz da 

situação política portuguesa, para a qual, aliás, se ia procurando encontrar ensinamentos 

aplicáveis ao caso nacional. 

Em todo o caso, relativamente a alguns objetivos mais específicos, procuramos fazer 

coincidi-los com os capítulos que definimos para este nosso trabalho. Assim sendo, e 

partindo do pressuposto que o leitor não conheça em profundidade o circunstancialismo 

histórico que levou à emergência do Estado Novo e do Terceiro Reich, na Primeira 

Parte deste trabalho faremos uma breve contextualização do caminho político seguido 

na Alemanha entre 1930 e 1933, seguindo-se a essa um exercício idêntico para o caso 

português.  

Na Segunda Parte deste trabalho apresentaremos ao leitor os dados obtidos através 

do trabalho de pesquisa que realizamos, tendo optado por começar no 4º capítulo (“A 

ascensão do Partido Nacional-Socialista ao Poder”) por procurar tornar mais claro se os 

jornais portugueses em análise se aperceberam – e, se o fizeram, a partir de que 

momento… – de que, na Alemanha, se caminhava para a ditadura nazi-fascista, bem 

como do papel que os católicos alemães desempenharam na ascensão e consolidação de 

Hitler no poder alemão.  

No 5º capítulo (“Na Hora das Ditaduras: A ditadura salazarista e a ditadura nazi”) 

procuramos fazer uma análise do posicionamento ideológico adotado por cada um dos 

jornais em análise – nomeadamente face à oposição entre o sistema ditatorial e o 

democrático e entre comunismo e fascismo. Para além disso, numa época na qual se 

reverenciavam já os “grande Chefes”, procuramos dar a conhecer as impressões que os 

principais dirigentes fascistas, Mussolini, Hitler e Salazar – que nesse lote incluímos por 

razões óbvias de interesse para o trabalho que apresentamos… - produziam nos quatro 

jornais que analisamos. Finalmente, num último subcapítulo (“Na vanguarda» das 

Ditaduras: modelo alemão ou português?”), procuramos evidenciar aqueles que possam 
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ter sido percecionados pelos jornais em análise como pontos de convergência ou 

divergência entre a ditadura portuguesa e a ditadura alemã, tentando, igualmente, 

perceber qual delas, segundo as fontes que se analisaram, serviria de referência a nível 

internacional.  

No 6º capítulo deste trabalho (“O Imperialismo germânico: a ameaça europeia e 

colonial”) procuramos reconhecer nos jornais em análise quais os principais medos que 

a concretização de uma ditadura nazi na Alemanha provocava nas elites jornalísticas 

portuguesas desse período. Particularmente, procuramos perceber se em Portugal a 

imprensa nacional se apercebia da perigosidade do nazismo para a paz internacional e se 

esse movimento, depois de se consolidar no poder alemão, era visto como uma ameaça 

à integridade do Império colonial português.  

No 7º capítulo (“O anti-semitismo nazi: o «problema» judaico”) procuramos abordar 

a questão do anti-semitismo, tentando perceber como se posicionava cada jornal 

analisado face a essa característica, tão vincada, da ideologia nazi.  

Finalmente, um último capítulo no qual faremos constar as conclusões a que 

chegamos na sequência do nosso trabalho de investigação. 

1.4. Fontes 

Tendo-nos questionado, tal como Alfred Grosser, sobre a «possibilidade de se fazer 

história contemporânea usando-se a imprensa como instrumento de trabalho, não único, 

mas essencial» (GROSSER, 1979: 14), decidimos optar pela escolha de órgãos da 

imprensa portuguesa que pudessem transmitir-nos visões politico-ideológicas diferentes 

dentro da coligação das direitas portuguesas que viria a dar origem ao triunfo da fação 

salazarista. Nesse sentido, analisaremos dois jornais que davam claramente o seu apoio 

a Salazar (Diário da Manhã e Novidades), aos quais juntamos um outro (Revolução) 

que, apoiando a Ditadura Nacional, acabaria por procurar que essa não se viesse a 

definir pelos moldes propostos pelo salazarismo, e, finalmente, um último jornal 

(República) que, representando uma oposição moderada à ditadura, ia sendo por esta 

tolerado e que, assim sendo, cremos, poderá proporcionar uma boa fonte de contraste 

relativamente ao posicionamento ideológico defendido pelos restantes jornais 

selecionados.  

Acreditando que, em Portugal, a historiografia não produziu uma verdadeira análise 

comparada, tão exaustiva como aquela que nos propomos apresentar, de periódicos 

portugueses que pudessem dar uma perspetiva interessante sobre a forma como foi 



7 

 

percecionada a alternativa nazi, quando esta se assumiu, definitivamente, como tal na 

Alemanha, procedemos a um levantamento de tudo quanto fosse relevante para a 

temática de que nos ocupamos nos jornais anteriormente citados. Tal como já referimos, 

balizamos o nosso trabalho dentro do período que se inicia em setembro de 1930 e 

termina em novembro de 1933. Há que salientar, contudo, que, no caso do Diário da 

Manhã, o nosso trabalho se iniciou apenas em 4 de abril de 1931 – data na qual se inicia 

a publicação deste diário -, e que, no caso do Revolução, o nosso trabalho arrancou já 

em 15 de fevereiro de 1932 – data a partir da qual se passa a publicar este jornal -, tendo 

terminado, neste caso, prematuramente, a 23 de setembro de 1933 – momento no qual 

se suspende a publicação deste periódico. Sem espaço para fazer uma apresentação 

detalhada dos periódicos selecionados11, será, no entanto, imperativo que sobre cada um 

deles façamos uma brevíssima apresentação, que servirá, cremos, como base de 

justificação para a seleção destas fontes primárias como ponto de partida para este 

trabalho.  

Enquanto órgão da União Nacional, o Diário da Manhã autodefinia-se como sendo 

de apoio à ditadura – a partir de abril de 1933, salazarista -, procurando «bem servir os 

superiores interesses da Nação», apoiando essa «obra de reconstrução e de pacificação 

nacional»12 que a Ditadura Militar – já com Salazar numa posição de destaque dentro 

desta – iria levando a cabo em Portugal. Este jornal, cujo subtítulo afirmava, 

significativamente, ser de «Doutrina Política e de Grande Informação», procurava servir 

de veículo da propaganda da Ditadura Nacional e nele viriam a escrever vários dos mais 

entusiastas apoiantes do salazarismo. 

Enquanto órgão do Episcopado Português, o Novidades assumia não se virem a 

inserir nas suas páginas «reticência[s] às instruções da Santa Sé», já que este diário seria 

dirigido pelo «magistério da Igreja Católica»13. Defensor dos interesses católicos, o 

Novidades seria, durante o período de afirmação de Salazar no poder português, 

efetivamente, um jornal de apoio claro à ação política do ditador em ascensão – que, 

não nos esqueçamos, tinha sido um dos principais dirigentes do catolicismo político em 

Portugal e que, como veremos (cf. Capítulo 3), beneficiou do apoio dos católicos quer 

na sua entrada para o governo como Ministro das Finanças (1928), quer na sua 

                                                           
11  Para informações mais detalhadas sobre estes quatro jornais remetemos o leitor para a consulta de LEMOS, 
Mário Matos, Jornais diários portugueses do século XX: um dicionário, Coimbra: Ariadne Editora, 2006. 
12  In Diário da Manhã, 4.4.1931, Lisboa, p. 1. 
13  «Por Deus e por Portugal», in Novidades, 15.12.1923, Lisboa, p. 1. 
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nomeação como Presidente do Ministério (1932). De resto, este órgão da imprensa 

nacional será particularmente importante para a análise sobre o papel que os católicos 

desempenharam na construção quer do regime português do Estado Novo, quer do 

regime alemão do Terceiro Reich nazi. 

O República, iniciando a sua segunda edição em maio de 1930, apresentava-se como 

um jornal de oposição republicana moderada à coligação das forças de direita que 

suportavam o regime que se havia sobreposto ao regime republicano, vigente em 

Portugal entre 1910 e 1926. Nesse sentido, o diário republicano esclarecia que, não 

sendo «um jornal da direita»14, seria um jornal da «extrema esquerda, mas dentro da 

ideologia republicana», que procuraria defender «as justas aspirações do operariado»15 

português. Dentro do que fosse «permitido pelas circunstâncias» - não nos esqueçamos 

que a Ditadura Militar tinha institucionalizado um regime de censura à imprensa –, o 

jornal republicano procuraria «trazer o povo português, e especialmente o povo 

republicano, ao corrente de todas as questões políticas e sociais, de todas as questões 

religiosas, económicas e financeiras» que fossem «impelindo o velho mundo para um 

mundo novo», sem «sectarismos, sem paixão, sem facciosismo» e «sem ideias 

preconcebidas»16. Abertamente anticlerical e apoiante do sistema democrático, o 

República procurava defender pressupostos politico-ideológicos contrários ao regime 

ditatorial instaurado a partir de 1926, sem sair da legalidade imposta por este.  

O último dos jornais de que aqui nos ocuparemos, o Revolução, tendo sido criado 

pelos nacional-sindicalistas, assumidamente «nacionalistas, anti-liberais, anti-

capitalistas e anti-burgueses», procuraria ajudar na tarefa de libertar Portugal da 

«algazarra sacrílega [sic] e grotesca da democracia parlamentar», substituindo-a por 

uma «ordem nova hierárquica e autoritária»17. Não representando, como o Diário da 

Manhã, «o pensamento da ditadura portuguesa […] [e] o pensamento do chefe de 

Estado e de todos os ministros»18, a verdade é que o Nacional-Sindicalismo se integraria 

na coligação das forças de direita que apoiavam a ditadura, apesar de alguns nacional-

sindicalistas virem a entrar em rota de colisão com o novo regime salazarista que se 

                                                           
14  CARVALHO, Ribeiro de, «Palavras claras. A “República” é um jornal que quer Ordem e Paz dentro das 
instituições republicanas e democráticas», in República, 12.11.1931, Lisboa, p. 1. 
15  CARVALHO, Ribeiro de, «A razão de uma atitude. Extremistas da direita e extremistas da esquerda», in 
República, 4.1.1932, Lisboa, p. 1. 
16  CARVALHO, Ribeiro de, «A questão social moderna. A última Encíclica papal», in República, 15.6.1932, 
Lisboa, p. 1. 
17  PEDRO, António, «Editorial», in Revolução, 15.2.1932, Lisboa, p. 1. 
18  FARIA, Dutra, «Nota política. I – Parabéns e pêsames», in Revolução, 31.3.1932, Lisboa, p. 4. 
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instalaria, definitivamente, no poder a partir da aprovação da Constituição de 1933 (cf. 

Capítulo 3).  

Ou seja, parece-nos que os quatro órgãos da imprensa portuguesa selecionados nos 

poderão dar perspetivas político-ideológicas diferentes sobre a ascensão do nacional-

socialismo na Alemanha, representando, ainda assim, uma amostra representativamente 

válida das várias forças políticas que constituíam a base de apoio sobre a qual Salazar 

viria a constituir o regime do Estado Novo, bem como da influência que a rápida 

emergência de uma ditadura nazi-fascista, na Alemanha, poderá ter tido sobre esse 

mesmo processo de criação – e consolidação – do novo regime ditatorial português. Por 

outras palavras, acreditamos que a análise de cada um dos jornais selecionados nos 

poderá ajudar na concretização dos objetivos que definimos para este nosso trabalho, ao 

refletir o posicionamento que as várias fações políticas que eles representavam 

assumiam face ao advento do nazismo na Alemanha, bem como as implicações políticas 

que esse acontecimento histórico teve no panorama político português do período em 

análise. 

1.5. Metodologia 

Para alcançarmos os objetivos definidos neste capítulo introdutório, optamos por 

uma metodologia de tratamento analítico dos dados que retiramos das fontes primárias 

selecionadas. Justamente porque acreditamos que o discurso político-jornalístico, mais 

do que simplesmente citado, deverá ser analisado e interpretado à luz do conhecimento 

histórico acumulado sobre as circunstâncias que o enformaram. Nesse sentido, para 

além da nossa interpretação dos factos e posições assumidas nas páginas dos jornais que 

analisamos, procuramos, sempre que possível, incluir, no corpo do texto, citações de 

teses defendidas, sobre os assuntos em análise, por outros autores, que sobre essa 

determinada temática se tenham debruçado, em livros, capítulos de livros ou artigos da 

sua autoria. Assim, quando no 2º capítulo deste trabalho apresentamos ao leitor um 

estado da questão sobre a ascensão de Hitler ao poder, recorremos à consulta e citação 

de trabalhos, mais antigos, de autores como Gilbert Badia ou William Shirer, bem como 

de trabalhos mais recentes como os de Ian Kershaw, entre outros. Já quando, no 3º 

capítulo, procedemos ao mesmo exercício sobre o caso português, consultamos e 

citamos autores como Manuel Braga da Cruz, Filipe Ribeiro de Meneses, António Costa 

Pinto ou Fernando Rosas, entre outros. Foram ainda particularmente importantes, ao 
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longo de toda esta dissertação, os trabalhos de Enzo Collotti, João Medina, Manuel Loff 

ou Alfred Grosser, entre outros. 

Procuramos ainda não isolar completamente, umas das outras, as afirmações 

produzidas em cada um dos jornais. Isto porque nos parece que, em muitos casos, elas 

se complementam, se contradizem e, várias vezes, se explicam entre si.  

Será ainda importante referir que toda a análise que viremos a fazer dos textos 

editoriais retirados das fontes primárias selecionadas será feita tendo em consideração 

as limitações dos mesmos. Referimo-nos, obviamente, e antes de mais, ao processo 

censório a que esses mesmos textos eram submetidos – ainda que reconheçamos que, 

analisando essencialmente jornais representativos de forças políticas apoiantes da 

ditadura, ou, em todo o caso, de uma oposição moderada à mesma, a censura que sobre 

esses órgãos da imprensa portuguesa era exercida seria, significativamente, menos 

apertada do que aquela imposta a jornais que procurassem entrar por um caminho de 

crítica mais frontal ao regime. Tendo ainda em consideração que o balizamento 

temporal que definimos para o nosso trabalho o coloca numa década na qual a taxa de 

analfabetismo da população portuguesa era particularmente alta19, não poderíamos 

deixar de sublinhar que o estudo que aqui apresentamos reflete, essencialmente, o 

posicionamento ideológico adotado pelas elites nacionais. Isso não impede, no entanto, 

que, reconhecendo o duplo papel de representação/criação de opinião política 

desempenhado pelos jornais, nos pareça especialmente importante um estudo deste 

género, no sentido de se proporcionar uma imagem mais clara não só da doutrinação 

ideológica das elites sociopolíticas, que se foi levando a cabo, mas também do peso que 

estas viriam a ter no enviesamento ideológico do próprio regime que viria a governar 

Portugal nos 40 anos seguintes. 

Num trabalho de pesquisa tão extenso – foram analisados milhares de números dos 

quatro jornais referenciados – não poderiam deixar de surgir várias dificuldades. Uma 

das maiores com que nos deparamos está relacionada com a identificação dos autores 

dos vários artigos que serão citados. Caindo o nosso trabalho sobre um período no qual 

o regime ditatorial fazia abater sobre a imprensa um forte regime de censura, não 

admira que, como bem refere Daniel Pires, se criassem «maneiras de se dizer o que se 

pretendia sem que os guardiães da sociedade o notassem», usando-se «pseudónimos 

                                                           
19  Em 1930 a taxa de analfabetismo feminino rondava os 70% e a taxa de analfabetismo masculina os 55%. Cf. 
PROENÇA, Maria Cândida, «Analfabetismo», in ROSAS, Fernando; BRITO, J. M. Brandão de (dir.). Dicionário de 
História do Estado Novo, vol. I, [S.I.:] Círculo de Leitores, 1996. 
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literários que serviam de manobra de diversão e que confundiam essa “máquina 

liberticida” que dá pelo nome de censura» (PIRES, 2000: 24). Mas se a identificação de 

pseudónimos pode, muitas vezes, ser problemática, a verdade é que, grande parte das 

vezes, nem essa referência acompanhava o artigo em questão. Os artigos eram 

recorrentemente da autoria de anónimos ou, variadíssimas vezes, assinados recorrendo-

se à inscrição de iniciais, que tornam a identificação do autor, na maior parte dos casos, 

praticamente impossível. Dadas estas dificuldades, optamos por, na referenciação do 

artigo citado, em nota de rodapé, simplesmente omitir a identificação do autor do 

referido artigo, nos casos em que este não se encontre identificado no original – nos 

restantes casos, fizemos constar a identificação do autor tal como ela aparece na fonte. 

Em vários outros casos ainda, nos quais o autor se identificava no final do artigo, 

tivemos, todavia, grandes dificuldades em obter referências biográficas sobre o mesmo 

e, portanto, apresentaremos ao leitor, essas referências sempre que as conseguimos obter 

– omitindo-as quando a elas não conseguimos, apesar dos nossos esforços, ter acesso. 

Concluindo, numa pesquisa exploratória das fontes que integram este trabalho 

constatamos, desde logo, que a produção de textos editoriais sobre o momento político 

alemão nos jornais selecionados foi abundante. Reconhecendo que uma das capacidades 

que qualquer historiador deve apresentar é a capacidade de seleção e síntese dos dados 

que analisa, procuramos fazer constar neste trabalho todas as informações que 

acreditarmos serem relevantes para a temática em questão, tentando, ainda assim, 

manter a extensão do texto produzido nos limites aceitáveis para uma dissertação de 

mestrado – muito embora tenha sido impossível manter este trabalho nos limites 

impostos a um dissertação de mestrado pós-Bolonha. 

Em todo o caso, acreditamos que esta nossa investigação, preenchendo um vazio 

relativo na historiografia produzida sobre as relações entre Portugal e a Alemanha nos 

inícios dos anos 30 do século passado, possa vir a apresentar-se ao leitor como um 

trabalho importante e historicamente pertinente, dando um contributo, por mais modesto 

que seja, para a clarificação histórica daquelas que foram, as sempre complexas, 

relações entre esses dois países e das suas respetivas elites. 
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2. Da República de Weimar ao Terceiro Reich (1930-33). 
Uma das principais funções que qualquer historiador deve assumir é a de fornecer 

ao leitor uma devida contextualização sobre a temática histórica que se propõe abordar. 

É exatamente aquilo que tentaremos conseguir com o presente capítulo deste trabalho. 

Nesse sentido, seria impossível introduzir o leitor na temática que guiará o 

desenvolvimento de todo este trabalho sem, antes de mais, fazer uma abordagem aos 

principais acontecimentos políticos que se foram desenrolando na Alemanha, 

principalmente entre setembro de 1930 e novembro de 1933. Com esta introdução 

poderá perceber o leitor que o período anteriormente definido serviu de delimitação 

temporal para esta dissertação justamente porque foi nesse mesmo espaço temporal que 

se verificou a ascensão do Partido Nacional-Socialista alemão. A intenção será que, no 

final deste capítulo, seja percetível que, depois de várias etapas e findos esses três anos 

e dois meses, o partido nazi tinha-se instalado definitivamente no poder, abrindo, a 

partir desse momento, a história do Terceiro Reich que viria a desembocar, em 1939, no 

início da Segunda Guerra Mundial e a terminar, em 1945, com a derrota da Alemanha 

nazi. É importante salientar, portanto, que se abordará neste capítulo o período de 

vigência da República de Weimar, muito menos conhecido do que o período que lhe 

sucedeu, ou seja, do Terceiro Reich. 

O final da Primeira Guerra Mundial foi um dos momentos mais marcantes na 

História. As ondas de choque que a mesma provocou foram, nos anos subsequentes, 

varrendo as sociedades europeias, marcadas pela enormidade da tragédia humana e 

pelas convulsões sócio-económicas que se lhe sucederam. A Europa pejou-se de 

ressentimento e desconfiança. Quando, em junho de 1919, se assina o Tratado de 

Versalhes, os intervenientes na Guerra, choram ainda os milhões de soldados mortos e 

debatem-se com o problema do regresso de mais de 50 milhões de soldados mobilizados 

que as economias não conseguiam absorver no mercado de trabalho. Não seria portanto 

de estranhar que esse mesmo tratado fosse marcado pelo sentimento de vingança de 

alguns dos vencedores da guerra, e de injustiça dos que haviam sido derrotados. Seria, 

portanto, difícil que em tais circunstâncias se alcançasse qualquer tipo de compromisso 

entre vencedores e derrotados que pudesse salvaguardar a Europa de, num futuro 

próximo, voltar a entrar em guerra. Culpabilizando a Alemanha pela guerra, impondo-

lhe pesadas reparações de guerra - que, com a depressão económica internacional que 

viria a atingir a Alemanha, esta deixou de poder pagar -, retirando-lhe territórios que 
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antes da guerra faziam parte do Império - não apenas territórios do coração da Europa, 

mas também todas as colónias de que, antes de 1914, a Alemanha dispunha -, limitando-

lhe os poderes que, de outra forma, fariam parte da soberania do Estado alemão, como, 

por exemplo, a limitação dos seus efectivos militares e a ilegalização da conscrição 

militar, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos estavam a prescrever as bases da 

profunda amargura que o povo alemão viria a sentir, e que viria a ser a base de 

exploração política utilizada pelos nazis, e assim, a criar todas as condições para que a 

Europa, e o mundo, voltassem, dentro em breve, a sofrer com as atrocidades da guerra. 

Serão esses sentimentos de injustiça e traição, que virão a perpassar toda a sociedade 

alemã no pós-guerra, que viriam a corroer, desde o início, as bases da República de 

Weimar1 e, já o sabemos, a ser exaustivamente explorados pela propaganda nazi até à 

sua definitiva «tomada do poder» em 1933. Neste sentido, afirma, e bem, Gilbert Badia 

que «Sobre ella [República de Weimar] pesa esta hipoteca desde el momento mismo en 

que fuera instaurada. El nuevo régimen es simplemente tolerado, mas no aceptado» 

(BADIA, 1964: 147). As bases em que fora criada a nova República faziam com que, 

logo desde o seu início, se tentasse ocultar a verdadeira debilidade de uma «República 

sin republicanos» (BADIA, 1964: 247).  

É dentro de todo este panorama que as forças conservadoras vão ganhando força 

dentro do espectro político alemão do período. Por esta altura a representação 

parlamentar do Partido Nacional-Socialista estava longe de ser, sequer, significativa. 

Nas eleições de 1924 o partido nazi elege apenas 4 deputados para o Reichstag e, 

mesmo nas eleições de 1928 os nazis conseguem eleger apenas 12 representantes 

parlamentares. Assim sendo «todo induce a pensar que los nacionalsocialistas son un 

grupo sin importancia destinado a desaparecer rápidamente.» (BADIA, 1964: 208). A 

Social-Democracia alemã vai, durante a década de vinte, suster as fundações da jovem 

República. Mas quando a crise económica de 1929 acerta em cheio na economia alemã, 

as forças nacionalistas, e muito especialmente o partido nazi, vão encontrar a sua 

oportunidade para ganharem a atenção do eleitorado alemão.  

Quando a crise económica rebenta nos Estados Unidos em outubro de 1929, a 

Alemanha está numa posição muito vulnerável. Dependente dos empréstimos 

americanos, a economia alemã ressente-se quase instantaneamente da falta de 

                                                           
1  A Constituição Weimar entraria em vigor a 14 de setembro de 1919. 
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financiamento. A acentuada decadência económica da Alemanha cria, no imediato, uma 

subida vertiginosa da taxa de desemprego que, entre 1931 e 1932, chega mesmo a 

atingir a terrível marca de 6 milhões de desempregados. Como seria de esperar, estas 

dificuldades da economia abrem alas a uma gravíssima crise social. Os batalhões de 

desempregados caem em situações de miséria e a classe média «espera que en la escena 

política surja un hombre capaz de ofrecerle soluciones radicales y abrirle nuevas 

perspectivas» (BADIA, 1964: 247). A exasperação das massas dá, obviamente, lugar a 

que aqueles que se vêm cair na escala social se predisponham a qualquer aventura 

política que afirme ser capaz de melhorar as suas condições de vida. É desta forma que 

a crise económica internacional assume o papel de primeiro grande teste à solidez da 

República de Weimar, abrindo caminho ao avanço da alternativa nazi enquanto 

salvadora da Nação alemã. Com a sua mensagem nacionalista, o Partido Nacional-

Socialista preenche, desde logo, a vontade popular de um radicalismo que fosse capaz 

de livrar a Alemanha do aprisionamento que lhe havia sido imposto pelo Tratado de 

Versalhes. Numa situação de crise, tanto económica como social, a Social-Democracia 

alemã vir-se-ia a demonstrar incapaz de guiar a Alemanha republicana no sentido da 

prosperidade. Logo nos primeiros meses de 1930, os social-democratas, demonstram as 

suas limitações ao deixar cair o gabinete de Hermann Müller. Face às crescentes 

dificuldades que se iam impondo à classe operária, Müller tenta aumentar as 

contribuições patronais para o fundo de desemprego. Essa tentativa viria a ser-lhe fatal. 

A 27 de março de 1930, Müller vê-se obrigado a abdicar da Chancelaria. A desgraça em 

que havia caído o gabinete de Müller acabaria por marcar o início do fim da hegemonia 

do SPD e, com isso, marcaria também a lenta implosão, a que se viria desde então a 

assistir, do sistema parlamentar da República de Weimar. Em última análise, «A queda 

do chanceler social-democrata Hermann Müller, e a sua substituição por Heinrich 

Brüning do Zentrum, foi o primeiro passo desnecessário no caminho suicida por que a 

República de Weimar enveredou» (KERSHAW, 2009: 171). 

Hindenburg2 encarrega o católico Heinrich Brüning de formar um novo governo3. 

O novo gabinete integra representantes do Zentrum católico, dos populistas e da ala 

moderada dos nacional-alemães e, segundo a vontade expressa pelo Presidente 

Hindenburg «no debe volver a ser un gobierno de coalición» (BADIA, 1964: 254). O 

                                                           
2  Presidente da República desde abril de 1925. 
3  O novo gabinete toma posse a 30 de março de 1930. 
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novo chanceler depara-se de imediato com dificuldades. Apesar de passar a governar 

através de decretos presidenciais4 que lhe permitiam contornar as dificuldades na 

obtenção de apoio parlamentar, Brüning vê-se obrigado a pedir ao Presidente a 

dissolução do Reichstag depois de este ter aprovado uma moção do SPD, com o apoio 

do NSDAP, dos comunistas e de um setor dos nacional-alemães, para retirar o projeto-

lei apresentado pelo chanceler com vista à imposição de cortes drásticos na despesa 

pública e a um aumento de impostos. A 18 de julho de 1930, Brüning lê no Parlamento 

o decreto de dissolução do mesmo. As novas eleições legislativas são marcadas para o 

dia 14 de setembro. Estas acabariam por ser as eleições que viriam a dar «ao movimento 

de Hitler a sua grande oportunidade eleitoral» (KERSHAW, 2009: 172) e, ao mesmo 

tempo, a demonstrar «a las claras, el proceso de “radicalización” de las masas» 

(BADIA,1964: 261). 

Hitler, e a propaganda nazi, viriam a tirar o máximo proveito do 

descontentamento generalizado que por essa altura se verificava quer entre a população 

rural quer entre a classe operária. A estas, Hitler, apresentava propostas de alívio das 

suas dificuldades económicas, prometendo simultaneamente, o castigo daqueles que, 

segundo ele, até então as tinham vindo a explorar. Quanto aos grandes industriais, o 

líder nazi, busca o seu apoio quando, em julho de 1930, expulsa do partido Otto 

Strasser5, que até então havia representado a ala mais “socialista” dentro do NSDAP. 

Aquilo que Hitler procura é afirmar o Partido Nacional-Socialista como a alternativa 

capaz de agradar a todos. As capacidades retóricas do Führer viriam a ser determinantes 

no estrondoso sucesso do partido nas eleições de setembro. No verão de 1930, «la 

propaganda de Hitler gira en torno de la fórmula “So wie bisher geht es nicht weiter” 

(esto no puede continuar así), que sin vacilar aprueban todas las víctimas de la crisis 

económica» (BADIA, 1964: 258). «Ou seja, O extraordinário sucesso na eleição de 

Setembro para o Reichstag não caiu do céu» (KERSHAW, 2009: 171). 

Quando os resultados eleitorais são revelados, aquilo a que se assiste é a um 

verdadeiro «terramoto político» e ao «resultado mais notável na história parlamentar da 

Alemanha» (KERSHAW, 2009: 176). O NSDAP passa de 12 deputados no Reichstag 

para 107! Ou seja, avança dos 2,6% obtidos nas eleições de 1928, para 18,3% dos votos. 

                                                           
4  Possibilidade que estava prevista no artigo 48º da Constituição. 
5  O seu irmão, Gregor Strasser, abandonaria também o NSDAP, em divergência com Hitler, a 8 de dezembro 
de 1932.  
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Isto significava que o partido nazi tinha conseguido o voto de praticamente seis milhões 

e meio de alemães. Se é verdade que o SPD continuava a ser a primeira força política no 

Reichstag, de repente, o NSDAP passa a ser o segundo partido com maior representação 

parlamentar6. Numa análise mais detalhada dos resultados destas eleições, percebe-se 

que os nazis captam o voto das populações menos urbanizadas, não se tendo o seu 

sucesso eleitoral refletido entre o eleitorado das grandes cidades. Assim sendo, a 

interpretação de que «los hitleristas logran una captación masiva de votos en las 

regiones en que el electorado, en materia política, es menos consciente» (BADIA, 1964: 

262) parece, nesta fase, assumir-se como a mais evidente. Seja como for, a dissolução 

do Parlamento conseguida por Brüning significou a oportunidade perfeita para a ultra-

direita nazi se afirmar como força política incontornável. A partir das eleições de 

setembro, «não só a Alemanha, mas também o mundo que a circundava, tiveram 

forçosamente de prestar atenção a Hitler» (KERSHAW, 2009: 178). O caminho para a 

Chancelaria passa, desde esse momento, a estar bem aberto para o líder nazi, o qual 

nunca se virá a contentar com menos do que o mais alto cargo do governo. O avanço 

nazi parece, nesta fase, imparável. 

Mas é, principalmente, da representação parlamentar dos social-democratas que 

depende a continuidade do gabinete de Brüning. Este beneficiou, apesar de o resultado 

eleitoral do NSDAP ter forçado a comunidade empresarial a dar atenção às 

reivindicações e promessas de Hitler, do facto de «a maior parte dos “capitães da 

indústria”» ter mantido «o seu saudável cepticismo com respeito ao movimento de 

Hitler, durante 1931» (KERSHAW, 2009: 193). Esta visão que os grandes industriais 

iam mantendo de Hitler viria também, em parte, a ser uma das razões da derrota do líder 

nazi nas eleições presidenciais de 1932. Isto porque, «durante as campanhas para as 

presidenciais na Primavera de 1932, a maior parte dos empresários mais proeminentes 

manteve-se firmemente por detrás de Hindenburg, não favorecendo Hitler» 

(KERSHAW, 2009: 193). Apesar da derrota, a adesão dos alemães ao estilo belicoso de 

Hitler foi mais uma vez confirmada pela votação que este conseguiu alcançar nessas 

eleições. A candidatura de Hitler impediu que Hindenburg fosse reeleito logo à primeira 

volta. A 13 de março de 1932, Hindenburg consegue 49,6% dos votos mas Hitler 

consegue reunir mais de 11 milhões de votos, reclamando 30,1% dos sufrágios. O 
                                                           
6  Nas eleições de setembro de 1930 o Zentrum consegue 14,8% dos votos, os comunistas 13,1%, o DNVP 
consegue 7% e o DVP 4,7%. 
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Führer continuava a escalada eleitoral que havia sido iniciada pelo partido em setembro 

de 1930. Se a subida vertiginosa do NSDAP nessas eleições tinha sido notável, a 

votação do seu líder nas presidenciais elevava ainda mais a base de apoio dos nazis 

(relembre-se que o NSDAP tinha obtido 18,3% dos votos em 1930 e a candidatura de 

Hitler conseguia elevar essa percentagem, na primeira volta das eleições presidenciais 

de 1932, para 30,1%). Mas na realidade a ascensão nazi nas votações não havia ainda 

terminado. A 10 de abril de 1932, apesar da reeleição de Hindenburg, na segunda volta 

das presidenciais, com 53%, Hitler viria a conseguir, mais uma vez, elevar o número de 

votantes nazis conseguindo cerca de 13 milhões de votos, que lhe passavam a dar uma 

representação de 36,8% dos eleitores. Os resultados da candidatura de Hitler à 

Presidência faziam, desde logo, prever o que se viria a passar nas eleições legislativas 

de julho desse mesmo ano.  

Entretanto, o gabinete de Brüning ia encontrando cada vez mais dificuldades para 

se manter no poder. Tal como já se referiu, a permanência de Brüning na Chancelaria 

dependia do apoio do SPD. Ora, a questão que ia levando os social-democratas a manter 

Brüning no poder tinha mais a ver com a alternativa que era percecionada pela Social-

Democracia do que com a consonância entre as políticas de Brüning e aquilo que era 

defendido pelo SPD. Isto é, os social-democratas acreditam não haver «otra alternativa 

para Brüning que la de un gabinete con participación nacionalsocialista» (BADIA, 

1964: 264). De facto, o que ia levando os social-democratas a manter Brüning no 

governo era a tentativa de manter os nazis fora desses mesmos cargos. A ideia seria, 

portanto: mais vale Brüning do que Hitler. No entanto, aquilo que esses mesmos social-

democratas não percebiam era que, desapontando aqueles que ainda pudessem acreditar 

no republicanismo na Alemanha, estavam precisamente a abrir, ainda mais, as portas do 

poder aos nazis. Apesar de sustentado pelo SPD, Brüning ia-se vendo cada vez mais 

confrontado pelo descontentamento dos grandes industriais que o criticavam pela 

moderação excessiva das suas políticas e pela relutância que demonstrava em abandonar 

definitivamente o sistema parlamentar – que, por essa altura, já não era mais do que 

uma pura ficção. Acrescia que, a esses industriais, não agradava a política externa do 

chanceler que teimava em não avançar no processo do Anschluss7 e que não havia 

                                                           
7  O projeto de incorporação da Áustria no Reich alemão. 
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rejeitado ainda em definitivo as medidas previstas pelo Plano Young8 e as pesadas 

reparações de guerra a que a Alemanha continuava sujeita. Este descontentamento da 

grande indústria viria a influenciar o Presidente Hindenburg no sentido de retirar a sua 

confiança a Brüning. Sem essa confiança presidencial, o chanceler teria 

obrigatoriamente que abdicar do cargo, já que toda a sua governação dependia de 

decretos presidenciais. A 29 de maio, o Presidente Hindenburg anuncia a Brüning que, a 

menos que este modifique as suas políticas e o seu gabinete, deixará de autorizar os 

decretos propostos pelo seu governo. Com tal decisão do Presidente, Brüning vê-se 

obrigado, a 30 de maio, a apresentar a renúncia de todo o seu gabinete.  

Entretanto, o general von Schleicher havia já, ainda antes da renúncia de Brüning, 

contatado o católico Franz von Papen no sentido de vir a ser este o novo chanceler. 

Papen era um diplomata conservador que integrava a ala direita do Zentrum e que 

beneficiava de uma longa amizade com o Presidente Hindenburg -  von Papen tinha 

mesmo apoiado a candidatura de Hindenburg à Presidência, em 1925, em detrimento do 

candidato do seu próprio grupo político, Marx. Pelo seu lado, Hitler tinha definido 

como condições para dar o seu apoio ao novo gabinete, que a interdição das SA9 fosse 

de imediato levantada e a realização de novas eleições após a tomada de posse do 

mesmo. Alcançado o acordo, von Papen apresenta o seu gabinete a 1 de junho de 1932. 

Desse gabinete fazia parte o próprio von Schleicher que havia aceite a pasta da Defesa. 

Papen assumia, desde logo, a sua profunda descrença no sistema parlamentar, como é 

salientado por Ian Kershaw: «com o seu “gabinete de barões” independentes de 

partidos, Papen nem sequer tentou dar a aparência de um governo parlamentar» 

(KERSHAW,2009: 198). Aliás, tal como o gabinete de Brüning, o governo de von 

Papen viria a depender sempre dos decretos presidenciais e da colaboração do NSDAP. 

Mal entrou em funções, o gabinete de Papen volta a dissolver o Reichstag, tal como 

havia sido assegurado aos nacional-socialistas, a 4 de junho. As novas eleições 

legislativas são marcadas para 31 de julho de 1932. Entretanto, satisfazendo as 

condições impostas por Hitler, as SA voltam a ser autorizadas a 17 de junho. Ainda 

antes de realização das novas eleições, Papen viria a desferir o golpe fatal na Social-

Democracia alemã ao anunciar, surpreendentemente, a 18 de julho que no Estado da 
                                                           
8  Plano que definia a forma, prazos e montantes das reparações que a Alemanha teria que pagar aos países 
vencedores da Primeira Guerra Mundial. 
9  A interdição das SA tinha sido decretada, depois de muitas hesitações, a 13 de abril de 1932, pelo gabinete 
de Brüning. 
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Prússia – o maior Estado da Alemanha - «já não se asseguram a manutenção da 

segurança e da ordem públicas» e que, assim sendo, o Presidente do Reich havia 

decidido destituir o gabinete – liderado por social-democratas – que governava aquele 

Estado e designar von Papen como Comissário do Reich para o mesmo. Terminava 

assim a hegemonia política da Social-Democracia no Estado da Prússia e, com tal, 

terminava também «la resistencia de los “hombres fuertes” de la socialdemocracia» 

(BADIA, 1964: 285). 

Apesar de o apoio dos grandes empresários aos nacional-socialistas continuar a 

ser minoritário, Hitler, e todo o partido nazi, tinha altas expetativas para as eleições de 

julho. Afinal, desde setembro de 1930 que a adesão das massas ao Partido Nacional-

Socialista não parava de crescer. Seria natural que, depois dos resultados alcançados por 

Hitler nas anteriores eleições presidenciais, o NSDAP se viesse a tornar no principal 

partido da Alemanha. Restava saber se essa adesão, uma vez traduzida em votos, 

chegaria para dar ao NSDAP o controlo político do Reichstag. A ideia de uma maioria 

absoluta no Parlamento não terá estado, nesta fase, afastada da cabeça dos dirigentes 

nazis. Se ela se consumasse, as portas da Chancelaria estariam, desde logo, 

definitivamente abertas para o Führer. Os resultados viriam a confirmar algumas das 

expetativas dos nazis mas, ao negarem uma maioria absoluta parlamentar, viriam a 

desesperar a liderança do NSDAP, que por esta altura sentia já a urgência de chegar ao 

poder rapidamente, antes que toda a euforia em volta da alternativa nazi se esvaziasse.  

Quando os resultados das legislativas foram anunciados, a 31 de julho de 1932, o 

NSDAP tinha-se, de facto, tornado no primeiro partido do Reichstag. Os nazis tinham 

conseguido mais de 13 milhões de votos, tendo conseguido passar de 107 deputados 

para 230, tinham também conseguido superar a votação de Hitler nas anteriores 

presidenciais passando de 36,8% (presidenciais de abril) para 37,3%, mas, não tinham 

conseguido obter a maioria que os guindaria até ao poder. Pior do que isso, para o 

NSDAP, a sua votação não chegava para que, mesmo em coligação com as restantes 

forças da direita, essa maioria absoluta fosse alcançada. Nesse sentido, estas eleições 

tinham sido um desaire nas pretensões do Partido Nacional-Socialista. Na realidade, os 

resultados destas eleições contradizem até a ideia de que as forças políticas da esquerda 

tinham deixado de ter a capacidade para travar o avanço nacional-socialista em direcção 

ao poder. Aquilo que os resultados demonstravam é que «la batalla no estaba aún 

decidida: el 35,9% registrado por el partido Socialdemócrata y el Partido Comunista 
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juntos, se equilibraba, poco más o menos, con el 37,3% obtenido por los nazis» 

(BADIA, 1964: 288). Assim se percebe que, na realidade, foi a desunião dessas forças 

que permitiu que o partido nazi continuasse a percorrer o caminho que o levaria ao 

governo. A falta de vontade política, principalmente da fação dos social-democratas que 

defendia que deveria ser permitida aos nazis a sua «experiência no poder», na 

constituição de uma frente comum das forças da esquerda que fosse capaz de enfrentar a 

alternativa nazi, viria a resultar na definitiva fascização do regime assim que Hitler 

conseguisse finalmente chegar ao cargo de chanceler em 1933. 

Os resultados das sucessivas eleições legislativas tornavam cada vez mais claro 

que qualquer gabinete governamental que procurasse afirmar-se definitivamente teria 

que incluir os nacional-socialistas. Nesse sentido, quer von Papen, quer von Schleicher 

tentavam negociar com Hitler a participação do NSDAP no governo. Cedo se percebe 

que Hitler, cada vez mais reforçado pelos resultados eleitorais do seu partido, não 

aceitaria nada menos do que o cargo de chanceler. Apesar dos planos de Schleicher, que 

se mostrava disponível a entregar a Chancelaria aos nazis, essa pretensão de Hitler viria 

a esbarrar com a falta de vontade do Presidente Hindenburg em trocar Papen, com o 

qual tinha um excelente relacionamento, pelo líder nazi. De nada viria a servir a 

proposta de von Papen, que oferecia a Hitler o cargo de vice-chanceler. Nem mesmo a 

promessa do chanceler de que cederia o seu lugar aos nacional-socialistas, após alguns 

meses de colaboração, chegou para levar Hitler a aceitar participar num gabinete no 

qual não fosse, desde início, chanceler. Esta intransigência de Hitler viria a ser reiterada 

pelo mesmo aquando da sua reunião, a 13 de agosto, com o Presidente Hindenburg. 

Sem o apoio necessário no Reichstag, Papen volta a pedir ao Presidente a dissolução do 

Parlamento. Hindenburg acede ao pedido do chanceler mas, antes que este pudesse ler o 

decreto de dissolução, o Parlamento aprova, a 12 de setembro, uma moção de censura 

ao governo, proposta pelos comunistas e apoiada por todos os partidos com 

representação no Reichstag, excepto pelo DVNP e pelo DVP, que votam a favor do 

gabinete de Papen. Na sequência deste episódio, são marcadas novas eleições para o dia 

6 de novembro de 1932. 

As condições em que o NSDAP enfrenta as eleições de novembro são, 

substancialmente, diferentes daquelas em que se tinha lançado nas anteriores 

campanhas. Antes de mais, as constantes eleições levavam ao cansaço e desinteresse 

dos eleitores alemães. Mas, mais importante ainda, o NSDAP lançava-se nesta nova 
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campanha com sérias dificuldades económicas. Mesmo assim, Hitler continuava a 

impulsionar todo o partido num activismo incansável. Nestas circunstâncias, o NSDAP 

volta a vencer as eleições, mas, desta feita, perde 2 milhões de votos, reduzindo a sua 

representação eleitoral para 33,1% dos votos e o número dos seus deputados no 

Reichstag de 230 (julho) para 196 (novembro). A mais baixa participação eleitoral 

(80,6%) desde 1928, demonstra bem o cansaço generalizado dos eleitores mas, ainda 

mais importante, a desilusão do eleitorado nazi ao perceber que afinal o Führer não 

tinha conseguido chegar ao poder. Aliás, a perceção generalizada passa a ser a de que 

«el jefe nazi quedaría relegado para siempre a la oposición» (BADIA, 1964: 295). 

Ainda para mais quando se percebe que já nem uma coligação dos nacional-socialistas 

com o Zentrum, tal como havia sido equacionado em agosto, chega para dar ao partido 

nazi a maioria absoluta no Reichstag. Aliás, após estas eleições, uma possível coligação 

de esquerda entre comunistas – que haviam sido os grandes vencedores destas eleições 

conseguindo 16,9% dos votos e uma representação parlamentar de 100 deputados -  e 

social-democratas chegaria para superar o número de deputados do NSDAP10. Na 

prática, as eleições em nada alteram a posição do gabinete de Papen. Este continua 

longe de conseguir uma base parlamentar que lhe desse estabilidade. Apenas a 

confiança do Presidente no seu chanceler ia prolongando o que parecia inevitável. Esse 

ponto de inevitabilidade chegaria em novembro de 1932, quando von Papen percebe 

que não tem o apoio do exército, de que necessitava para continuar a sua governação. 

Apesar do enorme desgosto do Presidente Hindenburg, este vê-se obrigado a aceitar a 

renúncia do gabinete de Papen.     

Paralelamente, o general von Schleicher vinha realizando as suas próprias 

negociações, que acabariam por o levar ao cargo de chanceler. Se é verdade que o 

general dispunha do apoio da Reichswehr, Schleicher procura ainda conseguir a 

participação dos nacional-socialistas no seu gabinete. Percebendo que essa participação 

seria impossível sem oferecer o cargo de chanceler a Hitler, von Schleicher passa a 

tentar provocar a cisão interna do partido nazi. Quando, a 8 de dezembro, Gregor 

Strasser, apoiante da participação do partido nazi no gabinete de Schleicher, decide sair 

do partido, depois de profundas divergências e discussões com Hitler, o novo plano do 

novo chanceler parece ter sido bem sucedido. Na realidade, Hitler viria a conseguir 

                                                           
10  Comunistas + social-democratas = 221 deputados, contra, 196 deputados do NSDAP. 
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controlar rapidamente a situação interna do partido e, longe de enfraquecer o NSDAP, a 

atuação de Schleicher viria a fazer com que desaparecesse «uno de los últimos 

obstáculos con que tropezaba Hitler para ganar a su causa a los medios patronales que, 

considerándolo más razonable y menos exigente que Strasser en materia económica, le 

brindarían un respaldo creciente y masivo» (BADIA, 1964: 301). A partir desse 

momento, os grandes industriais alemães, que, até então, haviam apoiado os gabinetes 

de Brüning e de Papen contra o “intruso” que, para eles, representava Hitler, passam a 

ver na alternativa nazi a possibilidade de concretização de um governo forte, capaz de 

impedir movimentos grevistas e com isso sujeitar a classe operária aos seus interesses. 

Nesse sentido, Hitler passa a personalizar as expetativas que o mundo empresarial havia 

visto saírem constantemente goradas durante a vigência dos dois anteriores gabinetes. 

Para o NSDAP, esse apoio do grande capital não poderia surgir em melhor altura, tendo 

sido capaz de, pelo crescente patrocínio dado pelos empresários ao partido, salvar o 

mesmo da difícil situação financeira em que se encontrava por esta altura. Mas, mesmo 

sem a participação dos nacional-socialistas, «El Reichstag, reunido el 6 de diciembre, 

acogió favorablemente al nuevo ministerio» (BADIA, 1964: 300). O gabinete presidido 

por von Schleicher viria a revelar-se numa efémera última tentativa para manter Hitler 

fora da Chancelaria11. 

O general, percebendo a forte influência que von Papen exercia sobre o Presidente 

Hindenburg, ainda tenta afastar o antigo chanceler, mas, Hindenburg, viria a recusar 

perder aquele que considerava ser, para além de um amigo de confiança, um valioso 

conselheiro. A continuidade de Papen enquanto conselheiro do Presidente viria a ser 

decisiva no derrube de von Schleicher e na ascensão de Hitler ao cargo de chanceler. Na 

realidade, von Papen, com o conhecimento e patrocínio de Hindenburg, iniciou desde 

logo novas negociações com Hitler no sentido de este vir a constituir um novo governo. 

Papen, ciente de que o líder nazi não aceitaria nada menos do que o cargo de chanceler, 

trata de coordenar com os nacional-socialistas um novo gabinete de coligação entre as 

forças da direita. Ao ficar no cargo de vice-chanceler, von Papen acredita que poderá 

controlar as políticas de Hitler e trata de convencer Hindenburg a aceitar um gabinete 

liderado pelos nazis. As concertações entre Papen e Hitler tornam praticamente 

inevitável a queda do gabinete de Schleicher. Quando o general é informado das 

                                                           
11  Von Schleicher ocuparia o cargo de chanceler pelo curto período de 57 dias. 
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negociações que decorriam nos bastidores, pede de imediato ao Presidente que lhe 

conceda a dissolução do Reichstag. Hindenburg nega-se a aceder ao pedido do 

chanceler que, a 28 de janeiro de 1933, não tem outra solução senão a de apresentar a 

sua renúncia.  

Coligado com a direita clássica, e com o apoio da Reichswehr, o partido nazi 

chega finalmente ao poder quando, a 30 de janeiro de 1933, o gabinete liderado por 

Hitler toma posse. Aí chegado, Hitler viria a trabalhar imediatamente na concentração 

de todo o poder de Estado nas estruturas do NSDAP. A ideia de von Papen de “domar” 

Hitler quando este tivesse chegado ao cargo de chanceler viria a fracassar rotundamente. 

Na realidade, o líder nazi não se contentaria apenas com a Chancelaria. No gabinete que 

havia tomado posse a 30 de janeiro o NSDAP, apesar de ver o seu Führer na liderança 

do governo, era claramente minoritário12. Isto leva a que Hitler peça imediatamente ao 

Presidente Hindenburg a dissolução do Reichstag e a marcação de novas eleições. 

Hindenburg concede a Hitler aquilo que havia recusado a Schleicher havia apenas 

quatro dias atrás. São marcadas novas eleições para o dia 5 de março de 1933. O 

dirigente do que «durante muitos anos não passou de um partido na fímbria lunática da 

política, um homem sem quaisquer credenciais para governar um sofisticado aparelho 

de Estado, um indivíduo que, praticamente, só possuía uma única aptidão – conseguir 

reunir o apoio das massas nacionalistas, tendo mostrado um talento invulgar para 

despertar os seus instintos mais torpes – fora nomeado para chefiar o governo de um dos 

países mais importantes da Europa. Não se podia dizer que, ao longo dos anos, tivesse 

mantido as suas intenções em segredo. Por muitas promessas que tenha feito no sentido 

de chegar ao poder em conformidade com o que a lei ditava, iriam rolar cabeças, 

segundo ele próprio disse. O marxismo seria erradicado, o que também disse. Os judeus 

seriam “removidos” disse ele. A Alemanha recuperaria o poderio das suas forças 

armadas, destruiria as grilhetas do Tratado de Versalhes, conquistaria “pela espada” o 

território de que necessitava para o seu “espaço vital”, também dissera. Foram muito 

poucos os que acreditaram que faria o que dizia, pensando que era um individuo 

perigoso» (KERSHAW, 2009: 221). O caminho para a institucionalização da ditadura 

nazi-fascista tinha já sido iniciado. A caracterização de «Um salto para a escuridão», 

                                                           
12  Na composição do gabinete os nazis ocupavam apenas três cargos (Hitler, chanceler; Frick, Ministro do 
Interior e Goering, Ministro da Aeronáutica e Ministro do Interior da Prússia). As forças da direita clássica ocupavam 
nove cargos ministeriais (incluindo Franz von Papen como vice-chanceler e Alto Comissário do Reich na Prússia).  



24 

 

dada por um jornal católico alemão à chegada de Hitler ao cargo de chanceler, fazia 

prever aquilo que se viria a passar na Alemanha, e no mundo, nos 12 anos seguintes.  

O partido nazi encarregar-se-ia de quebrar todas as rédeas que as restantes forças 

políticas da direita haviam tencionado impor-lhe. Após a chegada de Hitler à 

Chancelaria, e com o aproveitamento nazi do incêndio do Reichstag13, a perseguição e 

violência, a cargo das SA e das SS, viria a intensificar-se cada vez mais14. É neste 

contexto persecutório que se chega às eleições legislativas de 5 de março. O NSDAP 

volta ganhar as eleições elevando a sua votação em mais de 5 milhões de votos, o que 

lhe passa a dar uma representação de 43,9% do eleitorado e 288 deputados no 

Reichstag. Apesar da subida dos nazis nestas eleições, os votos conseguidos não dão 

ainda a tão desejada maioria absoluta no Parlamento aos nacional-socialistas. No 

entanto, essa maioria poderia ser alcançada pela coligação do NSDAP com o DNVP 

(8% dos votos). A partir deste momento os nazis vão, pouco a pouco, tomando conta de 

todos os Estados alemães. O sistema era realmente simples: iniciada a desordem pelas 

SA e SS, o governo do Reich nomearia Comissários para liderarem os governos dos 

vários Estados. Entretanto, a perseguição que havia sido institucionalizada contra os 

comunistas15, e de certa forma alargada também aos social-democratas, permitia que 

Hitler pudesse obter a aprovação, no Reichstag, de uma lei que desse plenos poderes ao 

seu gabinete. Neutralizadas as forças da esquerda, para essa aprovação seria já só 

necessário o voto favorável dos católicos. Na perspectiva de obter um acordo entre o 

governo e a Igreja Católica, os deputados do Zentrum concordam votar favoravelmente 

a lei que viria a atribuir, em março de 1933, plenos poderes ao governo16. Essa lei não 

era mais do que a consagração legal da ditadura nazi. Hitler não se verá mais na 

necessidade de revogar, nem mesmo de rever, a Constituição já que a lei de plenos 

poderes lhe dá a capacidade de contornar todos os princípios constitucionais. Os 

seguintes meses de junho e julho de 1933 serão politicamente marcados pela dissolução 

                                                           
13  O Reichstag é incendiado a 27 de fevereiro de 1933. Não sendo possível determinar com exactidão os 
responsáveis pelo incêndio, os nazis apressam-se a atribuir a culpa do mesmo aos comunistas e a construir a ideia de 
uma suposta conspiração comunista contra a Alemanha. 
14  O decreto presidencial de março de 1933 que dava a Hitler poderes de emergência faria com que o líder 
nazi pudesse atribuir às SA e SS nazis poderes policiais.   
15  O mandato dos 81 deputados comunistas tinha já sido invalidado. 
16  A Lei de Resolução do Estado de Calamidade do Povo e do Reich (Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich) é definitivamente aprovada pelo Presidente Hindenburg no dia 24 de março de 1933. Esta lei transferia, de 
uma forma generalizada, a competência legislativa para o governo. 
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de todos os partidos17 até à institucionalização do NSDAP como o partido único na 

Alemanha18. A nazificação do regime, e da própria sociedade alemã, viria a ficar 

definitivamente consumada e expressa no plebiscito e eleição legislativa a que, em 

simultâneo, se submetem os nazis no dia 12 de novembro de 1933. O apoio do próprio 

Presidente Hindenburg, que se dirige ao Povo alemão na véspera da votação solicitando 

que este demonstre «tomorrow your firm national unity and your solidarity with the 

government. Support with me and the Reich Chancellor the principle of equal rights and 

of peace with honor, and show the world that we have recovered, and with the help of 

God will maintain German unity!» (SHIRER, 1960: 188), serve para atestar o nível de 

adesão que os nazis tinham, passados poucos meses da sua chegada ao poder, 

conseguido, ou, de toda a forma, em grande parte dos casos, imposto. O eleitorado 

alemão, já privado de outras opções, viria a aprovar as políticas do regime nazi, tal 

como havia pedido o Presidente, pela significativa margem de 95% de votos a favor e a 

confirmar a eleição do novo Reichstag, dando à lista única dos nazis cerca de 92% dos 

votos. A hegemonia nazi sobre o Terceiro Reich estava irreversivelmente consumada.  

Creio ter ficado evidente que a caminhada imparável dos nazis até ao poder 

poderia, na realidade, ter sido interrompida pelas restantes forças políticas que 

ocupavam as estruturas do poder sob a República de Weimar. As ocasiões para o 

conseguir foram inúmeras. Não será difícil de concordar com Gilbert Badia quando este 

afirma que «La posición de los partidos de izquierda, e incluso la del Zentrum católico, 

se explica, en definitivo, por un error de apreciación en cuanto a la naturaleza y la 

gravedad del peligro fascista» (BADIA, 1964: 313). Esse erro de apreciação revelar-se-

ia fatal para a democracia alemã que, desde o início da República, se encontrou sem 

qualquer defensor. Na realidade, «Foi a ânsia de destruir a democracia, e não a vontade 

em guindar os nazis ao poder, que desencadeou o desenrolar muito complexo dos 

acontecimentos que permitiram que Hitler fosse nomeado para o cargo de chanceler» 

(KERSHAW, 2009: 222). Nesse sentido, Hitler não fez mais do que aproveitar as 

condições que lhe foram sendo oferecidas para ultrapassar as demais fações políticas na 

destruição da frágil República de Weimar. De facto, «Não existia nenhuma 

inevitabilidade quanto à ascensão de Hitler ao poder» (KERSHAW, 2009: 221), mas, na 

                                                           
17  O SPD é formalmente dissolvido a 22 de junho. O DNVP é dissolvido a 27 de junho. O DVP é dissolvido a 4 
de julho e o Zentrum é dissolvido a 5 de julho de 1933. 
18  A lei de interdição à criação de novos partidos políticos (Gesetz gegen die Neubildung von Parteien) entra 
em vigor a 14 de julho de 1933.  
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ausência de verdadeiros republicanos que fossem capazes de sustentar as bases da 

República democrática, apesar de o Terceiro Reich não ter sido inevitável, «it is 

difficult not to consider the Weimar Republic’s fate as inescapable» (GRUNBERGER, 

1995: 17). A sentença de morte para a democracia na Alemanha havia sido ditada até 

1933. Depois disso, Hitler assumiu apenas o papel de seu carrasco.                   
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3. Da Ditadura Militar ao Estado Novo: A afirmação do salazarismo 

Para o devido acompanhamento dos seguintes capítulos deste trabalho, o leitor não 

poderá dispensar uma abordagem, ainda que neste caso bastante sintética, àquele que foi 

o caminho percorrido por Salazar por entre a complexidade política da Ditadura Militar 

que se veio a constituir em Portugal após o golpe de 28 de maio de 1926. É exatamente 

esse o objetivo a que nos propomos no presente capítulo. Para tal, seguiremos, num 

primeiro momento, um método mais ou menos descritivo daqueles que foram os 

principais acontecimentos no caminho da Ditadura até à sua institucionalização, com a 

Constituição de 1933, no regime do Estado Novo. Esse mesmo trajeto está, cremos que 

indissociavelmente, ligado à afirmação de António de Oliveira Salazar dentro da nova 

conjuntura política criada pelo derrube da República1, pelo que lhe prestaremos especial 

atenção. Num segundo momento, tentaremos evidenciar, grosso modo, as relações que 

se criaram entre salazaristas e as diferentes fações políticas – nomeadamente, e porque 

para este trabalho se apresentam como as mais relevantes, católicos, republicanos e 

aqueles que a partir de 1932 se passariam a denominar por nacional-sindicalistas -  que 

se foram enfrentando dentro da própria Ditadura.  

Segundo Filipe Ribeiro de Meneses, quando a 28 de maio de 1926 os militares 

decidem pôr cobro à República esta é uma «República moribunda, que nunca recuperara 

das feridas auto-infligidas nos seus primeiros anos de existência» (MENESES, 2010: 

51). A crise do sistema republicano português havia, entretanto, exasperado as elites 

militares do país que passavam, desde então, a apresentarem-se como «reserva moral da 

Nação» capaz, e com a responsabilidade até, de «regenerar a pátria através do 

afastamento dos homens do Partido Republicano Português das cadeiras do Poder» 

(ROSAS, 1998: 143). Ou seja, a «Ditadura Militar apresenta-se como a solução 

definitiva do problema nacional» (CAMPINOS, 1975: 83). É, portanto, nesse espírito de 

“missão salvadora” da Nação que se decide o levantamento militar que se iniciará no dia 

28 de maio de 19262. O governo republicano, esperançado na fidelidade da maior parte 

                                                           
1  A República portuguesa havia sido instituída em 1910. O golpe militar de 28 de maio de 1926, não tendo 
retornado ao regime monárquico, viria a procurar reformar o sistema republicano português instituindo uma Ditadura 
Militar. 
2  O levantamento terá início «às sete horas da manhã de 28 de Maio, em três frentes: a do norte, comandada 
pelo general Gomes da Costa, e a sul pelo general Fragoso Carmona; além disso, o comandante Cabeçadas dirigia a 
concentração de tropas que se fazia à volta de Mafra, no centro do País» (CAMPINOS, 1975: 29). 
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do Exército, não opõe resistência ao golpe e quando decide, finalmente, faze-lo «é já 

demasiado tarde para a República» (CAMPINOS, 1975: 30). 

Passados dois dias apenas desde o início do movimento golpista, o presidente 

Bernardino Machado decide empossar um dos comandantes do movimento, Mendes 

Cabeçadas, como presidente do novo Ministério no qual todas as pastas ficarão a seu 

cargo. Pouco depois, o próprio Bernardino Machado, verificando a impossibilidade de 

parar o golpe militar, renuncia ao cargo de Presidente da República para o entregar 

igualmente a Mendes Cabeçadas que assim passa a ocupar os principais cargos políticos 

da República. Todo o sistema republicano vigente até então se desmorona sem oferecer 

grande resistência. O novo Presidente da República e do Ministério representa, dentro 

do movimento golpista, a fação republicana que pretende reformar o sistema 

republicano e, para tal, afastar o Partido Democrático do Poder. Não nos esqueçamos, 

no entanto, que dentro do próprio movimento a heterogeneidade ideológica impera, 

tornando a unidade praticamente impossível. Não admira, portanto, que «nos dias 

seguintes, à medida que vai crescendo a contestação da direita político-militar à chefia 

de Cabeçadas, este unirá, também, atrás de si, toda a esquerda republicana, onde se 

pressente já que o derrube do recém-empossado presidente do ministério arrastará todo 

o edifício liberal republicano» (ROSAS, 1998: 144). Por então, o general Gomes da 

Costa havia-se assumido como figura de proa da direita radical dentro do movimento. 

Será ele que, a 31 de maio, informará Mendes Cabeçadas de que o seu governo não 

merece já a confiança dos militares e, de imediato, «dá ordem de marcha sobre Lisboa» 

(ROSAS, 1998: 147). O avanço das forças lideradas por Gomes da Costa é rápido e, de 

facto, «a resistência militar aos golpistas foi escassa e a mobilização civil nula» 

(PINTO, 1994: 68). Percebendo Mendes Cabeçadas, e toda a fação republicana 

conservadora, que o golpe liderado por Gomes da Costa conseguiria chegar rapidamente 

à capital, e assim tomar de assalto o poder, o governo decide iniciar negociações, 

mesmo enquanto as tropas de Gomes da Costa vão avançando em direção a Lisboa. 

Cabeçadas não tem outra solução que não seja a de ceder perante o avanço fulminante 

do novo golpe e, assim, a 3 de junho, é acordado um novo governo de coligação3. No 

entanto, percebendo a fragilidade de Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa confronta-o, a 
                                                           
3  Neste novo Governo aparece, pela primeira vez, a figura de António de Oliveira Salazar na pasta das 
Finanças, pasta que ocuparia por apenas cinco dias (de 12 a 17 de junho). Esta experiência governativa de Salazar 
terá sido pouco mais do que incipiente. Durante os cinco dias que ocupou a pasta das Finanças, Salazar, pouco terá 
feito, «se é que conseguiu fazer alguma coisa» (MENESES, 2010: 54).  
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14 de junho, com um programa de governo próprio que mais não é do que um «projecto 

presidencialista autoritário (inspirado na experiência sidonista)» (ROSAS, 1998: 149). 

Trata-se de um golpe para afastar, definitivamente, Cabeçadas do poder. A ala 

conservadora dos republicanos não resiste e Mendes Cabeçadas é obrigado a transmitir 

os poderes que tinha recebido de Bernardino Machado para Gomes da Costa.  

O aparente apoio das fações militares da direita radical fazem com que Gomes da 

Costa viva «na ilusão de mandar» (ROSAS, 1998: 149). Esse apoio rapidamente 

desaparecerá e o general acabaria por perceber que «a sua missão, realmente, terminara 

no dia 18 de Junho, uma vez apeado Mendes Cabeçadas» (ROSAS, 1998: 150). No dia 

9 de julho, Gomes da Costa acaba por ser também afastado da chefia do Estado e preso 

no Palácio de Belém. Depois de afastado o republicanismo reformador de Mendes 

Cabeçadas, era agora a vez de golpear a direita radical que se havia unido em torno de 

Gomes da Costa. Era a vez do general Óscar Carmona assumir o Poder e com ele «o 

governo está, finalmente, nas mãos do bloco militar conservador. Em certo sentido, 

começa agora, verdadeiramente, a ditadura militar» (ROSAS, 1998: 151). Mas isto não 

significava a pacificação política no seio dos meios militares que haviam apoiado o 

golpe de 28 de maio. Bem pelo contrário, as oposições dentro da Ditadura continuariam 

em busca de um pólo agregador. 

O general Carmona vinha, de facto, dar alguma estabilidade ao movimento militar, 

terminando com os golpes e contra-golpes a que se vinha assistindo desde o início do 

levantamento a 28 de maio. Contudo, dentro do novo regime continuavam a debater-se 

forças políticas que, de momento, pareciam praticamente inconciliáveis. Estas «facções 

políticas rivais» incluíam «republicanos conservadores», «conservadores autoritários» - 

base do futuro salazarismo - e os «exaltados que constituíam a direita radical» 

(MENESES, 2010: 85). Assim se percebem as profundas fraturas que dividiam os 

militares que, após o golpe de 1926, tinham visto os problemas do Estado e da Nação 

como imperativo para a sua intervenção, mas que agora se dividiam quanto às formas a 

adotar para os resolver. De facto, o que nesta fase unia as Forças Armadas, não era mais 

do que «o protesto contra a partidocracia, a ineficácia parlamentar, a instabilidade 

governativa, o descrédito das instituições e a agitação social» (CRUZ, 1988: 39). 

“Doenças” da Nação para as quais os militares perceberam, afinal, não ter um 

verdadeiro “remédio” absoluto. É verdade que Carmona consegue a partir deste 

momento assumir o papel de «árbitro e mediador aceite pelo geral das facções político-
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militares que se digladiavam dentro da ditadura» (ROSAS, 1998: 171), mas essa 

arbitragem estava bem longe de conseguir criar uma plataforma comum na qual todas as 

fações em disputa pudessem conviver. Essa plataforma viria ainda a caminho e pela 

mão de Salazar. 

Por entre os difíceis caminhos de consenso possíveis dentro da Ditadura Militar, 

Salazar encontrará na “questão financeira” uma escada que, rapidamente, lhe 

proporcionará uma sólida ascensão nas estruturas do Estado. Essencial será perceber 

como foi possível que, aquele que poderia ter sido um simples ministro das Finanças, se 

tenha afirmado como um pilar essencial sem o qual a Ditadura não poderia sobreviver e 

do qual a Nação não se poderia dispensar. Para perceber a ascensão de Salazar é, 

portanto, incontornável uma abordagem sintética às condições financeiras que se 

verificavam em Portugal nos finais dos anos 20 e princípios dos anos 30. Até 1928, ano 

no qual Salazar assumirá, desta vez efetivamente, a pasta das Finanças, as contas do 

Estado demonstram um desequilíbrio preocupante. A política económica e financeira de 

Sinel de Cordes4 baseava-se, antes do mais, na obtenção de crédito externo – 

empréstimo que seria obtido através da Sociedade das Nações5 -, «que não se consegue 

obter, em grande parte, por razões políticas e pela falta de garantias de continuidade da 

ditadura militar» (TELO, 1994: 787). Não admira, portanto, que quando as condições 

impostas pela Sociedade das Nações para conceder o empréstimo a Portugal são 

consideradas inaceitáveis, a Ditadura, vendo-se «sem política financeira e com um 

buraco orçamental sem precedentes», se vire para a «solução salvadora proposta pelo 

jovem professor de Coimbra» (ROSAS, 1998: 172). A 27 de abril de 1928, quando 

Vicente de Freitas6 chama Salazar para ocupar a pasta das Finanças, ninguém pareceu 

encontrar no novo ministro um oponente político. Aliás «o seu assentimento reticente 

em entrar para o governo de Vicente de Freitas é acolhido com alívio e com regozijo 

pelos chefes militares da ditadura. Vêem-no como um “técnico” e aceitam sem discutir 

as condições drásticas da sua “ditadura financeira”» (ROSAS, 1998: 156). Esta 

subapreciação que os dirigentes militares faziam da capacidade política de Salazar foi, 

diga-se, resultado da sua estratégia de aparente desinteresse pelo Poder, que aliás, 

                                                           
4  João José Sinel de Cordes foi ministro das Finanças de 9-7-1926 a 18-4-1928 (Ministério de Carmona). 
5  Organização internacional criada em 1919 que tinha como principais funções arbitrar conflitos internacionais 
e manter a paz mundial. Viria a demonstrar-se incapaz de fazer cumprir as suas deliberações – por exemplo nos casos 
da invasão japonesa da Manchúria e da invasão italiana da Abissínia -, sendo dissolvida em 1946 e substituída pala 
atual Organização das Nações Unidas (ONU). 
6  José Vicente de Freitas foi Presidente do Ministério de 18-4-1928 a 8-7-1929. 
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manteve bem para além da sua entrada para titular da pasta das Finanças. Nesse sentido, 

«nas suas sucessivas intervenções, até Abril de 1928, Salazar reforça o perfil técnico, 

“patriótico” e, por isso, suprapartidário e quase suprapolítico do seu programa de 

equilíbrio financeiro, mantendo-se numa obscuridade prudente qualquer alusão às 

condições e implicações políticas que tal política arrastará consigo» (ROSAS, 1998: 

172). Estas implicações políticas, hoje claramente perceptíveis, não terão sido levadas 

em conta pelos dirigentes militares que defendiam ainda a regeneração do regime 

republicano democrático. Simples será hoje concordar com Fernando Rosas quando este 

afirma que as condições impostas por Salazar para entrar para a pasta das Finanças 

correspondem, efetivamente, «a uma viragem política na ditadura de sentido autoritário 

e antiliberal» (ROSAS, 1998: 156). Nem mesmo será atualmente polémico defender que 

«o facto de se dar prioridade ao problema financeiro obriga a uma profunda 

reorganização política, apesar de a aparência ser justamente a contrária» (TELO, 1994: 

787-788). Perceba-se que a “ditadura financeira” imposta por Salazar significa, 

obrigatoriamente, a personalização e concentração do Poder dentro do próprio Governo 

quando o ministro das Finanças faz subordinar ao seu consentimento, e vontade, todo e 

qualquer aumento de despesa que se pretenda fazer em qualquer uma das restantes 

pastas do Ministério. Esta imposição de Salazar transforma, efetivamente, o «ministro 

das Finanças no verdadeiro centro de poder, ao qual todos os outros ministros são 

obrigados a dirigir constantes pedidos» (TELO, 1994: 787-788). Ora, esta “ditadura 

financeira” justifica-a Salazar com as dificuldades de liquidez do próprio Estado que, de 

imediato, e posta de parte a possibilidade de recorrer ao crédito estrangeiro, deverá levar 

à adoção de um programa de austeridade capaz de endireitar as contas públicas. Esta 

austeridade, já o sabemos, implica um pacote de medidas impopulares que, pelo menos 

até certo ponto, só poderia maximizar o seu efeito regenerativo com «a manutenção de 

um governo forte e não dependente das oscilações da opinião pública e do voto por um 

período prolongado» ou seja, neste caso com a «manutenção da ditadura militar». 

Assim se conclui que «a mera adopção da austeridade afasta, à partida, a hipótese de um 

regresso à normalidade constitucional, como a maior parte dos sectores republicanos do 

28 de Maio defendem» (TELO, 1994: 788). Como tal, Salazar entrava para o executivo 

neutralizando já, em certa medida, a corrente republicana menos autoritária. 

Convencidos os militares – aos quais, diga-se, a relação de simbiose que se viria a criar 

a partir deste momento entre a figura de Salazar e a necessidade de manutenção do 
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regime ditatorial, beneficiava e, portanto, agradava, por essa altura - da necessidade do 

“milagre” financeiro de Salazar, era agora necessário convencer também a opinião 

pública, ou pelo menos partes dela, da necessidade desta política. Ora isto mesmo não 

seria possível sem «pôr em evidência o homem que a representava no seio do governo: 

o Dr. Salazar», essa notoriedade da figura de Salazar vai fazendo com que «pouco a 

pouco, todas as outras “luzes” do Movimento se apag[ue]m» e vai-se criando uma 

ligação direta entre o povo e o seu ministro das Finanças. Salazar passa a assumir-se 

como a verdadeira voz da Ditadura e, assim, «um longo monólogo começa» 

(CAMPINOS, 1975: 160). 

Mas se os militares beneficiavam com o facto de a figura do novo ministro, e da sua 

política, se tornarem cada vez mais incontornáveis, Salazar percebia bem que, para além 

das Forças Armadas, «nenhuma das correntes civis em presença lhe pode oferecer uma 

base de apoio suficiente para construir o seu futuro político» pelo que, de forma nada 

surpreendente, ele se afirma, indubitavelmente, como «um homem independente ao 

serviço dos militares» (CAMPINOS, 1975: 163-164). Ao contrário da perceção, mais 

ou menos generalizada, o politicamente astuto economista «sabe que o seu verdadeiro 

partido são os militares» e que, em face das várias fações concorrentes dentro do novo 

regime, «o seu futuro será decidido pela capacidade de os unir à sua volta» (TELO, 

1994: 788). Ou seja, entre Salazar e os militares do movimento de 28 de maio «criou-se 

uma relação de dependência mútua, gerida com grande cuidado por Salazar e Carmona» 

(TELO, 1994: 788).  

Se vimos já como Salazar se soube tornar “caro” aos militares, mais importante ainda 

será perceber o tipo de relação que este criou com o então presidente Carmona. Esta 

relação terá sido fulcral no caminho de Salazar até se consumar a sua hegemonia sobre a 

direção política da Ditadura. «Isto porque Salazar, desde o momento em que entra para 

o Governo, em Abril de 1928, estabelecera um sólido entendimento político com o 

presidente, que passará pela recusa de este viabilizar qualquer governo não só sem a 

presença de Salazar – considerado por Carmona como “insubstituível” -, mas com o 

qual o ministro das Finanças não concordasse. Carmona confere a Salazar, na prática, 

uma espécie de direito de veto sobre os futuros ministérios da ditadura» (ROSAS, 1998: 

171). É por esta relação que mantinha com Carmona que Salazar conseguirá derrubar os 

consecutivos ministérios que não lhe mereçam já o seu apoio. Desde logo, é exatamente 

o que acontece em relação ao Ministério presidido por Vicente de Freitas, do qual 
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Salazar faz já parte, como titular da pasta das Finanças. Na sequência da «crise dos 

sinos»7, despoletada por Mário Figueiredo - amigo pessoal de Salazar -, a 2 de julho de 

1929, reunido o Conselho de Ministros, este decide destituir Figueiredo, o que leva à 

consequente demissão de Salazar. A 4 de julho seria o presidente Carmona a deslocar-se 

ao quarto de hospital, no qual Salazar se encontrava internado, para lhe pedir para que 

reconsiderasse a sua posição de abandono do governo. Sabendo desta ação de Carmona, 

o então presidente do Ministério, Vicente de Freitas, não tem outra solução que não seja 

a apresentação da demissão do seu governo8. Ou seja, o ministro das Finanças fazia, só 

por si, cair todo o governo que o rodeava. E, quando a 8 de julho de 1929, Ivens Ferraz9 

é encarregue por Carmona de formar um novo governo, este vê-se já confrontado com a 

obrigatoriedade de «formar um novo executivo à volta da figura cada vez mais forte do 

ministro das Finanças» (MENESES, 2010: 86-87). Nesta fase, percebia-se já um dilema 

criado dentro da própria Ditadura, «havia que escolher entre dois objectivos e dois 

sistemas de alianças distintos por parte dos governos da ditadura militar: entre salvar a 

economia e as finanças, sacrificando o liberalismo, como propunha Salazar, ou manter a 

República liberal, apoiada nos velhos partidos ou numa sua versão actualizada, 

prescindindo de Salazar (e, alegadamente, do seu “milagre financeiro”)», e, «perante tal 

dilema, muitos republicanos conservadores, a começar pelo próprio Carmona, iriam 

optar pela segurança oferecida pelo “mago das finanças”» (ROSAS, 1998: 256). Assim 

se percebia que o ministério de Ivens Ferraz estava a prazo, o prazo que Salazar, e 

Carmona, lhe quisessem dar.  

Percebendo a sua posição de força dentro do regime, e o aumento significativo dos 

seus apoiantes, Salazar não deixará que o novo executivo dure o tempo suficiente para 

que à sua volta possa reunir apoios suficientes para a apresentação de uma alternativa às 

suas políticas. Para derrubar Ivens Ferraz, Salazar voltará a fazer uso da arma que 

representa o apoio de Carmona e, para despoletar a nova crise ministerial, aproveitará as 

críticas que Cunha Leal10 lhe lança a partir de Angola. Ivens Ferraz apoia Cunha Leal 

                                                           
7  Mário Figueiredo tenta (a 26 de junho de 1929) revogar, com a «portaria dos sinos», uma das medidas 
tomadas pela República contra a Igreja. Nesse sentido, faz aprovar uma lei que acabaria com a proibição do toque dos 
sinos das Igrejas. 
8  Tendo apresentado a demissão do executivo pela primeira vez, a 10-11-1928, Vicente de Freitas viria, ainda 
assim, a continuar como Presidente do Ministério até 8-7-1929. 
9  Artur Ivens Ferraz foi Presidente do Ministério de 8-7-1929 a 21-1-1930. 
10  Francisco Pinto Cunha Leal era um republicano liberal que, tendo ocupado o cargo de governador do Banco 
de Angola, se lança, a partir dos inícios de 1930, no ataque à política financeira de Salazar para as colónias. 
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nas suas críticas a Salazar, mas quando, em janeiro de 1930, estas atingem um ponto 

que o ministro das Finanças considera inaceitável, e ciente do apoio de que dispõe no 

presidente Carmona, demite-se. De novo, Carmona apoia a posição de Salazar e reitera 

«não aceitar nenhum governo onde Salazar não figure como ministro das Finanças. Isto 

é: nenhum governo que não tivesse o acordo de Salazar» (ROSAS, 1998: 256). Tal 

como havia acontecido com Vicente de Freitas, em julho de 1929, era agora a vez de 

Ivens Ferraz aceitar a sua derrota face à força política de Salazar e de apresentar 

igualmente a demissão do seu governo, a 21 de janeiro de 1930. Facilmente se percebe, 

portanto, que a curta história do Ministério liderado por Ivens Ferraz se não resumiu a 

mais do que «uma sucessão de intrigas, pressões e golpes de bastidores por parte dos 

salazaristas e seus aliados para boicotar o programa de “normalização republicana” e 

derrubar o ministério» (ROSAS, 1998: 174). 

Salazar não só sobreviveu a mais uma crise ministerial como, de facto, «emergiu 

mais forte do que nunca, mantendo a pasta das Finanças e acrescentando-lhe, como 

medida interina, a das Colónias» (MENESES, 2010: 89). Restaria uma última 

experiência antes de que se entregasse definitivamente o poder nas mãos dos 

salazaristas. Desta vez, com a nomeação do general Domingos de Oliveira11 para 

Presidente do Ministério, Carmona tinha já procurado encontrar alguém que fosse 

aceitável para Salazar. Efetivamente, com a nomeação de Domingos de Oliveira, 

«Portugal dava um passo importante à direita e Salazar era o principal beneficiado» 

(MENESES, 2010: 89-90). Mesmo antes de chegar à Presidência do Ministério, Salazar 

assumira-se já como o verdadeiro ideólogo de uma ditadura que deambulava entre as 

suas contradições internas. Não restam dúvidas que esta fase marca já o início da 

«hegemonia real da corrente salazarista na ditadura», o que, desde logo, abre a porta 

para «o estabelecimento da nova ordem político-constitucional» (ROSAS, 1998: 175). 

Era a «montagem do autoritarismo conservador antiliberal» (LEAL, 1999: 242) ao qual 

Salazar viria a presidir assim que fosse eliminado um último obstáculo: a subsistente 

reticência dos militares para devolverem o poder do Estado a um civil. Mas Salazar 

começa, de imediato, a preparar as bases do novo regime que pressente não demorar a 

cair-lhe nas mãos. 

De facto, «o período que vai de Janeiro de 1930 a Julho de 1932 (quando Salazar 

assume formalmente a chefia do ministério) pode considerar-se como a fase de transição 
                                                           
11  Domingos A. Alves da Costa Oliveira foi Presidente do Ministério de 21-1-1930 a 5-7-1932. 
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para a plena institucionalização do Estado Novo» (ROSAS, 1998: 175). Começa por se 

lançar a União Nacional12, e com ela procura-se «resolver o problema político ainda em 

aberto», no sentido de tornar a Ditadura em «regime constitucional e Estado de direito» 

(CRUZ, 1988: 131). É apenas o primeiro passo no sentido da consolidação do regime à 

imagem do salazarismo. A constitucionalização, essa teria ainda que esperar mais algum 

tempo para que se pudesse pôr em prática. Entretanto Salazar seguia com passo firme 

em direção à chefia do Governo. É que, logo «a partir dos finais do Verão de 1931 

começa a falar-se aberta e insistentemente na nomeação de Salazar para a presidência 

do ministério» (ROSAS, 1998: 157). E nesse sentido, serão as revoltas reviralhistas – 

que se haviam iniciado logo em 1927, contra a Ditadura - que virão a criar condições 

definitivas para uma viragem da Ditadura Militar cada vez mais para uma perspetiva 

antiliberal e autoritária. A revolta que estala em Lisboa, a 26 de agosto de 1931, viria a 

significar o fim definitivo do «diálogo da ditadura com os velhos partidos», e «vem 

como que “dar razão” aos salazaristas e à direita radical» (ROSAS, 1998: 157). De 

facto, o ano de 1931 viria a significar a derrota do movimento reviralhista e com ele de 

toda e qualquer perspetiva liberal que ainda subsistisse em Portugal. É nesse mesmo 

sentido que António Telo afirma também que «podemos considerar 1931 como um ano 

de mudança de fundo em Portugal, pois é a partir dele que estão criadas as linhas 

mestras do novo modelo económico, enterrado o Estado liberal e consolidada a ampla 

unidade social que está na base do Estado Novo» (TELO, 1994: 800). E a 

constitucionalização desse Estado Novo torna-se cada vez mais próxima, assim como o 

momento da definitiva ascensão de Salazar nas estruturas do poder do Estado. 

Quando, «na Primavera de 1932, a ausência de alternativas a Salazar dentro das 

fileiras da ditadura tinha-se tornado evidente» (MENESES, 2010: 99), é chegado o 

momento para apresentar, a 28 de maio de 1932, o projeto constitucional do Governo. 

Abre-se o debate público sobre esse mesmo projeto, ainda que, na prática, esse debate 

se venha a «realizar, quanto ao essencial, na interior da ditadura. Isto é, entre as diversas 

facções em que o situacionismo se divide» (ROSAS, 1998: 184). O projeto do Governo 

levará mesmo a que, desde logo, se fale numa «ditadura constitucionalizada»13 o que, 

                                                           
12  A 30 de julho de 1930. A União Nacional virá, na prática, a afirmar-se como o Partido Único durante a 
ditadura salazarista. 
13  Cf. ROSAS, Fernando (coord.), MATTOSO, José (dir.), História de Portugal, O Estado Novo (vol. VII), 
Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 184. Entrevista de Pinto Barriga ao Diário de Lisboa, 7 de junho de 1932, cit. in 
Maria O. Ribeiro, 1990, p. 18. 
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efetivamente, era o que se procurava. Paralelamente ao debate público da nova 

Constituição, vão-se sucedendo os acontecimentos que levarão Domingos de Oliveira a 

perceber a fragilidade do seu ministério e, finalmente, a apresentar a demissão do 

mesmo a 24 de junho de 1932. E, com efeito, não surpreendeu ninguém quando, a 28 de 

junho, Salazar foi encarregado por Carmona de formar um novo governo14. Para Salazar 

o momento não poderia ser mais propício. À sua volta tinham-se, finalmente, reunido 

grande parte das antigas oposições e o novo ordenamento constitucional estava em vias 

de se concretizar e de efetivar a hegemonia política dos salazaristas sobre as restantes 

fações que ainda coexistissem dentro da Ditadura. De facto, «em fins de 1932 os 

militares e as associações patronais eram já fundamentalmente salazaristas e, como a 

Igreja mantinha o apoio inicial e o movimento sindical continuava praticamente morto, 

e também ele em vias de ser engolido pela organização corporativa, tinham 

desaparecido os centros principais a partir dos quais se podia organizar uma oposição 

efectiva» (TELO, 1994: 795). Faltava apenas ver aprovada a nova Constituição para que 

a Ditadura Militar passasse a ditadura salazarista, e esse momento não tardaria. 

Quando, em fevereiro de 193315, se fecha o debate sobre o texto constitucional, 

Salazar sentia-se já suficientemente forte politicamente para não opor uma resistência 

demasiado forte a algumas concessões que, em alguns pontos do texto que viria a ser 

submetido a aprovação, se viriam a fazer. Na realidade, os salazaristas percebiam que 

essas concessões eram necessárias para alcançar o principal objetivo do momento: 

institucionalizar a ditadura salazarista. Aliás, é possível que Salazar tivesse já formado a 

ideia de que essas concessões poderiam depois vir a ser corrigidas, quer pela prática do 

próprio poder, quer por futuras revisões constitucionais – nas quais, uma vez reprimida 

toda a dissidência, os salazaristas estariam mais à vontade para a sua aprovação. Não 

nos esqueçamos que, uma vez aprovada a Constituição e consolidado o novo regime 

salazarista, Salazar «explorou cada artigo a seu favor, interpretou as suas ambiguidades 

como muito bem entendeu e reescreveu artigos quando já não lhe convinham» 

(MENESES, 2010: 133), tendo, portanto, o texto constitucional de 1933 como função 

primordial a legitimação e consolidação da ditadura de Salazar. E foi exatamente isso 

                                                           
14  Este primeiro ministério de Salazar tomará posse a 5-7-1932 e terminará a 11-4-1933 quando, na sequência 
da aprovação da Constituição, Salazar apresenta a demissão do Governo para que um novo executivo, novamente 
presidido por si, estivesse de acordo com o regime do Estado Novo que se instituía com a Constituição de 1933. 
15  O projeto constitucional a plebiscitar seria publicado pelo Decreto n.º 22 241, de 22 de fevereiro de 1933, 
tendo o Decreto n.º 22 229, de 21 de Fevereiro de 1933, marcado o plebiscito para 19 de março desse ano. 
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que se confirmou quando, a 19 de março de 1933, o novo texto constitucional é 

aprovado por plebiscito. E quando, a 11 de abril, a nova Constituição entra em vigor, 

esta significa a «estabilização da liderança salazarista na ditadura» (ROSAS, 1998: 

210). Chegava, por fim, o Estado Novo, uma “época de ordem” à qual Salazar aplicaria 

o seu modelo social e político, sem permitir dissidências nem rupturas dentro de um 

regime cuja principal preocupação, antes do mais, será a de “saber durar”. E duraria 

mais de 40 anos! 

3.1. Os católicos e o salazarismo. 

A “guerra” aberta que a República havia, desde 1910, movido contra a Igreja em 

Portugal foi, já o referimos, um dos fatores que potenciaram o surgimento de um 

movimento como o 28 de maio de 1926. Como tal, não «se pode perceber o advento do 

novo regime, e a sua inicial aceitação generalizada, sem compreender o papel político 

central da questão religiosa, herdada do liberalismo oitocentista mas agravada depois da 

Revolução de 1910» (CRUZ, 1998: 11). Esta mesma “questão religiosa” viria a 

aproveitar, em larga medida, à posição de Salazar dentro dos meandros da Ditadura 

Militar já que, «Salazar, como destacado político católico, representava uma secção 

potencialmente importante da direita, um conservadorismo discreto e não militante que 

era muito mais numeroso pelo país fora do que o sufrágio eleitoral sugeria, sendo 

também dotado de uma profundidade e amplitude intelectual que faltava a outras 

correntes» (MENESES, 2010: 53-54). De facto, ao longo de todo o percurso que o 

levaria de ministro das Finanças até à Presidência do Ministério, Salazar «seleccionou 

com extremo cuidado os seus apoios: primeiro, a Igreja e os meios católicos; depois, os 

elementos monárquicos e conservadores liberais; e as forças armadas por último» 

(NOGUEIRA, 2000: 3). Na construção da sua plataforma de apoio, Salazar encontrou 

nos setores católicos um pilar de apoio essencial sem o qual a sua ascensão dificilmente 

teria sido possível, ou, no mínimo, em muito teria sido dificultada. «Se restassem 

dúvidas sobre este decisivo voto de confiança do catolicismo político em Salazar nesta 

fase inicial e decisiva da sua ascensão», afirma-nos Bruno Cardoso Reis, «bastaria 

continuar a ler as Novidades. A 27 de Abril saúdam em editorial a sua entrada no 

governo, acompanhada de uma grande foto a corpo e meio na primeira página, e falam 

de “escolha felissíssima”. Tecem grandes loas à “justíssima” fama de que goza. 

Manifestam “satisfação” e “patriótico entusiasmo”. Consideram que “muito raras vezes 

terá chegado às cadeiras do poder um homem levando para a pasta que vai servir uma 
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tão longa e tão consciente preparação”. Concluía o editorial, num toque que se manterá 

durante os meses seguintes desta fase crucial de consolidação do poder de Salazar e de 

dolorosas medidas de austeridade, que “neste sacrifício encontram, nesta hora, todos os 

portugueses honestos, todos os patriotas uma esperança de salvação”» (REIS, 2006: 79-

80). Ora, este apoio por parte dos católicos não poderia deixar de os fazer esperar alguns 

benefícios assim que Salazar tomasse conta das principais estruturas do Estado. Para a 

Igreja, o facto de um dos principais dirigentes do Centro Católico16 poder vir a ocupar a 

chefia do governo, «dava-lhe garantias não só de respeito da sua actuação como até de 

recristianização da vida social e política» (CRUZ, 1998: 18). Como viria Salazar a 

corresponder a essas expectativas dos católicos? 

Assim que chega ao governo, como ministro das Finanças, a 27 de abril de 1928, 

Salazar percebe quais as grandes questões com as quais se debate a Ditadura Militar. 

São duas as questões fraturantes que dentro do novo regime opõem as diferentes fações: 

a “questão religiosa” e a “questão do regime”. É nesse sentido que o novo ministro das 

Finanças tenta, de imediato, colocar-se numa posição de independência face aos 

católicos pedindo, logo aquando da sua entrada para o ministério, que se «diga aos 

católicos que o meu sacrifício me dá o direito de esperar deles que sejam, de entre todos 

os portugueses, os primeiros a pagar os sacrifícios que lhes peço e os últimos a pedir os 

favores que eu lhes não posso fazer»17. Desde logo Salazar faz questão de sublinhar que 

não comprometerá as suas ambições políticas no sentido de beneficiar os católicos no 

que se refere às políticas do Estado. A astúcia política de Salazar fazia-o perceber a 

importância da manutenção da separação administrativa entre o Estado e a Igreja que, 

de resto, era um elemento «importante para o seu jogo de equilíbrio entre facções da 

direita e nacionalistas, umas laicas e outras católicas, e para retirar uma arma de 

propaganda poderosa – o anticlericalismo – à oposição» (REIS, 2006: 332). Esta 

política de afastamento de Salazar dos setores católicos viria a acentuar-se, ainda mais, 

uma vez chegado este à chefia do governo. 

Efetivamente, em 1932, já como chefe do governo, Salazar «vai desiludir os seus 

correligionários» (CAMPINOS, 1975: 165), quando em novembro de 1932, pede a 

dissolução do Partido do Centro Católico, afirmando também, logo de seguida que «os 

católicos foram absolutamente estranhos à minha entrada no Governo, como têm sido 
                                                           
16  Partido católico da 1.ª República, fundado em agosto de 1917, do qual Salazar foi um dos principais 
dirigentes. 
17  Salazar, 27-4-1928, cit. in REIS, 2006: 21. 
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absolutamente estranhos a todos os meus actos políticos»18. Na progressiva eliminação 

da concorrência que Salazar foi levando a cabo ao longo do seu percurso político, era 

agora chegada a vez de neutralizar qualquer alternativa que, de dentro dos setores 

católicos, se pudesse levantar contra a sua figura. Na realidade, Salazar percebia que a 

manutenção do Centro Católico poderia significar «uma ameaça latente de manutenção, 

no campo católico, de uma corrente autónoma e potencialmente rival do seu projecto 

político» (REIS, 2006: 61) e, nesse sentido, as elites políticas católicas deveriam aderir 

também à União Nacional, organismo dentro do qual, perceba-se, seria bastante mais 

simples controlá-las. A verdade é que, apesar de terem visto as suas expetativas goradas 

quanto à ação de Salazar – pelo menos durante o período de afirmação do salazarismo -, 

os católicos irão, ainda assim, aderir ao projeto político do salazarismo dando-lhe o seu 

apoio. 

Assim se percebe que foi «numa lógica eminentemente política, que ele [Salazar] 

concebeu as suas relações com o catolicismo» (REIS, 2006: 332). Depois de o apoio 

inicial dado pelos católicos ter servido de “rampa de lançamento” para as suas 

pretensões políticas, Salazar colocou aqueles que dentro do catolicismo político em 

Portugal pudessem ainda procurar fazer-lhe frente perante o mesmo dilema que às 

restantes fações: o de aderirem ao seu projeto político ou assumirem-se como oposição 

– com tudo o que isso significava dentro de um regime autoritário fortemente 

repressivo. Apesar de, logo a partir 1933, o salazarismo ter possibilitado a recuperação 

de muito do capital simbólico perdido pelo catolicismo durante a Primeira República, os 

católicos teriam ainda que esperar até 1940 para que Salazar viesse arrumar 

definitivamente a “questão religiosa” ao ser assinada a Concordata e o Acordo 

Missionário19.  

3.2. Os republicanos e o salazarismo. 

A relação que se estabelece entre salazaristas e republicanos está, intrinsecamente, 

ligada à “questão do regime” a que já nos referimos. O salazarismo, enquanto regime, 

virá assumir posição na contenda entre republicanos e monárquicos que vinha desde o 

final da Monarquia Constitucional e da subsequente implantação de República, em 

1910. De resto, o apoio republicano dado ao golpe de 1926 continha em si mesmo uma 

expectativa, por parte de alguns republicanos, de regeneração da República que, por 

                                                           
18  Entrevista de Salazar a António Ferro, dezembro de 1932, in NOGUEIRA, 2000: 177. 
19  A Concordata e o Acordo Missionário são assinados com a Santa Sé em maio de 1940. 
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essa altura, segundo a opinião política que entretanto se havia generalizado, padecia da 

desordem criada em volta da oposição partidária entre fações republicanas. Pelo seu 

lado, os monárquicos esperavam conseguir com o golpe do 28 de maio, pelo menos, pôr 

todo o sistema republicano em questão com vista a uma possível restauração da 

Monarquia. Nesse sentido, o salazarismo viria a estabelecer, aqui também, uma 

plataforma de compromisso, mantendo o sistema republicano, e assim agradando aos 

republicanos, mas, por outro lado, defendendo um regime de força, autoritário e 

hierarquizado, com o qual, em certa medida, os monárquicos se pudessem igualmente 

identificar. Ora, neste sistema de equilíbrio, se todos ganhavam alguma coisa, 

facilmente se percebe que também perdiam algo. 

Dando o seu apoio ao golpe de 1926, os republicanos viriam a assistir ao seu 

progressivo afastamento das estruturas do Estado. Republicanos como Cunha leal, por 

exemplo, de apoiantes passariam, rapidamente, a opositores da Ditadura que haviam 

ajudado a instituir. Uma vez mais, o salazarismo significou, também para os 

republicanos, uma escolha entre o alinhamento com a ideologia de Salazar ou o ingresso 

na oposição. Nesse sentido, «o conjunto da esquerda republicana mais ou menos 

jacobina, que, no curto consulado de Gomes da Costa, começara a sofrer as primeiras 

medidas repressivas, vai enveredar claramente pela via da conspiração revolucionária 

contra a ditadura, apoiada nos sectores mais activos do movimento operário comunista 

ou anarco-sindicalista: é o reviralho, ao ataque» (ROSAS, 1998: 151), enquanto que a 

direita republicana se virá a demarcar do «revilharismo, para defender o diálogo e a 

aliança com o sector republicano-conservador da ditadura militar, por forma a conduzi-

la a uma solução regeneradora e superadora dos velhos vícios políticos do passado, mas 

no quadro de uma República liberal» (ROSAS, 1998: 151).  

Salazar percebe, desde logo, que não pode contar com a esquerda republicana – 

contra a qual, de resto, sempre tinha estado - que ataca, desde o estrangeiro, a Ditadura 

procurando, isso sim, o apoio dos republicanos conservadores. Para o conseguir conta, 

uma vez mais, com a ajuda de Carmona cuja mediação «será a ponte para o 

compromisso político e constitucional entre parte do republicanismo militar 

conservador e o salazarismo» (ROSAS, 1998: 171). Assim sendo, a atitude que os 

salazaristas virão a assumir perante o movimento reviralhista será sempre no sentido da 

sua extinção pela força. É essa oposição, entre as forças de apoio da Ditadura e 

reviralhistas, que levará Portugal a enfrentar «uma verdadeira guerra civil larvar entre 
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1927 e 1931» (ROSAS, 1998: 188). Quanto aos republicanos que dentro da Ditadura 

Militar procuram impor as suas posições, entre 1928 e 1930, Salazar «e os seus “amigos 

políticos” mais próximos vão liderar, como facção minoritária nos governos de Vicente 

de Freitas e Ivens Ferraz, a fronda das direitas antiliberais contra o republicanismo 

militar e seus aliados da direita republicana» (ROSAS, 1998: 173). Ou seja, os 

salazaristas vão, pouco a pouco, eliminando a corrente republicana, quer aquela que se 

vai movimentando dentro da própria Ditadura, quer aquela que, desde o exílio, a 

procura derrubar.  

Em 1930, quando em Espanha cai a ditadura de Primo de Rivera, e é implantada a 

República20, os reviralhistas aproveitam o momento e, acreditando que a ditadura 

nacional seguirá o mesmo caminho que a de Rivera, aproveitam o apoio logístico que 

lhes é dado pela nova República espanhola para acentuarem, ainda mais, o seu ataque ao 

regime português. Esse entusiasmo é rapidamente esbatido e 1931 acabará por marcar o 

início do fim dos ataques reviralhistas à ditadura portuguesa. De facto, a «última 

tentativa reviralhista a 26 de Agosto de 1931, fora o canto do cisne do reviralhismo: 

nenhuma outra revolta militar voltaria a eclodir na capital até ao 25 de Abril, 43 anos 

depois…» (ROSAS, 1998: 204). E, como já antes referimos, em certa medida, os 

ataques reviralhistas levaram até ao fortalecimento da posição política de Salazar e da 

direita antiliberal, servindo como elemento de união ao serem transformados num 

inimigo comum a todas as forças de apoio da Ditadura Militar. Com a derrota da 

oposição republicana que se encontrava no exterior do país, através da eliminação dos 

apoiantes do reviralhismo no interior do território nacional, e, com a crescente adesão 

dos republicanos ao projeto salazarista dentro da Ditadura, Salazar passava a poder 

moldar o sistema republicano português no sentido que mais lhe convinha, ou seja, num 

sentido antiliberal e antidemocrático no qual as suas convicções se pudessem assumir 

como a “vontade da Nação” sem quaisquer entraves ou contestação.   

3.3. Os nacional-sindicalistas e o salazarismo. 

Na sequência do anticlericalismo da República, surge em Portugal o movimento do 

Integralismo Lusitano21 que viria a ser a base, não só do movimento Nacional-

Sindicalista, como da grande maioria das direitas portuguesas. Como já referimos, o 

                                                           
20  A República espanhola é implantada a 14 de abril de 1931. 
21  Movimento monárquico, criado em 1914, cujas linhas de força, publicadas em 1921, o afirmavam como 
«Nacionalista, por princípio, Sindicalista (corporativista) por meio, monárquico por conclusão» (Integralismo Lusitano, 
Instruções de Organização Aprovadas pela Junta Central [Lisboa, 1921], p. 5 in PINTO, 1994: 32). Itálicos no original. 
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salazarismo viria a aproveitar o apoio que, inicialmente, lhe foi sendo dado pela direita 

radical, no sentido de eliminar a oposição liberal ao projeto autoritário que Salazar 

vinha defendendo desde a sua entrada no governo. Depois de ter visto os seus intentos 

frustrados com o afastamento do general Gomes da Costa, a direita radical vai encontrar 

na figura ascendente de Salazar a possibilidade de retoma do seu projeto político para 

Portugal. E, na realidade, embora os salazaristas se procurassem demarcar «da direita 

radical, com ela manterão, no entanto, contactos e entendimentos estreitos, sobretudo 

até ser atingido o seu objectivo comum: o afastamento dos generais republicanos do 

Poder e o efectivo controlo do Governo pela facção salazarista, o que se pode considerar 

ter um início de concretização em Janeiro de 1930» (ROSAS, 1998: 151). Esse 

entendimento viria, no entanto, a romper-se assim que Salazar se sentisse 

suficientemente seguro de que poderia prescindir desse apoio sem pôr em causa a 

prossecução do seu projeto político.  

De entre os integralistas, que servirão de base de recrutamento para o futuro 

Movimento Nacional-Sindicalista, um se destaca pela importância que assumiu entre as 

hostes da direita radical portuguesa, Rolão Preto22. Apoiante do fascismo italiano 

«quando este ultrapassou a sua confusão ideológica inicial, tornando-se uma força 

política e eleitoral, em 1921» (PINTO, 1994: 49), Rolão Preto havia apoiado o golpe de 

28 de maio e, o breve consulado do general Gomes da Costa terá sido «o período da sua 

carreira política em que Preto esteve mais perto do poder» (PINTO, 1994: 54). Quando, 

em 1932, se dissolve a Junta Central do Integralismo, da qual Preto fazia parte, este 

decide não seguir o caminho do apoio ao salazarismo23 mas o de fundar o Movimento 

Nacional-Sindicalista24. Desde logo, o Movimento de Rolão Preto se assume «perante 

as restantes forças políticas e grupos de pressão que se situavam no bloco de apoio à 

Ditadura como a vanguarda da “Revolução Nacional”» (PINTO, 1994: 111) mas, de 

facto, seguindo «sucessiva e simultaneamente, a táctica da penetração, do entrismo na 

ditadura, e da aventura golpista para tomar o Poder» (ROSAS, 1998: 151). Facilmente 

                                                           
22  Francisco Rolão Preto nasceu em 1893 em Gavião. Fez parte da Junta Central do Integralismo Lusitano e 
viria a ser o fundador do Movimento Nacional-Sindicalista, em 1932. 
23  Foram vários os integralistas que, a partir de 1932, passaram a dar o seu apoio aberto ao salazarismo. 
Desde logo, foi o caso de Marcelo Caetano que, a partir de 1968, viria a assumir o papel de sucessor de Salazar. 
24  Movimento de inspiração fascista que se assume como «revolucionário», «corporativista», «nacionalista», 
«totalitarista», «orgânico», «anti-individualista», «antiburguês», «antimaçónico», contra o socialismo e o bolchevismo, 
contra o capitalismo e o liberalismo. (cf. ROSAS, 1998: 162) 
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se percebe que este tenha sido um Movimento que Salazar percecionou como possível 

desestabilizador do novo regime que tentava, por essa altura, lançar. De facto, ao 

assumir-se como a “vanguarda” da “Revolução Nacional”, o Nacional-Sindicalismo 

disputava com o salazarismo, não apenas notoriedade, mas, principalmente, bases de 

apoio político e social das quais o projeto político de Salazar necessitava. Não admira, 

portanto, que Salazar tenha tolerado o Movimento apenas o tempo necessário para que 

se concretizasse a sua definitiva afirmação como ditador incontestado do novo regime 

que se procurava instituir. 

Os nacional-sindicalistas percebem, rapidamente, que Salazar não encarna o líder 

carismático – uma espécie de Duce ou de Führer - capaz de guiar a Nação através da 

imperiosa “Revolução Nacional”. Bem pelo contrário, ele representava a contra-

revolução, o travão da mudança radical que os nacional-sindicalistas criam ter-se 

iniciado com o golpe de 1926. De resto, é por essa mesma razão que os nacional-

sindicalistas se «opõem ao fim da ditadura, isto é, a qualquer ensaio de 

constitucionalização do regime, ou à realização de eleições ou plebiscitos com esse 

propósito, formas de impedir a “revolução” de ir até ao fim, de a atolar nas meias-tintas, 

de não cumprir o “desígnio nacional” do 28 de Maio – “Mais! Mais!” é a sua divisa para 

uma “Ditadura Nacional” que haveria de durar o tempo necessário ao cumprimento 

cabal da sua missão redentora» (ROSAS, 1998: 163). A oposição entre salazaristas e 

nacional-sindicalistas, ainda que relativamente latente durante os primeiros tempos após 

a formação do Movimento Nacional-Sindicalista, seria inevitável. Aliás, «muito embora 

prudentes nos ataques directos a Salazar, os nacionais-sindicalistas mostravam-se 

intransigentes na defesa da “fascização” do Estado, na implantação rápida de uma 

ordem corporativa, na recusa de integração no partido governamental e no ataque a 

qualquer princípio de cedência ao liberalismo republicano» (PINTO, 1994: 131). Nesse 

sentido, ao mesmo tempo que «apelava oficialmente a Salazar para que abandonasse a 

política conservadora do “Bom Senso”, o Nacional-Sindicalismo conspirava com os 

militares para o seu derrube.» (PINTO, 1994: 131). E, efetivamente, «para o Nacional-

Sindicalismo, 1933 será, de facto, o ano da vertigem. O rápido sucesso alcançado pelo 

Movimento Nacional-Sindicalista nos meios mais activos da direita civil e militar […] e 

a vitória de Hitler e do nacional-socialismo na Alemanha, fazem os seus dirigentes 

sonhar com a possibilidade de o Movimento se transformar na força hegemónica da 

“Ditadura Nacional”. Primeiro forçando Salazar, cuja liderança se reconhece, a preterir 
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a União Nacional em favor do movimento como partido único, como vanguarda da 

“Revolução”. Depois, já o referimos, desde o início de 1933, pisando mesmo o perigoso 

terreno de uma contestação cada vez menos velada à capacidade de chefia de Salazar, a 

quem se contrapõe a figura do novo “chefe”, Rolão Preto» (ROSAS, 1998: 167). 

Obviamente que a resposta de Salazar não se faria esperar. 

Uma vez eliminada a competição dos republicanos conservadores à ascensão de 

Salazar no governo, este podia agora terminar com a sua complacência e responder aos 

ataques que os camisas azuis lhe moviam. Até porque estes se assumiam cada vez mais 

como uma verdadeira alternativa política à liderança de Salazar, tendo os nacional-

sindicalistas já constituído muito «rapidamente uma malha partidária sem precedentes, 

desde o golpe militar de 1926, sendo a única força política do bloco de apoio à Ditadura 

susceptível de contestar a sua figura» (PINTO, 1994: 223). Não admira, portanto, que 

Salazar tenha recusado sempre «qualquer contacto directo com estes» (PINTO, 1994: 

223) até ao momento em que, no verão de 1933, finalmente, o salazarismo passa ao 

ataque. Desde logo, o salazarismo desfere um golpe decisivo no Movimento Nacional-

Sindicalista ao alcançar, ele mesmo, o «Estado Corporativo» que «era uma das metas 

centrais do programa político Nacional-Sindicalismo e o tema mais importante da sua 

propaganda» (PINTO, 1994: 234). Salazar retirava assim algum do sentido à 

contestação nacional-sindicalista, apropriando-se da concretização do modelo 

corporativista que Rolão Preto apresentava como uma das consequências intrínsecas à 

“Revolução Nacional” que o seu movimento sempre tinha apregoado. De seguida, 

Salazar procurará, e em certa medida consegui-lo-á, dividir o Movimento integrando os 

elementos cisionistas25 em funções políticas nas estruturas do regime. Efetivamente, 

alguns dos elementos que saem do Movimento Nacional-Sindicalista virão a servir de 

«mola de arranque da “corporativização” do movimento sindical português» (PINTO, 

1994: 249). Com o Movimento fragilizado pela sua divisão, Salazar decide, em 

setembro de 1933, dar um passo significativo para a extinção do Nacional-Sindicalismo 

quando o «Governo proíbe a publicação do Revolução (o último número sai em 23 de 

Setembro de 1933) e de toda a propaganda nacional-sindicalista, ao mesmo tempo que 

manda encerrar as sedes do movimento» (ROSAS, 1998: 167). Mas seria em 1934, 

apesar das tentativas de sobrevivência do Movimento Nacional-Sindicalista, que os 

                                                           
25  Em novembro de 1933 um grupo significativo de nacional-sindicalistas, liderados por José Cabral, aceita a 
integração nas instituições do regime. 
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salazaristas viriam a decapitar definitivamente o movimento dos camisas azuis. A 11 de 

julho, o Conselho de Ministros, decide expulsar do país os principais dirigentes do 

Nacional-Sindicalismo26 – entre eles está, obviamente, Rolão Preto – e, a 29 desse 

mesmo mês, Salazar anuncia, em nota oficiosa, a dissolução e ilegalização do 

movimento fascista. A «batalha estava definitivamente perdida», o salazarismo via-se 

livre de uma oposição incómoda e «a versão portuguesa do “fascismo puro” acabava 

cedo» (ROSAS, 1998: 168). 

Enquanto «fenómeno político tardio» (PINTO, 1994: 23), o Nacional-Sindicalismo 

não deixou de, pelo menos, incomodar a hegemonia salazarista. Ainda que a oposição 

ideológica entre o salazarismo e o Nacional-Sindicalismo não seja por demais evidente, 

aquilo que facilmente se percebe é que os salazaristas, não tendo conseguido absorver 

todos os nacional-sindicalistas nas estruturas do regime – particularmente, com a sua 

adesão ao partido do regime, a União Nacional -, não poderiam tolerar por muito mais 

tempo um Movimento que crescia a olhos vistos enquanto, simultaneamente, se assumia 

como alternativa ao novo regime construído por Salazar. E, mesmo levando em 

consideração uma das críticas que mais recorrentemente os salazaristas faziam ao 

Nacional-Sindicalismo, de que era um Movimento de inspiração estrangeira, se 

tivermos igualmente em linha de conta que «o regime de Salazar, como quase todas as 

outras ditaduras do mesmo período, importou ideias e instituições dos dois modelos 

fascistas existentes» (PINTO, 1994: 310), torna-se assim evidente que para Salazar a 

extinção dos camisas azuis era, essencialmente, uma questão de, na visão salazarista, o 

poder não dever ser partilhado e de a autoridade do líder da Nação não poder ser 

questionada. 

                                                           
26  Esses elementos tentarão ainda, já no exílio, associar-se ao movimento reviralhista ainda existente na 
perspetiva de derrubar o regime. Era o que se viria ainda a tentar em setembro de 1935, mas sem sucesso.  
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II Parte 
 
4. A ascensão do Partido Nacional-Socialista ao Poder 
No presente capítulo procuraremos dar a conhecer ao leitor a forma como os quatro 

jornais selecionados para este trabalho de investigação foram cobrindo a evolução 

política que se ia desenhando na Alemanha deste período. Para tal, optamos por dividir 

este capítulo segundo a vigência de cada um dos gabinetes, e respetivos chanceleres, 

que entre setembro de 1930 e novembro de 1933 ocuparam as estruturas de poder do 

Estado alemão e, finalmente, num último subcapítulo, abordaremos a ação dos católicos 

alemães em todo o processo de ascensão e consolidação do nacional-socialismo no 

sistema político alemão. Começamos, obviamente, pelo gabinete liderado pelo 

Chanceler Henrich Brüning. 

4.1. Brüning o «homem de Estado» 

Quando, a 18 de julho de 1930, o Chanceler Brüning se vê obrigado a dissolver o 

Parlamento alemão, este estaria longe de imaginar que com a sua decisão acabava de 

abrir caminho ao avanço fulminante de um partido, até então relativamente 

insignificante dentro espectro político alemão, como era o caso do partido nacional-

socialista. De facto, quando a 14 de setembro de 1930 se faz eleger o novo Reichstag, 

apesar de ser expectável uma subida eleitoral dos partidos extremistas alemães, poucos 

seriam os que poderiam ter previsto a amplitude do avanço do partido liderado por 

Adolf Hitler. Com efeito, logo no início do mês de setembro, o República afirmava que 

nas eleições alemãs que se avizinhavam não era difícil prever «uma estrondosa vitória 

dos partidos da esquerda»1. Esta afirmação, quando analisada segundo o atual 

conhecimento do posicionamento político do partido nacional-socialista, poderia 

indiciar que o República descartava, desde logo, a possibilidade de um ganho eleitoral 

significativo por parte do partido nazi. No entanto, essa mesma conclusão seria 

desmentida pela posterior análise das afirmações produzidas pelo mesmo jornal na 

véspera das eleições de 14 de setembro de 1930. Na realidade, e pelo que apenas se 

pode ficar a dever a uma precária informação relativamente ao programa político do 

partido de Adolf Hitler, este é visto pelo República como o comandante dos 

«comunistas da extrema-esquerda» que cooperavam «estreitamente com a Rússia». Ou 

                                                           
1  «Política Alemã. Quais os partidos políticos que vão no domingo às urnas – Toda a Alemanha contra os 
tratados de paz», in República, 2.9.1930, Lisboa, p. 5. 
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seja, Hitler era apresentado como o porta-estandarte da «bandeira vermelha» que 

defendia que as dívidas da Alemanha deveriam ser pagas não «com o dinheiro dos 

proletários, mas sim com o dos capitalistas»2. Trata-se, evidentemente, de um erro de 

leitura política que o República viria a corrigir nas suas abordagens posteriores ao 

momento político da Alemanha. Nesse sentido, aquando da sua análise aos resultados 

saídos das eleições de 14 de setembro, o República, depois de salientar, pelas palavras 

de Ribeiro de Carvalho3 – então diretor do jornal - que «o povo alemão não quer ouvir 

falar mais em monarquia»4 - facto que era interpretado como uma vitória do 

republicanismo alemão o que, obviamente, não poderia deixar de agradar aos 

republicanos portugueses -, afirma que os prognósticos que havia avançado não 

deixavam de «corresponder à verdade», embora logo de seguida reconheça que «o que, 

apenas, não podíamos prever é que os fascistas alemães, desordeiros, pavorosos» 

pudessem ter aproveitado as perdas eleitorais dos «moderados do centro e dos 

monárquicos para obter um triunfo que ultrapassou todas as expectativas». E o 

República prossegue sublinhando que «só a audaciosa propaganda dos racistas 

conseguiu alterar profundamente o xadrez político do Parlamento anterior» embora 

«para muito pior» e que, na realidade, o triunfo dos nacional-socialistas «longe de 

beneficiar a Alemanha, prejudicou-a altamente». Concluindo, o República acredita que 

na Alemanha se caminhará então para um sistema ditatorial mas que não poderia deixar 

de ser «uma ditadura das esquerdas!» e que, portanto, «a aventura dos fascistas 

alemães» na prática «de nada lhes servirá»5. No número seguinte, Ribeiro de Carvalho 

volta à análise dos resultados eleitorais na Alemanha reconhecendo que «os racistas […] 

é que deram um passo em frente: de 12 para 107 deputados» mas apenas porque «se 

declararam republicanos, porque se dizem nacionalistas, e ao mesmo tempo socialistas 

com um programa avançado em matéria social» o que, segundo Ribeiro de Carvalho, 

não era senão mais do que uma demonstração do «poder das modernas ideias 

                                                           
2  «Ás Urnas! As eleições realizam-se amanhã em toda a Alemanha prevendo-se uma vitória das esquerdas», 
in República, 13.9.1930, Lisboa, p. 5. 
3  Joaquim Ribeiro de Carvalho (1880-1942): Escritor, poeta e político republicano. Tendo participado na 
implantação de República em 1910, viria depois a ser deputado do Partido Liberal (1911-1925) durante a vigência da 
mesma. Com a instauração de Ditadura Militar em 1926, viria a exilar-se para a ilha da Madeira de onde voltaria em 
1930 para se ocupar da direcção do jornal República até ao ano da sua morte em 1941. 
4  CARVALHO, Ribeiro de, «A formidável lição da Alemanha», in República, 17.9.1930, Lisboa, p. 1. 
5  «Após as Eleições Alemãs. A Constituição do Novo Parlamento que reunirá em 13 de Outubro – Os 
monárquicos nacionalistas perderam 26 lugares, tendo os comunistas ganho 22», in República, 17.9.1930, Lisboa, p. 4. 
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democráticas que dominam e agitam o mundo!»6. Esta mesma análise se faz igualmente 

nas páginas das Novidades que concordam que «o novo Reichstag é muito pior do que o 

anterior», precisamente pelo «triunfo dos partidos da desordem», que no caso dos nazis 

havia sido mesmo «colossal», o que agravava «assombrosamente o caos alemão e com 

ele as dificuldades da política internacional»7. 

O resultado eleitoral dos nazis nas eleições de 14 de setembro fez, inevitavelmente, 

com que não apenas a imprensa portuguesa, mas igualmente a imprensa europeia e 

mundial, despertassem o seu interesse de análise de todo o fenómeno nacional-

socialista. Em Portugal, Rémy Lusol8 é dos primeiros a referirem-se especificamente à 

ideologia e programa hitleristas, definindo-os, desde logo, como uma «doutrina de 

manicómio [sic]» que haveria de vir a ser refreada pelo Centro Católico Alemão que, 

segundo ele, continuava a ser «o grande árbitro» de toda a política alemã. Rémy Lusol 

não tinha dúvidas que o Zentrum viria a ser «o travão contra a demagogia racista» ainda 

que admitisse que a Alemanha pudesse vir a «sossobrar na catástrofe» mas que se ela 

«resistir à forte borrasca de loucuras políticas que sobre ela sopra, ao Centro deverá a 

sua salvação»9. Pouco depois, de novo nas páginas das Novidades, saúda-se Hitler com 

um, mais ou menos, sarcástico «Heil!» por este «à força do charlatanismo e de audácia» 

se ter afirmado como o homem do momento numa Alemanha «culta e doida», numa 

Europa «doente e inquieta», deixando todo o mundo «pasmado e interrogativo» e, à 

ideia de um Hitler salvador da Alemanha, afirma-se que os meios de salvação por ele 

personificados se resumem à «desordem»10. O jornal católico apelida Hitler de «o 

queridinho dos fascistas [sic]» e acusa os grandes empresários alemães de quererem 

fazer do chefe nazi «uma espécie de papão que não passaria dum fantasma» mas que 

este se havia agora tornado num «monstro real com voracidade capaz de engulir tudo e 

todos» sem escaparem «aqueles mesmos que o subsidiaram»11. As Novidades defendem 

que o povo alemão tem «medo das ameaças do chefe racista» mas que, ainda assim, 

                                                           
6  CARVALHO, Ribeiro de, «Todo o Mundo neste momento tem os olhos postos na Alemanha», in República, 
18.9.1930, Lisboa, p. 1. 
7  «O Momento Internacional. As eleições alemãs», in Novidades, 19.9.1930, Lisboa, p. 1. 
8  Pseudónimo utilizado por Amadeu Cerqueira de Vasconcelos (1878-1952): padre portuense autor de vários 
livros contra a Maçonaria e defensor de um catolicismo nacionalista. Viria a ser colaborador do jornal Novidades que 
aliás chegaria a dirigir. 
9  LUSOL, Remy, «Cartas de Paris. As eleições alemãs e a imprensa francesa», in Novidades, 20.9.1930, 
Lisboa, p. 6. 
10  L., «Crónica. Hitler», in Novidades, 22.9.1930, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
11  «O Momento Internacional. A fuga dos capitais alemães perante as ameaças de Hitler», in Novidades, 
27.9.1930, Lisboa, pp. 1 e 4. 
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dado o caos político em que a Alemanha se encontrava por essa altura, os hitleristas se 

aproximariam cada vez mais do poder pela colaboração com os demais partidos da 

direita que «assim ficarão presos das imposições dos racistas». Nesse caso, «o partido 

hitlerista receberá assim a sanção oficial» e o resto da Europa «viverá em permanente 

desconfiança, senão ansiedade»12. E qual seriam, segundo o diário católico português, 

essas forças da direita alemã que se aliariam ao partido nacional-socialista? Desde logo 

«os nacionalistas de Hugenberg e os Capacetes de Aço» que, avisavam as Novidades, 

seriam tão perigosos como os nazis na exaltação da «pretensa superioridade da raça 

alemã» e que tinham em comum com os hitleristas o facto de serem exímios «atiçadores 

do ódio contra os vizinhos»13. O jornal católico via o triunfo de Hitler como sendo o 

resultado «da sementeira de venenos» que desde há vários anos vinha sendo plantada 

pelas «gazetas do nacionalismo alemão»14 e era contra esse triunfo que era imperioso 

que os socialistas se assumissem como «grande baluarte da ordem interna», cabendo-

lhes a eles, em união com os católicos alemães, evitar que a Europa caísse numa 

«catástrofe maior do que a de 1914». Socialistas e católicos seriam, portanto, os únicos 

capazes de «levantar uma barreira à corrente catastrófica dos nacionalistas e dos 

racistas»15.  

Efetivamente, as Novidades não parecem, durante o período em que Brüning assume 

o lugar de chanceler, encontrar qualquer inevitabilidade numa possível ditadura nazi. 

Pelo contrário, antes da ditadura de Hitler, a Alemanha, «veria a ditadura de Brüning» 

sendo que a primeira só triunfaria «depois duma guerra civil da qual os extremistas da 

direita saíssem vitoriosos»16. Ou seja, Brüning aparecia, ele sim, como uma espécie de 

salvador da Alemanha contra a tirania de Hitler e dos seus partidários. Se tivermos em 

consideração que Brüning era militante católico, esta predileção que o jornal católico 

português parece ter pelo então chanceler não surgirá como qualquer surpresa. Aliás, as 

Novidades apresentam o problema político da Alemanha do período como tratando-se 

de uma batalha travada pelo chanceler católico contra os «desordeiros do nacionalismo 

e do racismo» assim como contra o «seu protector Mussolini» que havia procurado 

«reforçar essa posição de extremismo desordeiro» na Alemanha. A missão de Brúning 

                                                           
12  «O Momento Internacional. Maus sintomas da crise alemã», in Novidades, 2.10.1930, Lisboa, p. 6. 
13  «O Momento Internacional. A situação alemã», in Novidades, 12.10.1930, Lisboa, pp. 1 e 6. 
14  «O Momento Internacional. A abertura do Reichstag», in Novidades, 19.10.1930, Lisboa, p. 1. 
15  «O Momento Internacional. A situação alemã», in Novidades, 21.10.1930, Lisboa, p. 6. 
16  «O Momento Internacional. A vitória do chanceler Brüning», in Novidades, 23.10.1930, Lisboa, p. 6. 
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nesse momento, enquanto «homem de princípios», seria exatamente a de «reparar os 

desastres causados por Hitler e pelo seu protector italiano»17. 

Essa missão de Brúning, enquanto barreira ao avanço nazi sobre o poder alemão, 

tornava-se, no entanto, cada vez mais difícil. Na evidência dos sucessos eleitorais que o 

nacional-socialismo ia alcançando, as Novidades reconhecem que «a Alemanha se 

hitleriza a passos rápidos» e com isso «o perigo e a ameaça crescem»18. O diário 

católico não tem dúvidas ao afirmar que «o hitlerismo continuará a avançar na 

Alemanha» e que, no caso de se realizarem novas eleições, os resultados dariam «um 

maior triunfo dos racistas» que, em vez de seis milhões de votos, conseguiriam «nove 

ou dez milhões» e «Hitler seria o chefe de 150 deputados». Estas perspetivas são, para 

as Novidades, «bem alarmantes» já que «o racismo avança» e aproxima-se da «ditadura 

com que sonha»19. Para evitar esse destino, que cada vez mais parecia óbvio para os 

católicos portugueses, Brüning teria de «recorrer à força» implantando «uma ditadura 

pessoal destruidora do perigo racista»20. 

O República não acompanhava as Novidades nesta visão do momento político 

alemão. O diário republicano defende que o triunfo de Hitler teria sido apenas «um 

triunfo relativo» já que os votos ganhos pelos nazis teriam vindo dos restantes partidos 

das direitas alemãs, sem que «a opinião socialista e republicana tivesse sacrificado a 

posição da Democracia alemã». Assim sendo, sublinha o República, na Alemanha eram 

ainda os «partidos republicanos do centro» que «apoiados pelos socialistas» 

continuavam «detendo o Poder», sendo, aliás, «tão formidável […] a sua força» que ia 

ainda permitindo que Brüning prosseguisse «na sua política de ressurgimento 

económico da Alemanha, de pacifismo e de liberalismo», deixando assim os nazis «em 

minoria». E conclui o articulista que «cada vez mais, na Alemanha, a marcha é para a 

esquerda», sugerindo que se deixe Hitler e os seus partidários «entregue aos cuidados da 

polícia»21.  

As Novidades só voltam a dar atenção à evolução política da Alemanha durante o 

mês de fevereiro de 1931, e fazem-no para congratular a ação do católico Brüning que, 
                                                           
17  «O Momento Internacional. Importantes declarações do chanceler Brüning», in Novidades, 7.11.1930, 
Lisboa, pp. 1 e 2. 
18  «O Momento Internacional. As eleições senatoriais polacas – Progressos do racismo alemão», in Novidades, 
3.12.1930, Lisboa, p. 4. 
19  «O Momento Internacional. A Alemanha em semi-ditadura», in Novidades, 7.12.1930, Lisboa, p. 1. 
20  «O Momento Internacional. O ministério Brüning perante o Reichstag», in Novidades, 14.12.1930, Lisboa, p. 
3. 
21  R. «O que é preciso dizer. A democracia alemã e as últimas eleições - Quanto Hitler ganhou foi quanto 
perderam os outros partidos das direitas», In República, 22.12.1930, Lisboa, p. 5. 
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indo de encontro àquilo que o jornal católico português tinha considerado como 

necessário para afastar o perigo racista, tinha, finalmente, adotado uma «linguagem 

energética dum verdadeiro homem de Estado» que parecia agora «definitivamente 

resolvido a fazer frente aos excessos de verdadeiros energúmenos e a defender a nação 

das dificuldades catastróficas para as quais a impelem os comunistas, os racistas de 

Hitler e os nacionalistas de Hugenberg». E seria já mais do que tempo «de enveredar 

por esse caminho de luta» já que «de audácia em audácia a demagogia comunista e 

hitlerista multiplicava[m] as suas exigências e os seus excessos»22. Com esta nova 

atitude Brüning mostrava-se, para os católicos das Novidades, como «o homem que era 

necessário à Alemanha, para sair do caos político» tendo ele assumido definitivamente a 

«pesada responsabilidade de salvar a Alemanha», «missão patriótica» na qual, crê o 

diário católico português, Brüning «não desfalecerá». A próxima etapa para o chanceler 

alemão seria agora a de «sanear a rua» uma vez que a violência se havia tornado 

«endémica na Alemanha» graças aos comunistas e «racistas» mas «muito especialmente 

por estes últimos». Era, portanto, a ação violenta desses «energúmenos de Hitler» que 

devia tornar «o saneamento político da rua»23 numa prioridade para o gabinete de 

Brüning.  

O Diário da Manhã entra na discussão sobre o momento político que se ia vivendo 

na Alemanha relembrando que Brüning, aquando da sua subida à chancelaria, era 

«totalmente ignorado do grande público, conhecido de poucos e apreciado por um 

escasso número» mas que, à medida que foi «enfrentando com a mesma decisão 

Capacetes de Aço e nazis, por um lado, e os comunistas, por outro», tendo adotado 

«drásticas medidas de ordem financeira e económica» medidas com as quais conseguiu 

«estabelecer a ordem nas caóticas finanças alemãs», o quase anónimo católico do 

Zentrum tinha conseguido em um ano de governo tornar-se na «figura dominante do 

Reich» e numa «das figuras dominantes da política europeia». Aliás, segundo o órgão 

da União Nacional, Brüning parecia abrir «horizontes mais prometedores ao povo 

alemão» e, facto mais notável ainda, «fora de todos os extremismos, quer das esquerdas, 

quer das direitas». Fora de extremismos mas «governando praticamente em ditadura» 

Brüning teria «bastas condições de êxito» para «salvar a Alemanha de dois gravíssimos 

escolhos» como eram os hitleristas e os comunistas, «ambos eles mortais para a 

                                                           
22  «O Momento Internacional. Notável discurso do chanceler Brüning», in Novidades, 11.2.1931, Lisboa, p. 1. 
23  «O Momento Internacional», in Novidades, 15.2.1931, Lisboa, pp. 1 e 3. 
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Alemanha em reconstrução». Mas a «perspicácia em política interna» que, para o Diário 

da Manhã, caracterizava o chanceler nem sempre o acompanhava «nas manobras 

externas» tendo sido essa lacuna que o levava a não compreender o «espírito francês» e 

a apresentar o «projecto de acordo aduaneiro austro-alemão» que tanto havia 

prejudicado o «difícil equilíbrio europeu»24. Quanto ao avanço dos nazis, o Diário da 

Manhã acredita que «o triunfo provinciano e fácil das eleições no Oldenburgo» os 

deixaria «entretidos» na «exploração política da sua vitória» deixando assim o caminho 

livre para que o chanceler trabalhasse no sentido de «auxiliar o ressurgimento alemão 

dentro de um plano de colaboração e paz europeias»25. 

No fundo, o DM partilhava da opinião das Novidades vendo Brüning como um 

verdadeiro «homem de Estado» de «visão» e «coragem» que ia adotando uma política 

«cujo alcance o povo nem sequer consegue compreender», por «comodismo» e «falta de 

espírito cívico» que os «”meneurs” extremistas»26 iam explorando. E, o DM, continua 

sublinhando o apelo do governo «para o patriotismo do povo alemão» o que não 

consegue evitar que «os elementos extremistas vão colhendo triunfos fáceis» graças ao 

«desânimo que invade o povo»27. Enquanto o República reforça essa mesma ideia 

afirmando que as medidas que Brüning ia adotando para cobrir o deficit iam, 

simultaneamente, lançando «cada vez mais gente para os extremismos da esquerda e da 

direita» deixando a Alemanha «às portas da revolução»28. Nestas condições, os 

hitleristas animados de «um extraordinário poder de proselitismo» iam «excitando 

paixões e prometendo à consciência infantil do povo maravilhas de conto de fadas» 

enquanto o chanceler ia proferindo «palavras honestas» e prometendo «ao povo alemão 

melhores dias» mas à custa de «pesados sacrifícios». Assim sendo, para o DM, é natural 

que Hitler «venha a ver melhorada a sua posição parlamentar» embora este, se chegar 

ao poder, não possa adotar uma política «muito diferente da política de Brüning». Aliás, 

Hitler ia até já demonstrando que bem longe ia o «seu primitivo espírito de 

intransigência» o que levava o DM a prever que o líder nazi «bem longe deve estar do 

poder» mas «se lá chegar ou mudará de processos» ou não se aguentará «no poder mais 

                                                           
24  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 30.4.1931, Lisboa, p. 6. 
25  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 24.5.1931, Lisboa, p. 6. 
26  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 4.6.1931, Lisboa, p. 6. 
27  F. A. C., «A crise europeia. As conversas de Chequers e a situação interna da Alemanha», in Diário da 
Manhã, 8.6.1931, Lisboa, p. 1. 
28  «Restos da Guerra. A Alemanha diz que não pode pagar as reparações avistando-se hoje os seus ministros 
com o sr. Macdonald», in República, 6.6.1931, Lisboa, p. 8. 
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de oito dias»29. Apesar de para o DM um possível governo de Hitler não vir a ser, na 

prática, substancialmente diferente daquele que Brüning por essa altura liderava, o 

jornal português afirma convictamente que lhe parece ser o atual «o governo ideal para 

o momento presente da história da Alemanha»30 devendo a sua sobrevivência «mais do 

que a nenhum outro partido» ao partido social-democrata que com esse apoio, embora 

prestando um «grande serviço à Alemanha», verá ocorrerem «numerosas deserções nas 

suas fileiras»31 em favor dos comunistas. No caso de o governo de Brüning falhar, a 

Alemanha teria de escolher entre uma de duas alternativas: «bolchevismo» ou 

«nacionalismo temerário» e se a primeira era, desde logo, vista como «uma ameaça 

tremenda para o resto da Europa», a segunda representava, para o DM, «quando muito, 

um enigma»32. 

A menos de um ano antes de cair, as dificuldades por que passava o governo de 

Brüning eram, de facto, por demais evidentes e noticiadas pelos periódicos portugueses. 

As Novidades, por exemplo, afirmam que «raras vezes se terá visto um homem de 

Estado a braços com as dificuldades que ele [Brüning] tem de vencer» e que ele, antes 

visto como «salvador da pátria em perigo», se via por essa altura obrigado a agarrar-se 

«a todas as boias de salvação»33. O DM descreve a situação política da Alemanha como 

sendo «extremamente delicada» uma vez que «nazis e comunistas espreitam […] o 

momento oportuno para se lançarem em desenfreado combate ao governo que, 

presentemente, ocupa o poder» e adverte que «os tempos não correm propícios a 

experiências de êxito problemático»34. Por sua vez, o República afirma que o povo 

alemão «é empurrado para a revolução» defendendo que «racista ou comunista, para o 

caso pouco importa»35. Nestas condições, o República levanta a questão: «quando é que 

os extremistas da direita da Alemanha, reaccionários bolchevizantes, hão-de abandonar 

as suas loucas ambições, ou quando é que o resto do povo alemão os mete na 

ordem?»36.  

                                                           
29  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 14.6.1931, Lisboa, p. 7. 
30  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 18.6.1931, Lisboa, p. 6. 
31  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 20.6.1931, Lisboa, p. 6. 
32  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 22.6.1931, Lisboa, p. 7. 
33  «O Momento Internacional. A trágica situação da Alemanha», in Novidades, 23.6.1931, Lisboa, p. 1. 
34  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 24.6.1931, Lisboa, p. 6. 
35  «A nova moratória no pagamento das reparações. A revolução comunista na Alemanha não passou de 
boatos que tiveram a sua origem na angustiada situação do tesouro do Reich», in República, 25.6.1931, Lisboa, p. 8. 
36  «Para onde vai a Alemanha? A complicada crise do Reich é devida ás manobras dos nacionalistas?», in 
República, 14.7.1931, Lisboa, p. 8. 
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Mesmo nas difíceis circunstâncias em que se encontrava o governo de Brüning, o 

DM volta a reiterar que este pela «sua acção, moderada, longe de todos os extremismos, 

quer da direita, quer da esquerda, é o fiel da balança do equilíbrio europeu»37. Embora 

por essa altura já Brüning fosse «implorando apoios» e «clamando as suas palavras de 

verdade aos quatro ventos» o DM via no antigo deputado católico uma «firmeza de 

ideias» e uma «coragem moral»38 que, para além de merecem reconhecimento, 

poderiam ainda dar alguma esperança de sucesso ao seu Governo. Ao mesmo tempo, 

Fazenda Junior avisava através das páginas do República que «o povo alemão é que não 

está para dançar na corda bamba», sendo urgente auxiliar financeiramente a Alemanha, 

caso contrário, profetiza, «a revolução comunista é um facto dentro de pouco tempo»39. 

A situação de Brüning era tanto mais grave quanto a persistente utilização de «ilícitos 

manejos» por parte quer de comunistas quer de hitleristas que, segundo Fazenda Junior, 

apenas pensavam «numa louca desforra»40. É contra essa loucura que «ergue um dique 

a ditadura Brüning governando com mão a um tempo douce et ferme» mas a qual seria 

impossível sem o apoio do presidente Hindenburg «cuja espada, democraticamente 

embainhada» ainda assim ia mantendo «em respeito as forças demagógicas que uivam 

desesperadamente»41. Mas mesmo com esse apoio presidencial, as Novidades não 

deixam de sublinhar o agravamento das dificuldades do Chanceler Brüning que, 

segundo o diário católico, se encontrava já «numa situação verdadeiramente trágica»42. 

Com o avanço de comunistas, nazis e nacionalistas a Alemanha estaria em risco de 

entrar em «sérias convulsões políticas» já que essas forças, ainda que «amigos de hoje», 

não tardariam, acreditava o DM, «em mutuamente se degladiar» tendo pela frente 

apenas, na Prússia Otto Braun43 e Severing44, vistos como «rijos mantenedores [sic] da 

ordem», e, no Reich, Brüning e o seu Centro Católico, ambos designados de «extremos 

defensores do espírito da nova Alemanha»45. E, muito embora, a imprensa portuguesa 

                                                           
37  F. A. C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 23.7.1931, Lisboa, p. 6. 
38  F. A. de C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 30.7.1931, Lisboa, p. 6. 
39  JUNIOR, Fazenda, «Momento grave. A crise da Alemanha», in República, 29.7.1931, Lisboa, p. 4. 
40  JUNIOR, Fazenda, «Momento grave. A crise da Alemanha», in República, 3.8.1931, Lisboa, p. 4. 
41  F. A. de C., «Diário Internacional. O porquê das Ditaduras», in Diário da Manhã, 4.8.1931, p. 6. (Itálico 
nosso). 
42  «O Momento Internacional. A crise alemã e o plebiscito de 9 de Agosto», in Novidades, 5.8.1931, Lisboa, p. 
6. 
43  O social-democrata Otto Braun (1872-1955) seria Primeiro-Ministro do Estado da Prússia entre 1920 e 1932, 
ano em que viria a ser destituido desse cargo pelo então Chanceler do Reich Franz von Papen. 
44  O social-democrata Carl Severing (1875-1952) foi Ministro do Interior do Estado da Prússia entre 1930 e 
1932, ano em que, juntamente com Otto Braun, viria a ser afastado do governo prussiano pelo então Chanceler do 
Reich Franz von Papen. 
45  F. A. de C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 7.8.1931, Lisboa, p. 6. 



55 

 

considerasse que o plebiscito que se havia realizado na Prússia46 tinha representado uma 

«derrota» para as forças extremistas, Rémy Lusol adverte que esses partidos não 

deveriam ser considerados como «inteiramente abatidos e incapazes de maquinarem 

novas aventuras»47. Pelo contrário, muito embora esse resultado fosse motivo de 

alegria, não lhe deveria ser dada a «significação de ter acalmado por completo a 

atmosfera europeia»48 ainda que ele revelasse «sinais evidentes de melhoria da saúde 

moral do povo alemão»49. 

Entretanto, Brüning continuava a sua tentativa de «levar a bom porto a sua política 

do justo meio termo» e «governando em ditadura legal» ia «tapando a boca dos 

adversários»50. Silvestre Enes defende mesmo que o chanceler alemão demonstrava 

uma «energia e habilidade extraordinárias» ao ter conseguido recuperar a sua situação 

política depois do profundo golpe que havia sofrido com os resultados das eleições de 

setembro do ano anterior. Mas Enes avisava, contudo, que «a oposição não desarma» 

embora considere que essas «investidas não têm, porém, probabilidades de êxito» e que 

acredita que «tudo faz prever que Brüning se aguentará» pelo menos «até à reabertura 

do Reichstag». Enes prefere não «vaticinar o que sairá das lutas políticas que se 

avizinham» na Alemanha, já que esses resultados dependem «dum sem-número de 

circunstâncias, impossíveis de prever» e termina perguntando, cautelosamente, se será 

capaz «Brüning [de] levar a nau a porto e salvamento?», pergunta para a qual não 

encontra melhor resposta do que um «a ver vamos»51. 

Vimos já que as Novidades eram bem mais pessimistas quanto ao futuro político do 

gabinete de Brüning do que os articulistas do DM. Segundo o jornal católico, era 

exatamente tirando total proveito dessas fragilidades do Governo que Hitler ia ganhando 

terreno «a olhos vistos». Para tal, o chefe nazi havia mudado «inteiramente de táctica», 

embora a violência continuasse a ser «o pão de cada dia das suas hostes», o Führer 

tinha posto de parte «a violência para o assalto do poder», esperando agora que o poder 

lhe viesse dar «às mãos por via legal». E quanto a essa profecia dos dirigentes nazis, as 
                                                           
46  Nessa consulta popular que se viria a realizar no dia 9 de Agosto de 1931, os nazis, contando com o apoio 
dos comunistas, procuravam provocar a queda do Governo social-democrata do Estado da Prússia. No entanto, os 
social-democratas conseguiriam permanecer no controlo do Estado prussiano já que para serem derrubados seriam 
necessários 13,3 milhões de votos contra si, número que não viria a ser alcançado.    
47  LUSOL, Rémy, «Cartas de Paris. Como recebeu a França o resultado do plebiscito prussiano», in 
Novidades, 15.8.1931, Lisboa, p. 3. 
48  «O Momento Internacional. O fracasso do plebiscito prussiano», in Novidades, 16.8.1931, Lisboa, p. 3. 
49  «Outro significado do plebiscito alemão», in Novidades, 19.8.1931, Lisboa, p. 1. 
50  F. A. de C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 27.9.1931, Lisboa, p. 6. 
51  ENES, Silvestre, «Diário Internacional. Ante a visita dos ministros franceses – o momento político alemão», 
in Diário da Manhã, 28.9.1931, Lisboa, p. 7. 
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Novidades acreditam que «é bem possível que eles se não enganem» já que a Alemanha 

não possui um «forte partido conservador» e pelo facto de a social-democracia «estar a 

perder terreno, em proveito dos comunistas». Quanto ao Chanceler Brüning, se o seu 

apoio começava a ser «precário», a demissão do seu Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Curtius52, e as ameaças «crescentes em força de Hitler»53 não deixariam 

outra alternativa senão que este apresentasse a demissão do seu governo, a 7 de outubro 

de 1931. 

O novo gabinete de Brüning passava agora, segundo o DM, a governar efetivamente 

em ditadura já que «por melhores e mais sinceros que fossem os desejos do dr. Brüning 

em governar com o Parlamento» essa tarefa se tinha tornado definitivamente 

«impraticável» uma vez que «balançando entre a direita e a esquerda» o Governo 

«ameaçava comprometer definitivamente a situação económica e financeira da 

Alemanha». Perante tais circunstâncias, Brüning, apoiado pelo presidente alemão, tinha 

assumido a posição de «cortar o nó górdio da questão, instalando de vez a ditadura», 

desta vez sem «camouflage», restando agora apenas perceber se «um certo número de 

concessões ao espírito das direitas serão o suficiente para que Brüning leve a bom porto 

a nau do Estado através do mar encapelado das paixões dos elementos extremistas»54. 

Esta perceção que o DM apresentava do momento político que passava na Alemanha 

teria, provavelmente, origem nas informações que as agências noticiosas iam 

transmitindo sobre a atualidade política alemã. Ora, a agência noticiosa através da qual 

os jornais portugueses mais se abasteciam de notícias sobre a atualidade internacional 

era a agência francesa Havas55. Essa mesma agência enviava, entretanto, uma 

retificação que, quer o República quer as Novidades decidiram veicular, e afirmava que 

a agência Havas estava «autorizada a desmentir categoricamente as notícias publicadas 

na imprensa sobre o estabelecimento do regime ditatorial e suspensão de garantias 

constitucionais na Alemanha» notícias que seriam «absolutamente falsas»56. Ainda 

assim, o DM volta a defender que «se não de direito, está, pelo menos de facto, há muito 

tempo instalada uma ditadura» na Alemanha, já que «outra coisa não tem sido a gestão 
                                                           
52  Julius Curtius (1877-1948) viria a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão desde 1929 até 1931. 
53  «O Momento Internacional. A opinião alemã depois da visita dos ministros franceses a Berlim», in 
Novidades, 7.10.1931, Lisboa, p. 1. 
54  F. A. de C., «Diário Internacional. Bruenning investido de poderes ditatoriais, é encarregado, pelo Marechal 
Hindenburgo, da organização do novo ministério», in Diário da Manhã, 8.10.1931, Lisboa, p. 6. 
55  Agência internacional de notícias fundada em 1835 por um comerciante português, viria a transferir as suas 
instalações do território francês para Portugal no final desse mesmo século. 
56  HAVAS, «A Crise Alemã. Não há Ditadura nem suspensão de garantias», in República, 8.10.1931, Lisboa, p. 
1. 
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pública do Chanceler Brüning». Aliás, essa política seria a «única possível para evitar 

um tremendo cataclismo mundial» e embora a situação alemã fosse «bem grave», o DM 

acreditava que à alma germânica repugnavam «certos movimentos espasmódicos»57 -

nos quais se incluía, certamente, o movimento nacional-socialista – o que, desde logo, 

acabaria por afastar os nazis do controlo do aparelho do Estado alemão.  

As Novidades, pelo seu lado, salientavam que, efetivamente, a política alemã tinha a 

partir desse momento entrado numa «nova fase», fase essa que era «bem perigosa». Mas 

o jornal católico português volta a afirmar a sua confiança em Brüning, reafirmando que 

este se apresentava como «o único homem de Estado que a Alemanha hoje possui com 

qualidades para a poder salvar» embora pusesse algumas reservas quanto à 

possibilidade de «ainda ser evitada a catástrofe» na Alemanha. E se «a evolução para a 

direita» era «o caminho aberto à aventura», as Novidades viam na «restauração 

imperial» para além de uma «consequência lógica» uma evolução política «fatal». 

Como se tal previsão dos católicos portugueses não chegasse para aguçar a crítica dos 

republicanos, defende-se nas páginas das Novidades que estando o caos político na 

Alemanha «no seu auge», apenas «um poder forte» - leia-se, uma ditadura – lhe poderia 

dar solução, uma vez que, por essa altura, todos saberiam que a República alemã era 

«uma pura ficção». Ou seja, para os católicos das Novidades, a salvação da Alemanha 

passaria, inevitavelmente, por uma «ditadura franca, completa e não simplesmente 

disfarçada», liderada por um ditador que nem sequer seria preciso procurar já que o 

presidente Hindenburg representava a figura perfeita para tal posto enquanto única força 

que a Alemanha possuía para «garantir a ordem». Ainda que essa ditadura não pudesse 

vir a ser uma «solução definitiva» já que no momento em que ela desaparecesse «o caos 

renasceria», mas seria ela que «prepararia o caminho para a restauração» da «má árvore 

Hohenzollern58» no meio da qual haveria que se tentar encontrar um «rebento 

aproveitável». Em suma, as Novidades defendiam que uma ditadura que preparasse a 

restauração monárquica na Alemanha seria a única forma de resolver a «grande crise de 

autoridade»59 pela qual passava a República alemã. Seriam previsões como estas feitas 

nas páginas das Novidades que levariam o República a, por várias ocasiões, acusar os 

católicos portugueses e, muito especialmente, as hierarquias católicas que os 

                                                           
57  F. A. de C., «Diário Internacional», in Diário da Manhã, 10.10.1931, Lisboa, p. 6. 
58  A casa real da Alemanha imperial, até 1918. 
59  «O Momento Internacional. A crise Alemã», in Novidades, 11.10.1931, Lisboa, pp. 1 e 6. 
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representavam, de serem, mais ou menos assumidamente, a favor do sistema 

monárquico.  

Apesar das crescentes dificuldades com que Brüning se ia deparando, Rémy Lusol 

volta a referir que «não desapareceu ainda a esperança» quanto às possibilidades de 

salvar a Alemanha de uma ditadura extremista, embora essa mesma esperança 

repousasse agora apenas na «simpática figura do chanceler Brüning». Seria para o 

chanceler que se voltavam agora «ansiosos, os olhares não só de todos os franceses, mas 

de todos os europeus amigos da paz» esperançados ainda que ele fosse «capaz de 

afrontar e dominar os seus inimigos» que para além de se apresentarem como 

«verdadeiros inimigos da sua pátria» teimavam ainda em ameaçar a «tranquilidade 

europeia»60. Na realidade, essa esperança no sucesso político do gabinete liderado por 

Brüning viria a ser ainda mais enfraquecida quando, a 11 de outubro, em Bad 

Harzburg61, se reuniram as forças nacionalistas de oposição ao Governo. Desse comício 

sairia a união das forças de Hitler e de Hugenberg na oposição ao governo de Brüning 

cuja força é bem sublinhada por André Cany através das páginas do DM. Cany, 

aparentemente utilizando palavras transcritas do jornal parisiense Le Temps, sublinhava 

que, embora fosse possível que «o movimento nacionalista e racista» não significasse 

mais do que «a obra de uns tantos agricultores profissionais, apoiados em alguns grupos 

com influência», os elementos que em Harzburg haviam declarado «guerra ao novo 

gabinete Brüning» dispunham da «imprensa poderosa e influente» de Hugenberg, dos 

«107 deputados no Reichstag» às ordens de Hitler e, para piorar o cenário com que o 

chanceler se teria de defrontar, do facto de o Partido Populista (DVP) se orientar «cada 

vez mais para uma coalisão [sic] com a extrema-direita»62. Na sequência do pacto entre 

as forças nacionalistas alemãs, as Novidades afirmam, sem dúvidas, que essas forças «já 

só se satisfazem com a queda do chanceler e com a sua sucessão» prevendo que agora 

«já só por um quasi milagre se poderá evitar uma grande catástrofe». Já quanto a Hitler, 

o jornal católico português parece assumir uma posição cada vez mais negativa face ao 

seu programa, descrevendo a política nazi como sendo de «confessada catástrofe 

                                                           
60  LUSOL, Rémy, «Cartas de Paris. O pacto de Bad-Harzburgo e a opinião francesa», in Novidades, 
16.10.1931, Lisboa, p. 6. 
61  Localidade do centro da Alemanha onde se viriam a reunir os nacionalistas, liderados por 
Hugenberg, com os nacional-socialistas, liderados por Hitler, numa “frente única” de oposição ao 
governo de Brüning. 
62  CANY, André, «Diário Internacional. O “meeting” pangermanista de Harzburg», in Diário da Manhã [transcrito 
de Le Temps, Paris], 16.10.1931, Lisboa, p. 6. 
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europeia», já que defende que «Hitler no poder fará desencadear tremenda catástrofe 

alemã e europeia». Ao mesmo tempo, o diário católico aproveita para criticar o engano 

de «todos aqueles que afirmavam o declinar do hitlerismo» - de entre os quais, 

obviamente, se auto-exclui – uma vez que acredita que, pelo contrário, o movimento 

nazi se sentiria agora «com forças de, com os outros aliados da direita assaltar o poder, a 

bem ou a mal»63.  

Já vimos que a esperança de que o ministério de Brüning pudesse vir a impedir os 

nazis de tomarem o poder, mais tarde ou mais cedo, na Alemanha tinha vindo a 

decrescer entre as elites jornalísticas portuguesas. Ao DM por exemplo, enquanto fonte 

jornalística na dianteira da defesa da Ditadura Nacional, agradava o facto de Brüning 

tentar ainda «defender virilmente» e «por maneira mais ou menos inconstitucional e 

anti-liberalista» a tão desejada «ordem», mas reconhece que, apesar dessa tentativa, os 

nazis se encontravam «cada vez mais próximos do poder»64. Nesse mesmo sentido 

seguiam também as Novidades ao salientarem que a Alemanha estava agora «em 

verdadeiro regime ditatorial» ainda que «sob a máscara dum parlamentarismo 

inexistente» e que este seria o sistema necessário «para a solução das grandes 

dificuldades» da Alemanha. Quanto aos nacional-socialistas, «eles ardem por se lançar 

na acção violenta» e demonstrando «os ímpetos desordeiros que os animam» dando, na 

realidade, «uma amostra do que seria o seu regime»65. Mas, numa inconsistência 

característica de opinião e projeção que viria a marcar a forma como os jornais em 

análise foram vendo e refletindo sobre o momento político alemão ao longo de todo este 

período, esta descrença em Brüning e a convicção de que Hitler tomaria o poder pela 

força do seu extremismo viriam a mudar muito rapidamente… 

Logo em novembro de 1931, o DM acreditando que Hitler tinha posto «de parte a sua 

hipótese de assalto ao poder» projeta uma possível «colaboração» entre o líder nazi e o 

católico Brüning que, a acontecer, demonstraria que, antes de mais nada, «o “racismo” 

vencida a sua crise de adolescência» estaria disposto a «colaborar como elemento 

positivo na reorganização do Reich» mas que, por outro lado, significaria também «um 

assinalado triunfo» do «político excepcional»66 no qual o Chanceler Brüning se tinha 

                                                           
63  «O Momento Internacional. O novo ministério Brüning e a oposição nacionalista», in Novidades, 17.10.1931, 
p. 3. 
64  «O exemplo da Alemanha», in Diário da Manhã, 25.10.1931, Lisboa, p. 1. 
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tornado. E o DM continua na análise dessa possível colaboração afirmando que se esta 

«passar do campo da hipótese para o das realidades políticas o chanceler terá 

consumado a realização de uma das suas mais hábeis manobras» mesmo que «o valor 

positivo dos hitleristas no plano da reconstrução nacional seja precário»67. As 

Novidades seguem na mesma análise afirmando que se a colaboração entre Brüning e 

Hitler se fizesse tendo «por base o terreno social» seria difícil de negar que «centristas e 

nacionais-socialistas» estariam «muito mais próximos do que nacionalistas de 

Hugenberg e hitleristas». Aliás, para o diário católico, «compreende-se mal que tenha 

sido possível unir hitleristas e nacionalistas de Hugenberg», enquanto que uma união 

entre nacional-socialistas e católicos alemães é vista como bastante mais plausível 

apesar de os dirigentes nazis terem feito «afirmações rasgadamente anti-católicas» ou 

até mesmo de se reconhecer que «a doutrina do partido é de espírito anti-católico»68. E 

tudo isto seria possível já que, acreditava-se em Portugal, Hitler à medida que se ia 

«aproximando do poder» ia simultaneamente tornando-se «mais acomodatício»69. Ou 

seja, quer o DM quer as Novidades acreditavam na possibilidade de “domar” o 

extremismo de Hitler oferecendo-lhe uma participação no Governo. Perspetiva que, na 

realidade, os jornais portugueses partilhavam com alguns responsáveis políticos 

alemães – que sempre acreditaram que seria possível governar em colaboração com 

Hitler.  

Uma integração dos nazis nas responsabilidades da governação era, por essa altura, 

mais do que uma opção, uma necessidade. Percebia-se então que a ascensão do 

nacional-socialismo seria inevitável e, nesse sentido, as Novidades afirmam 

categoricamente que já não havia «dúvida alguma de que o hitlerismo acabará por 

triunfar» e que «negar o próximo advento desses presunçosos reformadores ao poder» 

seria «negar a evidência». Para o jornal católico não havia qualquer dúvida de que 

«dentro de pouco Hitler» estaria «no poder». Efetivamente, «a vaga de avanço do 

hitlerismo» seria «irresistível» já que «a grande massa do povo alemão assim o 

quer[ia]» e portanto, uma vez que já não haveriam «diques» que pudessem ser 

levantados «eficazmente a este avanço», a única hipótese de sobrevivência política do 

Chanceler Brüning seria chamar Hitler a tomar parte no seu ministério. Isto porque «a 
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Alemanha de Brüning» já não era mais do que «uma simples fachada a encobrir a 

Alemanha de Hitler»70. Por sua vez, o DM reconhecia também que o «advento de 

Hitler» era, cada vez «mais inevitável»71. A chegada de Hitler ao poder é vista como 

sendo tão impossível de evitar que o DM levanta a questão de se estar já «a caminho do 

“Terceiro Reich”»72 enquanto as Novidades, quase que profeticamente, voltam a 

defender que «uma massa imponente do povo alemão, provavelmente a sua grande 

maioria, deseja entregar os seus destinos à direcção governativa de Hitler» ainda que 

este apenas se possa depois manter no poder «pela violência contra os sociais-

democratas republicanos, sindicalistas e comunistas» estando, portanto, a «Alemanha 

em vésperas de cair em sangrentas e caóticas convulsões internas»73.  

Vimos já que, para a imprensa nacional, Hitler tinha conseguido, «pela lenta 

evolução de complicadas e ardilosas transacções políticas», colocar-se às portas do 

poder alemão. Essa sua posição obrigava agora «os detentores do poder a olharem para 

Hitler como um possível colaborador» já que «como adversário, ele poderia ser bem 

mais de recear»74. Com tal situação, desta feita, era Brüning quem se via obrigado a 

adotar uma política de «socialismo-nacional mitigado»75 e não Hitler quem se tinha 

“moderado” e adotado uma política próxima da do chanceler católico. E é nesta posição 

de força que Hitler se apresenta contra a reeleição de Hindenburg para a presidência da 

República alemã. Mas, ainda assim, os jornais portugueses parecem nunca acreditar que 

o Führer nazi fosse capaz de derrotar o marechal octogenário. Ainda não tínhamos 

entrado sequer no ano das eleições presidenciais alemãs e já o DM previa que, contra 

Hindenburg, Hitler não teria «a mais pequena “chance”», ainda que pudesse vir a 

conquistar «um número importante de votos», o líder nazi seria «necessariamente o 

vencido»76. As Novidades fazem notar que, ao tentar obter a colaboração de Hitler e de 

Hugenberg para a reeleição de Hindenburg através do Reichstag, Brüning tinha, não só 

fragilizado ainda mais a sua situação política ficando, inclusivamente, «prisioneiro das 

forças nacionalistas», mas também, teria recebido a «humilhação» de ver os 
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nacionalistas e os hitleristas rejeitarem essa combinação pelo facto de ela «ofender a 

Constituição»77. E, de facto, para além de ter dado a oportunidade a Hitler e a 

Hugenberg de aparecerem como defensores da Constituição de Weimar – o que não 

poderia deixar de ser considerado como um facto curioso já que estes se assumiam 

claramente contra o espírito dessa mesma Constituição -, Brüning, com essa ação 

política, demonstrou, ainda mais, a fragilidade do seu gabinete face às forças 

nacionalistas alemãs.  

Mesmo com o fortalecimento da situação política de Hitler, todos os órgãos da 

imprensa nacional de que aqui nos ocupamos parecem ser unânimes quanto a uma 

vitória mais do que certa de Hindenburg nas eleições presidenciais que se avizinhavam 

na Alemanha. Logo no mês de fevereiro de 1932, o República afirma que «o triunfo 

eleitoral do marechal Hindenburg é esperado» com toda a «confiança»78 e veicula 

projeções feitas nesse mesmo sentido. As Novidades questionam-se se o povo alemão 

preferiria «um aventureiro recém-naturalizado» (Hitler) ou a «figura verdadeiramente 

nacional do marechal Hindenburgo». A resposta é inequívoca para os católicos 

portugueses que afirmam sem qualquer dúvida que «Hitler não poderá vencer 

Hindenburgo» mas avisam que o resultado das eleições permitiria fazer-se um «balanço 

das forças hitlerianas» sendo aliás, «este o fim a que visa a candidatura do chefe 

nacional-socialista». E conclui-se o artigo com a previsão de que Hitler não pudesse vir 

a «contar com muito mais de dez milhões de votos»79 - as Novidades viriam a rever esse 

número de votos favoráveis a Hitler em alta prevendo, no próprio dia em que se realizou 

a primeira volta das eleições, que o líder nazi poderia conseguir 15 milhões de votos80. 

Quanto ao DM, esse pensava que «nem o próprio Hitler, acredita[va] no triunfo do 

candidato nazi»81. Finalmente, para o Revolução, que entretanto havia iniciado a sua 

publicação, as eleições presidenciais que se avizinhavam na Alemanha não seriam mais 

do que «um compasso de espera» já que, apesar da provável vitória de Hindenburg, a 

«guinada para a direita» seria «inevitável» e portanto, o melhor seria que Hindenburg 
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coincidisse «no poder com Hitler» para que os dois pudessem fundir «num mesmo 

corpo a velha Alemanha bismarckiana e a novíssima Alemanha nazi»82. 

Quando os resultados da primeira volta das eleições presidenciais alemãs se tornam 

conhecidos, o República apressa-se a apresentar Hindenburg como o «representante da 

Democracia» na Alemanha. Essa visão – que o jornal republicano português viria a 

verificar estar errada com o desenrolar do papel do marechal-presidente – permitia 

considerar que os «19 milhões de votos» obtidos pelo marechal representavam «uma 

vitória da Democracia e o fracasso das teorias do chefe do nacionalismo» e, já que o 

triunfo de Hindenburg na segunda volta das eleições parecia inevitável, o República 

previa que «a vitória da República Alemã e da Constituição de Weimar» seria «rotunda 

e eloquente»83. Não pode deixar de ser curioso que os republicanos portugueses 

encontrassem em Hindenburg um defensor do sistema democrático.  

Não nos esqueçamos que era exatamente pela ação de contínua promulgação de 

decretos presidenciais que, ao abrigo do artigo 48.º da Constituição da República 

Alemã, se ia governando à margem do Parlamento, o que, desde logo, deveria ter sido 

percecionado pelos apoiantes do Republicanismo e da Democracia em Portugal como a 

negação da essência do sistema representativo e democrático que eles mesmos diziam 

defender. Ainda assim, nessa atitude de defesa de um Hindenburg último reduto do 

sistema democrático, o República definia o marechal como «um patriota esclarecido», 

como «um homem de bem» que «acima dos seus interesses particulares» colocava «os 

interesses do seu país». Para além disso, o jornal republicano defendia que Hindenburg 

mantinha «o seu juramento» de proteção da Constituição e, por todas estas razões, 

contra ele se desenvolvia «uma injusta e tendenciosa propaganda racista» que realçaria 

ainda mais «a sua vitória eleitoral!...»84.  

Já o DM prefere realçar que com «os seus onze milhões de votos» não seria possível 

a ninguém continuar a «ignorar a força política real que o nacional-socialismo» 

representava por essa altura na Alemanha. Essa força politica que os nazis iam 

reforçando levava até o DM a prever que o «acesso ao poder», ainda durante o «ano de 

1932», dos mesmos seria «inevitável»85. O diário do movimento nacional-sindicalista 
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afirmava, pelas palavras de António de Sousa Rêgo, que os resultados das eleições nada 

tinham vindo «remediar», não representando mais do que um simples «compasso de 

espera». E Rêgo defendia mesmo que a vitória de Hindenburg tinha sido uma «vitória 

ilusória» ou «uma vitória de Pirro»86.  

Quanto às Novidades, essas preferem começar por pôr em contraste a figura de 

Hindenburg, que consideram «figura verdadeiramente nacional» que a todos os alemães 

inspirava «mais do que respeito, verdadeira veneração», com a de Hitler que descrevem 

como um «aventureiro, ainda ontem sem pátria», que tinha apenas «o talento de sacudir, 

por oratória nebulosa e magnética, o fundo doentio e místico das massas populares». 

Ainda assim, o jornal católico avisava que «o perigo hitleriano» não teria desaparecido, 

bem pelo contrário, ele estaria «mais ameaçador do que nunca» e, dizem as Novidades, 

«se Hitler não tivesse afirmado que venceria Hindenburgo e se tivesse limitado a dizer 

que punha a sua candidatura como um princípio para mostrar que o partido havia 

progredido, […] não era como vencido que teria de ser tratado pela imprensa, mas como 

grande vencedor». E quanto à segunda volta das presidenciais, essa «assegurará o 

triunfo de Hindenburg sobre Hitler» mas, perguntam os católicos, será que «assegurará 

ela a ordem alemã?», a resposta é que é «incontestável que não» porque «é precário um 

triunfo que repousa sobre a vida dum homem de 85 anos» e porque «as eleições 

prussianas de 24 de Abril farão renascer o perigo hitleriano». Ou seja, mesmo com a 

derrota de Hitler nas eleições presidenciais, a perceção geral era a de que os nazis 

viriam a «entrar no governo muito brevemente»87. 

Entretanto Brüning, com o seu empenho na reeleição de Hindenburg, tinha 

desgastado mais ainda a sua posição política. Ainda assim, as Novidades consideravam 

que a «união do luterano Hindenburgo com o católico Brüning» seria «a única 

esperança capaz de impedir a queda no caos como seria o triunfo hitleriano», cujo «caos 

da sua doutrina» conduziria a Alemanha «necessariamente ao caos social». Seria por 

essa razão que o chanceler e o presidente se viam «obrigados a defenderem uma 

Constituição que intimamente lhes repugna[va] tanto como aos racistas» mas, 

representando Hitler «o caos e a guerra civil», o jornal católico concordava que se fosse 

defendendo a Constituição já que ela oporia «a ordem contra a desordem» nacional-

socialista. Nesse sentido, as Novidades acreditam que nas eleições presidenciais alemãs 
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se veria «se o novo alemão [sic]» preferiria «a ordem com Hindenburgo ou a desordem 

com Hitler»88.  

O DM, no entanto, prefere transmitir a ideia de que os resultados das eleições 

presidenciais, na realidade, representavam «uma vitória indirecta para o Chanceler» que 

deveria agora ver a sua situação política «robustecer-se»89. Mas na sequência da 

primeira volta das eleições para a presidência alemã, rapidamente se percebe que quem 

delas saia reforçado, mesmo com a vitória de Hindenburg, era o líder nazi. Por essa 

altura, «perdidas as esperanças nas velhas fórmulas políticas», percebe-se que não era 

para o comunismo que a maioria dos alemães se voltava mas que o povo acolhia, isso 

sim, «com crescente simpatia e aplauso o socialismo nacional»90 de Hitler. Aliás, 

defendia André Cany nas páginas do DM, apenas uma razão ia retardando a ascensão 

dos nazis ao poder e essa razão era a «megalomania dos seus dirigentes, principalmente 

do dr. Goebels [sic]» já que, Hitler ele mesmo se mostrava «mais cordato e 

adaptável»91.  

O República, por sua vez, admite que a votação conseguida pelos nacional-socialistas 

havia sido «muito importante», representando uma «força considerável» que teria de se 

«tomar em linha de conta no moderno xadrez da política do Reich». Efetivamente o 

resultado alcançado pelos nazis demonstrava que «uma grande parte da Alemanha» 

estava «com o tal fascismo socialista» de que Hitler era «criador e arauto». O jornal 

republicano acreditava que essa adesão popular ao fascismo alemão havia sido facilitada 

pela «frágil consistência» senão mesmo «tácita cumplicidade» que caracterizavam «a 

barreira oposta na Alemanha pelos partidários de Hindenburgo ou simplesmente 

adversários do neo-fascismo [sic] alemão, à propaganda dos hitlerianos», permitindo 

que Hitler fosse criando «um Estado dentro de outro Estado» sendo que, ainda mais 

preocupante seria o facto de na Alemanha «ninguém» ter «coragem» para «cortar rente 

as unhas» do movimento nazi que iam «crescendo assustadoramente». O diário 

republicano terminava afirmando que era «uma burla de grosso tomo» aquilo que o 

nacional-socialismo estava «preparando por entre a complacência das forças 
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democráticas e avançadas da Alemanha» que se iam mantendo «de braços cruzados» 

face ao «perigo»92 que representava Hitler. 

Depois de termos apresentado, num dos capítulos anteriores deste trabalho, o 

posicionamento político assumido pelo movimento nacional-sindicalista português, o 

leitor não estranhará que o líder do movimento, Rolão Preto, defendesse nas páginas do 

Revolução uma posição face à ascensão de Hitler na Alemanha, significativamente 

diferente daquela assumida pelos outros três jornais diários de que nesta investigação 

nos ocupamos. Nesse sentido, antes de mais, Rolão Preto via com alguma tristeza que 

Hitler parecesse, por essa altura, andar «esquecido das grandes virtudes 

revolucionárias» dedicando-se «às manobras embaraçantes do combate nas urnas» que o 

levava a arrastar «pelas vielas dos compromissos eleitorais o manto sagrado da revolta». 

Mas quando se fala da possibilidade de os nazis optarem por tomar o poder pela ação 

violenta, Rolão Preto exultava, defendendo que assim Hitler colocar-se-ia, finalmente, 

«no seu lugar» que deveria ser «liberto de compromissos políticos, armado, vigilante» e 

«decidido»93, de forma a resgatar a Alemanha. Pouco depois, é Dutra Faria94 quem se 

ocupa da análise da figura de Hitler e do seu nacional-socialismo, reconhecendo que o 

líder nazi seria a «pessoa menos indicada para triunfar na política». Dutra Faria admite 

igualmente que era «singularmente difícil de explicar o êxito de Hitler» mas salienta 

que, ainda assim, o Führer conseguia movimentar «milhões de alemães» que lhe 

obedeciam «sem uma resistência», «como bons soldados». E como teria conseguido tal 

façanha? Faria não tem dúvidas ao responder que tinha sido graças à sua «eloquência», 

ao seu «olhar, que dizem ser fulminante», ao seu «gesto, que dizem ser dominador», 

mas, acima de tudo isso, graças à sua «coragem», «tenacidade» e «espírito de 

sacrifício». Teria sido graças a todas essas características que, segundo Faria, Hitler 

nunca tinha entrado em desespero e conclui-se que, «por isso venceu»95. 

A realidade era que, efetivamente, o «“élan” do movimento de Hitler» tinha atingido 

tal força que se demonstrava já impossível de dominar fosse «pela manobra política» ou 

fosse «pela força». Tudo isso graças à «adaptabilidade» e ao «sentido de oportunismo» 
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de Hitler que, cria o DM, tinha conseguido purgar o seu partido de «muita ganga 

obsoleta» o que o levaria, ante a impotência de Brüning, a conseguir atingir os seus 

objetivos, a menos que ele se deixasse dominar «pelos elementos mais irrequietos do 

partido…»96. Esse sucesso do nacional-socialismo seria possível porque «tanto a 

Alemanha da direita, como a Alemanha do centro, e até mesmo a da esquerda» 

reclamavam igualmente «um governo forte» que fosse capaz de «ultrapassar em 

faculdades de exercício do poder» as dificuldades criadas pela «Constituição de 

Weimar». Mas, o DM, enquanto defensor acérrimo das ditaduras, mas que ia ainda 

demonstrando algumas reservas relativamente a um possível Estado organizado 

segundo o programa nazi, salienta que não era apenas Hitler que na Alemanha vinha 

«anunciando sob a designação de III Reich o advento de uma tal transformação 

política», sem que, no entanto, o cronista revelasse quais eram essas outras forças 

políticas. 

Mas voltando às eleições presidenciais alemãs, quando a 10 de abril o marechal 

Hindenburg é definitivamente reeleito, o República afirma de imediato que havia 

triunfado assim o «pensamento democrático» e que com esse triunfo se podia considerar 

«afastada, pelas vias legais, a ameaça hitleriana» e o anterior «predomínio do 

fascismo». E afirma categoricamente o jornal republicano que «a vitória de 

Hindenburgo é a vitória da Democracia» para, com todo o entusiasmo, defender que se 

tratava, igualmente, da vitória «das ideias de fraternidade dos povos» e do 

«entendimento mútuo e da Liberdade». Aliás, o República chegava até ao ponto de 

acreditar que Hindenburg era a afirmação «da Paz» e confessa abertamente que lhe 

agradava de «sobremaneira a vitória de Hindenburgo», justamente por acreditar que ela 

era sinónimo da «vitória da Democracia»97.  

Obviamente que o Revolução estava em desacordo com aquilo que defendia o jornal 

republicano. O diário nacional-sindicalista apressava-se mesmo a destacar que a 

reeleição de Hindenburg não representava «evidentemente, a derrota de Hitler», pelo 

contrário, salienta que o nacional-socialismo progredia «como uma fatalidade» e que, 

como tal, haveria «de chegar ao poder». Aliás, seria exatamente por estar tão certo de 

que chegaria ao poder que Hitler «não se apressa[va] a conquistar o Estado»98.  

                                                           
96  F. A. de C., «Diário Internacional. Hitler e Groener», in Diário da Manhã, 2.4.1932, Lisboa, p. 6. 
97  «As Eleições Alemãs. A vitória de Hindenburgo é a vitória da Democracia», in República, 11.4.1932, Lisboa, 
p. 5. 
98  «A reeleição de Hindenburgo», in Revolução, 11.4.1932, Lisboa, p. 4. 
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As Novidades encontram nos resultados das eleições razões para «o contentamento 

dos hitlerianos» já que estes se encontravam, por aquela altura, em «péssimas condições 

para poder atrair às urnas os seus partidários em maior número do que no escrutínio de 

13 de Março» e, portanto, os nazis teriam «razão para se considerarem vitoriosos quanto 

à votação alcançada» porque ela representava, na realidade, «um grande triunfo, 

afirmador dos progressos da mística hitleriana», mística essa que, considerava o jornal 

católico, se havia, entretanto, convertido «numa espécie de histeria social». E quanto ao 

líder nazi, as Novidades apresentam-no como um «aventureiro» de «fraseologia oca e 

abstrusa» mas também como tendo «um real talento de agitador incomparável e de 

organizador habilíssimo» que lhe tinham proporcionado «dois assombrosos êxitos 

eleitorais de 13 de Março e de 10 de Abril» que eram um sintoma do «crescer constante 

da vaga de desordem nacionalista» que tendia a «submergir a Alemanha». Com esses 

êxitos eleitorais mantinha-se «o factor essencial dessa expansão racista» que era «o 

movimento», sem o qual seria «impossível manter uma organização como aquela que 

criou Hitler». Assim sendo, o diário católico previa que a agitação fosse «persistir e 

mesmo aumentar» e que, portanto, a reeleição de Hindenburg não tinha, de facto, 

trazido «o desejado sossego à revolta Alemanha»99. Já o DM não atribui particular 

importância à reeleição do marechal, dizendo apenas que o «problema alemão» 

continuaria «todo ele nimbado de incerteza»100. 

Certamente que a vitória de Hindenburg teria sido vista pelo chanceler Brüning como 

uma circunstância que solidificaria a posição política do seu gabinete. Não nos 

esqueçamos que Brüning se havia empenhado na tarefa de reeleger o marechal para a 

presidência da República alemã, tarefa que o chanceler via agora ser concretizada mas, 

como já referimos, com algum sacrifício da sua própria imagem pública. De qualquer 

forma, Brüning terá visto, na sequência da reeleição do Presidente Hindenburg, uma boa 

oportunidade para desferir um golpe significativo nas forças nacionalistas que cada vez 

mais iam ameaçando o seu governo. Na ilusão de ter fortalecido a confiança do 

marechal-presidente no seu ministério, Brúning decide mandar dissolver as SA do 

partido nazi, tentando com essa decisão privar o NSDAP de usar essas forças para-

militares na criação de um estado de terror e de intimidação política, tal como vinha 

acontecendo até então. A notícia de uma atitude tão enérgica e audaciosa da parte do 
                                                           
99  «O Momento Internacional. A reeleição do marechal Hindenburgo», in Novidades, 17.4.1932, Lisboa, pp. 1 e 
6. 
100  F. A. de C., «Diário Internacional. Hindenburgo e…depois?», in Diário da Manhã, 10.4.1932, Lisboa, p. 6. 
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chanceler católico alemão não poderia deixar de atrair toda a atenção da imprensa 

portuguesa quando esta se dedicava à análise da política alemã. Nesse sentido, o DM 

decide citar a agência Havas quando esta afirma que, com essa decisão, o chanceler 

havia ilegalizado um verdadeiro «exército duas vezes superior ao exército nacional» que 

respondia «cegamente submisso às ordens de um agitador político» espalhando o 

«terror» e preparando até «abertamente golpes de Estado»101. Mas, pouco depois, nas 

páginas do mesmo jornal, o cronista relativiza a importância da ação de Brüning, 

afirmando que Hitler estava já, por essa altura, «suficientemente próximo do poder» 

para que pudesse considerar sequer uma «inútil aventura revolucionária». Mais 

importante ainda, defende o articulista do DM, que a Hitler «a vizinhança do poder 

humanizou-o» e que, por essa razão, o mundo, por essa altura, «já se não preocupa[va] 

grandemente com a possibilidade do seu acesso ao poder». Aliás, se Hitler era naquele 

momento um «fenómeno» era apenas porque os seus próprios adversários o iam 

engrandecendo e «emprestando-lhe faculdades de semi-deus»102. O República, pelo 

contrário, considerava que Hitler tinha acabado de «sofrer um golpe rudíssimo, vibrado 

corajosa e impiedosamente pelo governo do Reich» já que ele utilizava as suas «tropas 

de assalto» como «uma ameaça constante» tanto para a «paz interna da Alemanha», 

como para «a paz europeia». Para o jornal republicano, Brüning tinha conseguido vibrar 

«um golpe no militarismo alemão» que o líder nazi tinha «ultimamente exacerbado», 

mas, principalmente, e em conjugação com os resultados das eleições presidenciais, a 

derrota «no campo legal das tropas de Hitler» assinalava «uma bela vitória da 

Democracia Internacional» ao conseguir acabar com «as fanfarronadas [sic] dos 

nacionais-socialistas»103. Os nacional-sindicalistas, sem surpresa, viam o momento 

político alemão de forma significativamente diferente e Rolão Preto preferia destacar 

que «os soldados de Hitler» tinham visto «erguer-se contra si todos e até os mais 

imprevistos inimigos» mas o líder nacional-sindicalista acreditava na vitória do partido 

nazi porque o caracterizava «uma fé que não se extingue» na «ressurreição do país 

alemão!»104. 

Numa altura em que Brüning redobrava a «violência contra os nazistas», revelando 

«o pânico» a que haviam chegado «as esferas governativas» que iam percebendo que 

                                                           
101  HAVAS, «Diário Internacional. Os exércitos de Hitler», in Diário da Manhã, 13.4.1932, Lisboa, p. 7. 
102  F. A. de C., «Política Alemã. A dissolução das S.A.», in Diário da Manhã, 15.4.1932, Lisboa, p. 8. 
103  «Mundo Internacional. A Democracia esmagou Hitler», in República, 22.4.1932, Lisboa, p. 3. 
104  PRETO, Rolão, «Corações ao alto!», in Revolução, 22.4.1932, Lisboa, p. 1. 
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Hitler podia «ser, amanhã, o ditador omnipotente da República Imperial», a realização 

das eleições estaduais, a 24 de abril de 1932, apresentava-se como uma “prova de fogo” 

para os destinos da Alemanha que teria de «decidir-se por Hitler ou pela guerra 

civil»105. Obviamente que no centro das atenções estariam os resultados das eleições 

para a Dieta do Estado da Prússia – o maior e mais forte Estado da Alemanha -, que, em 

caso de vitória dos nacional-socialistas, não poderia deixar de criar uma «situação difícil 

ao actual governo alemão». Sobre esses resultados debruçava-se, com particular 

interesse, o República tentando calcular, projetar e prever quais poderiam vir a ser as 

suas implicações mas acabando por concluir que na política alemã reinava «uma tal 

confusão» que de todos os lados poderiam surgir «complicações e surpresas»106.  

Esses mesmos resultados viriam a dar uma «vitória incontestável de Hitler» que, 

ainda assim, não tinha sido «suficientemente completa para esclarecer a situação 

política do Reich» já que este não tinha conseguido «conquistar a Prússia»107. Ou seja, 

depois das eleições estaduais, a situação interna da Alemanha estava «mais confusa do 

que nunca» e, para o jornal republicano português, apresentava-se cada vez mais 

perigosa já que o sistema capitalista estaria «seriamente ameaçado na Alemanha» 

fazendo com que o bolchevismo esperasse ali poder «renascer das cinzas»108. O diário 

nacional-sindicalista encontrava nos resultados eleitorais motivos para declarar que 

«nem as habilidades dos homens do Zentrum nem as violências da reacção liberalista», 

nada poderia deter «a onda avassaladora do instinto nacional alemão». Nem mesmo «o 

governo burguês, liberal-democrata e anti-nacional do Reich», que ainda tentava opor-se 

ao avanço do partido nazi, poderia abrandar o «avanço indomável do nacionalismo que 

Hitler comanda[va]»109. Tal era a satisfação do movimento nacional-sindicalista 

português face aos resultados das eleições alemãs que o Revolução afirma na sua 

primeira página que «como a sombra duma ave de rapina sobre o solo, cada vez se 

projecta mais negra e mais longa, sobre a Europa, a cruz dos nazis...»110.  

                                                           
105  F. A. de C., «Diário Internacional. Política Alemã – O futuro do “Reich” e as eleições de hoje», in Diário da 
Manhã, 24.4.1932, Lisboa, p. 8. 
106  «As eleições de amanhã para a Dieta prussiana. Hitler será derrotado, como nas duas primeiras “étapes” 
[sic] da eleição presidencial?», in República, 23.4.1932, Lisboa, p. 4. 
107  HAVAS, «As eleições alemãs. A vitória incontestável de Hitler não o levará, ainda, ao poder», in República, 
25.4.1932, Lisboa, p. 8. 
108  «A situação política na Alemanha. Quem governará a Prússia: Hitler ou Braun?», in República, 3.5.1932, 
Lisboa, p. 8. 
109  PRETO, Rolão, «Não!», in Revolução, 25.4.1932, Lisboa, p. 1. 
110  «Hitler», in Revolução, 25.4.1932, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
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Poucos dias depois, de novo Rolão Preto rejubila com o avanço do nacional-

socialismo alemão afirmando que este faz com que, como por «estranho milagre», a 

Alemanha acordasse – slogan com que o Führer nazi ia procurando arrebatar os 

alemães – e com que se varresse assim «o pesadelo trágico levado por um vento de 

glória e redenção». E numa exultação mais literária do que jornalística – sempre 

característica do jornal nacional-sindicalista – Rolão Preto declarava que se iluminava 

«duma claridade nova a noite alemã», já quase venerando o «homem [que] levantou a 

sua voz acordando os ecos do velho instinto do império» e terminando com o nome que, 

cada vez mais, ia inspirando a luta do seu movimento: «Hitler»111.  

António de Sousa Rêgo continuava, de forma menos poética mas igualmente 

entusiasmada, a análise anterior de Rolão Preto e afirmava que não era a «soma dos 

milhões de votos obtidos pelos nazis o melhor sintoma do seu advento certíssimo», 

embora fosse um sinal positivo que Hitler se assumisse como «o estandarte que as 

massas aplaudem, reveram e seguem submissas», «muito melhor e mais duradouro» 

seria o «reboar [sic] rítmico e cadenciado dos batalhões de assalto, aprestados [sic] em 

marcha para a conquista do Estado». Ou seja, a verdadeira força de Hitler vinha «do 

movimento, que chefia[va], dos soldados que comanda[va] e não da turba» que o 

seguia, mesmo que essa «turba» fosse «a Alemanha quási toda!». Rêgo via «o sistema 

saído da derrota e enquadrado pela Constituição de Weimar» desaparecer pela força da 

«vaga hitleriana» e previa que «a chamada de Hitler ao poder», fosse pela via legal ou 

pela «conquista violenta do Estado» - que os nacional-sindicalistas claramente pareciam 

preferir -, seria uma «questão de dias». Aliás, «a experiência hitleriana» teria «de fazer-

se», essa previsão seria mesmo «inabalável». Chegado ao poder Hitler teria «um 

trabalho de Augias112 [sic]» e o triunfo deveria ser para ele um «começo e não fim». 

Perante tamanha tarefa, Rêgo questionava-se se Hitler teria «em si o embrião de um 

outro César» ou se não passaria «de novo Catilina113 [sic] mais lesto e mais feliz»114, 

interrogações cujas respostas deixa à providência divina.  

De facto, entre os nacional-sindicalistas não restava a mínima dúvida, já nesta altura, 

de que Hitler chegaria muito em breve ao poder. Depois de Rolão Preto e de António de 

Sousa Rêgo, é a vez de Dutra Faria afirmar, com toda a certeza, que «mais tarde ou mais 
                                                           
111  PRETO, Rolão, «Hitler. “Quem tiver a Prússia tem o Império”», in Revolução, 28.4.1932, Lisboa, p. 1. 
112  Refere-se ao quinto trabalho de Hércules que consistiria em limpar os estábulos de Aúgias num só dia.  
113  Refere-se ao político romano Lucius Sergius Catilina que acabaria por morrer em batalha originada pela sua 
oposição a Cícero. 
114  RÊGO, António de Sousa, «E agora?», in Revolução, 29.4.1932, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
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cedo, hoje ou amanhã (ele não tem pressa)» Hitler acabaria por «vencer 

definitivamente»115.  

As Novidades acreditam também nas previsões feitas nas páginas do Revolução. O 

jornal católico salienta que «embora esperada», a vitória dos nazis nas eleições para a 

Dieta prussiana vinham mostrar, «com clara evidência», que o partido nazi, «já quási 

senhor da Prússia», não tardaria «a dominar a Alemanha». Aliás, defendem as 

Novidades, esse facto «só aparece de surpresa aos cegos que o não viram vir com 

iniludível certeza desde as eleições de 14 de Setembro de 1930». Era óbvio que a 

Alemanha queria «entregar os seus destinos aos nacionais-socialistas»116 e que, 

conforme defendia Rémy Lusol, a «conquista parcial de Prússia» pelos hitleristas não 

seria senão um «prefácio da conquista do Reich»117. 

Face ao crescente avanço da força política do partido nazi, que os jornais em análise 

vinham registando havia já algum tempo, o governo de Brüning não poderia resistir 

muito mais tempo. Efetivamente, a posição política do chanceler católico seria já tão 

frágil que, a 15 dias da sua demissão, o DM afirmava que Brüning ia, por essa altura, 

tentando uma «execução parcial, oportuna e possível do programa socialista-

nacional»118. Aliás, salientava-se que a Alemanha estaria a passar por «uma 

transformação económica, moral e política profunda» que em tudo se assemelhava a 

«uma verdadeira revolução» da qual sairia «uma Alemanha diferente da de Guilherme II 

e da de Stresemann119» e previa-se que essa espécie de revolução já em marcha seria já, 

por essa altura, «perfeitamente inevitável»120. Dentro deste clima político e social o 

espaço para a governação de Brüning esgotava-se rapidamente. Nesse sentido, André 

Cany prevê que a transformação pela qual a Alemanha passava seria apenas «o prelúdio 

da crise geral iminente» que traria «uma mudança radical na política interna do 

Reich»121.  

                                                           
115  FARIA, Dutra, «Novos horizontes», in Revolução, 29.4.1932, Lisboa, p. 2. 
116  «O Momento Internacional. A vitória hitleriana nas eleições para as Dietas alemãs», in Novidades, 
30.4.1932, Lisboa, p. 1. 
117  LUSOL, Rémy, «Cartas de Paris. A França e a vitória hitleriana», in Novidades, 30.4.1932, Lisboa, p. 6. 
118  F. A. de C., «Diário Internacional. Os socialistas-nacionais e o dr. Bruening», in Diário da ;Manhã, 15.5.1932, 
Lisboa, p. 6. 
119  Gustav Stresemann (1878-1929): político alemão que chegaria a ser Chanceler por um breve período  
durante o ano de 1923 para depois passar a ocupar o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha entre 
1923 e 1929. 
120  F. A. de C., «Diário Internacional. A demissão de Groener e a evolução política da Alemanha», in Diário da 
Manhã, 17.5.1932, Lisboa, p. 6. 
121  CANY, André, «Diário Internacional. Carta de Paris – A evolução da crise alemã», in Diário da Manhã, 
18.5.1932, Lisboa, p. 6. 
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Aquilo em que acreditavam os articulistas do DM era, exatamente, que a semi-

ditadura que Brüning conduzia não seria já suficiente para orientar os destinos de um 

país no qual, cada vez mais, emergiam as forças nacionalistas dispostas a implantar, 

definitivamente, uma ditadura forte e assumida. Era nesse sentido que os apoiantes da 

Ditadura Nacional acreditavam que a Alemanha viria a caminhar ao afirmarem 

claramente que «numa emergência grave», pela qual passava a República Alemã, ela 

iria «recorrer a uma Ditadura», ou melhor, a iria «tornar mais efectiva»122. Quem 

lideraria uma tal Ditadura? Não terá sido por mero acaso que, a apenas 2 dias, da queda 

do gabinete de Brüning, o DM apresentasse Hitler aos seus leitores como um dirigente 

com «dotes excepcionais de clarividência política». Aliás, o cronista do DM enviava até 

um pequeno “recado” aos que ainda iam considerando o líder nazi como um 

“aventureiro”, sugerindo-lhes que, «pelo menos», eles reconhecessem que Hitler tinha 

«conselheiros políticos de excepcional envergadura e o bom senso de se deixar conduzir 

por eles». Mas o articulista do DM vai ainda mais longe, dizendo que, no caso de ser o 

próprio Hitler quem ditava a sua ação, e a do seu partido, então ele seria «um dos três 

maiores estadistas que o Mundo conheceu depois da Guerra»123. Dois dias mais tarde, a 

30 de maio de 1932, Brüning apresenta a sua demissão ao presidente alemão o que, de 

imediato, abria caminho à especulação sobre se o Führer nazi poderia vir a assumir a 

Chancelaria. 

Para o República, a demissão de Brüning não constituía «surpresa para ninguém» já 

que a sua «situação era manifestamente insustentável para um governo que vinha sendo 

sistematicamente batido em quantas consultas eleitorais se realizaram». E, da demissão 

do chanceler católico, o jornal republicano português conclui que «a social democracia 

alemã» estava agora «em crise» o que aconteceria, igualmente, com «qualquer sistema 

que tivesse gerido os negócios da Alemanha» nesse «período medonho» que se havia 

iniciado com o final da Grande Guerra. Ainda assim, o diário republicano previa que a 

«a hora de Hitler»124 não teria ainda chegado, ao contrário daquilo em que acreditava o 

diário nacional-sindicalista que assinalava, desde logo, o triunfo do líder nazi125, já que 

o fracasso teria de ser «o destino de todos os Brünings» que, não tendo «posição 

                                                           
122  F. A. de C., «Diário Internacional. A Alemanha a caminho da Ditadura», in Diário da Manhã, 24.5.1932, p. 8. 
123  F. A. de C., «Diário Internacional. A Presidência do Landtag da Prússia e a Conferência de Lausana», in 
Diário da Manhã, 28.5.1932, Lisboa, p. 13. 
124  «A Crise Alemã. A hora de Hitler ainda não chegou mas os seus partidários aproximam-se do poder», in 
República, 31.5.1932, Lisboa, p. 8. 
125  Cf. HAVAS, «Hitler triunfa», in Revolução, 30.5.1932, Lisboa, p. 8. 
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definida, nem de pé nem sentados», acabariam, forçosamente, «por ficar sempre de 

cócoras»126. O DM, por sua vez, salientava que «toda a habilidade, toda a casuística e 

subtileza do dr. Brüning» seriam «insuficientes para prolongar por mais tempo a vida do 

gabinete» e previa que a demissão do chanceler seria «o início do termo final da 

evolução anti-parlamentarista na Alemanha». Mas, para o orgão da União Nacional, se 

essa evolução se faria sob o comando de Hitler ou sob um comando militar era um 

«novo enigma»127. Finalmente, as Novidades preferiam não fazer grandes comentários 

nem previsões, limitando-se a veicular as informações provenientes da agência noticiosa 

Havas que assinalavam a «vitória das direitas» às quais seria «entregue o poder»128. 

4.2. Von Papen a «tabuleta política» 

De entre as previsões feitas pelos quatro jornais aqui em análise, seria, efetivamente, 

aquela defendida pelo República a que se viria a demonstrar mais acertada. De facto, à 

demissão de Brüning não se seguiria «a hora de Hitler» mas sim a de um ilustre 

desconhecido do sistema político alemão. Quando, a 1 de junho de 1932, o presidente 

Hindenburg encarrega Franz von Papen de formar o novo governo, essa nomeação 

apanha de surpresa os jornais portugueses129. Com tal nomeação, o presidente 

Hindenburg parece desiludir o diário republicano português que, como vimos 

anteriormente, nele tinha depositado as esperanças da Democracia alemã. Ribeiro de 

Carvalho via agora o marechal de forma significativamente diferente, acusando-o de 

derrubar Brüning através de «um arrogante golpe de Estado» que punha «de lado a 

Constituição» - à qual os redatores do República tinham chegado a acreditar que o 

presidente alemão seria fiel -, atitude que levava o diretor do jornal republicano a 

afirmar que tinha desaparecido o presidente do Reich «para surgir de novo o marechal 

de ferro». E quanto à figura de Hitler, Ribeiro de Carvalho defende que ele «não é 

nada» nem «ninguém» e que, quando muito, ele «era apenas o cartaz, era apenas o 

biombo atrás do qual se preparava a grande ofensiva» e conclui que o mundo devia 

«estar prestes a assistir a uma grande farsa ou a mais uma grande tragédia»130. 

                                                           
126  «Brüning Caiu», in Revolução, 6.7.1932, Lisboa, p. 1. 
127  F. A. de C., «Diário Internacional. Bruening, Hitler e o partido militar», in Diário da Manhã, 1.6.1932, Lisboa, 
p. 6. 
128  HAVAS, «Para onde vai a Alemanha? As causas da queda do Governo», in Novidades, 31.5.1932, Lisboa, 
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129  Cf., por exemplo, HAVAS, «Política alemã. Os meios políticos receberam com surpresa a escolha de von 
Papen para chefe do Governo», in Diário da Manhã, 1.6.1932, Lisboa, p. 1. 
130  CARVALHO, Ribeiro de, «A Europa agitada. Acaba de subir o pano para o grande drama...», in República, 
3.6.1932, Lisboa, p. 1. 
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As Novidades viam a queda do ministério de Brüning como o resultado da ação de 

«uma força oculta» que teria já proferido «há semanas, a sua sentença de morte». Para o 

jornal católico essa «força oculta» era a «camarilha militar dos generais da 

Reichswehr», que era «manobrada pelo general Schleicher» que as Novidades viam, 

desde logo, como podendo vir a ser «num futuro mais ou menos próximo, o verdadeiro 

chefe da Alemanha». Para o diário católico estaríamos agora «em presença da 

verdadeira força da Alemanha» que era «a força militar» que acabava «de se revelar» e 

que valia «mais que uma groza de Hitlers [sic]». Com isto, teríamos entrado «numa fase 

nova» da política alemã, fase essa que poderia mostrar-se «cheia das mais graves 

consequências»131. Para o jornal católico português, a crise que se havia aberto na 

Alemanha com a demissão de Brüning era mais «do que uma simples crise ministerial» 

era, na realidade, «uma verdadeira crise de regime». Nos bastidores seria um Schleicher 

«manobrador oculto, poderoso, esfíngico e maquiavélico» quem havia minado «desde 

há semanas, a autoridade do infeliz chanceler» Brüning. Afastado o chanceler católico, 

as Novidades vislumbravam «duas grandes forças» a «dominarem a situação». A 

primeira dessas forças era Hitler que representava «o caos», «a anarquia», «o 

contrasenso» e «o puro disparate». A segunda dessas forças era o Estado-Maior alemão 

que representava «a disciplina rígida e a ordem orientada no engrandecimento da 

Alemanha» - tal como os militares portugueses teriam engrandecido Portugal durante o 

período de seis anos em que tomaram conta do regime português, cujos destinos 

estavam, no entanto, prestes a entregar nas mãos de um civil de nome António de 

Oliveira Salazar. O jornal católico parecia apostar na vitória desta última força, já que a 

primeira seria «o caos e a revolta pelas desilusões sofridas» e, pelo contrário, para as 

Novidades, «no dia em que a Schleicher aprouver ser ditador por si mesmo ou por 

pessoa que ele manobre» sê-lo-ia ficando «as forças comunistas alemãs [...] sossegadas 

como cordeirinhos», mas «enquanto Schleicher não chega[va] ao poder» surgiria um 

«governo de transição» que seria «simplesmente um executante das ordens da 

Reichswehr»132. O diário católico acreditaria durante todo o período de vigência do 

ministério liderado por Von Papen que este não seria mais do que uma espécie de 

marioneta política nas mãos do general Kurt von Schleicher. 
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Obviamente que o Revolução via o momento político alemão de forma 

significativamente diferente daquela que era descrita quer pelo República quer pelas 

Novidades. Para Rolão Preto, pouco interessava que «Hitler e o nacionalismo integral» - 

assim mesmo descrito, na sequência da forma como se auto-descreviam os nacional-

sindicalistas portugueses – fosse «já directamente poder» ou que o fosse «através 

[d]uma fórmula de transição» representada pelo Gabinete liderado por Von Papen. O 

líder nacional-sindicalista acreditava que a situação política da Alemanha chegaria «a 

um ponto [em] que seria loucura querer impedir a vitória racista» e que o erro de 

Brüning teria estado em «confundir o nacionalismo integral com qualquer formação 

política das numerosas que se movem no vasto xadrez da política democrata 

agonizante». Ou seja, na sua «mentalidade de velho político» Brüning não tinha 

conseguido perceber «o sentido radical e poderoso da REVOLUÇÃO [sic] que se 

continha nas ideias e na vontade dos homens do nacionalismo»133. Nesse mesmo 

número do Revolução, sob o pseudónimo de Évora Macedo, Alberto Monsaraz 

afirmava que «Hitler marcha[va] alegremente à conquista da Alemanha» anunciando 

que entre o líder nazi e o país germânico se havia anunciado «o noivado», que estaria 

«próximo o dia da boda» e prestes a «consumar-se o casamento»134.  

No número seguinte é António de Sousa Rêgo quem se ocupa de perguntar «quem é 

o barão von Papen?», respondendo que, tal como Hindenburg, ele era «um velho 

servidor da Nação germânica» e frisando que não era «um profissional da política 

democrática». Mas, agora que Papen surgia «no primeiro plano», Rêgo questionava-se 

sobre quem o barão representava e quem lhe daria «vulto e força?», a resposta dada era, 

de facto, a resposta certa: «Hindemburgo». Assim sendo, sem representação real no 

Reichstag, Rêgo conclui que o governo de Papen seria, na realidade, «um governo [de] 

Hindemburgo» tal como «era já o de Brüning, há mais dum ano»135. E, no mesmo 

número do jornal nacional-sindicalista, Rêgo continua defendendo que «o objectivo de 

Hindemburgo» não seria mais do que «o de preparar o acesso de Hitler» e o de «cobrir 

com o seu prestígio, dentro e fora das fronteiras do império, o triunfo do movimento 

nazi». Nesse sentido, a «missão de von Papen» seria a de «narrar os obstáculos» e «a de 

desimpedir o caminho à Revolução nacional socialista». Ou seja, «a solução von 
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Papen» não poderia «deixar de ser um compasso de espera» já que o próprio presidente 

alemão se teria já apercebido que «o movimento hitleriano» era já «dotado duma força 

irresistível»136 impossível de deter. 

O DM defendia que a nomeação de Papen como chanceler não resolvia «mais do que 

provisoriamente» a crise pela qual passava a política alemã. Previa-se até que «o papel 

político» do novo gabinete fosse «pouco mais além» do que a próxima «dissolução do 

Reichstag». Na realidade, o ministério liderado por Von Papen parecia não agradar 

particularmente ao articulista do DM que encontrava nesse novo Governo a «vitória do 

espírito de Potsdam, do espírito militarista, monárquico e “junkerista” sobre o próprio 

socialismo-nacional [sic]», considerando-o como um «esforço reaccionário e passadista, 

sem uma ideologia, sem um programa» que tivesse em conta «a revolução provocada no 

Mundo económico pela entrada em jogo de factores absolutamente inéditos». Portanto, 

concluía-se, este não poderia deixar de ser um «governo de transição», que «como 

compasso de espera», poderia ir subsistindo mas que, «como sistema de governação», 

se demonstraria incapaz de resolver as dificuldades da Alemanha. Para além de tudo o 

mais, para o DM, o ministério de Papen criava, igualmente, do ponto de vista 

internacional «uma geral atmosfera de desconfiança»137. Ou seja, o DM parecia 

partilhar, pelo menos até certo ponto, das previsões feitas nas páginas do Revolução, 

muito embora não afirmasse tão abertamente a sua esperança de ver Hitler na 

Chancelaria. 

Curioso será continuarmos a acompanhar a análise que as Novidades iam fazendo da 

transformação política que se ia operando na Alemanha. Como já referimos, o jornal 

católico português acreditava que o verdadeiro detentor do poder, depois da demissão 

de Brüning, não seria o agora Chanceler Von Papen mas sim Von Schleicher, que, dos 

bastidores, iria controlando toda a política alemã. De facto, «ao “sistema” de Weimar», 

acreditavam as Novidades, viria a suceder-se «o “sistema” von Papen-von Schleicher», 

que, mantendo a aparência do primeiro, seria, na realidade, um «autêntico “sistema” 

imperial». Ou seja, segundo o diário católico, a Alemanha ia mantendo a «tabuleta de 

República» mas, na realidade, a República de Weimar ia já agonizando «amordaçada e 

pontapeada pelos mais altos poderes do Estado» que iam preparando o «desfecho 

lógico» da «restauração dos Hohenzollern». Mais ainda, a forma como a Constituição ia 
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«sendo apunhalada» seria, por si só, «reveladora da profundeza dos sentimentos 

republicanos do povo alemão», cuja inação perante «o verdadeiro golpe de Estado» que 

tinha sido «a expulsão do chanceler Brüning»138 seria sintomática do desinteresse dos 

alemães pela República moribunda.  

Nesse mesmo sentido ia também a análise do Revolução que acreditava, tal como as 

Novidades, que «a restauração dos Hoenzollern»139 estaria para muito breve. Mas 

apressa-se a defender o diário nacional-sindicalista que «a presença de Hitler no palácio 

berlinês do Governo» não excluiria «de maneira nenhuma a presença dum Hoenzollern 

no castelo real e imperial de Potsdam»140, pelo contrário, não haveria qualquer 

«antinomia entre a Alemanha nazi e a velha Alemanha bismarkiana»141. 

 A ideia de que a Alemanha caminhava para a restauração monárquica estava, por 

esta altura, tão entranhada entre a imprensa internacional que nem mesmo o jornal 

republicano português se escusava a aceitar essa possibilidade, afirmando que, «mais do 

que nunca», aparecia «claramente a intenção que muitos alemães» nunca tinham 

abandonado, embora «tivessem o cuidado de a velar», de «restauração da coroa 

imperial»142. Pouco tempo depois, Ribeiro de Carvalho afirmava que Von Papen seria 

apenas o «biombo atrás do qual» se escondiam as «antigas camarilhas de Guilherme II», 

que, na realidade, nunca teriam desistido de «reconquistar o poder». E, curiosamente, o 

diretor do República – que ia regularmente entrando em acesas polémicas com o jornal 

do Episcopado Português – parece alinhar pela mesma linha de raciocínio das 

Novidades ao defender que o novo chanceler não seria mais do que um «simples 

representante do general von Schleicher»143. Esta posição assumida pelo diário 

republicano demonstrava claramente que, pelo menos no caso da Alemanha, os 

responsáveis pelo jornal tinham vindo a recuar na sua afirmação de que nem no país 

germânico já ninguém quereria saber da Monarquia. Ainda que haja que referir que 

Ribeiro de Carvalho parecia não acreditar que a restauração imperial na Alemanha fosse 

inevitável, nem, muito menos, que ela se devesse assumir como um facto já consumado. 

Nesse sentido, Carvalho envia um recado aos «reaccionários portugueses» que, segundo 
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ele, iam já manifestando o «seu contentamento» pela «restauração da monarquia na 

Alemanha», ao que o diretor do República replicava avisando que esses caíam no erro 

de «contar com a pele do urso, antes de o caçar»144. 

Mas, efetivamente, os jornais portugueses não pareciam acreditar num longo período 

de sobrevivência do gabinete de Papen. O DM, por exemplo, reafirma a sua convicção 

de que esse Governo não conseguiria ser mais do que «um curto compasso de espera até 

que as eleições de 31 de Julho» nas quais seria «inevitável» a vitória de «Hitler» e do 

«seu movimento». Pior ainda, o jornal português previa que o resultado a que levaria a 

experiência de Papen na Chancelaria seria o de «engrossar as fileiras dos socialistas-

nacionais [sic] e dos bolchevistas»145. Já para as Novidades – e sempre na sequência da 

teoria que vinham defendendo desde que Papen tinha assumido a chefia do Governo 

alemão -, «ao menos momentaneamente, o homem do dia na Alemanha» tinha deixado 

«de ser Hitler, para ser não o novo chanceler, Von Papen, mas o homem reservado, 

calculado e forte» que ia manobrando o novo chanceler como «um boneco de palha 

[sic]», que era «o general Kurt Von Schleicher, Ministro da Guerra». Na realidade, para 

o jornal católico, seria o ministro alemão o verdadeiro «homem dos ricos barões» que 

não estaria disposto a «admitir o socialismo dos racistas» e que deveria, no sentido de 

os eliminar, adotar a estratégia de tentar «canalizar grande parte da força hitleriana no 

sentido do imperialismo pangermanista, para depois combater os elementos hitlerianos 

que se recusarem a sofrer esta evolução»146.  

O República voltava a demonstrar também a sua descrença no governo de Papen 

defendendo que este teria sido considerado, logo desde o seu início, como «uma 

panaceia de momento em que nem acreditavam sinceramente os médicos que a 

receitaram» e que ia sendo minado enquanto Hitler, descrito como «um singular produto 

político da Alemanha do depois da guerra», ia conferenciando com Schleicher, que, 

para o diário republicano, tinha sido o responsável pelo «primeiro golpe na democracia 

alemã, impondo a demissão do ministro Groener do Gabinete Bruning...»147. Nesse 

mesmo número afirmava-se que a luta política na Alemanha ia tendo «cada vez mais 

aspecto de verdadeira guerra civil» já que os partidos eram «regimentos sempre prontos 
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para a entrar em combate» o que dava ao país germânico a aparência de ser «um grande 

quartel em regime de prevenção rigorosa»148. Finalmente, para Rolão Preto, o hitlerismo 

estaria definitivamente a caminho do poder já que depois de «abatido o muro do bom 

senso que era Brüning», a «cortina vaporosa de von Papen» seria, para os nazis fácil de 

abater, ainda que Hitler nem sequer o tentasse por saber o líder nacional-socialista que 

«se não devem queimar precipitadamente as “etápas” [sic]». O líder do movimento 

nacional-sindicalista português conclui convictamente que tal «como a “etapa” Brüning, 

a “etapa” von Papen» seria apenas «uma cota da ascensão vitoriosa do 

nacionalismo»149. 

Quando a 20 de julho de 1932 o Chanceler Von Papen, apoiado pelo Presidente 

Hindenburg, decide assumir o poder no Estado da Prússia, os jornais portugueses viam 

essa ação como sendo mais uma que vinha agravar, ainda mais, o momento político 

alemão. O Revolução, por exemplo, reconhece que esse momento político se tornava 

«dia a dia, mais grave» e que se estaria a aproximar rapidamente a «hora de resoluções 

decisivas» na Alemanha. O diário nacional-sindicalista destaca da ação do Chanceler 

Papen o facto de ele, «pouco a pouco, mas com segurança», ter procurado «substituir, 

na engrenagem do Reich, os funcionários que a Social-democracia ali havia colocado» e 

pergunta se a ação de Papen não seria «o primeiro acto solene do drama que tem por 

epílogo o regresso do imperador?»150. Quanto ao República, esse via uma Alemanha na 

qual o «xadrez político» não permitia vislumbrar quem, finalmente, daria «o cheque-

mate» já que o país passava por um período de grande «efervescência» no qual os 

ânimos estavam «muito longe da serenidade»151. Já o DM prefere advertir para a 

«política incoerente de recursos e compromissos» que Papen ia assumindo, tentando 

mesmo «caçar no mesmo terreno de Hitler» o que apenas poderia ser mau para a 

Alemanha, para a Europa e para a «Civilização»152. Aliás, o DM parecia acreditar até 

nas notícias de que, dada a má política seguida por Papen, se ia já preparando a sua 

«queda ministerial» em favor de Von Schleicher cujo «jogo político» de tentar manter 

                                                           
148  «Ditos... e feitos. Empurrão da esquerda...», in República, 27.6.1932, Lisboa, p. 1. 
149  PRETO, Rolão, «A caminho!», in Revolução, 9.7.1932, Lisboa, p. 1. 
150  LATINUS, «Nota Internacional. A ditadura na Prússia», in Revolução, 22.7.1932, Lisboa, p. 8.(Itálico no 
original). 
151  «O Mundo inquieto», in República, 23.7.1932, Lisboa, p. 8. 
152  F. A. de C., «Diário Internacional. Inquietação alemã», in Diário da Manhã, 25.7.1932, Lisboa, pp. 6 e 7. 



81 

 

«a todo o transe»153 os nazis fora do poder ia dando bons frutos para o general da 

Reichswehr.  

É neste clima de fortíssima agitação política e social que na Alemanha se chega às 

vésperas de novas eleições legislativas. Ainda antes da realização do ato eleitoral o DM 

adverte para o facto de, apesar de Hitler dispor «das forças enormes do seu partido», o 

Chanceler Von Papen dispor, pelo seu lado, «dos recursos excepcionais que o Poder 

confere». Mas acredita o diário de apoio à Ditadura Nacional que fosse qual fosse o 

resultado eleitoral, «a hora de Hitler» deveria ter chegado, fosse essa hora de «vitória 

decisiva» ou, pelo contrário, de início de uma «curva descendente da evolução política 

do hitlerismo, através de uma colaboração comprometedora, ou de uma oposição 

ruinosa»154. Na realidade, os resultados dessa consulta eleitoral, apesar do avanço do 

partido nazi, viriam a resultar em mais um impasse na política alemã. É exatamente isso 

que defende o República que escreve que «duma maneira geral, o futuro parlamento» 

teria «uma constituição sensivelmente idêntica à do parlamento dissolvido»155. Mas o 

jornal republicano admite que o eleitorado alemão continuava a ter uma certa 

«tendência [...] para o nacional-socialismo turbulento de Hitler», embora acreditasse 

que, com o resultado alcançado nessas eleições, Hitler tivesse sentido «os primeiros 

revezes»156. E quanto ao futuro político da Alemanha, o diário republicano cria que esse 

viria a ser ainda mais complicado já que o «fracasso» que «os grupos das direitas» 

tinham sofrido tornava ainda mais complicada a «solução do problema político 

alemão». Justamente porque esse «fracasso» deixava «as direitas [...] impedidas de 

governar», sendo necessário recorrer, novamente, a «coligações centristas»157 que, no 

passado, não tinham demonstrado a capacidade de resolver os problemas da Alemanha.  

O Revolução preferia tirar algumas conclusões significativamente diferentes do 

resultado das legislativas alemãs. Com efeito, Rolão Preto prefere destacar que havia 

sido reduzido o «avanço bolchevista na Alemanha» à custa da «acção encarniçada da 

parte do nacionalismo integral de Hitler a quem unicamente» se devia «o ter-se 

neutralizado a grande ofensiva de Moscovo». Outra conclusão que não poderia deixar 

de ser aprazível para os nacional-sindicalistas era a de que, na Alemanha, «os partidos 
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ditos conservadores» já não conseguiam avançar, tendo perdido «o poder 

vergonhosamente» viam agora «à sua custa […] os partidos extremistas» ganhar terreno 

político. E, numa altura em que o partido nazi se tinha conseguido colocar «à cabeça já 

de todos os partidos do império», Rolão Preto não poderia deixar passar a oportunidade 

de “colar” o movimento que liderava ao do «antigo “pintor de tabuletas” [sic]» que, 

segundo o líder nacional-sindicalista, erguia nas «suas mãos a bandeira do 

nacionalismo-sindical [sic]». E, para que não restassem dúvidas, Rolão Preto sublinhava 

«o sentido revolucionário e sindicalista do nazismo» que, mesmo exigindo «sacrifícios 

duros e renovados»158, seria o necessário para salvar a Nação alemã.  

As Novidades traçavam um panorama político do país germânico bastante diferente 

das análises que tinham sido feitas nas páginas dos restantes jornais de que aqui nos 

ocupamos. Segundo o diário católico, das eleições de 31 de julho, «todos os partidos» 

tinham saído «vencidos» já que «nenhum partido, nem nenhum grupo de partidos, 

susceptíveis de união parlamentar» tinha conseguido «alcançar a ambicionada maioria 

absoluta». Nessas circunstâncias, das urnas teria saído apenas um vencedor que era «o 

general Von Schleicher que era e continua[va] sendo o verdadeiro senhor dos destinos 

presentes da Alemanha». Ou seja, as Novidades continuavam a acreditar que Schleicher 

seria a figura que se encontrava em melhor posição para assumir o poder na Alemanha. 

Ora, assim sendo, qual pensavam as Novidades ser o destino do nacional-socialismo? 

Para o jornal católico «a ferocidade da caça» com que os nazis iam perseguindo os seus 

inimigos, revelava, na realidade, o «estado de exaltação demagógica e de anarquia» em 

que se encontrava o NSDAP. Aliás, esse estado seria já de tal forma avançado que, até 

mesmo os seus dirigentes, se demonstravam «já impotentes para conter os impulsos 

sanguinários e destruidores da ala avançada das hostes hitlerianas», embora fossem eles 

mesmos «os responsáveis dos tristes e vergonhosos acontecimentos» que se iam 

sucedendo na Alemanha, já que «as violências dos seus partidários» eram «contidas na 

ideologia anárquica por eles espalhada». Com a ação que iam desenvolvendo no seu 

país, para as Novidades os nazis tinham deixado de ter «autoridade intelectual e moral 

para condenar as violências do comunismo russo» já que eles próprios iam cometendo 

«crimes análogos». Nem mesmo Hitler parecia ser já capaz de controlar a violência dos 

seus partidários que, afinal, se iam limitando a seguir as «suas arengas demagógicas», 
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sendo que, nesta posição, ao líder nazi agradaria já só «uma simples colaboração do 

poder, em postos ministeriais subalternos» - justamente aquilo a que Hitler nunca viria a 

aceder –, impossível de concretizar apenas graças à oposição dos seus principais 

colaboradores (de entre os quais se destacava Goebbels). No entanto, para o jornal 

católico, essa colaboração seria, por essa altura, a salvação do nacional-socialismo já 

que os resultados das legislativas reafirmavam a «impotência de Hitler em demolir a 

muralha, constituída por católicos e marxistas» que se opunha «à marcha, até há pouco 

triunfal, do hitlerismo»159.  

De facto, a ação violenta de comunistas e nazis parecia ser cada vez mais evidente 

para os jornais portugueses. A tal ponto que o Revolução chega a equacionar a 

possibilidade de uma «marcha sobre Berlim» quando noticia que Hitler estaria já «às 

portas da capital germânica», o que leva Rolão Preto a anunciar triunfalmente que havia 

soado «a última hora da Democracia alemã». O líder do nacional-sindicalismo vê com 

entusiasmo a «mão de ferro, temerosa e inexorável, […] do nazismo» aproximar-se 

«numa fatalidade cada vez mais evidente, dos gorgomilos [sic] amaldiçoados da 

República alemã» já que, depois de «afastado Brüning e com ele a coligação 

reaccionária e inerte socialista-Centro», que apenas tinha servido para «dar maior 

coesão e força aos descontentes polarizados pelo nacional-socialismo de Hitler», restava 

apenas afastar Papen cujo governo surgia como «uma transição necessária entre a 

democracia e a ordem nova». Depois de constatar que o duelo entre nacionalistas e 

comunistas seguia sendo «de morte», Rolão Preto descreve um Hitler cujo avanço ia 

sendo preparado «com segurança, com técnica» e «servindo-se de todos os incidentes 

do terreno nos assaltos» que ia permitindo que os nazis se aproximassem «dia a dia 

[d]as posições estratégicas que dominam o Estado». Nessa espécie de «combate de 

xadrez» político, o nacional-socialismo ia «deslocando assim o seu jogo audazmente» 

fazendo com que, no final, desse «cheque à República democrática...mate!»160. 

O República destaca também, pelas palavras de Fazenda Júnior, a «formidável luta 

entre bolchevistas e fascistas» numa altura em que se verificava «uma acentuada 

tendência para os extremos». Nessa luta, Fazenda Júnior chama a atenção para o facto 

de «os racistas», sendo «acariciados pelo poder central» e dispondo «de consideráveis 
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recursos e de um aguerrido Estado Maior», ainda assim, não terem, até essa altura, 

conseguido obter uma maioria parlamentar, em desfavor dos comunistas que, mesmo 

sendo «monteados [sic] como feras, tratados como bandidos e facínoras da pior espécie, 

assassinados a tiro e à facada nos principais centros industriais do Reich», tinham 

conseguido ver «triplicada a sua representação!...» - enganava-se Fazenda Junior já que, 

embora os comunistas tivessem conseguido eleger mais 12 deputados do que em 

setembro de 1930, esse acréscimo não representava uma triplicação do número de votos 

obtidos pelos mesmos.  

Fazenda Júnior prossegue deixando em aberto a análise daquilo que se ia passando 

entre nazis e comunistas mas expondo como facto inegável a luta que a Social-

Democracia alemã ia travando «desesperadamente com a mais formidável coligação que 

[…] contra ela se formou na Alemanha» mas mantendo «galhardamente nas suas 

posições» e tendo obtido, nas eleições legislativas passadas, «um assinalado triunfo» 

que marcaria «o início do ressurgimento da República» e «a nova ofensiva contra o 

reaccionarismo partidário da guerra e da violência». Nesta «nova fase descerrada na 

política alemã» ter-se-ia conseguido obstar «invencivelmente ao completo triunfo de 

Adolfo Hitler e dos partidários da restauração da monarquia» cujo «próprio exagero da 

propaganda» tinha tornado possível demonstrar «a inanidade» dos seus esforços e «a 

vacuidade» do pensamento do «antigo pintor de tabuletas». Ou seja, «a opinião alemã, 

iludida por falazes promessas», tinha optado, em determinado momento, por seguir um 

Hitler «aventureiro» e «travestido de Messias [sic]» na esperança de que este 

concretizasse a «sua missão redentora». Mas agora, na realidade, acreditava Fazenda 

Júnior, «chegado à proximidade do poder o falso Messias» tinha ficado «abaixo do seu 

papel» e, por isso, «o seu prestígio começa[va] a evaporar-se». E, Fazenda Júnior 

conclui afirmando que de Hitler se «esperava um estadista» mas que o líder nazi se 

havia revelado um «vulgar agitador» o que levava agora a que o povo alemão deixasse 

de o apoiar, abrindo assim caminho ao «início do ressurgimento da Social 

Democracia»161. 

Os católicos das Novidades não acreditavam que o poder alemão viesse a ser 

disputado entre os nazis e os comunistas. Para o diário católico a verdadeira luta pelo 

poder seria travada entre Hitler e Von Schleicher e, como já vimos, os articulistas das 

Novidades pareciam estar mais confiantes na vitória do general do que na do Führer 
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nazi. A este último faltava até mesmo a «confiança na eficácia da sua panaceia» já que a 

sua psicologia era a de um «simples aventureiro sem cultura e sem escrúpulos». Para o 

órgão do Episcopado Português, Hitler estaria agora prisioneiro da sua própria 

«aventura» para a qual teria de encontrar uma saída através do assalto ao poder, mas, no 

momento em que tentasse tal ação, as Novidades acreditavam que Von Schleicher 

estaria pronto a receber as forças de assalto nazis «com abundante metralha» e, nesse 

caso, as duas figuras da política alemã ficariam «feitos inimigos de possível guerra 

civil». Hitler tinha cometido o erro de anunciar «a misteriosa, enigmática e aventurosa 

Alemanha nova do III Reich», pelo que Schleicher se ia limitando a deixar «o 

aventureiro preso ao ridículo» em que estava «nadando». E perante tal situação do 

nacional-socialismo, concluem as Novidades com uma questão para a qual encarregam 

o futuro de encontrar uma resposta: «virá agora o naufrágio do hitlerismo ou os 

Goebbels e os Strasser conseguirão, por um assalto audacioso consumar a aventura que 

o chefe supremo não ousou tentar na ocasião própria, ocasião verdadeiramente 

mussolínica?»162.  

Para o jornal que em Portugal se encarregava de fazer a defesa da Ditadura, a 

Alemanha só poderia decidir-se pelo sistema ditatorial e, efetivamente, para o DM 

pouco parece importar que esse sistema viesse pela mão de Hitler ou pela de qualquer 

outra figura da política alemã. Mas, para ser eficiente, essa ditadura deveria ser «franca 

e aberta» que pusesse, definitivamente, «de lado o tropeço do Parlamentarismo». Com 

as negociações que ia mantendo com o Zentrum, Hitler parecia, para o DM, não querer 

optar por essa solução «para pôr a casa em ordem», razão que leva o órgão da União 

Nacional a afirmar que era Von Papen quem estava «na boa lógica»163.  

Ribeiro de Carvalho, pelo seu lado, vem pouco depois defender nas páginas do 

República que, tentando «todas as fórmulas para se aguentar dentro do Parlamento antes 

de enveredar pela arriscada aventura do simples governo pessoal», era, efetivamente, 

«Von Papen, o ditador» quem ia justificando «em absoluto a superioridade 

incontestável do sistema parlamentar...na Alemanha»164. O DM volta a abordar o 

assunto defendendo que eram os próprios socialistas que «armados em paladinos da 

Constituição» haveriam de acabar por «provocar os acontecimentos que queriam evitar 
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e entrar-se-ia franca e abertamente na Ditadura»165. Nesse sentido, o DM aproveita a 

notícia veiculada pela agência Havas sobre a nova dissolução do Reichstag, na qual 

encontra a continuação da «política de desparlamentarização» do gabinete de Papen, 

que prosseguia na sua intenção de ir desabituando o povo alemão «dos métodos 

democráticos de Weimar», procurando convencê-lo do «interesse em ser governado por 

homens independentes do controle da representação nacional»166. Já para o República, a 

nova dissolução do Parlamento alemão parece constituir uma tentativa de, através de 

«contínuos apelos à urna», «exaurir o interesse do povo germânico pela coisa pública 

para, depois, no à-vontade do isolamento, poderem [os monárquicos alemães] manobrar, 

a seu belo prazer, a mais que prevista jogada restauracionista»167. 

A pouco mais de dois meses da concretização do fracasso da experiência governativa 

de Von Papen, ao apresentar Hitler como um líder que tinha deixado passar «o 

momento próprio de desencadear a acção decisiva prometida às suas falanges», inação 

da qual teria resultado o «nascimento duma grande depressão»168 entre os apoiantes do 

nacional-socialismo, poderia parecer que as Novidades acreditavam no fortalecimento 

político do Chanceler Von Papen. Na realidade, para o jornal católico português, a 

situação cada vez mais difícil em que acreditava encontrar-se o líder nazi não 

beneficiaria diretamente o chanceler mas sim a figura que, efetivamente, o controlava. É 

que, para as Novidades, o «mestre dos acontecimentos», o verdadeiro «senhor da 

Alemanha» e o «chefe autêntico do governo» continuaria, de facto, a ser o general Von 

Schleicher, de quem Von Papen seria «simples tabuleta política [sic]»169. Ainda assim, a 

dissolução do Reichstag, a 12 de setembro de 1932, parece marcar o início de um 

período no qual se chega a acreditar na durabilidade do ministério de Von Papen170.  

Até mesmo Rolão Preto parece, por essa altura, defender que tudo estaria «no bom 

caminho», sendo que, enquanto Hitler não assumisse definitivamente o rumo da 

«revolução nacional» alemã, o poder estaria «muito bem nas mãos dos barões»171. Mas 

esta opinião do líder do nacional-sindicalismo não significava, de forma alguma, que o 
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movimento português estivesse a perder a sua fé na ascensão do Führer nazi ao poder. 

Bem pelo contrário, Dutra Faria encarrega-se de assumir a defesa de Hitler afirmando 

que os nacionalistas do Revolução continuavam a «ver nele o único homem que na 

Alemanha ameaçada de perto pela anarquia vermelha, representa[va] uma indiscutível 

garantia de ordem, de autoridade e de justiça social». Para mais, alguém que tinha 

conseguido alcançar tantos êxitos políticos não poderia, para Dutra Faria, «ficar, 

ingloriamente, a meio caminho...», sendo que, para o articulista nacional-sindicalista, «a 

aparente impopularidade» de Hitler por essa altura, viria apenas da «sua intransigência 

em face do governo burguês de Von Papen». E se Hitler se recusava a colaborar com o 

governo de Papen era porque ele sabia «muito bem que o poder não se partilha» e 

porque «os movimentos nacionalistas» não poderiam alguma vez «transigir com os 

governos burgueses». Se o líder nazi aceitasse colaborar com Von Papen, isso 

significaria, defendia Faria, que os nazis «trair-se-iam a si próprios» e seria por essa 

razão que, de momento, Hitler parecia perder popularidade e afastar-se «como um 

vencido, do poder...». No entanto, mesmo perante tal situação, os nacional-sindicalistas 

diziam-se «convencidos de que Hitler não está[va] perdendo terreno» e que, na 

realidade, o Führer estaria apenas «na expectativa», vendo os burgueses baterem-se 

entre si mesmos. Essa aparente passividade do líder nazi terminaria, acreditava Faria, no 

momento em que se iniciasse a «grande ofensiva comunista», momento no qual os nazis 

interviriam pronunciando «a última palavra». E da ação do líder nacional-socialista, 

Dutra Faria tira a conclusão de que «o poder não se partilha. Ou se possui, ou se 

combate»172. 

Para o República, a questão política alemã apresentava-se, como seria de esperar, 

significativamente diferente daquela que ia sendo descrita pelo Revolução. Para o diário 

republicano, entre as duas opções políticas entre as quais se debatia a Alemanha não 

constava o movimento nazi. Bem pelo contrário, Ribeiro de Carvalho acreditava que a 

luta pelo poder no país germânico viria a ser travada entre o Comunismo e a «República 

democrática». Nesse sentido, o diretor do República previa que da mais recente 

dissolução do Reichstag resultaria uma «maior vitória comunista» contra a qual «só a 

República, dando ao povo as liberdades que ele reclama[va]», poderia obstar. Ou seja, 

apenas «a Democracia, dando às classes trabalhadoras paz, bem-estar, ordem e justiça 

social» poderia «evitar as perturbações de toda a ordem» que iam dando cada vez mais 
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força política aos partidos extremistas. Ribeiro de Carvalho prossegue denunciando 

aquele que percecionava ser o maior erro da «horda imperialista» alemã que, 

«guerreando a Democracia, atacando a República» e «procurando algemar a 

Liberdade», apenas conseguia «dar força ao Comunismo», já que, efetivamente, o único 

«abrigo possível» contra a «torrente comunista» seria a manutenção do sistema 

democrático. E Ribeiro de Carvalho conclui avisando que a Alemanha estaria a ser 

empurrada para uma nova aventura que, fatalmente, apenas poderia acabar mal, já que 

esse seria «o destino de todas as aventuras»173. No fundo, o que o República procuraria 

era utilizar o profundo medo que o comunismo provocava nas forças políticas das 

direitas portuguesas - e da Europa em geral – no sentido de essas passarem a ver no 

sistema democrático – e não nos modelos autoritários – o melhor antídoto contra o 

bolchevismo. Obviamente que esse esforço republicano estaria, logo à partida, 

condenado ao fracasso já que, entre essas forças políticas, se havia entretanto 

generalizado a convicção de que apenas um regime “de força” se poderia vir a opor com 

sucesso a uma possível degeneração social que levasse, em última análise, a uma 

revolução das massas operárias.   

Entre as forças políticas que se iam digladiando na Alemanha, estava, desde logo, o 

governo de barões que seguia sendo liderado por Von Papen. O República defende que 

o programa político desse governo seria o de, a pouco e pouco, ir alcançando a «reforma 

da Constituição de Weimar» no sentido de alargar «a esfera de poderes do chefe de 

Estado», de criar uma «câmara alta» cujos representantes fossem «designados pelo 

chefe do Império», procurando limitar «o âmbito das faculdades deliberativas do 

Reichstag e cortando-lhe a função política de apreciar a acção governativa» no sentido 

de «só perante o presidente os governos» serem «responsáveis» - no fundo, o diário 

republicano descrevia um processo político em tudo semelhante àquele a que Salazar 

viria a recorrer, em Portugal, no sentido de concentrar todos os poderes efetivos do 

regime nas suas mãos. Assim sendo, do programa que acreditava ser o do chanceler, o 

República tira conclusões que vão no sentido daquilo que já anteriormente as Novidades 

tinham defendido, ou seja, da ideia que ia ganhando cada vez mais força entre as elites 

jornalísticas portuguesas de que, na Alemanha, «ficaria vigorando o regime republicano, 

mas um regime republicano sui generis» que, apenas «pela nomenclatura e pelo modo 
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de designação do chefe de Estado», «ficaria a distinguir-se da monarquia»174. Parece, 

portanto, óbvio que já nem os republicanos portugueses mais acérrimos pareciam 

acreditar na sobrevivência de um verdadeiro sistema republicano na Alemanha. Mas se 

a restauração monárquica parecia ser, para os jornais aqui em análise, o destino 

inevitável da Alemanha, a mão pela qual viria a ser consumado esse retorno parecia ser 

uma questão bem mais problemática e para a qual se iam arriscando os mais dispares 

prognósticos. Quanto a isso, as eleições legislativas alemãs de 6 de novembro, deveriam 

trazer desenvolvimentos importantes que poderiam tornar mais claro o caminho político 

que ia sendo traçado na Alemanha. 

Na realidade, para o jornal republicano português, os resultados das eleições 

legislativas que se haviam realizado na Alemanha não pareciam aclarar o panorama 

político do país. Isto porque, para o República, «o caos político continua[va] na 

Alemanha» na qual se teria já «a impressão de que o parlamento eleito»175 seria mais 

um que deveria vir a ser, em breve, de novo dissolvido. O Revolução analisava com 

maior detalhe os resultados eleitorais dos quais retirava uma «lição [...] tremenda». O 

diário nacional-sindicalista reconhecia que, «com a propaganda dos barões da finança», 

Hitler tinha, de facto, perdido «uma porção de milhares de votos», mas, de imediato, 

sublinhava que quem teria ganho esses votos teriam sido os comunistas e não os barões 

alemães. Pela sua ação, o Revolução avisava que «o dia de amanhã» seria «contra os 

barões!», aconselhando «cautela!»176 aos mesmos e a quem os apoiasse.  

Pouco depois, o Revolução dava a palavra a Augusto de Lima para que este passasse 

a ideia de que Von Papen e o seu ministério simbolizariam «um século que morreu», 

que seria o «século das habilidades, das hipocrisias e dos equívocos mais ou menos 

claros mas sempre prejudiciais à vida dos povos». Para o articulista nacional-

sindicalista, o chanceler apresentava-se como um «travão ultra-sensato dos extremismos 

políticos» contra o qual Hitler se ia vendo, por essa altura, em dificuldades. Aliás, 

reconhecia-se até que o nazismo estaria «atravessando [...] uma crise gravíssima» graças 

à «luta legal» que iam preferindo alguns dirigentes do nacional-socialismo. Um Hitler 

«incapaz dum arranco [sic], com a falta grave de decisão» que, por essa altura o parecia 

caraterizar, para além de não agradar aos nacional-socialistas portugueses, poderia fazer 

o movimento nazi perder «a enorme força política» que tinha conseguido. Para os 
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nacional-sindicalistas, Hitler teria de decidir-se finalmente pelo assalto violento ao 

poder – aquilo que os nacional-sindicalistas do Revolução sempre haviam visto como o 

caminho correto a seguir pelo nacional-socialismo mas que, curiosamente, nunca 

chegariam a percorrer eles mesmos, se excetuarmos as conspirações em que 

participaram alguns nacional-sindicalistas, já no exílio, depois da extinção do 

Movimento em 1934 – já que, no caso de os nazis se demonstrarem «incapazes de 

regressar do budismo apático e sonolento» em que haviam caído, acabariam por vir a 

«engrossar as massas comunistas», por essa altura «já [...] perigosas como mostraram as 

últimas eleições». Quanto a Von Papen, esse descrito como «indeciso e prudente, velha 

raposa a aconselhar calma e serenidade», para Augusto de Lima, ele seria o responsável 

por lançar a Alemanha «no caminho da desagregação social e da anarquia»177. 

As Novidades seriam o último jornal a analisar os resultados das eleições legislativas 

alemãs antes da demissão de Von Papen. O jornal católico coincidia nessa análise com o 

Revolução ao destacar como principal facto a ter em conta a «deslocação duma grande 

massa da corrente hitlerista para o comunismo». Essa deslocação teria sido facilitada 

pelo facto de «o sucesso de Hitler» até então ter sido conseguido à custa das «vítimas da 

crise económica», dos «descontentes das classes liberais» e de «todos os impacientes e 

confiantes na violência como meio de obter transformações sociais imediatas e soluções 

radicais para os mais angustiosos e complexos problemas» pelos quais ia passando a 

Alemanha. Assim sendo, «como a violência apregoada pelo hitlerismo» não tinha 

conseguido alcançar «o tão apregoado sucesso» não parecia surpreender os católicos das 

Novidades o declínio eleitoral em que aparentemente o nacional-socialismo tinha 

entrado em favor dos comunistas. Este poderia parecer um artigo de comunhão entre a 

análise dos nacional-sindicalistas e dos católicos portugueses se o mesmo não 

terminasse com uma crítica clara das Novidades ao movimento de Rolão Preto. É que o 

articulista católico conclui que aquilo que se passava com o partido de Hitler na 

Alemanha deveria ser de «molde a fazer reflectir todos os espíritos de boa fé acerca do 

valor doutrinário, social e político, de certos movimentos, chamados da direita, 

inclinados a copiar do fascismo ou do hitlerismo o aparato exterior da violência na 

linguagem e nas atitudes ou o exótico da indumentária»178, o que não poderá ser 
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interpretado de outra forma senão como sendo uma clara “farpa” lançada ao movimento 

nacional-sindicalista. 

Como já vimos anteriormente, os jornais de cuja análise aqui nos ocupamos 

pareceram convergir quanto à ideia de que o gabinete de Von Papen não poderia vir a 

ser mais do que um governo de transição. Portanto, quando, a 17 de novembro de 1932, 

o então chanceler apresenta a sua demissão ao presidente do Reich, os quatro jornais 

portugueses não terão visto esse desfecho como particularmente surpreendente. 

Obviamente que o Revolução começa por aproveitar a queda do ministério de Papen 

para, desta vez, se questionar se teria, finalmente, chegado a «a hora do triunfo»179 de 

Hitler, mas, rapidamente os nacional-sindicalistas percebem que «mais uma vez, em 

nome do bom senso e da prudência política»180, o presidente Hindenburg se iria manter 

na sua posição de precaução quanto a uma possível entrega da Chancelaria ao Führer 

nazi. Efetivamente, para o Revolução, tratava-se agora de uma batalha entre o 

presidente alemão, que representava «a derrota passada» da Alemanha, e Hitler que 

«incarna[va] já a vitória futura»181 da mesma. 

Enquanto na Alemanha se não encontrava um novo chanceler, a imprensa portuguesa 

procurava analisar as razões que haviam levado à demissão de Von Papen, assim como 

a tentar perceber qual seria o futuro político do país germânico. Nesse sentido, o 

República prevê, desde logo, que, qualquer que fosse a solução encontrada, essa teria de 

ser, forçosamente, «extra-parlamentar» já que «a única coligação possível» seria sempre 

«uma coligação de oposição a todos os governos, constituída pelos comunistas e pelos 

hitlerianos»182. E já que o jornal republicano português acreditava que se poderia 

«considerar, desde já, como certo o fracasso de Hitler»183, a resolução da crise política 

que atravessava a Alemanha demonstrava-se ainda mais difícil. Numa altura na qual, na 

Alemanha, havia «campo favorável ao desenvolvimento do messianismo», o República 

via com bons olhos o suposto fracasso do líder nazi. Esse «hábil explorador do 

ambiente, autêntico parvenu [sic]», seria, para o diário republicano, um «inhabilitado 

[sic] para o desempenho da função pública», embora se reconhecesse, algo 

sarcasticamente, que Hitler era «habilíssimo nos equilibrismos malabaristas sobre a 
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miséria do povo alemão» ao qual ele apenas pertencia «por artifício das leis!»184. Não 

admirará, portanto, o leitor que quando o República percebe definitivamente que Hitler 

não chegaria – pelo menos ainda – ao poder, este previsse que, a partir desse momento, 

todos os movimentos do líder nazi seriam no sentido da «preparação da queda 

inevitável, definitiva – vertical» do nacional-socialismo, salientando o diário 

republicano que essa seria sempre «a sorte dos ídolos...»185. 

O Revolução prefere, na sequência do fracasso governativo de Papen, abrir as suas 

colunas a uma análise, feita por Abílio Pinto de Lemos, da ação política do exchanceler. 

Pinto de Lemos refere a ineficácia da estratégia de Papen que, segundo ele, procurava 

«aproveitar-se do entrechocar violento das mais variadas forças, colocando-se entre 

elas». Adotando essa posição, o articulista nacional-sindicalista afirma não ter 

constituído qualquer novidade a demissão de Papen que descreve como um «antiquado 

senhor teutónico – ainda com botas altas à Frederico – que queria manter, aceso no 

larário [sic] germânico, o velho espírito de Potsdam». Pinto de Lemos decide terminar o 

seu artigo com um contundente «Von Papen não tinha razão!» e um enigmático «Von 

Papen – nunca tem razão!»186. Essa afirmação enigmática de Pinto de Lemos será mais 

fácil de perceber quando, pouco depois, Dutra Faria faz uma extensa análise do 

posicionamento político assumido por Brüning, Von Papen e, como não poderia deixar 

de ser, Hitler. Ora, já vimos como os nacional-sindicalistas viam em Brüning a 

personificação do, por eles tão odiado, “bom-senso”. Hitler, pelo contrário, era visto 

como alguém «saído do povo, tendo sofrido com o povo e como o povo, tendo feito a 

guerra com os soldados e como os soldados» mas, o que era ainda mais especialmente 

apreciado pelos nacional-sindicalistas, o Führer nazi era por estes visto como «um 

revolucionário». Entre estas duas figuras da política alemã, qual seria então o 

posicionamento de Von Papen? Dutra Faria não tinha dúvidas em afirmar que «Von 

Papen está[va] mais perto de Brüning do que de Hitler», embora «à primeira vista» 

parecesse «curta a distância entre Von Papen e Hitler». Entre um «democrático 

Brüning», que desejava «convictamente a República», e um Von Papen, «velho e 

ríspido senhor prussiano» que desejava «convictamente a monarquia», surgia Hitler 

para quem «a questão alemã» seria «uma questão social e económica» para a qual o 
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debate sobre a forma de regime não teria qualquer interesse – aliás, tal como era já a 

posição assumida por Salazar relativamente a essa questão em Portugal. E Dutra Faria 

defende que Papen tinha tentado imitar Hitler nos seus discursos mas que ao chanceler 

«ninguém o escuta[va]» e que, enquanto Von Papen ia, inutilmente, falando, Hitler ia, 

«tranquilamente, [...] esperando a sua hora»187, hora que, para o nacional-sindicalista, 

não deveria tardar muito em chegar. 

Quanto às Novidades, essas prosseguiam na sua análise com a teoria de um Von 

Schleicher manipulador de toda a cena política alemã. Nesse sentido, até o próprio 

Brüning teria subido ao poder «conduzido pela mão oculta de von Schleicher», embora 

o chanceler católico representasse «ainda o espírito de Weimar, […] com sinceridade», 

e uma «vontade forte de bem servir a pátria. [...] apesar dos acontecimentos o forçarem 

a usar de processos de governo que se poderiam classificar de ditatoriais». Para o jornal 

católico português, o fracasso do gabinete liderado por Brüning ter-se-ia devido ao facto 

de Schleicher ter entendido que «chegara o momento de substituir o espírito de Weimar 

pelo espírito de Potsdam» - ou seja, por um espírito mais próximo do da Alemanha 

Imperial. Os católicos das Novidades acreditavam que a história se repetia agora com a 

demissão de Von Papen. Reconhecendo que «a missão de von Papen havia fracassado», 

o politicamente todo poderoso Von Schleicher tratava agora de «empurrar o chanceler 

para fora do poder como fizera a Brüning». E, quanto aos hitleristas, se até esse 

momento eles tinham «servido às mil maravilhas o jogo dos pangermanistas» era 

porque esses não se tinham ainda apercebido «do perigo que corriam, alimentando um 

monstro que um dia os podia devorar e subverter toda a nação». Mas, essa situação, 

acreditavam as Novidades, teria agora mudado com a perceção generalizada de que 

seria chegada «a hora de conjurar o perigo hitleriano». Nesse sentido, o jornal católico 

via apenas dois caminhos possíveis: ou o uso da força contra o avanço nazi, ou uma 

ação astuta que fosse capaz de neutralizar o perigo nacional-socialista. Sendo que o uso 

da força seria absolutamente indesejável já que podia «conduzir à guerra civil», essa 

deveria ser usada apenas como «último recurso, recurso de desespero», restando «pois, 

a astúcia». Aliás, a integração controlada dos nazis nas estruturas do poder alemão 

deixaria Hitler bem «presinho» e, «assim atadinho», ele representaria «o completo 

fracasso do nazismo» por aceitar a «negação do seu programa revolucionário»188. 
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Efetivamente, o general Von Schleicher viria, uma vez chegado à Chancelaria, a tentar 

concretizar essa anulação do perigo nazi, primeiro através da sua integração no seu 

gabinete e, mais tarde, face à recusa de Hitler em participar num governo do qual não 

fosse chanceler, pela tentativa de criar uma cisão dentro do próprio partido nacional-

socialista. 

4.3. Von Schleicher o «maquiavélico» 

Evidentemente que, para o Revolução, a nomeação de Von Schleicher como 

chanceler do Reich não poderia apresentar-se senão como «um parêntesis prejudicial ao 

ritmo da fase política alemã». O general da Reichswher não seria capaz de solucionar o 

impasse político no qual havia caído a Alemanha. Aliás, para os nacional-sindicalistas, 

se a «cruz suástica» não brilhasse em breve «no horizonte germânico», a «Pátria de 

Goethe» ficaria entregue «aos bárbaros». Entretanto, Pinto de Lemos parecia apostado 

em querer desfazer todas as «ilusões»189 afirmando que quem realmente mandava na 

Alemanha seria o presidente Hindenburg e não o Chanceler Von Schleicher. Pouco 

depois, seria a vez de Dutra Faria reiterar a falta de confiança que o novo chanceler 

inspirava aos nacional-sindicalistas, afirmando que «os efeitos perniciosos do 

conservantismo [sic] de Von Schleicher» continuariam «decerto [iguais a]os efeitos do 

conservantismo de Von Papen...». E quanto à situação de Hitler, Dutra Faria salienta 

que o presidente ia ainda brincando com o líder nazi «como o gato com o rato», mas, 

em jeito de aviso, Faria levanta a questão: «não virá um dia porém em que o rato, como 

na fábula, se transforme em tigre?». É que, para os nacional-sindicalistas, «a velha 

Alemanha do grande Frederico e de Bismarck, rígida e ríspida», não poderia deixar de 

vir a «ceder o passo, fatalmente, às falanges revolucionárias e jovens do nacional-

socialismo»190. É neste sentido que Dutra Faria, defendendo que «em parte alguma 

como na Imperial República Alemã, a cegueira dos conservadores» seria «tão obstinada 

e tão perigosa», aproveita para lançar novo aviso a todos aqueles que, segundo os 

nacional-sindicalistas, se iam regendo por uma política conservadora. Para Faria seria o 

receio desses conservadores de ver o «radicalismo social e económico» representado 

por Hitler chegar ao poder, muito embora, para o articulista nacional-sindicalista esse 

radicalismo fosse «absolutamente necessário», que os levava a «favorecer um perigo 

maior». Esse perigo maior seria, obviamente, o comunismo que, para Faria, seria a 
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única força que ganharia com «o desprestígio de Hitler» e a qual acabaria por arrastar 

«numa onda de anarquia e de sangue todos os conservadores...»191. Não será necessário 

um exercício de extrapolação demasiado exagerado para se inferir que, apesar de Dutra 

Faria se referir especificamente à situação política alemã, os nacional-sindicalistas 

aproveitassem o caso alemão para enviar alguns recados às principais forças políticas 

que em Portugal se iam continuando a opor ao modelo político que estes defendiam. 

De facto, a fraca impressão que Von Schleicher ia causando entre os nacional-

sindicalistas portugueses, e muito em particular em Dutra Faria, era por demais 

evidente. Ao ponto de o articulista afirmar, passados apenas 6 dias desde o momento em 

que o general alemão tinha assumido a Chancelaria, que Schleicher iria já por essa 

altura «arrepiando caminho» já que este estaria em vias de nomear um membro do 

partido nazi para chefiar o Estado prussiano. Mas, ainda assim, Faria chegava a 

questionar se não procuraria o chanceler com essa nomeação «apenas fragmentar e 

quebrantar [sic] as forças do partido hitleriano, aceitando-lhe uma colaboração 

condicionada e extremamente limitada». Mas para o nacional-sindicalista, se fosse essa 

a intenção de Schleicher, o então chanceler «só perderia», já que, «comprometendo o 

impulso revolucionário e o demagogismo [sic] dos hitlerianos» ele apenas conseguiria 

acentuar ainda mais os «progressos do comunismo»192. E numa altura em que começam 

a circular rumores de uma efetiva cisão dentro do partido nazi, Faria defende que, ou 

não se trataria «nunca duma cisão», ou se trataria de uma «eliminação da personalidade 

de Adolfo Hitler e da substituição deste por Strasser, […] ou por Frick» e, de forma 

bastante surpreendente, Faria afirma que «em qualquer dos casos a doutrina e a força do 

partido nada perderão»193.  

Curioso será certamente ver a análise que as Novidades faziam da nomeação de Von 

Schleicher como chanceler. Não nos esqueçamos que o jornal católico português tinha, 

logo desde o momento em que Von Papen passava a ser chanceler, defendido 

convictamente que quem comandava, dos bastidores, toda a situação política alemã era, 

justamente, Kurt von Schleicher. Ainda assim, para os católicos das Novidades parecia 

óbvio que, sendo Schleicher um «oportunista completo», este «preferia continuar a ser o 

mestre oculto da Alemanha, sem as responsabilidades de chefe do governo». Afinal o 

general teria consigo a força do exército alemão, força essa que proporcionava a 
                                                           
191  FARIA, Dutra, «Política. Momento Internacional – Alemanha», in Revolução, 6.12.1932, Lisboa, p. 5. 
192  FARIA, Dutra, «Política. Momento Internacional – Alemanha», in Revolução, 8.12.1932, Lisboa, p. 5. 
193  FARIA, Dutra, «Política. Momento Internacional – Alemanha», in Revolução, 10.12.1932, Lisboa, p. 5. 



96 

 

Schleicher a hipótese de vir a ser «o apaziguador pelo qual a grande maioria dos 

alemães ansiava», mesmo que, os católicos portugueses defendessem que «um governo 

que tem simplesmente o apoio das baionetas é um triste remédio, porque só pode ter 

vida curta e permanentemente ameaçada» e, embora «em horas de crise» se exigissem 

«governos fortes», esses deveriam sê-lo «pela força militar que os defenda e pela 

opinião pública que os aplauda». Ou seja, percebe-se claramente que as Novidades 

defendiam que para ter êxito no poder, Von Schleicher teria de adotar uma ditadura à 

imagem daquela que os católicos – pelo menos os salazaristas – acreditavam ser a da 

Ditadura Nacional portuguesa.   

Quanto à situação de Hitler, o diário católico português apresentava «o recuo 

hitleriano» como «um facto reconhecido». A posição do líder nazi seria, por essa altura, 

realmente precária já que «Hitler se não [se] mostrasse acomodatício com as 

combinações de von Schleicher, teria de suportar a prova da dissolução do Reichstag 

com novas eleições que, segundo prognósticos sensatos, lhe arrancariam mais umas 

quatro dezenas de deputados». A posição política do hitlerismo seria ainda mais 

fragilizada, uma vez que «os vizinhos receosos da ressurreição do poderio alemão» se 

resignavam e «até se congratulam por um mal menor» na oposição entre Schleicher e 

Hitler. E, embora Schleicher fosse «a ressurreição do militarismo», por outro lado ele 

representaria «a exaltação dum chefe que age com prudência, ao passo que Hitler seria a 

aventura trágica dum louco [sic]». Ou seja, para as Novidades, o êxito político da 

experiência governativa de Von Schleicher seria bem-vindo já que o novo chanceler 

aparecia «no tablado da política alemã para ser evitada a experiência catastrófica de 

Hitler»194. 

As Novidades voltam à análise da constituição do gabinete liderado por Von 

Schleicher afirmando que a Alemanha poderia «sentir a consolação de ter enfim 

realizado uma verdadeira obra-prima de política» concretizando, com a constituição do 

seu novo governo, «um dos mais extraordinários acontecimentos políticos da 

actualidade». O novo governo alemão era visto pelos católicos das Novidades como um 

«governo autoritário, […] militarista» mas também, finalmente, como um «governo 

estável pela simultânea confiança do presidente do Reich e da opinião pública», e a 

Schleicher era reconhecida a «raríssima habilidade» de ter conseguido «amansar» o 

Reichstag. Ou seja, o diário católico português parecia agora ver no novo chanceler – 
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que antes havia descrito com adjetivos, no mínimo, pouco simpáticos - a capacidade de 

liderar «um governo que governará e se imporá ao caos político» no qual tinha 

mergulhado a Alemanha, conseguindo ainda assim manter-se «dentro das aparências 

constitucionais»195. 

Em dezembro de 1932, ou seja, a menos de dois meses da definitiva ascensão de 

Hitler ao poder, parecia cimentar-se entre a imprensa portuguesa – em linha com a 

restante imprensa internacional e, particularmente, com a imprensa francesa – a ideia de 

que o nacional-socialismo estaria, de facto, numa fase de decadência que acabaria por 

levar à sua extinção. Era exatamente nesse sentido que seguia a análise das Novidades 

quando, logo a 23 de dezembro de 1932, estas decretam «a crise do hitlerismo». Para o 

jornal católico não parecia haver quaisquer dúvidas de que as eleições legislativas 

alemãs realizadas em julho de 1932, deveriam ter marcado «o apogeu do hitlerismo» 

que, a partir desse momento, assistira a uma «regressão […] mais vertiginosa ainda que 

a [sua] ascensão». A razão para esse declínio do nazismo era, para as Novidades, 

evidente e devia-se ao facto de Hitler não ter sabido «tirar partido do resultado 

alcançado» já que a este lhe faltaria a «audácia do verdadeiro chefe». Não tendo 

conseguido cumprir as suas promessas, o Führer assistiria agora a uma verdadeira 

«grande debandada dos desiludidos» daqueles que haviam deixado «de crer nos 

milagres do anunciado “Terceiro Reich”». Assim sendo, o diário católico português 

dava razão à ação política defendida por Strasser, que defende não ser «um primário 

como Hitler», descrevendo o dirigente nazi, que por essa altura ia entrando em rutura 

aberta com o líder do partido, como «a única entre as grandes figuras do hitlerismo, que 

tinha verdadeira visão política e procurava amoldar-se à realidade», em oposição às 

«arengas sem senso comum do Führer» nazi. As Novidades concluem que, da «crise 

grave» pela qual passava o partido nazi, mesmo assim alguma coisa dele haveria de 

ficar mas que seria «bem provável que a força política» que dele resistisse não viesse a 

ser «aproveitada […] por Hitler, mas por Strasser» que, no dia em que abandonasse «o 

repouso» a que se havia recolhido, «momentaneamente»196, haveria de dirigir o que 

ainda restasse da força política do nacional-socialismo. 

O jornal do Episcopado Português volta à carga, no final do ano, sobre o movimento 

nazi e, especialmente, sobre o seu líder, afirmando que «Hitler está[va] em declínio». 
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Depois do Führer nazi ter sido «um dos homens mais discutidos» e «mais cegamente 

seguidos, de todo o mundo», ele via agora «fugir de junto de si, não apenas aquela 

coesão partidária que o tornava respeitado e temido, mas também, muitos dos seus mais 

valorosos partidários» que agora debandavam. Mas, antes de mais, o nacional-

socialismo afundava-se porque o povo alemão havia perdido «toda a esperança que 

tinha naquele homem que, dizendo-se revolucionário, comandando hostes aguerridas, 

esteve tanta vez à beira do triunfo sem que no entanto o conseguisse colher em louros 

definitivos» e, por isso mesmo, do NSDAP pouco mais ia ficando do «que os ecos das 

vitórias passadas...»197. 

Para o Revolução, continuava a não haver qualquer dúvida de que o nacional-

socialismo acabaria por triunfar. Aliás, para Rolão Preto o nazismo continuava a 

aparecer como uma «onda temerosa» que «galga[va] todos os quebra-mares» e ao qual 

«a vitória sorri[a] já». Para deixar o país germânico «lavado de norte ao sul» restava ao 

nacional-socialismo ultrapassar um último obstáculo. Sem se referir diretamente ao 

então chanceler Von Schleicher, Rolão Preto afirma a sua convicção de que esse 

«obstáculo feito da convenção táctica de muitos» não seria, ainda assim intransponível 

para as forças nazis. O líder do nacional-sindicalismo português reconhecia, no entanto, 

que essa última barreira seria um «obstáculo poderoso» mas que seria «incapaz de 

resistir se na verdade fosse atacado com a mesma coragem, com a mesma fé, com que 

se tinham abordado e vencido os outros», e seria a partir desta última ideia que Rolão 

Preto viria a demonstrar uma descrença surpreendente nas capacidades do Führer nazi. 

É que, para atacar os adversários tal como no passado, Hitler teria de demonstrar 

novamente o seu radicalismo e espírito revolucionário que para os nacional-sindicalistas 

portugueses sempre tinham marcado a personalidade política do líder do nacional-

socialismo. Nesse sentido, Rolão Preto afirma que ninguém poderia «fazer parar a 

Revolução a não ser os seus...chefes», ou seja, «a não ser...Hitler», e o líder do 

movimento nacional-sindicalista conclui, em tom de enorme desilusão, que «foi Hitler 

quem a deteve!». Esta aparente desilusão com Hitler aparecia, de facto, como uma 

mudança significativa na interpretação que os responsáveis pelo Revolução faziam do 

momento político alemão. Para Rolão Preto, Hitler era agora um líder que tinha 

abandonado uma «Doutrina [que] estava certa», que tinha «perdido a fé na Revolução», 

no espírito do qual triunfariam agora o, tão combatido pelos nacional-sindicalistas, 
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«bom senso», «ponderação» e «cálculo» que o levavam «como qualquer burguês» ou 

«como qualquer conservador», a passar agora a «equacionar o Destino...». Assim sendo, 

para Rolão Preto, as hesitações de Hitler apareciam agora como atitudes que tudo 

tinham comprometido para o seu partido. Talvez ainda «não definitivamente» já que as 

nações «têm em si […] a alma de todos os movimentos que fazem a sua salvação 

através dos tempos», mas, «ao menos por agora»198, o líder nacional-sindicalista parecia 

acreditar que toda a força política do nacional-socialismo teria sido desperdiçada pelo 

seu Führer.  

Mas voltemos, por agora, à análise que os jornais portugueses iam fazendo da 

posição política do novo chanceler. O então diretor do República não hesitava em 

afirmar que Von Schleicher à frente do governo alemão representaria a «política da 

desforra, a política da révanche, consagrada oficialmente, sem qualquer camouflage ou 

qualquer rebuço [sic]» numa altura em que o Tratado de Versalhes não seria já mais do 

que «um morto insepulto [sic]»199. E, quanto à posição de Hitler, a apenas poucos dias 

da sua nomeação como chanceler, Ribeiro de Carvalho assinalava também que o líder 

nazi ia perdendo cada vez mais terreno graças à sua «falta [de] inteligência política» e 

ao facto de não ter conseguido «conduzir à vitória os milhões de homens que o 

rodearam». Mas se para Ribeiro de Carvalho o declínio do nacional-socialismo parecia 

ser um acontecimento positivo, o que o não era igualmente era o facto de ser Schleicher 

quem ia aproveitando esse terreno que os nazis iam perdendo. Aliás, para o diretor do 

República, Von Schleicher «incarna[va] o mesmo espírito belicoso» de Hitler mas, 

sendo o general «mais inteligente, mais político, mais diplomata», todas essas 

características o tornavam «mais perigoso»200 do que o líder nazi. 

Em meados do mês de janeiro de 1933, as notícias que as agências noticiosas iam 

transmitindo sobre as reuniões entre Hitler e Von Papen, davam, cada vez mais, a clara 

perceção de que na Alemanha se ia preparando uma reviravolta política. Numa «política 

das surpresas», na qual os políticos iam agindo «mais em bastidores do que na praça 

pública», as Novidades surpreendem-se quando percebem que aquele Von Papen que 

tinham apelidado de «tabuleta política» de Von Schleicher tramava agora a queda deste 

juntamente com Hitler. Para o jornal católico português, essa aproximação entre Papen e 
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os nazis não poderia ter sido prevista, nem mesmo pelo «mais fantasioso prognosticador 

de sucessos políticos», já que, ainda havia muito pouco tempo nazis e Papen tinham 

demonstrado ser «intransigentes inimigos», com os nacional-socialistas a lançar contra 

o estão chanceler uma «campanha de violência inaudita»201. Neste estado de coisas da 

política alemã, quando as notícias da demissão de Von Schleicher começam a circular 

entre a imprensa portuguesa, esse acontecimento já não se apresentaria, para os quatro 

jornais que aqui analisamos, como absolutamente imprevisível. Nesse sentido, o 

Revolução, no próprio dia da demissão de Schleicher, continuava a acreditar que na 

Alemanha «a maré» continuasse a ser «nacional-socialista...para não ser comunista». 

Aliás, para os nacional-sindicalistas «o dilema cada vez era mais nítido: ou Hitler ou o 

comunismo», não entrando sequer qualquer outra figura política numa possível equação 

que fosse capaz de resolver a crise alemã. Ao teimar-se em opor um «dique» ao avanço 

nacional-socialista não se teriam apercebido os teimosos políticos alemães que «se as 

manobras do homem do Centro, o cauteloso sr. Brüning» tinham sido «inúteis», agora 

«as manobras do general politicante [sic]» (Von Schleicher) não o poderiam ter sido 

menos. Portanto, esse dique não se poderia ter revelado como outra coisa senão como 

«um muro feito de ilusões» que agora se desmoronava «com estrondo!»202.  

4.4. Hitler o «pintor de tabuletas» 

A 30 de janeiro de 1933, o homem que viria a marcar a História de toda a 

Humanidade, chegava, finalmente, ao posto de chanceler alemão. Entre as elites 

jornalísticas portuguesas as opiniões sobre um possível sucesso político de Hitler, que o 

conseguisse levar até ao mais alto posto do Governo alemão, tinham, até este momento, 

divergido substancialmente. De entre todas as forças políticas que em Portugal iam 

sendo toleradas pela Ditadura Militar, o movimento nacional-sindicalista era, sem 

dúvida, a força que mais fé tinha tido no triunfo do líder nazi e era, inequivocamente, 

aquela força política que mais inspiração ia buscar ao nacional-socialismo alemão. Não 

admirará portanto ao leitor que a nomeação de Hitler como chefe do Governo alemão, 

tenha sido entusiasticamente celebrada pelos nacional-sindicalistas, que aproveitaram as 

páginas do Revolução para transmitir todo o seu contentamento e satisfação pelo 

desenrolar dos acontecimentos políticos que, na Alemanha, culminavam na vitória do 

nacional-socialismo.  
                                                           
201  «O Momento Internacional. Uma conjuração de intrigas hitlerianas e nacionalistas contra o chanceler von 
Schleicher» , in Novidades, 12.1.1933, Lisboa, p. 1. 
202  «A marcha do Nacionalismo», in Revolução, 28.1.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
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Logo no próprio dia da nomeação de Hitler como chanceler do Reich, o Revolução 

exclamava o título: «chegou a hora!». Era verdade. Depois de tanta indecisão e dúvida, 

a tal “hora de Hitler” tinha, finalmente, chegado. E isto apesar de, para o Revolução, os 

nazis terem sido «perseguidos, atacados, escarnecidos, caluniados» mas, ainda assim, 

não terem desanimado nem hesitado «na luta ao cabo da qual estava a vitória» - curiosa 

esta afirmação já que, como vimos anteriormente, foi o próprio Rolão Preto quem 

chegou a criticar Hitler pelas suas hesitações, as quais, acreditava então o líder nacional-

sindicalista, levavam à derrota do nacional-socialismo. De qualquer forma, a vitória de 

Hitler tinha realmente chegado e ela era aproveitada pelos nacional-sindicalistas para 

enviar um recado à «gente moça» portuguesa sublinhando que: «para aqueles que não 

desanimam, para aqueles que querem, a vitória acaba sempre por vir!»203. Pouco 

depois, seria Rolão Preto quem, parecendo reconciliar-se com a estratégia adotada por 

Hitler – que como vimos, chegou a acusar de poder vir a ser a perdição do nacional-

socialismo -, exaltava a «hora do triunfo» do Führer nazi.   

Rolão Preto via, depois da nomeação de Hitler, com enorme satisfação «um dos 

grandes povos europeus» sacudir «definitivamente o seu pesadelo democrata», enquanto 

«um novo César» subia agora «triunfalmente as escadarias do Capitólio». Esse «novo 

César» teria feito uma «prodigiosa carreira!» já que, de desconhecido, tinha conseguido 

chegar ao ponto de não haver quem o não conhecesse «em toda a Europa....». Numa 

Alemanha na qual «tudo parecia perdido», até «mesmo a honra», tinha aparecido um 

salvador sem o qual o país germânico continuaria a cair «no caos» ficando «às portas do 

comunismo». E «todo o segredo do seu fulminante triunfo» estaria apenas na sua 

«organização e sacrifício» que, em alturas em que «parecia tudo baldado, tudo inútil», 

lhe tinha permitido superar a «dura e cavilosa [sic] guerra que se fazia ao nacional-

socialismo». Afinal o Führer sempre tinha conseguido fazer com que «o mais forte e 

perigoso obstáculo», que tinha sido Von Schleicher, fosse «varrido como os outros...», 

vitória para a qual, para Rolão Preto, teriam sido importantes condições «o ardor da 

mocidade e a perseverança dos patriotas» mas, acima de tudo, teria sido «a alma do 

chefe» quem a tinha tornado possível. De facto, teria sido essa «alma “alucinada” crente 

[e] pueril»204 de Hitler que tinha feito o nacional-socialismo, finalmente, alcançar a 

vitória. Mas o líder nacional-sindicalista nem sequer volta a aflorar toda a descrença que 

                                                           
203  «Chegou A Hora! Hitler, chanceler do Império», in Revolução, 30.1.1933, Lisboa, p. 1. (Negrito no original) 
204  PRETO, Rolão, «Na hora do triunfo de. Hitler», in Revolução, 1.2.1933, Lisboa, pp. 1 e 8. 
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tinha demonstrado, ainda há muito pouco tempo atrás, na ação política de Hitler e nas 

possibilidades de sucesso da mesma. Aliás, sobre o suposto declínio no qual, pouco 

antes da demissão de Von Schleicher, os jornais portugueses acreditavam ter entrado 

Hitler e o seu nacional-socialismo, Rolão Preto não escreve nem mais uma palavra. 

Mas Dutra Faria, esse, não se esquivaria a reconhecer a surpresa que constituía a 

vitória do nazismo nessa altura. Para Dutra Faria, era curioso que «a hora de Hitler» 

tivesse soado «justamente quando se julgava já o famoso chefe nazi em franca e rápida 

decadência». Como tal, «para quase toda a gente» a nomeação de Hitler como chanceler 

teria surgido como «uma surpresa». Para muitos mas não, obviamente, para os nacional-

sindicalistas que, segundo Faria, sempre teriam acreditado «no triunfo inevitável de 

Hitler». E o triunfo seria, para o nacional-sindicalista, verdadeiramente de Hitler já que 

o novo governo alemão não era, para Dutra Faria, «um governo nacional-socialista» 

mas sim um «governo de Hitler». Isto porque, sendo o novo gabinete «um ministério de 

concentração nacionalista», havia ainda que confirmar se os nacional-socialistas 

conseguiriam vir a dominar «inteiramente as outras correntes nacionalistas». Tarefa que 

não seria de fácil concretização para os nazis já que, assumindo «o aspecto 

eminentemente social do seu movimento», eles teriam de usar de todo o cuidado na 

dose de contemporização que dispensariam às restantes «forças essencialmente 

conservadoras» que os acompanhavam no novo governo. O sucesso da experiência 

governativa dos nazis estaria, portanto, na sua capacidade de agradar às restantes forças 

nacionalistas alemãs sem, no entanto, abandonar a «extrema-esquerda» do partido, e as 

ideias defendidas por essa suposta fação. No caso de Hitler conseguir manter esse 

equilíbrio, isso significaria «o triunfo definitivo da revolução alemã»205 já que o líder 

nazi e a revolução nacional alemã, para Dutra Faria, se confundiam entre si. 

Numa onda de puro entusiasmo, que havia sido despertado no movimento nacional-

sindicalista pelo sucesso de Hitler, vem, pouco depois de Dutra Faria, Pinto de Lemos 

propagandear os feitos do líder nazi. Para Pinto de Lemos, Hitler tinha-se revelado um 

«extraordinário escultor de multidões» e, com o Führer a comandar os destinos da 

Alemanha, já nada nem ninguém se conseguiria «opor à marcha da “Revolução 

Nacional”», que mergulharia «as [suas] raízes na própria alma germânica». Assim 

sendo, Lemos não tem dúvidas em afirmar que se iludiam todos aqueles que julgavam 

que Hitler viria a ser «queimado ou assimilado por outras forças», já que, no dia em que 
                                                           
205  FARIA, Dutra, «Política. Hitler», in Revolução, 1.2.1933, Lisboa, p. 5. (Itálicos no original). 
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essas forças o tentassem, o líder nazi saberia sacudi-las e governaria «então como 

verdadeiro senhor, como César». E Pinto de Lemos conclui que o sucesso deveria ser o 

destino de Hitler já que era «a Alemanha que o deseja[va], que o quer[ia], que o 

aclama[va]...»206. 

Pouco surpreendente será também o facto de o República fazer uma interpretação da 

nomeação de Hitler como chanceler completamente diferente daquela que se fazia nas 

páginas do diário nacional-sindicalista. Numa longa análise do momento político 

alemão, o diário republicano português questiona-se se essa ascensão de Hitler ao mais 

alto cargo do governo alemão significaria «o êxito do movimento de que ele era o 

cartaz». Para o República, era óbvio que não. Com efeito, essa vitória teria acontecido 

apenas no caso de Hitler ter conseguido que o presidente Hindenburg lhe tivesse 

oferecido o lugar de chanceler na sequência das eleições legislativas de julho de 1932. 

Ora, já que o presidente alemão se tinha, então, recusado a «referendar a vitória que 

Hitler obtivera num momento de exaltado desvario da Alemanha», preferindo «entregar 

o governo a [...] Papen, político conservador, receoso de extremismos – da esquerda ou 

da direita – [que] começou a executar claramente uma obra de destruição do movimento 

hitleriano» - curiosa esta caracterização de Von Papen já que o mesmo, para além de ter 

sido o grande responsável da conciliação entre Hitler e o presidente Hindenburg, se 

encontrava agora na posição de vice-chanceler do governo liderado pelo líder nazi -, 

essa ação teria levado a que, desde então, o povo alemão tivesse começado a «descrer 

do messianismo do antigo austríaco, pintor de tabuletas» o que, por sua vez tinha levado 

a que, «depois de ter subido a um ponto altíssimo», o nacional-socialismo tivesse 

entrado em claro «declínio». Assim sendo, o República não acompanhava «a imprensa 

hitleriana e a imprensa de vários países, representante de movimentos idênticos ao de 

Hitler, todos filiados, afinal, no figurino italiano» - inserindo o articulista nesta 

categoria, certamente, também o movimento nacional-sindicalista português e o seu 

jornal – na ideia de que esta fosse, efetivamente, uma verdadeira hora de triunfo para o 

nazismo. Isto porque, para o diário republicano, era necessário ter em conta as 

condições em que Hitler tinha conseguido formar governo. Nesse sentido, parecia ao 

República que, desde logo, os nazis teriam de deixar «posto de parte» o seu programa 

«no campo internacional» já que, a simples presença de elementos como «von Neurath, 

[…] Papen e Schleicher» - note-se que, na realidade, Von Schleicher não fazia parte do 
                                                           
206  LEMOS, Pinto de, «O dia. Momento Internacional», in Revolução, 2.2.1933, Lisboa, p. 4. 
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Governo liderado por Hitler - deveria ser «suficiente para neutralizar os ímpetos do 

agitador» nazi que agora controlava o governo. E, se «no ponto de vista da política 

interna» os nazis teriam razões para ficarem mais «satisfeitos», isso não impedia que, 

para o República, «o fracasso» fosse manifesto» e que se concluísse que o hitlerismo 

tinha mesmo entrado «definitivamente na agonia»207. 

Por outro lado, Afonso Lucas levanta uma questão muito interessante nas páginas do 

Revolução. O nacional-sindicalista questionava-se sobre qual viria a ser a relação que 

Hitler viria a estabelecer com a Constituição alemã. Quanto a essa futura relação, 

Afonso Lucas acreditava que não existiria a «menor dúvida» de que o líder nazi viria a 

«servir-se da Constituição para o que quiser e quando já não lhe servir para nada...era 

uma vez uma Constituição!». Afinal, perguntava-se o articulista, que importância 

poderia ter o juramento a «um “papel” que a ninguém interessa?» - os nacional-

sindicalistas desvalorizavam assim a própria aprovação da Constituição em Portugal, 

em abril de 1933. E quanto a uma possível submissão de Hitler às restantes forças 

políticas que integravam o governo que liderava, Lucas responde, na forma de uma 

interrogação afirmativa que deveria fazer meditar os que acreditavam na possibilidade 

de o Führer nazi poder vir a ser “domado” no poder: afinal «quem é o Chanceler?!»208.  

Nesse mesmo número do Revolução, no suplemento Revolução dos Trabalhadores 

que se passa a publicar como separata ao jornal nacional-sindicalista, era a vez de 

Francisco de Paula209 se dedicar à análise do momento político alemão. Francisco de 

Paula defende que, logo desde o momento em que tinha assumido o poder, Hitler teria 

iniciado «com denodo, a luta contra o comunismo» e «a repressão da guerra civil» com 

a qual a Alemanha se debatia «desde a derrota […] [de] 1918». Para o articulista 

nacional-sindicalista, a vitória de Hitler tinha a «magnífica significação» de ser «a 

vitória da nova geração sobre as velhas gerações cansadas e falidas» e, mais importante 

ainda, de ter significado «a vitória da revolução nacionalista sobre o egoísmo burguês, 

sobre a hipocrisia maçónica, sobre a inércia conservadora, sobre a tirania capitalista...». 

Mais ainda, para os nacional-sindicalistas, a vitória do nacional-socialismo seria, «ao 

mesmo tempo a vitória da Ordem, da verdadeira ordem, sobre a desenfreada e sangrenta 

                                                           
207  «O caso alemão. A subida de Hitler ao poder é a morte do movimento hitleriano», in República, 2.2.1933, 
Lisboa, p. 8. 
208  LUCAS, Afonso, «Filosofia da acção. A verdadeira lição de Hitler», in Revolução, 4.2.1933, Lisboa, p. 1. 
209  Cremos tratar-se de Francisco de Paula Dutra Faria (já apresentado ao leitor). 
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demagogia marxista, inimiga da Família e da Pátria» e, por todas essas razões, 

Francisco de Paula decide terminar o artigo com um estusiástico «viva Hitler!»210. 

O DM dava a palavra a João Ameal211 para que este dissertasse sobre a política 

alemã e sobre a personalidade do líder nazi. Antes de mais, João Ameal diz não ver com 

qualquer surpresa a ascensão de Hitler ao poder. Bem pelo contrário, para ele, que ia 

seguindo «de longe, há oito anos, a sua lenta mas segura progressão», não tinha havido 

«surpresa nenhuma» no triunfo do Führer nazi. Ameal passa em seguida a denunciar 

toda uma suposta campanha de descredibilização da figura de Hitler por parte daqueles 

que tinham insistido em chamar-lhe «medíocre», «aventureiro» ou «“o pintor de 

tabuletas”», e que, segundo Ameal, tinham usado «tudo quanto pudesse contribuir para 

o […] desprestígio ou para o […] fracasso» do líder do nacional-socialismo. Mas afinal, 

com tal campanha, teriam sido esses críticos que tinham levado Hitler ao poder, 

justamente «porque Hitler, indiferente aos golpes da batalha, ia sabendo, cada vez 

melhor, interpretar e unificar as aspirações do seu país. Ia sabendo ligar ao seu 

movimento os valores tradicionalistas e os valores revolucionários construtivos». Seria 

por todas essas razões que Hitler tinha conseguido chegar ao posto de chanceler e era 

também pelas mesmas que Ameal dizia agora adivinhar «à distância, o entusiasmo das 

populações alemãs ao verem tomar as rédeas do Governo o homem que tinha 

conquistado uma posição única de relevo nacionalista», o mesmo homem que trazia «à 

volta do seu nome, uma verdadeira auréola messiânica»212. E, numa clara apologia do 

programa nazi, João Ameal faz constar nas páginas do DM algumas transcrições do 

Mein Kampf, como forma de dar a conhecer aos leitores portugueses a ideologia do 

nacional-socialismo, prometendo até, posteriormente, continuar a divulgar a obra, e 

respetivo pensamento político, do líder nazi.  

No número imediatamente a seguir, àquele em que se haviam produzido as anteriores 

afirmações de João Ameal, nas páginas do DM defende-se que Hitler apresentava agora 

«um programa equilibrado e sensato» fazendo declarações «de serenidade e paz» que 

seriam demonstrações dos «firmes propósitos de concórdia» que agora animariam os 

                                                           
210  PAULA, Francisco de, «De todo o mundo. Hitler», in Revolução dos Trabalhadores, 4.2.1933, Lisboa, p. 6. 
211  Nome literário de Joâo Francisco de Sande Barbosa de Azevedo e Bourbon Aires de Campos (1902-1982): 
historiador, escritor e político. Militante monárquico tradicionalista que chegou a integrar a organização nacional-
sindicalista tendo integrado a grupo de dissidentes desse movimento que haveriam de vir a decidir-se pelo apoio a 
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Portuguesa da História e da Academia de Ciências. 
212  AMEAL, João, «O pensamento estrangeiro. Panorama político – O que quer Hitler», in Diário da Manhã, 
6.2.1933, Lisboa, p. 3. 
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nacional-socialistas. E, com toda a pertinência, pergunta-se de seguida que era «feito do 

aventureiro espectaculoso, do condottieri [sic] feroz, do chefe alucinado dum bando de 

desordeiros?»213. Efetivamente, apesar de André Cany ter chegado a adjetivar Hitler de 

«insigne demagogo»214, ou de F. A. de C. ter caraterizado o líder nazi como um 

«político excitado, […] “condottieri” [sic] de atitudes quixotescas»215, a verdade é que 

os articulistas do DM tinham vindo a ser bastante comedidos na forma de adjetivação 

que escolhiam para o Führer nazi – facto ao qual não será certamente estranha a ideia, 

que desde cedo se pareceu desenvolver entre os analistas políticos que no DM se 

dedicavam a acompanhar o momento político alemão, de que mais tarde ou mais cedo 

Hitler acabaria por chegar ao poder.  

A verdade é que Hitler aparecia agora, para o DM, como «um homem resoluto mas 

calmo» que agora se dirigia «a todo o povo alemão e a todos os países do concerto 

internacional» com «frases dignas e normais de estadista». Esta aparente «metamorfose 

de Hitler», que o DM denunciava como tendo sido uma ideia errada criada por aqueles 

que tinham assumido uma «visão demasiado simplista» do que politicamente se ia 

passando na Alemanha, não deveria, segundo o órgão da União Nacional, ser definida 

como tal. Afinal, «o chefe nacional-socialista» nunca teria sido «um energúmeno». Pelo 

contrário, Hitler era visto agora como «um homem enérgico e decidido, portador duma 

grande missão, e consciente das responsabilidades que essa missão lhe traz[ia]». Aliás, 

o Führer parecia, para o jornal português, mostrar-se «bem decidido» em realizar os 

princípios pelos quais se tinha «batido sempre e que o levaram ao triunfo». Assim 

sendo, o que realmente teria mudado, tinha sido apenas a «posição de Hitler» que, 

enquanto «chefe duma facção […] falava apenas em seu próprio nome» e representava 

apenas «as opiniões e desejos dum grupo», mas agora, que havia assumido a chefia do 

Governo alemão, ele procuraria «encarnar […] as aspirações, as necessidades» e «os 

interesses da alma colectiva», de forma a assumir-se como «intérprete da Alemanha 

inteira». E esse seria afinal, concluía o DM, o único caminho que poderia levar Hitler a 

ser «digno das promessas que fez» e só assim ele poderia ser capaz de «construir, sobre 

as ruínas do velho Estado falido da Social-Democracia de Weimar, um autêntico Estado 

Novo, capaz de resolver os problemas do presente e de garantir as prosperidades e as 
                                                           
213  «A Pátria e o Partido», in Diário da Manhã, 7.2.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
214  CANY, André, «Diário Internacional. Carta de Paris – Um erro de visão psicológica», in Diário da Manhã, 
22.1.1932, Lisboa, p. 5. 
215  F. A. de C, «Diário Internacional. A caminho do “Terceiro Reich”?», in Diário da Manhã, 9.12.1931, Lisboa, p. 
5. (Artigo já citado anteriormente) 
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grandezas do futuro»216. Ou seja, parece evidente que, para o diário que 

incondicionalmente apoiava a Ditadura Nacional, Hitler ia procurar conseguir fazer na 

Alemanha aquilo que, em Portugal, Salazar estava já em vias de concretizar: a criação – 

pelo menos a nível legal – desse “autêntico Estado Novo”. 

A verdade é que o DM não era o único órgão da imprensa nacional a ver Hitler como 

o possível criador de um “Estado Novo” na Alemanha. Artur Zuzarte de Mendonça viria 

a defender essa mesma ideia nas páginas do Revolução afirmando que o povo alemão 

esperava agora «crente, na reorganização do Novo Estado» - assim mesmo descrito e, 

neste caso, não na ordem inversa dos termos – já que ele saberia que «o seu salvador»217 

acabaria por conseguir atingir as suas pretensões. Pouco depois, seria Dutra Faria que 

parecia fazer uma análise em concordância com aquela que se havia feito nas páginas do 

DM. Com efeito, Faria salientava que, ao moderar o seu discurso, Hitler revelava-se 

«tão hábil como timoneiro da nau do Estado – como hábil se revelara já na arte difícil e 

ingrata de empolgar e de conduzir multidões». Obviamente que, para o nacional-

sindicalista, isto não significava que o líder nazi tivesse mudado a sua atitude, nem 

mesmo o seu discurso, já que, nesse, Dutra Faria não encontrava, na realidade, 

«absolutamente nada» de novo. O que teria mudado seria «o tom, simplesmente»218. 

A visão que o República tinha sobre a nomeação de Hitler como chanceler do Reich 

era, definitivamente, diferente daquelas que vimos anteriormente. Nas páginas do jornal 

republicano português admitia-se que «o nacional-socialismo alemão» vinha «marcar 

um dos seus maiores triunfos políticos, com a recente subida de Hitler à chancelaria do 

Estado». E, ainda que esse triunfo não fosse «completo porque outras forças, aliás 

poderosas» estavam igualmente no governo, ele representava «indiscutivelmente, para 

os racistas, uma grande vitória». O leitor que não prosseguisse na leitura dos restantes 

parágrafos deste artigo poderia ficar com a impressão que, também o República, 

subscrevia a ideia de que o nacional-socialismo viria a crescer na sua força, até ao ponto 

de conseguir criar na Alemanha o, tão ansiado por muitos, “Estado Novo”. Mas esse 

leitor enganar-se-ia. Isto porque o artigo continuava confirmando que o nacional-

socialismo, apesar da vitória que lhe era reconhecida, continuaria, para o diário 

republicano português, «em franco declínio», afirmando-se os republicanos portugueses 

«certos de que os seus dias estão contados e de que o fracasso há-de acentuar-se com a 
                                                           
216  «A Pátria e o Partido», in Diário da Manhã, 7.2.1933, Lisboa, p. 1. (Itálicos no original). 
217  MENDONÇA, Artur Zuzarte de, «Política. Fé Nacionalista», in Revolução, 8.2.1933, Lisboa, p. 5. 
218  FARIA, Dutra, «Última hora. Estrangeiro – Hitler», in Revolução, 13.2.1933, Lisboa, p. 8. 
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subida do seu chefe ao poder». Aliás, para o articulista republicano, Hitler apenas 

conseguiria ser «alguém num país abatido» e «ferido no seu orgulho próprio» como era 

o caso da Alemanha. E concluía-se que, apenas por isso, o povo alemão tinha chegado a 

«acreditar nas palavras do novo Messias»219. 

Entretanto, o DM parecia ter definitivamente embarcado numa onda de apologia ao 

nacional-socialismo e ao seu líder. A tal ponto que, a 16 de fevereiro de 1933, faz 

publicar na sua primeira página o seguinte poema: 

«Estranha o Mundo, embasbacado, 

Que Hitler, velho pintor, 

Passasse de calador, 

A tão soberbo lugar: 

Segue sofrendo as injúrias 

Da gente que o odiava: 

Outrora, porque calava: 

E agora, por não calar, 

E já muitíssima gente 

Se curva ante o calador 

E lhe compõe um louvor 

N’uma hipócrita zumbaia: 

Mas persiste o velho ódio 

Na gente que o detestava: 

Outrora, porque calava, 

E agora, porque não…cala!...»220 

Já Ribeiro de Carvalho, pelo lado do República, dedica-se a uma longa análise da 

evolução política de Hitler que o havia levado de «homem da rua» até ao papel de 

«homem de governo» que agora assumia. Enquanto simples dirigente do movimento 

nacional-socialista, Hitler tinha-se demonstrado como «o político do após-guerra mais 

violento, mais indisciplinador» e «mais demagogo», que ia constantemente «pregando a 

revolta contra os governos da sua pátria e contra os governos estrangeiros que a 

procuravam cercar de certas medidas de prudência». E Ribeiro de Carvalho constata 

                                                           
219  «Hitler, o vagabundo. Origens do movimento nacional-socialistas alemão», in República, 14.2.1933, Lisboa, 
p. 5. 
220  CÉSAR [provavelmente trata-se de Ângelo César], «Comentários. Hitler, de calador a chanceler da 
Alemanha. Eis a notável carreira política de Hitler», in Diário da Manhã, 16.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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depois que a verdade era que o Führer nazi tinha, enquanto na oposição, encarnado «as 

aspirações, os ódios, os rancores, o espírito de desforra e de vindicta, de toda a 

Alemanha» e que, por isso mesmo, o povo tinha acabado por «aplaudir, no seu íntimo, o 

homem da rua», fazendo com que, «de audácia em audácia», ele fosse «sempre mais 

longe» até ao ponto de ter praticado a «suprema descortesia [sic] de opor a sua 

candidatura à candidatura do vencedor glorioso dos lagos Masúrios», Hindenburg. E 

assim sendo, porque tinha esse homem conseguido chegar a chefe de governo? Ribeiro 

de Carvalho parece subscrever a tese de que isso teria acontecido «porque Hindenburgo, 

cansado de o aturar na oposição, resolveu queimá-lo no governo, inutilizando-o perante 

as multidões que esperam dele...o paraíso terreal [sic]. E mais do que o paraíso: o 

Deutschland über alles». E o diretor do República prevê que «de duas uma»: ou Hitler 

cumpria agora o que havia prometido ao povo alemão «durante anos de propaganda e de 

intensa agitação política» e, com isso, «provoca[ria] uma nova guerra», ou não cumpria 

as suas promessas e, nesse caso, «fracassa[ria] estrondosamente». Entre essas duas 

hipóteses, Ribeiro de Carvalho confessa acreditar na segunda, já que lhe parecia que tal 

tarefa seria «demasiadamente gigantesca para ombros tão fracos» de um Hitler que se 

via ser arrastado no «meio de uma corrente de opinião, superior aos seus sonhos, 

superior às suas forças, superior à sua envergadura» e que, já nem conseguia ser o 

verdadeiro guia do seu partido, afirmando Carvalho que era já o partido «quem o 

arrasta[va] e guia[va] a ele». Finalmente, Ribeiro de Carvalho conclui que Hitler 

continuava a ser «um enigma» e «o seu governo uma incógnita»221.  

De facto, de entre os jornalistas do República, não era apenas o seu diretor que 

acreditava que Hitler viria a fracassar na sua experiência governativa. Nas páginas do 

diário republicano dá-se voz a uma «regra, quási lei no campo social», que, tendo em 

consideração que o nacional-socialismo tinha demorado «mais de uma dúzia de anos 

para ganhar foros de verdadeiro partido» e que «ao cabo de uma dúzia de anos» se 

poderia dizer que um partido estava já «queimado» e «gasto», fazia prever que o 

nacional-socialismo morreria «antes de atingir a maioridade»222. Aliás, «analisados os 

factos à luz de um critério de absoluta imparcialidade», no diário republicano defendia-

se que «o nacional-socialismo não tinha nada a recomendá-lo». Nem mesmo um líder 

                                                           
221  CARVALHO, Ribeiro de, «O mundo na expectativa. Hitler O homem da rua e Hitler o homem de Governo», 
in República, 17.2.1933, Lisboa, p. 1. 
222  «Hitler, o vagabundo. A revolução de Munich, os racistas contra a República, fracasso da revolta e a prisão 
do chefe nazi», in República, 22.2.1933, Lisboa, p. 4. 
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que teria sempre demonstrado «inteligência medíocre, cultura intelectual 

rudimentaríssima e sem que jamais, ao menos, tivesse revelado apreciáveis qualidades 

de trabalho, que o impusessem» e que, tendo levado sempre «uma vida de autêntico 

vadio» nem sequer parecia ser «credor até do respeito dos adversários». Mas ia-se muito 

mais longe ainda, descrevendo-se Hitler como «desleal, nada franco, mau camarada e 

tão mau amigo, como mau cidadão e mau patriota», chegando-se mesmo ao ponto de 

afirmar que ele teria herdado «dos ciganos, seus concidadãos, o génio e o espírito de 

vagabundagem [sic], sem ao menos conservar as suas virtudes». Mais ainda, Hitler 

tinha-se demonstrado como «pintor, menos que medíocre», e como um «soldado 

mercenário» que tinha feito a guerra, «não como um bravo patriota, mas como louco 

[sic]». Concluindo-se que um homem com tais características só poderia ter sido 

alguém, defendia o República, «numa terra de cegos […] pela ferida da derrota e pela 

crise económica dominante»223. Nesta série de artigos duríssima para a figura de Hitler, 

o República continua manifestando a sua crença de que haveria de chegar «a hora do 

ajuste de contas» entre o Führer e o povo, que ele havia «tripudiado», esquecido e 

esmagado «com a prática das maiores violências», hora que, aliás, estaria para «mais 

brevemente do que ele»224 pudesse supor. A verdade é que Hitler ia prosseguindo com 

grande rapidez na consolidação do partido nazi no poder do Estado alemão. 

Um dos acontecimentos que mais ajudaram Hitler a conseguir consolidar o nazismo 

nas estruturas do poder alemão foi, sem dúvida, o incêndio que deflagrou no Reichstag 

no dia 27 de fevereiro de 1933. De facto, foi a manipulação que os líderes nazis viriam a 

fazer desse acontecimento, acusando imediatamente os comunistas de terem sido os 

responsáveis pelo incêndio, que permitiu que, a partir desse momento, as forças nazis 

pudessem passar a perseguir abertamente as forças políticas, que ainda se iam mantendo 

na oposição ao nacional-socialismo e, desta feita, ao abrigo da lei e da proteção do 

próprio Estado alemão que, por essa altura, se ia já nazificando a passos largos.  

Ainda assim, o Revolução via esta questão como sendo praticamente irrelevante. 

Escrevia-se no diário nacional-sindicalista que «isto de um Parlamento a menos» ate 

deveria ser «motivo de regozijo» e que, quando muito, haveria apenas a «lastimar a 

destruição de um prédio, bem digno de melhor sorte» apesar de nele se terem cometido 

verdadeiros «crimes» dos quais o edifício, por si mesmo, seria «absolutamente 
                                                           
223  «Hitler, o vagabundo. Um programa que é um grito de guerra», in República, 24.2.1933, Lisboa, p. 4. 
224  «Hitler, o vagabundo. “O nacional-socialismo é uma tresloucada teoria de raça” – O hitlerianismo e a igreja 
católica», in República, 25.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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inocente». E terminava-se com a afirmação da crença de que deveria ser essa mesma «a 

opinião do actual chanceler alemão»225. O diário nacional-sindicalista prosseguia, logo 

no seu número seguinte, deixando o seu «veemente aplauso às medidas tomadas na 

Alemanha contra o perigo comunista». Não nos esqueçamos que Hitler havia decretado 

a perseguição oficial dos quadros comunistas alemães, assim como a supressão das 

liberdades constitucionais em nome da proteção do povo alemão. Para o Revolução, e 

de forma muito pouco surpreendente, estaria «mesmo excelentemente» que o líder nazi 

defendesse «o seu país contra o bolchevismo, foco de desordem e de ruínas», muito 

embora, acreditassem os nacional-sindicalistas que, «os dezasseis anos de bolchevismo 

da Rússia» seriam inevitavelmente «impraticáveis na Alemanha...»226.  

O DM acompanhava o diário nacional-sindicalista no seu aplauso às medidas que 

Hitler havia feito aprovar contra os comunistas alemães. Gil de Roma afirma não 

compreender, «tratando-se dos comunistas», a indignação que algumas pessoas 

manifestavam relativamente à «violenta repressão exercida na Alemanha actual contra 

os comunistas». Aliás, Gil de Roma tentava passar a ideia de que os nazis agiam numa 

espécie de «legítima defesa» para a qual haveria que se «responder à violência da 

desordem com a violência da ordem». Por isso mesmo, Gil de Roma afirma 

categoricamente que a ação que Hitler ia desenvolvendo «contra os agentes de 

Moscovo» apenas poderia ser vista como «um acto justo e necessário de legítima 

defesa»227. E sobre o incêndio do Parlamento alemão ou sobre a perseguição que este 

tinha permitido iniciar contra os comunistas alemães nada mais se diria, por esta altura, 

já que as atenções se voltavam depois para as eleições legislativas alemãs de 5 março de 

1933. 

Com a aprovação do decreto para a proteção do povo e do Estado na Alemanha, 

facilmente se perceberá o clima de fortíssima intimidação política e social sob o qual se 

realizaram as eleições legislativas de março de 1933. Efetivamente, como reconhecia o 

República, «o vulcão alemão» estava, por essa altura, «em violenta erupção». Mas, 

ainda assim, o diário republicano português afirmava, ainda antes de se dedicar à análise 

dos resultados eleitorais, que a Alemanha ia começando a indicar «o caminho da rua» 

                                                           
225  Sem identificação de título, in Revolução, 2.3.1933, Lisboa, p. 1. 
226  Sem identificação de título, in Revolução, 3.3.1933, Lisboa, p. 1. 
227  ROMA, Gil de, «Notas soltas. Legitima defesa», in Diário da Manhã, 6.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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aos nazis, o que viria a culminar na «sua liquidação total»228. Mas a verdade é que, 

depois de conhecidos os resultados das legislativas, as Novidades seriam o primeiro 

órgão da imprensa portuguesa a sublinhar que, para quem lia «as notícias das recentes 

eleições alemãs», ficaria a «impressão de que cada eleitor levava numa das mãos a lista 

do voto, na outra o punhal ou o bacamarte para o defender», o que fazia com que essa 

consulta eleitoral tomasse «quási o aspecto dum recontro de guerra civil»229. E talvez 

por todo este estado de intimidação que se havia criado na Alemanha, o República 

seguia afirmando, mesmo depois de conhecidos os resultados eleitorais das eleições 

legislativas de 5 de março, que Hitler viria a desaparecer «derrotado e esquecido – 

simples sombra, simples ilusão que nunca chegou a ser realidade». E, já que «as 

sombras não governam nem redimem Povos», Ribeiro de Carvalho mantém a convicção 

de que, no dia em que Hitler viesse a enrouquecer por completo e quando já não 

pudesse «ensurdecer os outros com o rodar tumultuoso do seu carro de triunfo»230, o 

povo alemão veria que o Führer afinal nada teria para lhe oferecer e, como tal, afastaria 

definitivamente a sombra de Hitler do país germânico. Nesse mesmo sentido, nem 

mesmo os resultados das eleições de 5 de março parecem mover o diretor do República 

na sua ideia de que o nacional-socialismo estaria a caminho da sua extinção. 

Efetivamente, Ribeiro de Carvalho retira, dos resultados eleitorais, a conclusão de que 

«a inegável vitória moral» tinha cabido «às oposições», sendo, aliás, esse um facto que, 

para Carvalho, ninguém poderia «negar, nem deturpar, nem ocultar»231. 

Em clara discordância com a tese defendida pelo republicano Ribeiro de Carvalho, 

aparecia João Ameal que nas páginas do DM defendia, com toda a firmeza, que 

«queiram ou não queiram certos obstinados incuráveis» - entre os quais, certamente, 

Ameal não teria qualquer hesitação em incluir o então diretor do República –, Hitler 

teria, na realidade, «a sua posição cada vez mais assegurada no Reich». Mais ainda, para 

Ameal, «a bandeira da cruz suástica» dominaria já «o Império alemão renascido» o que 

levava o articulista do DM a sublinhar que «em mês e meio de Governo» teria sido 

«impossível andar mais depressa…»232 na solidificação do regime nazi. Nesse mesmo 

sentido seguia a análise que Rolão Preto viria a fazer da experiência governativa de 

                                                           
228  «Hitler na Chancelaria. Aspectos, pormenores e comentários da actual situação alemã», in República, 
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231  CARVALHO, Ribeiro de, «Aspectos alemães», in República, 11.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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Hitler, que, por essa altura, levava já um mês de duração. Para o líder do movimento 

nacional-sindicalista, a «Revolução nacionalista conduzida na Alemanha pela energia 

admirável de Hitler e dos seus camaradas» estaria «enchendo de justo assombro o velho 

mundo» já que «as etapas» se iam «queimando com uma rapidez que deslumbra[va]». 

Afinal, Hitler ia conduzindo «a velha Germânia» pelo «pleno caminho do resgate» na 

qual a havia lançado. Seria graças a Hitler que «os alemães, desde o povo rude aos 

barões famosos» tinham podido «ver com os olhos marejados de lágrimas, tremular de 

novo sagrada e gloriosa, sobre a sua terra» a bandeira que conduziria «o Império no 

caminho doirado de tanta vitória!». E Rolão Preto concluía que, «a mocidade heróica a 

que os “prudentes”» tinham alcunhado «superiormente e com desdém, de 

“caceteiros”!...», estava agora «dando ao mundo assombrado»233 lições valiosas. Nesse 

mesmo número do Revolução, Luís Forjaz Trigueiros reforçava as palavras do seu líder, 

defendendo que, por essa altura, haveria já «em cada alemão um “nazi”», pela simples 

razão de que seria o nazismo a «encerra[r] a expressão do verdadeiro nacionalismo 

germânico». Para Trigueiros, ao contrário do que esperavam os «inimigos e os 

detractores do Nazismo», Hitler tinha sabido mostrar-se «à altura da sua missão», o que 

levava o nacional-sindicalista a declarar que «a Alemanha [era já] de Hitler»234. 

Como se percebe, os nacional-sindicalistas rejubilavam com a construção, que 

parecia tornar-se a cada dia mais sólida, do novo regime nazi/fascista na Alemanha. Isto 

porque, para os membros do movimento liderado por Rolão Preto, esse novo regime 

alemão representava um «exemplo vivo» que convidava «à meditação e leva[va] a 

prognósticos». Mas ainda antes de se ter encontrado em condições de erigir um Estado à 

sua imagem, António Tinoco relembrava que o nacional-socialismo tinha travado várias 

batalhas e tinha passado «quantos sacrifícios!». Nesse sentido, relembrava-se a batalha 

travada com Brüning, descrito como «símbolo da política anti-nacional da democracia», 

que o nazismo tinha sabido fazer «cair miseravelmente das cadeiras do Poder». 

Afastado o católico, tinha sido a vez de o nacional-socialismo entrar num «combate 

cerrado à política burguesa de Von Papen», cuja «vaidade estulta» o nazismo tinha 

igualmente sabido quebrar, levando a que Papen procurasse até «integrar-se no ritmo 

novo servindo a Revolução dos oprimidos [sic]». E, talvez pela brevidade da sua 
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passagem pela Chancelaria, António Tinoco parece esquecer-se da batalha travada com 

Von Schleicher, o que não impede o articulista nacional-sindicalista de concluir que «a 

Alemanha dá[va] um grande exemplo ao mundo»235. 

Curiosamente, seria no próprio dia da aprovação da nova Constituição portuguesa, 

que as Novidades viriam a encontrar espaço editorial para dissertar sobre a evolução 

política que se ia verificando na Alemanha. Para o jornal católico português, depois de 

ter sido «anunciado durante treze anos de propaganda hitleriana», o Terceiro Reich era 

«enfim um facto» sobre o qual «não resta[ria] dúvida alguma». E, embora ninguém 

pudesse ainda saber naquilo em que consistiria essa nova forma de Estado tão 

apregoada pelos nazis, já que «o próprio Hitler, ou por táctica política ou por 

desconhecimento do próprio papel a representar no futuro», não o explicava, a verdade 

é que, para as Novidades, a sua implantação e consolidação seriam já irreversíveis. Para 

o conseguir, o hitlerismo teria beneficiado de um «vazio social» que teria sido criado 

pela «destruição» das «classes médias» alemãs. De qualquer forma, o diário católico 

reconhecia que, «uma vez dentro da praça», os nazis tinham sabido «aplicar os seus 

princípios demagógicos em proveito completo da sua causa revolucionária». As 

Novidades concluíam que, de facto, «o incêndio misterioso do Reichstag», o qual 

«ninguém, fora do campo hitleriano» consideraria «como um atentado comunista», 

tinha servido «às mil maravilhas para desencadear o terror hitleriano», que, por essa 

altura, pairava «sobre todo o Reich»236. 

O clima de intimidação que os nazis tinham desencadeado na sequência do incêndio 

do Reichstag não passava igualmente despercebido ao República. Numa rara 

concordância com o órgão do Episcopado Português, o diário republicano afirmava 

também que «ninguém, em boa verdade», teria aceitado como boa a versão» que «do 

incêndio que devastou o Reichstag deram Hitler e os seus apaniguados». E, numa altura 

em que o República continuava a querer ver em Hindenburg um espécie de “fiel 

guardião” da Constituição e da Democracia alemã, seria com algum desencanto que o 

jornal republicano reconhecia que o presidente alemão não tinha impedido Hitler de 

aplicar as «medidas de represália» que se seguiram e, que por isso, o marechal 

partilhava, com os nazis, a «responsabilidade do terror e da ilegalidade» que por então 

reinavam numa «malfadada Alemanha». Finalmente, e quanto ao inquérito que corria na 
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Alemanha no sentido de apurar os responsáveis pelo incêndio do Parlamento alemão, o 

República conclui que, esse, nada viria a esclarecer já que tinha sido «iniciado pelos 

próprios culpados»237. 

Com a maioria dos dirigentes comunistas presos, Hitler podia então lançar-se 

definitivamente na institucionalização semi-legal do regime que desde há vários anos o 

Führer tinha sonhado, e abertamente propagandeado, no país germânico. De facto, 

como já sabemos, a ideia que muitos dirigentes políticos alemães tinham alimentado – 

não nos esqueçamos, no entanto, que até mesmo alguns órgãos da imprensa portuguesa 

tinham aderido a essa ideia – de que seria possível controlar o radicalismo de Hitler, 

integrando-o no exercício governativo, viria não só a verificar-se estar completamente 

errada, como, pelo contrário, viria a ser ela mesma a criar o espaço político do qual o 

líder nazi viria a tirar o máximo partido. Efetivamente, a Hitler não chegaria a 

eliminação política do comunismo alemão. Essa, tal como se veio a verificar, deveria vir 

a ser meramente o primeiro passo na eliminação de toda e qualquer oposição que dentro 

do sistema político alemão pudesse resistir à total e definitiva nazificação do Estado 

germânico. Nesse sentido, as Novidades afirmam, logo a 18 de abril de 1933 – ainda 

antes da dissolução oficial dos principais partidos alemães, mas já depois da aprovação 

da lei de plenos poderes -, que, na Alemanha, os partidos haviam sucumbido «sem 

reacção, perante o triunfo racista». Aliás, o jornal católico, via agora como «natural que 

a revolução se lançasse, sem demora e sem hesitações, contra a principal muralha» que 

seria, para o nacional-socialismo, «a diversidade política alemã»238. A verdade é que, 

ainda antes de forçar à dissolução de todos os partidos da oposição, Hitler viria a fazer o 

Reichstag aprovar a lei que lhe viria a dar plenos poderes. 

Apesar de o DM afirmar que «os acontecimentos da Alemanha» deveriam «ser 

seguidos com o maior interesse e atenção por todos nós»239, a verdade é que os jornais 

que aqui se encontram em análise não pareceram encontrar na aprovação da lei de 

plenos poderes, que o Parlamento alemão viria a conceder a Hitler a 23 de março de 

1933, particular interesse editorial. Será no mínimo curioso que estes quatro jornais, que 

efetivamente iam acompanhando com grande interesse a evolução política da 

Alemanha, se tenham limitado a veicular as notícias que as agências iam distribuído 
                                                           
237  «Os mistérios da política hitleriana. Chegará a saber-se a verdade sobre o incêndio no Reichstag – 
Começam a aparecer pormenores reveladores da manobra urdida contra as oposições», in República, 22.3.1933, 
Lisboa, p. 5. 
238 «O Momento Internacional. Unificação do Reich», in Novidades, 18.4.1933, Lisboa, p. 1. 
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sobre a aprovação de uma lei que, na prática, retirava toda a autonomia legislativa e 

fiscalizadora ao Parlamento alemão e, consequentemente, aos poucos que dentro dele 

ainda estivessem dispostos a assumir o risco de fazer frente ao nacional-socialismo. É 

também verdade que, sobre esta questão, as Novidades viriam a dissertar longamente 

sobre o posicionamento político do Zentrum – sem os votos do qual Hitler não teria 

conseguido obter a aprovação da lei em questão e tema sobre o qual nos debruçaremos 

no próximo subcapítulo deste trabalho –, mas não deixará de causar alguma estranheza 

que, no geral, um acontecimento político de tal importância não tivesse sugerido aos 

articulistas destes quatro jornais comentários políticos mais alongados e abrangentes.     

Para o Revolução, que, como cremos já ter ficado demonstrado, se assumia como o 

mais acérrimo apologista do nacional-socialismo em Portugal, a lei que dava plenos 

poderes ao Führer nazi não seria sequer necessária para que nas suas páginas se 

salientasse a «plena apoteose» na qual se encontraria o nacional-socialismo, que por 

essa altura entrava ainda no seu quarto mês de governo. Rolão Preto sublinhava mesmo 

«o milagre assombroso» que iam continuando «Hitler e a sua rapaziada heróica». Para o 

líder do movimento nacional-sindicalista, Hitler, com «a sua incansável esperança», ia 

prosseguindo «na sua marcha apoteótica do resgate alemão». E consumado que parecia 

já o sucesso do nazismo na sua obra de construção de um Estado à sua imagem 

ideológica, Rolão Preto aproveita para perguntar, em tom de triunfo, «quem tinha 

razão?». De facto, salvo um pequeno período – a que já nos referimos anteriormente 

neste mesmo capítulo – no qual a fé que Rolão Preto depositava no nazismo e no seu 

Führer parecia ter sido abalada pela inação de Hitler, os nacional-sindicalistas tinham 

parecido sempre acreditar na vitória do nacional-socialismo. Aliás, as páginas do 

Revolução tinham constantemente servido de forma de propaganda da suposta 

superioridade ideológica do partido nazi. Não admira, portanto, que os nacionais-

socialistas rejubilassem com a vitória do nacional-socialismo alemão como se da sua 

própria vitória se tratasse. Ao ponto de, aqueles que se assumiam como os mais 

nacionalistas de todos os nacionalistas em Portugal, verem o seu líder terminar este seu 

artigo com uma exaltação significativa da «gloriosa mocidade [alemã]!»240. 

Se a rapidez do sucesso governativo de Hitler não parecia surpreender os nacional-

sindicalistas, havia no DM quem se afirmasse «surpreendido» com «a rápida vitória de 

                                                           
240 PRETO, Rolão, «Em plena apoteose. Quatro meses de nazismo na Alemanha», in Revolução, 4.5.1933, 
Lisboa, p. 1. 



117 

 

Hitler e a facilidade com que eliminou, da vida pública alemã, o espírito de Weimar». 

Quem assim se assumia era Gil de Roma que, logo de seguida, atribui às «platónicas 

afirmações» que os «intelectuais da esquerda» tinham oposto ao avanço do nazismo, a 

culpa do tão rápido sucesso dos nazis. Assim sendo, Gil de Roma diz não lhe suscitar 

«nenhuma admiração» que «em todo o Reich» se fosse desmoronando «a cidadela 

social-democrata perante o ímpeto formidável dos nacionais-socialistas...»241. 

Efetivamente, para o DM, aquilo que se ia passando, por essa altura, na Alemanha não 

se trataria já «apenas do domínio dum partido, […] mas dum autêntico levantamento 

nacional» que se ia «realizando em torno da pessoa e do programa de Hitler», 

concluindo-se, portanto, que estava «definitivamente enterrada a democracia 

internacionalista de Weimar...»242. 

Já para as Novidades, em maio de 1933, a «revolução hitlerista» teria mesmo já 

entrado na sua segunda fase. O diário católico defende que essa revolução se dividia em 

duas fases distintas. A primeira fase seria «a nacional» que, para os católicos das 

Novidades, havia já triunfado «completamente», enquanto que a segunda fase, descrita 

como «a socialista», teria sido «iniciada, há poucos dias», apresentando-se ainda como 

«um grande ponto de interrogação no futuro do hitlerismo». E o diário católico continua 

a sua análise defendendo que «o completo triunfo do programa nacional» não causaria 

«grande estranheza visto que as ideias nacionalistas defendidas pelo hitlerismo» 

correspondiam, «até em alguns dos seus exageros, a uma ânsia profunda da grande 

maioria do povo alemão». A Alemanha assistiria, por essa correspondência entre os 

princípios nazis e os desejos do povo alemão, a uma «satisfação de lua-de-mel 

revolucionária [sic]» que, no entanto, para as Novidades, estaria prestes a cair em 

«cruéis desilusões quando o estômago» reconhecesse «que as manifestações 

entusiásticas das ruas, os embandeiramentos e os fogos de artificio» não seriam 

«remédio para a crise tremenda que pesa[va] sobre o país». Até porque, conclui o 

articulista católico, seria «completa a desilusão sofrida com programa social do Führer» 

já que esse se teria revelado, «por assim dizer, nulo»243. Paralelamente a essa fase 

«socialista» que o nazismo iria tentando impor à sociedade alemã, uma outra fase estaria 

igualmente em marcha.  

                                                           
241  ROMA, Gil de, «Notas soltas», in Diário da Manhã, 6.5.1933, Lisboa, p. 1. 
242  «Panorama político – Tempelhof», in Diário da Manhã, 8.5.1933, Lisboa, p. 3. (Artigo já citado anteriormente) 
243  «O Momento Internacional. A segunda fase da revolução nacional-socialista», in Novidades, 13.5.1933, 
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Para as Novidades, a Alemanha encontrar-se-ia também «em plena fase de 

sincronização acelerada» com o programa nazi. Aliás, o órgão do Episcopado 

Português, via com «estranheza que a revolução» não tivesse ainda «expulso do poder 

ministros que não se afirmaram ainda convertidos ao credo hitleriano», referindo-se 

especificamente a Von Papen – então vice-chanceler – que parecia, para as Novidades, 

resignar-se «a receber dos nazis triunfantes todas as desconsiderações que a estes 

aprouver». Concluindo-se com a afirmação curiosíssima de que «incontestavelmente 

von Papen» teria «estômago de avestruz [sic]»244. 

Já para Vasco Cabral, no Revolução, «a segunda fase da revolução» que se ia 

operando na Alemanha, corresponderia à «grande obra de reconstrução económica» que 

os nazis teriam agora pela frente. O nacional-sindicalista sublinhava igualmente que os 

nazis tinham já varrido «todos os inimigos», ficando assim, «de braços livres» para o 

trabalho que se lhes impunha. Ora, essa vitória hitlerista seria ainda mais heróica, 

segundo Cabral, graças ao sacrifício que tantos «bravos patriotas» nazis, descritos pelo 

próprio autor do artigo como «irmãos de ideias» dos nacional-sindicalistas, que haviam, 

entretanto, caído «varados pelas balas assassinas da anti-nação». Seriam esses «três 

mil» nazis que haviam dado a vida na luta pelo poder que representariam o «grande 

exemplo de abnegação e de fé da juventude alemã»245 na conquista do mesmo. Pouco 

depois, era a vez de Luís Forjaz Trigueiros sublinhar o «caminho glorioso do resgate da 

Alemanha» no qual se tinham lançado os nazis e o seu Führer. Isto porque, Hitler, 

descrito como «homem de ferro, comandante de almas» e «dominador de multidões», 

saberia «bem qual a sua missão histórica que o tempo e o Império» lhe impunham. E era 

assim, num «estilo guerreiro e ardoroso» fazendo perpassar «uma flama de são 

nacionalismo» na «grandeza da alma germânica», que Hitler ia, para os nacional-

sindicalistas, «conduzindo um povo ao caminho que a sua história lhe indica[va]»246. Na 

realidade, a História viria a demonstrar que esse caminho levaria à guerra e a nova 

derrota da Alemanha. 

A crescente consolidação da supremacia nazi nas estruturas do poder alemão, levava 

a que estes fossem podendo dispensar o apoio de todas as forças que lhes tinham 

servido apenas para fazer o seu líder alcançar o posto de chanceler. Ora, como já vimos, 
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esse controlo que os nacional-socialistas conseguiram de todo o aparelho de Estado 

alemão foi, efetivamente, alcançado com enorme rapidez. De tal forma que, a 26 de 

junho de 1933, era já possível ao nazismo dispensar o apoio dos nacionalistas de 

Hugenberg que, não nos esqueçamos, tinham sido os principais aliados do nacional-

socialismo durante o tempo em que este encontrava ainda dificuldades na obtenção dos 

seus objetivos. Seria nessa mesma data que Hugenberg seria, finalmente, afastado do 

governo que tinha ajudado, de forma significativa, diga-se, a constituir. 

Para as Novidades – que, aliás, tinham já até expressado a sua surpresa por alguns 

ministros não terem sido ainda afastados do governo pelos nazis -, «tanto a demissão de 

Hugenberg como a dissolução do Centro [Católico Alemão]» não representavam 

qualquer surpresa, «por estarem na lógica dos acontecimentos» que se iam 

«desenrolando na Alemanha sob a feroz tirania racista [sic]». Certamente que, para esta 

definição contundente que as Novidades agora avançavam do novo regime nazi, muito 

terá contribuído, não a demissão de Hugenberg, mas algum desagrado latente que a 

dissolução do Zentrum alemão causava nos meios jornalísticos católicos portugueses. 

Mas, como também já vimos, era a permanência de Von Papen no governo que, 

particularmente, mais surpreendia – e desagradava – as Novidades. Nesse sentido, o 

jornal católico apresentava Papen como alguém que teria «a traição indissoluvelmente 

agarrada ao corpo como lepra incurável [sic]» e previa que, seria provável que o 

«traidor» viesse a receber como «recompensa da sua doblez [sic] de carácter» um 

«ponta-pé [sic] análogo ao que acaba[va] de receber Hugenberg». Aliás, acreditava-se 

nas Novidades, que, «por enquanto, Hitler suporta[va] von Papen porque precisa[va] 

dele», já que o líder nazi preferia «negociar com o Vaticano a desejada Concordata a 

prosseguir ousadamente no já esboçado Kulturkampf», mas, «uma vez servido», o líder 

nazi desembaraçar-se-ia «certamente de von Papen com a mesma desenvoltura com 

que» se havia desembaraçado de Hugenberg.  

Mas o jornal católico continuava afirmando que essa previsão não se demonstraria 

acertada no caso de Papen se vir a converter «em fanático racista», o que, para as 

Novidades, era «bem possível visto ele ter tido estômago para guardar o posto de vice-

chanceler num governo que lança[va] nas prisões deputados católicos, sacerdotes», já 

que, apesar de ter sido militante católico, ele tinha deixado «correr impunemente o 

sangue de católicos», o que, naturalmente, as Novidades não lhe poderiam nunca 

perdoar. De facto, «enganaram-se redondamente» os nacionalistas e grandes industriais 
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alemães que tinham acalentado «a víbora [sic]» que agora os feria «até à destruição» já 

que, para as Novidades, Hitler parecia «muito resolvido a pôr em prática as suas ideias 

de bolchevismo nacionalista [sic]». E o jornal católico português via bem a situação ao 

afirmar que Hitler se tinha servido «de Hugenberg só para mais facilmente entrar na 

fortaleza do Estado», tendo-se, depois de o conseguir, «resolvido a desembaraçar-se do 

auxílio nacionalista na primeira ocasião oportuna». Este artigo concluía-se com a 

análise do papel assumido por Hindenburg em todo este desenrolar de acontecimentos 

políticos. Relativamente ao presidente alemão, as Novidades viam nele «um homem 

sem vontade» e «um caquético [sic]» que estaria já completamente «nas mãos dos 

racistas»247. 

O República, pelo seu lado, parecia encontrar na demissão de Hugenberg razões para 

reafirmar a sua convicção de que Hitler acabaria por vir a ser «despedaçado pela 

tempestade que ele próprio» havia desencadeado. Isto porque, para o jornal republicano, 

«as correntes de opinião» que haviam auxiliado Hitler no seu percurso até à 

Chancelaria, e que inclusivamente se haviam colocado «ao seu lado para atacarem a 

social-democracia», começariam, por essa altura, «a reconhecer a gravidade do erro que 

praticaram, aliando-se com partidários tão desleais». A verdade é que o diário 

republicano continuava a acreditar que Hitler viesse a sofrer as consequências de, 

depois de ter chegado ao poder, nada ter «feito no sentido de dar cumprimento às 

promessas feitas durante a propaganda»248.  

Em plena fase de dissolução oficial de todos os partidos alemães e de oficialização 

do NSDAP como partido único na Alemanha, o DM parecia agora encontrar evidências 

suficientes para ir no sentido oposto daquele que se apresentava nas páginas do 

República. Para o orgão do partido único português, embora tivesse havido quem 

«profetizasse que o chefe nacional-socialista ia ser, a breve prazo, dominado e 

conduzido pelos representantes do tradicionalismo económico e político», na esperança 

de que «Papen e Hugenberg, mentores experientes das forças reaccionárias» e «aliados 

dos sectores aristocráticos e militaristas», viessem a conseguir «reduzir ao mero papel 

de comparsa o aventureiro feliz, o pintor de tabuletas que um acaso imprevisto levara 

ao Poder», a verdade seria que o nacional-socialismo ia, cada vez mais, conseguindo 
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afastar essa possibilidade. Aliás, no DM acreditava-se mesmo que «esses ingénuos 

profetas» começariam agora a aperceber-se de «toda a extensão do seu erro». Na 

realidade, depois de a queda de Hugenberg se ter operado «sem glória e sem ruído», 

seria agora a vez de Von Papen se reduzir «ao papel de comparsa, para se conservar (até 

quando?...) na Vice-Chancelaria». E agora sim, o DM afirmava, com toda a convicção, 

que a «cada dia» Hitler se ia tornando «mais completamente senhor da Alemanha» e 

que a sua força se ia tornando cada vez «mais absoluta – e mais indiscutível»249. 

Finalmente, a tese, na qual muitos haviam acreditado – em Portugal e não só... -, da 

possibilidade de vir a controlar Hitler e o nazismo dentro das estruturas do poder, 

parecia começar a ser descartada por todos. 

O mês de julho de 1933 viria a ser dominado, na Alemanha, não apenas pela 

eliminação de todos os partidos políticos, para além do nacional-socialista, mas 

particularmente, pela dissolução significativa do Centro Católico Alemão, e pela 

assinatura da Concordata entre a Santa Sé e o, então, novo regime nazi. Alheando-nos 

aqui de toda a discussão que se gerou entre as elites jornalísticas portuguesas sobre as 

relações entre os nacional-socialistas e os católicos – tema de que nos ocuparemos no 

subcapítulo que se segue neste trabalho -, só voltamos a encontrar, entre os quatros 

jornais que analisamos, afirmações que aqui mereçam registo, já no mês de agosto de 

1933. Nessa ocasião, era João Ameal que nas páginas do DM chamava a atenção dos 

leitores portugueses para uma suposta «segunda revolução alemã» que estaria em curso. 

Para Ameal, a primeira revolução na Alemanha teria acontecido durante o mês de 

fevereiro de 1933 – ou seja, na sequência imediata da nomeação de Hitler como 

chanceler – e, embora tivesse sido «clara, espectaculosa» e «teatral», teria passado 

quase despercebida em Portugal. Durante essa primeira revolução, «o mundo inteiro» 

teria assistido à «queda inesperada da Social-Democracia de Weimar» e à consequente 

«vitória absoluta do movimento nacional-socialista». Conseguida essa primeira 

revolução, os nazis teriam começado «nos meados de Julho», e «sem quasi ninguém dar 

por isso», a referida segunda revolução. Para Ameal, Hitler, «violento e brusco», 

segundo a «sua maneira conhecida»250, teria iniciado essa segunda revolução, que teria 

tido como conteúdo a definitiva conquista do apoio dos grandes industriais alemães, 
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através da neutralização da fação mais socialista dentro do movimento nazi. Curioso é o 

facto de João Ameal não referir a eliminação de todos os partidos políticos alemães e de 

nem sequer entrar na discussão que se havia gerado sobre o papel dos católicos no 

sucesso que Hitler ia concretizando. 

Com a solidificação do novo regime nazi/fascista na Alemanha, o DM parecia entrar 

definitivamente pelo caminho da crítica a todos aqueles que ainda iam denunciando a 

ideologia que o nacional-socialismo prometia pôr em prática. Nesse sentido, 

denunciava-se a «grande tendência para chamar exaltados e desequilibrados aos chefes 

hitleristas», que, sublinhava o DM, tinham, no entanto, conseguido «que a sua exaltação 

e o seu desequilíbrio» contagiassem «a quasi totalidade do povo alemão» e que, por isso 

mesmo, os líderes nazis mereceriam agora «ser classificados de outra forma». E o diário 

de apoio à Ditadura Nacional continuava referindo-se especificamente às figuras de 

Goebbels e de Rosenberg, para as quais dizia faltarem-lhe «elementos» que o levassem 

a poder «aprovar ou condenar» os dois líderes nazis. Aliás, para o DM, já não se trataria 

mais de uma questão de aprovação ou condenação do nazismo e dos seus principais 

dirigentes, sendo agora «necessário [...] compreendê-los», o que se defendia ser nada 

mais do que «justo»251. 

Depois de um longo período de suspensão da sua publicação252, e de o movimento 

nacional-sindicalista, que lhe dava origem, atravessar nessa altura um período de 

dificuldades – que lhe iam sendo impostas pelo próprio Salazar -, o Revolução volta a 

apresentar-se como entusiástico defensor do nacional-socialismo quando, naquele que 

viria a ser o seu antepenúltimo número, Rolão Preto exaltava, uma vez mais, toda a 

experiência nazi pela qual a Alemanha ia passando. Obviamente que o líder do 

nacional-sindicalismo não o fazia apenas em nome da sua crença na superioridade 

ideológica do nazi/fascismo. Na realidade, Rolão Preto aproveitava o caso alemão, e o 

triunfo do nacional-socialismo, para fazer passar a ideia de que a vitória final seria 

sempre «dos novos» - que o nacional-sindicalismo dizia representar em Portugal. De 

qualquer forma, Rolão Preto defendia que a Alemanha atravessava então «horas de 

supremo entusiasmo e de suprema glória», já que, «de humilhada, vencida» e «pasto de 

todas as quadrilhas políticas, e claustro de todos os Brünings frios, secos, melancólicos 
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e cépticos», ela teria agora de «súbito [entrado] numa era nova de vida, de alegria, de 

justiça e de esperança».  

De facto, na Alemanha, a Social-Democracia havia sido «esmagada e varrida sem 

piedade» e o comunismo «arredado e disperso», para além de terem desaparecido 

«como fumo estéril e maldito» todos «os sinistros Brünings com toda a sua trágica 

farandola de “raspoutines” [sic] e cortesãos e exploradores de lisonja». Mais ainda, 

Rolão Preto sublinhava que, numa altura em que «era preciso vencer o partido 

socialista», ele tinha, efetivamente, sido vencido, num momento que «era necessário 

esmagar a intriga e a força poderosa do Centro», os nazis tinham-no conseguido 

esmagar, mas, principalmente, num período em que «era urgente impedir que a onda 

temerosa de Moscou [sic] se não aproveitasse da batalha», Hitler tinha conseguido 

evitá-lo.  

Toda essa vasta «obra urgente» que os nazis tinham conseguido realizar parecia, até 

mesmo para Rolão Preto, «inacreditável», já que, salientava de forma irónica o líder do 

nacional-sindicalismo, o Führer nazi teria tido consigo apenas «a sua fé de 

“alucinado”» e «a sua alma de “caceteiro” dum grupo reduzido de amigos». O recado 

era claramente dirigido ao «“Bom-senso”» que «ria dos propósitos e dos esforços 

“inúteis” daquela ridícula tentativa de loucos» mas que, com esse desdém, não teria, 

contudo, conseguido impedir que Hitler tivesse persistido «na sua loucura heróica». E, 

como se essas afirmações não fossem já suficientes para que se percebesse que Rolão 

Preto aproveitava a evolução política da Alemanha para lançar um aviso aos salazaristas 

– que por essa altura iam lançando a ofensiva final contra o nacional-sindicalismo -, o 

mesmo prosseguia afirmando que «ninguém vence[ria] os novos», convicção da qual 

seria prova o resultado, que então se ia verificando, da «luta entre os novos e a velha 

Alemanha». Mas, os paralelismos entre a situação que tinham enfrentado os nacional-

socialistas no passado e aquela que viviam agora os nacional-sindicalistas em Portugal, 

não ficariam por aí, já que Rolão Preto decide não terminar este seu artigo sem 

relembrar que, apesar de «perseguidos, odiosamente caluniados, escorraçados e sujeitos 

à maior das tiranias, Hitler e os seus camaradas» tinham sabido sofrer «com coragem» e 

que, tendo eles reagido «com alma», tinham conseguido vencer «finalmente para bem 

do seu país»253.  
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Apesar de terem encontrado no caminho do nacional-socialismo alemão uma fonte 

de inspiração, a verdade é que os nacional-sindicalistas nunca chegariam a ser capazes 

de imitar as suas atitudes “heróicas” no derrube dessa espécie de Brüning português que 

lhes pareceria ser Salazar. Na realidade, o Revolução veria definitivamente suspensa a 

sua publicação antes ainda de o nazismo fazer plebiscitar o apoio ao seu programa, com 

o referendo e eleições de lista única ao Reichstag, em 12 de novembro de 1933.  

Aproximávamo-nos rapidamente do momento que viria a afirmar-se como um marco 

histórico da consolidação do novo regime nazi na Alemanha com a realização do 

plebiscito e simultâneas eleições legislativas em novembro de 1933. Ainda assim, o 

República parecia ser o único, de entre os jornais que aqui analisamos, que continuava a 

não querer acreditar na concretização da vitória, pelo menos a nível interno, do nazismo. 

Bem pelo contrário, em meados de outubro, ou seja a menos de um mês da realização 

do já referido plebiscito e legislativas, o jornal republicano português continuava a 

descrever Hitler como um «louco, um aventureiro, um sem-pátria» que não viria, 

jamais, a colher «os louros da vitória». A verdade é que o líder nazi tinha orientado a 

sua ação «no sentido de destruir todas as correntes do pensamento que pela sua força e 

pela sua ideologia, podiam contrariar os planos do imperialismo», tendo ele com isso 

conseguido, reconhecia-se no República, transformar «o povo alemão num manso 

rebanho» que ia «guiando a seu bel-prazer». Mas, ainda assim, o diário republicano 

reafirmava a sua convicção de que «a estrela de Hitler» estaria, «mais do que nunca […] 

em manifesto declínio»254. Aliás, nesse mesmo número, Carvalhão Duarte255 explicava 

que afinal Hitler tinha prometido «muito» mas que, na prática, não havia cumprido 

«nada». A verdade é que Carvalhão Duarte não só não acreditava na continuação do 

sucesso político de Hitler, como acreditava mesmo que o povo alemão viria a «indicar-

lhe a porta da rua», fazendo com que «a democracia» ressurgisse «de novo forte e 

invencível», justamente graças ao «apoio unânime dum povo» que vivia «asfixiado e 

esmagado pelo punho de ferro dum aventureiro» que teria «atrás de si os tigres do 

capitalismo e as hienas insaciáveis da Internacional dos Armamentos»256. 

                                                           
254 «Virá a Guerra? A teatral retirada da Alemanha da Sociedade das Nações – O próximo fim de Hitler», in 
República, 17.10.1933, Lisboa, p. 1. 
255  Jaime Carvalhão Duarte (1897-1972): Professor do ensino primário viria a ser cumpulsivamente aposentado 
dessas funções (e preso) pela Ditadura Militar em 1935 por, enquanto republicano, se declarar como opositor da 
mesma. Enquanto associativista convicto participou em várias organizações de associação de professores. Enquanto 
jornalista, entraria como colaborador para a equipa do jornal República em 1930, que acabaria por vir a dirigir (1941-
1972). 
256 DUARTE, Carvalhão, «Hora inquieta. Na perspectiva de uma nova guerra», in República, 17.10.1933, Lisboa, 
p. 5. 
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Entravamos, finalmente, no mês de novembro e, como seria de esperar, a imprensa 

portuguesa começava a dedicar mais atenção aos possíveis efeitos do plebiscito e das 

eleições legislativas marcados para o dia 12 desse mês. Exemplo disso mesmo é a 

análise que as Novidades faziam, a menos de dez dias da realização dessa consulta. O 

jornal católico português salientava, e bem, que «nos meios diplomáticos» se ia tendo 

cada vez mais «a certeza de que o plebiscito» viria a ter «uma repercussão profunda no 

interior e no exterior do Reich». Aliás, as Novidades chegavam mesmo ao ponto de 

prever a possibilidade de os resultados dessa consulta puderem levar «à substituição de 

Hindemburgo na Presidência do Reich», sendo que, caso isso acontecesse, não parecia 

haver qualquer dúvida para os católicos portugueses que seria Hitler quem teria 

«assegurado o aplauso de quási toda a Alemanha»257 no sentido de vir a ser ele a 

assumir o cargo do marechal octogenário.  

Já o República fazia, naturalmente, uma análise substancialmente diferente daquela 

que era feita pelas Novidades, Para o jornal republicano, a consulta promovida pelos 

nazis não representaria mais do que «uma mera jornada de propaganda governamental» 

para a qual seria esperado um «triunfo bem orquestrado»258. O DM via a realização do 

plebiscito e das eleições legislativas num sentido muito próximo daquele defendido pelo 

República. O orgão da União Nacional relembrava, desde logo, que «quanto a 

adversários, os “nazis” suprimiram-nos», o que, em conjugação com o facto de o 

Reichstag ter, por essa altura, passado a assumir o papel de uma «assembleia [que] não 

representa[va] já papel algum», fazia com que as eleições legislativas deixassem de ter 

«grande importância». E concluía-se esse artigo com uma pergunta retórica, exatamente 

no sentido de tornar evidente a previsibilidade dos futuros resultados eleitorais: «qual 

será o alemão, por muito pouco nacionalista que seja que se não sinta indignado por ver 

o seu país tratado como um inferior?»259. 

Chegados, por fim, ao dia 12 de novembro de 1933, as Novidades rebatiam, nesse 

mesmo dia, a tese que afirmava terem pouco significado as consultas populares que para 

essa data estavam previstas – e à qual, como antes referimos, o DM e o República 

aderiam entre a imprensa portuguesa da época. Ora, o jornal católico português, não 

                                                           
257 «Actualidade Internacional», in Novidades, 5.11.1933, Lisboa, p. 3. 
258 DIMNECKT, Eitel (nome quase ilegível no original), «Que fará Hitler ao inevitável triunfo que o espera no acto 
plebescitário de depois de amanhã?  A atitude da imprensa oficiosa alemã está provocando legítimos receios nas 
esferas diplomáticas», in República, 10.11.1933, Lisboa, p. 5. (Itálico no original). 
259 «Diário Internacional. Na Alemanha - “o plebiscito será o testemunho da confiança que o povo deposita em 
Hitler” - afirma-se», in Diário da Manhã, 10.11.1933, Lisboa, p. 4. 
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acreditava na ideia de ser «uma farsa o plebiscito» que nesse dia se iria realizar, 

relembrando até que Hitler tinha conseguido obter «nas últimas eleições, libérrimas 

[sic], cerca de dois terços da votação total no Reich»260 - quando, na realidade, os nazis 

tinham apenas obtido 43,9% dos votos - e que, como tal, os resultados eleitorais dessas 

novas legislativas deveriam, de facto, ser vistos como a confirmação do apoio do povo 

alemão à obra que vinha sendo realizada pelos nazis. Ainda assim, já depois de 

conhecidos os resultados do plebiscito e das eleições, as Novidades reconhecem que 

teria sido «mesmo escusado perguntar ao povo alemão se estava de acordo com a 

política de Hitler no que diz respeito à igualdade de direitos entre a sua nação e as 

outras nações» já que, efetivamente, «não havia possibilidade de ser outro o resultado 

da votação». Mas para o jornal do Episcopado Português «a incógnita» tinha ficado «tão 

escondida como estava antes», já que os resultados desse plebiscito e dessas eleições 

não deixavam ainda entrever qual seria o caminho que a Alemanha tomaria «com a 

política provocante [sic] prosseguida por Hitler»261.  

Pouco tempo depois destas suas afirmações, as Novidades voltam a dedicar-se à 

análise dos resultados eleitorais, mas desta vez defendendo uma tese bastante mais 

original. Afirmava então o diário católico que afinal teria sido Hindenburg quem, com a 

realização do plebiscito, tinha dado «o mais fundo golpe na pretensão do Chanceler», 

«nacionalizando a sua atitude perante Genebra» e «fazendo apelo ao povo, ele próprio, 

para que, pela resposta afirmativa ao plebiscito, aclamasse as palavras de Hitler». 

Reconhecia, no entanto, o jornal católico que com essa atitude Hindenburg tinha 

também valorizado Hitler «mas como chanceler, apenas»262, já que, quanto ao cargo de 

Presidente da República Alemã, esse teria agora ficado mais longe do alcance dos nazis.  

Fossem quais fossem as interpretações que se fizessem dos resultados do plebiscito, a 

verdade é que, tal como bem defendiam as Novidades, esses tinham trazido «ao mundo 

internacional a certeza de que negociar com a Alemanha» significava agora «tratar com 

Hitler», já que passaria a não haver «distinção agora: [entre] a Alemanha e o seu 

chefe»263. Já quanto aos resultados eleitorais, o diário católico via neles «a consolidação 

do regime hitleriano», muito embora referisse o facto de o «eleitorado ter votado sob 

fortíssima pressão moral e dentro dum sistema que lhe não permitia fazer escolha de 

                                                           
260 «Actualidade Internacional», in Novidades, 12.11.1933, Lisboa, p. 4. 
261 «Actualidade Internacional», in Novidades, 13.11.1933, Lisboa, p. 1. 
262 «Actualidade Internacional», in Novidades, 16.11.1933, Lisboa, p. 3. 
263 «Actualidade Internacional», in Novidades, 17.11.1933, Lisboa, p. 6. 



127 

 

candidatos, sem incorrer em cruéis represálias». Perante uma «quási triunfal 

unanimidade» era importante reconhecer, também, que a oposição tinha definitivamente 

desaparecido «perante a vaga hitleriana», razão que teria ajudado, ainda mais, a que «o 

medo» tivesse influído «no ânimo de muitos milhares de eleitores» que não teriam 

encontrado coragem para se manifestarem «silenciosamente com votos oposicionistas 

ou nulos» contra o «terror hitleriano [sic]». As Novidades concluíam finalmente que, 

depois de ter alcançado um «tal ascendente místico» sobre o povo alemão, Hitler 

poderia agora «fazer dele o que quiser», muito embora o líder nazi se debatesse ainda 

por conseguir opor «barreiras eficazes» às «ondas de anarquia» que «a sua propaganda 

demagógica»264 tinha desencadeado. 

A realidade é que o nacional-socialismo tinha, em cerca de dez meses, conseguido 

moldar todo o aparelho de Estado alemão à sua imagem e, para tal, o plebiscito de 

novembro de 1933 não terá contribuído com muito mais do que o facto de ter ajudado a 

tornar mais evidente a realidade política alemã, dentro da qual «uma maioria 

esmagadora [d]o povo alemão» tinha, definitivamente, mostrado que «era por 

Hitler»265. 

4.6. Hitler e os católicos 

Durante este percurso, de cerca de três anos, no qual tentamos dar a conhecer ao 

leitor a forma como os órgãos da imprensa da União Nacional, católica, republicana e 

nacional-sindicalista acompanharam, a partir de Portugal, a evolução política da 

Alemanha no sentido do definitivo controlo do poder alemão pelos nazis, esquivamo-

nos, até este momento, à análise do que ia sendo escrito nas páginas dos quatros jornais 

de que nos ocupamos quanto ao papel que os católicos alemães foram assumindo face 

ao avanço do nacional-socialismo. Não o fizemos, obviamente, nem por descuido nem, 

muito menos, por considerarmos que essa questão fosse irrelevante para a temática que 

aqui nos ocupa. Fizemo-lo exatamente pelo contrário. Tal como já tinha acontecido, e 

voltaria a acontecer no futuro, os católicos desempenharam um papel fundamental na 

criação e consolidação de regimes abertamente fascistas ou mais ou menos fascizados 

que proliferaram pela Europa no período entre guerras. Assim sendo, não se admirará o 

leitor de que também na Alemanha o papel dos católicos, então politicamente 

organizados no Zentrum, tenha assumido uma importância decisiva na ascensão de 
                                                           
264  «O Momento Internacional. Depois do plebiscito alemão», in Novidades, 18.11.1933, Lisboa, p. 1. 
265  «Diário Internacional. As relações franco-alemãs e o plebiscito – Que nos reservará o futuro numa época em 
que “caóticas transformações se preparam?”», in Diário da Manhã, 27.11.1933, Lisboa, p. 4. 
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Hitler à Chancelaria e, mais ainda, posteriormente no processo de rápida nazificação 

pelo qual viria a passar toda a sociedade alemã. Aliás, viria a ser o próprio partido 

católico alemão que possibilitaria a aprovação do decreto que viria a dar ao Führer nazi 

os plenos poderes que lhe permitiriam acelerar, mais ainda, o processo de eliminação de 

toda a oposição ao nacional-socialismo e de imposição da identificação do regime e da 

sociedade alemã com todo o programa nazi. Nesse sentido, deve sublinhar-se que, de 

facto, o Zentrum terá de «shoulder the responsibility for giving Hitler's seizure of power 

at least the semblance of legality since the party provided Hitler with the necessary two-

thirds vote» (TINNEMAN, 1969: 336). Foi por esta razão que nos pareceu importante 

abordar o papel assumido pelos católicos alemães no percurso ascensional do nacional-

socialismo num subcapítulo que lhe fosse exclusivamente dedicado. 

Se é verdade que viriam a ser os votos positivos dos deputados do Zentrum que, 

tendo tornado possível a aprovação do decreto de plenos poderes, viriam a constituir um 

marco histórico fundamental da responsabilidade política dos católicos na ascensão do 

nazismo até ao poder, não é menos verdade que o peso político desses mesmos católicos 

se fez sempre sentir, muito antes ainda desse acontecimento político marcante, em todo 

o jogo político alemão. Nesse sentido, será sintomático que, logo a 13 de setembro de 

1930 – um dia, portanto, antes da realização das marcantes eleições legislativas que 

viriam a marcar o decisivo arranque eleitoral do nacional-socialismo -, o República se 

referisse ao posicionamento político dos católicos alemães. Para o jornal republicano era 

um «factor de importância» a «acção desenvolvida pelos católicos alemães, às ordens de 

Roma e enfileirando, no Centro, com os republicanos moderados»266 contra os partidos 

extremistas que, por então, já se tinha percebido que viriam a ver a sua posição política 

fortalecida pelos resultados das eleições.  

Pouco depois, era a vez de Rémy Lusol sublinhar, nas páginas das Novidades, «o 

grande papel que os católicos» tinham vindo «a desempenhar, em todos os países, na 

hora revolta em que vivemos»267, muito embora, como se viria a reconhecer mais tarde 

nesse mesmo jornal, «infelizmente a reacção dos católicos» fosse «ineficaz para deter a 

marcha do flagelo hitlerista»268. Mas ainda assim, para o jornal católico português, os 

católicos alemães continuavam a ser, nesse «momento histórico», um «valioso 
                                                           
266  «Ás urnas! As eleições realizam-se amanhã em toda a Alemanha prevendo-se uma vitória das esquerdas», 
in República, 13.9.1930, Lisboa, p. 5. (Artigo já citado) 
267  RÉMY Lusol, «Cartas de Paris. As eleições alemãs e a imprensa francesa», in Novidades, 20.9.1930, 
Lisboa, p. 6. (Artigo já citado) 
268  «O Momento Internacional. A situação alemã», in Novidades, 12.10.1930, Lisboa, pp. 1 e 6. (Artigo já citado) 
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sustentáculo da República», ainda que não se pudessem «considerar republicanos por 

credo político»269. E, de facto, a verdade é que «most of the [German] bishops were 

convinced monarchists who either opposed the Weimar Republic or accepted it with 

reservations» (TINNEMAN, 1969: 333-334).  

Obviamente que, de todos os jornais que aqui analisamos, as Novidades, enquanto 

órgão do Episcopado Português, se apresentam como aquelas que mais se viriam a 

dedicar à análise da posição dos católicos dentro do sistema político alemão. Nesse 

sentido, o diário católico português referia, desde muito cedo, o facto de a Igreja proibir 

os padres católicos de prestarem «qualquer colaboração ao movimento socialista-

nacionalista [sic]» e de impor que os nazis não pudessem assistir «em uniforme ou em 

grupo a cerimónias do culto ou a quaisquer manifestações religiosas»270. Referia-se 

ainda a condenação «por unanimemente, [d]o programa do partido [nazi], tanto oral 

como escrito», feita pelos bispos alemães, por esse «conter frases» que contradiriam «a 

doutrina católica»271. Mas, ainda assim, a verdade é que «unfortunately the bishops 

excluded from their criticism of Nazism the following points: a recognition that Hitler 

intended to replace democracy with dictatorship, a perception of the possible 

consequences of the Nazi revenge policy in foreign affairs, and a condemnation of anti 

Semitism» (TINNEMAN, 1969: 334). 

Num momento em que o nacional-socialismo se ia afirmando cada vez mais como a 

força política alemã à qual todas as outras teriam de vir a ceder, mais tarde ou mais 

cedo, os católicos alemães, reconhecendo a crescente mobilização que se ia fazendo em 

volta do movimento político liderado por Hitler, procuravam encontrar formas de se 

conciliarem com os nazis. Nesse sentido, as Novidades reconheciam, já em dezembro de 

1931, que parecia cada vez mais haver «uma certa flutuação na atitude que o Centro» 

pudesse «vir a tomar em presença do hitlerismo, tendo mesmo corrido em toda a Europa 

que Monsenhor Kaas, chefe do Centro, se encontrava em Roma para convencer o 

Vaticano da necessidade de autorizar os católicos alemães a aliarem-se com os 

hitleristas». E se é verdade que «tais boatos» tinham merecido «um desmentido formal 

por parte da Santa Sé»272, é também verdade que, efetivamente, se detetava já por essa 

altura uma certa vontade dos católicos alemães em atenuar – no mínimo – a oposição 
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que se havia criado entre o catolicismo e o nacional-socialismo. Sendo que, ainda assim, 

tal mudança de atitude por parte das estruturas políticas do catolicismo alemão não 

impedia que alguns dos seus congéneres os continuassem a ver como «o mais sólido 

sustentáculo da ordem e da legalidade»273 na Alemanha.  

Parece inegável que, à medida que a Alemanha se ia aproximando do advento de 

Hitler, o partido católico alemão se ia apressando em encontrar formas de entendimento 

mútuo com o nazismo. Aliás, seria até com alguma pena que os dirigentes do Zentrum 

viam o nacional-socialismo tornar mais difícil uma possível aliança católico-nazi, 

justamente pelas «ideias anti-católicas» que os nazis pareciam não querer abandonar. 

Mesmo assim, para as Novidades, a aliança entre os católicos alemães e os nazis não 

teria forçosamente de ser impossibilitada pela atitude anticatólica dos apoiantes do 

movimento de Hitler. Isto porque, relembrava muito convenientemente o jornal católico 

português, os católicos alemães se haviam já ligado «aos socialistas, muitos dos quais» 

eram «ateus confessos». Como tal, previa-se que «a principal dificuldade para a 

aliança» entre os católicos e os nacional-socialistas viesse sim «da atitude política» de 

cada uma dessas forças. Até porque, sublinhavam as Novidades, «os católicos do 

Centro», embora não fossem «“especificamente republicanos”», seriam, isso sim, 

«respeitadores dos poderes constituídos», o que perceba-se que significaria que o 

Zentrum nunca poderia vir a auxiliar os nazis na sua pretensão de derrube do regime de 

Weimar. Não viria a ser, já o sabemos efetivamente, o caso já que o Zentrum viria a 

decretar definitivamente, com os seus votos a favor da proposta nacional-socialista de 

entrega de plenos poderes a Hitler, o fim da República de Weimar que, até esse 

momento, se tinha constituído, de facto, como poder. De qualquer forma, as Novidades 

questionavam-se ainda se seria possível «apesar de tais divergências, chegarem os dois 

partidos a um acordo» e, desde logo, os católicos portugueses concluem que «todos» 

criam «que sim»274.  

Ora, apesar desta tentativa de aproximação dos católicos do Zentrum ao nacional-

socialismo, o República via ainda os católicos alemães como «tão inteligentes como os 

nossos» seriam «estúpidos» e «imprudentes». É que o jornal republicano português 

parecia não ver essa aproximação entre católicos e nazis, preferindo enaltecer a ação dos 
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primeiros quando estes se tinham manifestado «absolutamente contra, as organizações 

militares de Hitler» e iam, por então, indo «contra o governo de guerra-aberta [sic] 

organizado pelo seu próprio correligionário von Papen». Seriam «sensatos e inimigos de 

farroncas [sic], estes católicos alemães», que, segundo o República, agiam assim porque 

saberiam «como sempre acabam todas as farroncas». E termina-se o artigo com o 

reafirmar da imprudência dos católicos portugueses, que, definida apenas como tal, seria 

já «um generoso eufemismo»275, sem que, contudo, se explicasse em que consistia essa 

mesma imprudência.  

Pouco depois, o República voltava à mesma tese e congratulava os católicos alemães 

por nunca terem tido «fé nos elixires milagrosos de Hitler» o que fazia com que os 

nacional-socialistas tivessem encetado contra eles «uma guerra endiabrada» que levava 

mesmo «os filhos de Deus» a preferirem «aliar-se e entender-se com os socialistas e 

com os democratas». Nesse estado da situação, o jornal republicano previa que «o 

desfecho desta tragédia alemã» deveria acabar por ser «colossal»276. Estranho é que o 

República tenha produzido estas últimas afirmações já em fevereiro de 1933 – depois da 

nomeação de Hitler como chanceler, portanto. É que, dizer que ainda nessa altura – a 

cerca de um mês de virem a votar favoravelmente o decreto de plenos poderes para 

Hitler –, os católicos alemães preferiam aliar-se com socialistas e democratas apenas 

pode ser interpretado como uma espécie de desejo fantasioso dos redatores do 

República. E não demoraria muito mais para que estes viessem a aperceber-se do seu 

engano… 

Se os dirigentes políticos do Zentrum se tinham já apercebido da necessidade de 

conseguir uma qualquer forma de conciliação entre o programa nazi e os princípios 

católicos por eles defendidos ainda antes da subida de Hitler ao poder, depois de esta se 

concretizar essa necessidade parecia ser para os católicos alemães mais premente ainda. 

É que, de facto, tal como W. K. Gussmann277 viria a afirmar nas páginas do Revolução 

em agosto de 1932, «dentro do “nazismo”» caberiam «todos os alemães, monárquicos 

ou republicanos, protestantes ou católicos»278, mas apenas, como se viria a verificar, no 

caso de todos estes se converterem e apoiarem a ideologia nacional-socialista. Nesse 
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sentido, e já durante o mês de março de 1933 – no mesmo mês portanto em que se viria 

a aprovar a lei de plenos poderes dados ao Führer nazi -, as Novidades projetavam que, 

tendo sido desferido «o primeiro ataque de Hitler – chanceler […] contra o marxismo» 

por este ser o mais «irrequieto», viria agora «o ataque contra o Centro e contra o 

catolicismo». Aliás, esse ataque, reconhecia-se, tinha estado sempre «contido nas 

premissas hitlerianas», sendo que o seu início seria «só uma questão de oportunidade!». 

Mas, ainda assim, o articulista católico parecia não defender um possível apoio a Hitler 

dos católicos alemães. Aliás, ficava o recado de que quando Hitler se resolvesse «a um 

novo Kulturcam [sic]» e renovasse «as perseguições de Bismar[ck]», provavelmente 

haveria já católicos responsáveis por não terem seguido a «doutrina […] do Evangelho» 

nem «a das Encíclicas»279 que, segundo se parecia querer dar a entender, mandariam os 

católicos oporem-se ao programa nacional-socialista. Ora, se de facto essa doutrina do 

Evangelho seria sempre incompatível com a ideologia e ação nazis, já a suposta 

“doutrina” das Encíclicas não parecia criar qualquer tipo de obrigatoriedade moral aos 

católicos no sentido de estes se oporem ao programa de Hitler. Afinal, foram os 

próprios «Pius XI and Pacelli» que demonstravam estar «inclined to ponder the 

advantages of a temporary and tactical alliance with Hitler, a circumstance that Hitler 

would exploit to the full when his moment came» (CORNWELL, 1999: 116). 

Numa fase em que iam sendo «agredidos brutalmente, em toda a parte» os católicos 

alemães, vistos pelo República como sendo «liberais e inteligentes»280, tinham de facto, 

ainda assim, conseguido levar ao Reichstag setenta e três deputados nas legislativas que 

se haviam realizado em 5 de março de 1933. Mas aquilo que os republicanos 

portugueses pareciam não prever era que esses deputados católicos viessem a ser 

decisivos para a concretização do golpe final dado à República de Weimar, abrindo 

definitivamente caminho para que Hitler levasse a Alemanha no sentido do por si tão 

anunciado Terceiro Reich. Era exatamente isso que se viria a verificar no dia 23 de 

março de 1933 quando «com 441 votos, contra os 94 votos dos sociais-democratas, o 

Reichstag, na qualidade de corpo democrático, votou sua própria aniquilação» 

(KERSHAW, 2009: 244). E, de facto, nessa votação «o papel do Zentrum foi 

particularmente ignominioso» já que, ao votar favoravelmente a proposta nacional-
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socialista, esse partido tinha agora ajudado a «legitimar a remoção de quase todas as 

restrições constitucionais que limitavam» (KERSHAW, 2009: 244) o poder dos nazis. 

O papel que o Zentrum tinha assumido na aprovação da lei de plenos poderes dados 

ao governo de Hitler abriria entre a imprensa portuguesa um longo debate sobre a 

atitude adotada pelos católicos alemães. Não surpreenderá o leitor que as Novidades 

saíssem de imediato na defesa da opção escolhida pelo Centro Católico Alemão. Nesse 

sentido, e aderindo à tese de que o Zentrum tinha votado favoravelmente a lei de plenos 

poderes «just for survival» (RYCHLAK, 2006: 124), o jornal católico português 

afirmava que «certamente a atitude intransigente seria de grande beleza moral», mas 

questionava-se logo de seguida se teria valido a pena «sacrificar a um efeito 

simplesmente moral a morte certa do Centro» e, com ela, «a destruição dum organismo 

político que tantos sacrifícios» tinha custado «às passadas gerações dos católicos» e que 

«tanto bem» tinha feito «à Igreja e à Alemanha».  

Obviamente que o diário católico português defendia que a sobrevivência do 

Zentrum era mais importante do que essa «beleza moral» de uma possível oposição do 

partido católico alemão. Mas a verdade é que é muito difícil compreender que os 

católicos não se tenham apercebido que com os seus votos de aprovação do decreto de 

plenos poderes estariam igualmente a votar no sentido de dar a Hitler toda a liberdade 

para uma futura dissolução de todas as estruturas políticas do catolicismo na Alemanha. 

Até porque, como continuavam a reconhecer as Novidades, a ambição nazi de 

«destruição completa do Centro» era «um facto reconhecido», até mesmo porque tal 

tinha sido sempre por estes abertamente «confessado». De qualquer forma, defendiam 

os católicos das Novidades, que para que se pudesse entender a atitude dos dirigentes do 

Zentrum seria necessário que se atendesse «a dois factos capitais: a sua evolução e o seu 

oportunismo». Efetivamente, reconhecia-se entre as elites jornalísticas católicas 

portuguesas que o Zentrum tinha adotado, «desde há muitos anos», uma política «toda 

dominada pelo oportunismo», facto que, em boa parte se deveria à falta de «homens 

superiores» entre os dirigentes políticos católicos alemães.  

Por outro lado, para as Novidades, o Centro Católico Alemão atravessava, por essa 

altura, uma «crise de doutrina política», justamente por este se ter «deixado penetrar 

pela doutrina pangermanista», o que teria levado a que «numerosos influentes 

centristas» demonstrassem agora «tendências acentuadamente nacionalistas» das quais 

procuravam tirar partido no sentido de «satisfazer[em] as suas ambições políticas 
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estabelecendo a ponte de ligação com o novo regime». Mas o jornal católico português 

ia ainda mais longe reconhecendo que «a doutrina racista» era, de facto, «incompatível 

com a doutrina da Igreja», o que parecia não impedir as elites católicas do jornalismo 

português de tentarem desculpar a atitude dos seus congéneres que teriam sido levados 

pelo facto de Hitler ter proferido afirmações que, supostamente, desmentiriam «as 

ameaças que os hitlerianos, na oposição haviam proferido contra a Igreja». Em todo o 

caso, as Novidades terminavam este seu artigo reconhecendo que, nesse momento, era 

«gravíssima a situação do Centro Alemão»281.  

Esta tentativa de desculpabilização que as Novidades avançavam para o oportunismo 

político do Zentrum, não passaria despercebida ao República que, de imediato, a viria a 

criticar. Para o jornal republicano, depois de as Novidades terem gasto «algumas 

colunas a explicar porque é que os católicos alemães excomungaram, Hitler e depois lhe 

levantaram a excomunhão, votando no Parlamento com ele», ficava claro que «o 

Catolicismo» havia procedido «como sempre», ou seja, sacrificando «a beleza moral às 

conveniências políticas». Sendo que, para o República, o que seria de estranhar era o 

facto de os próprios católicos chegarem «ao impudor...de o confessar»282.  

A verdade é que o oportunismo político dos dirigentes do catolicismo alemão viria a 

culminar na dissolução da principal estrutura de representação política que estes haviam 

criado na Alemanha. No entanto, Hitler, não querendo despoletar uma forte reação dos 

católicos alemães, preocupar-se-ia em dar a sensação da possibilidade de a Igreja 

Católica continuar a desempenhar as suas ações livremente dentro do novo Reich. Nesse 

sentido, quando o governo nazi faz deslocar Von Papen e Goering até ao Vaticano para 

que estes negociassem com a Santa Sé uma Concordata, as Novidades apressam-se a 

encontrar na «segurança formal que os dois ministros do Reich» davam «à Santa Sé das 

intenções conciliantes do governo hitleriano para com os católicos», uma boa razão para 

afirmarem que o Zentrum, afinal, teria enveredado «pelo bom caminho optando pela 

atitude de conciliação»283.  

Percebendo que o Reich procurava negociar com o Vaticano uma Concordata, o 

jornal católico português defendia agora que aqueles que haviam «descoberto na atitude 

dos católicos alemães em face do governo de Hitler» um «pretenso escândalo», tinham-

                                                           
281  «O Momento Internacional. O Centro alemão e o novo Reich», in Novidades, 8.4.1933, Lisboa, pp. 1 e 3. 
282  «Ditos...e feitos. Conveniências políticas», in República, 11.4.1933, Lisboa, p. 1. 
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no feito com «base [n]uma interpretação tendenciosa dos factos e, mais do que isso, 

[n]uma ignorância pouco louvável dos princípios». Aliás, para as Novidades, os factos 

demonstravam «por forma iniludível, a mudança de atitude de Hitler em relação à 

Igreja, quer nas declarações formais, quer no espírito de algumas das suas providências 

ou atitudes governativas»284. Ou seja, também os católicos portugueses pareciam 

acreditar que Hitler viria a adotar, efetivamente, uma política de não ingerência nas 

questões religiosas que viessem a ficar sob a alçada das organizações católicas alemãs.  

Tudo isto não impedia, no entanto, as Novidades de reconhecerem que Hitler 

procurava a conciliação com o Vaticano por não querer «lutar com o Centro às claras», 

já que não lhe convinha «abrir um conflito com os católicos e consequentemente com 

Roma». Assim sendo, o «hitlerismo triunfante» procurava agora «obter os mesmos 

resultados ansiados de unificação política, pela absorção» dos católicos alemães, já que, 

no caso de conseguir «o aprazimento dos próprios centristas, desapareciam os motivos 

de qualquer recriminação» por parte das estruturas do catolicismo em todo o mundo. 

Ora, segundo defendiam as Novidades, essa absorção seria difícil de evitar já que as 

«falanges moças do Centro» seriam já «fortemente influenciadas pela mística 

hitleriana» e portanto, no caso da direção do partido ser deixada a essas «mãos 

inexperientes e ávidas de novidade», a sua absorção pelas estruturas nazis seria muito 

difícil de evitar. E as Novidades continuavam no sentido de pôr a descoberto a estratégia 

nazi para a eliminação do Zentrum, afirmando que, caso essa absorção se concretizasse, 

deixaria de se poder afirmar que «o hitlerismo matou o Centro», para se passar a dizer 

que tinha sido o próprio partido a suicidar-se. Obviamente que para o nacional-

socialismo isso eliminaria muitas das críticas que Hitler preferiria evitar mas, antes de o 

conseguirem, os nazis teriam de se deparar, uma vez mais, com a figura de Brüning que, 

para as Novidades, poderia ainda impedir «o suicídio» que seria certo no caso de o 

partido ser «entregue a mãos inexperientes em tão difícil momento». E o órgão do 

Episcopado Português terminava questionando-se se, «evitando o suicídio», o Zentrum 

conseguiria evitar igualmente a sua «morte por assalto violento»285. A verdade é que, 

menos de dois meses depois de as Novidades fazerem estas afirmações, o Zentrum viria, 

de facto, a dissolver-se na sequência do acordo entre o Vaticano e o regime nazi para a 

assinatura de uma Concordata, como se verá… 
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Numa altura em que o regime nazi ia procurando «to push the church back into the 

sacristy and out of public life» (TINNEMAN, 1969: 337), o catolicismo procurava na 

Alemanha, antes de mais, manter a liberdade de ação da Igreja, mesmo que para o 

conseguir se visse obrigado a prescindir das suas estruturas de representação política. A 

verdade é que, na prática, Hitler ia pressionando a Santa Sé no sentido de esta ordenar a 

dissolução do Zentrum e de assinar com o novo Terceiro Reich uma Concordata que 

significasse o reconhecimento, mesmo que esse não fosse explícito, por parte do 

Vaticano, do novo regime moldado segundo o programa nazi. Era nesse sentido que, 

paralelamente às negociações que se iam desenvolvendo entre representantes do 

Governo alemão e da Santa Sé, nas ruas, os nazis iam prosseguindo com as suas ações 

de intimidação, através da violência, dos católicos alemães. 

No momento em que na Alemanha tudo isto se ia passando, as Novidades 

sublinhavam que essa «conciliação» que a Igreja Católica ia procurando alcançar com o 

novo regime alemão, não significaria, no entanto, «nem submissão cega, nem 

transigência com o erro». O diário católico português reconhecia até que «os bispos 

alemães» iam «o mais longe possível no terreno da conciliação», já que, na realidade, 

aprovariam «em larga medida, a política governamental, sem exclusão das 

reivindicações nacionalista[s], e o restabelecimento da autoridade do Estado», e que, 

portanto, fugiriam «até de defender o Centro». Ainda assim, os católicos das Novidades 

sublinhavam que esses bispos alemães demonstravam «verdadeira e grande coragem» 

ao defenderem «energicamente os direitos da Igreja ameaçados» e «repelindo 

vigorosamente a ideia da constituição duma Igreja nacional independente de Roma». 

Mas ia-se ainda mais longe na enunciação das reivindicações que, supostamente, os 

bispos católicos faziam perante o novo regime alemão, dizendo-se que estes exigiam «a 

liberdade para as organizações da juventude católica» tal como «para as organizações 

profissionais e para a imprensa». Mas não só: segundo as Novidades, os bispos alemães 

tinham mesmo tido a coragem para condenarem «o próprio fundamento da doutrina da 

raça» e «a unidade do sangue» para além de terem, igualmente, defendido 

«simplesmente a noção legítima da liberdade pura» sem a qual não existiria «dignidade 

humana»286. Na realidade, o que se viria a verificar é que, «instead the bishops 

continued to straddle the issue of National Socialism, rejecting parts of the program but 
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accepting others in their endeavor to mollify the Nazis» (TINNEMAN, 1969: 338) e, 

quanto à liberdade de imprensa, para além de grande parte da imprensa alemã se 

encontrar já eliminada nesse momento, vir-se-ia a verificar que «by 1935 a free Catholic 

press no longer existed» (TINNEMAN, 1969: 337). 

Efetivamente, os católicos alemães encontravam-se já desprovidos da maior parte da 

sua capacidade de reivindicação política, uma vez que, desde a ascensão de Hitler ao 

cargo de chanceler, em janeiro de 1933, os «Nazis [had] killed several activists in the 

party» fazendo com que o Zentrum fosse «almost eliminated in March of that year». E, 

no sentido de neutralizarem, de forma definitiva, o activismo político dos católicos, «for 

the next three months the Nazis brutalized the remaining members of the Center Party, 

as well as other Catholics» (RYCHLAK, 2006: 124-125). Em Portugal, a imprensa ia 

veiculando as notícias que davam conta dessa mesma perseguição aos católicos 

alemães, o que levaria o DM a, ainda antes de entrarmos no mês de julho – mês da 

definitiva dissolução do Zentrum –, prever que ou o Partido Católico Alemão se 

autodissolvia, ou seria extinto pelo próprio Hitler287. Poucos dias depois, no próprio dia 

da dissolução do Zentrum, as Novidades inscreviam na sua primeira página a notícia da 

agência Havas que anunciava que o Vaticano admitia, «sem dificuldade, a dissolução do 

Centro Católico alemão»288. A Igreja Católica apontava agora todas as suas atenções 

para as negociações que decorriam no sentido de vir a ser assinada a Concordata entre a 

Santa Sé e o novo Reich e, efetivamente, vencia a vontade do Papa Pio XI «who did not 

like Catholic political parties in and of themselves» (POLLARD, 2006: 524-525). 

O República viria a ser o primeiro, de entre todos os jornais de que nos ocupamos, a 

dedicar-se à análise das implicações políticas que a dissolução do Zentrum levantava. 

Dois dias após a dissolução formal do partido católico alemão, Carvalhão Duarte 

defendia a ideia de que os católicos alemães estariam, nesse momento, a pagar 

«duramente as consequências» dos erros que haviam cometido no passado. O articulista 

republicano parecia ver com algum pesar o desaparecimento de «um dos partidos 

melhor organizados do mundo», que tendo, «durante a vigência da Constituição de 
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Weimar, vivido em campo de franca liberdade, podia e devia ter-se coligado, a tempo, 

com a social-democracia, evitando, assim, a marcha e o triunfo do hitlerismo»289.  

Pouco depois, seria a vez de Ribeiro de Carvalho extrair da dissolução do Zentrum 

uma «lição cruel» que deveria aproveitar a todos os católicos – principalmente aos 

católicos portugueses. Analisando o decreto pelo qual Hitler dissolvia «todas as 

organizações católicas, confiscando-lhes os respectivos haveres», o diretor do República 

aproveitava para recriminar os católicos pelos seus aplausos à expropriação que antes o 

Führer nazi tinha feito de comunistas, socialistas e judeus. Segundo Ribeiro de 

Carvalho, em todas essas ocasiões «os católicos aplaudiram», tal como o haviam 

igualmente feito aquando da expropriação dos «nacionalistas de Hugenberg, [d]os 

Capacetes de Aço, [d]os patriotas disto e daquilo» e, finalmente, de «quantas 

organizações políticas e sociais se espalhavam enfim por aquela estranha República 

imperial». Tendo aplaudido sempre, os católicos viam agora o «espírito combativo», 

«irrequieto» e «sempre insatisfeito» de Hitler entender que «a religião católica tinha de 

arvorar também a cruz gamada» de forma a que se chegasse ao ponto de na Alemanha 

havendo uma «cruz – só a de Hitler». Para alcançar esse mesmo objetivo, o líder nazi 

tinha ordenado «uma submissão imediata do poder religioso ao poder civil», ordem à 

qual «os católicos, organizados em força política, resistiram», ou melhor, tinham 

organizado «um simulacro de resistência».  

Ribeiro de Carvalho continuava no sentido de sublinhar a ideia do nacional-

socialismo de que a religião teria «de ser apenas uma força ao serviço do Estado». Uma 

vez que os católicos tinham continuado a «fazer ouvidos de mercador [sic]» às 

pretensões de Hitler, este, «já escaldado da guerra contra os judeus», teria passado a 

adotar «um curioso plano de ataque» que passava por, enquanto enviava «o vice-

chanceler Von Papen, para negociar uma Concordata com o Papa», «ao mesmo tempo – 

pelo sim, pelo não», ir «dissolvendo todas as organizações católicas e confiscando-lhes 

os bens». Colocados perante a perseguição nazi, os católicos tinham deixado de aplaudir 

e, nesse sentido, Ribeiro de Carvalho concluía com a lição que deveria aproveitar aos 

católicos:  
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«Aplaudir a perseguição, aplaudir a violência, é sempre um mal – porque a 

violência é como certas torrentes engrossadas e encapeladas pelos temporais do 

Inverno: 

- Quando transbordam, nunca se sabe que estragos vão produzir»290 

Caminhava-se a passos largos para a celebração definitiva de uma Concordata entre a 

Igreja Católica e o Terceiro Reich. Na realidade, os católicos alemães viam-se, cada vez 

mais, na posição de terem de se contentar com as concessões que o regime nazi 

estivesse disposto a dar-lhes. A partir de Portugal, o República continuava a dar a maior 

importância às relações que se iam reorganizando entre a Santa Sé e o novo Estado 

alemão. Para os republicanos desse jornal, Hitler pretenderia «que as relações entre o 

seu governo e o Vaticano» fossem «as mesmas» que por essa altura existiam «entre este 

e Roma». Ou seja, para o República, Hitler pretenderia manter com o catolicismo o 

mesmo tipo de relacionamento que Mussolini tinha conseguido criar com os católicos 

na Itália fascista. Isso, no entanto, implicaria sempre ter de «acabar, duma vez para 

sempre, com o partido do Centro», que tinha chegado a ser «sem dúvida uma das forças 

mais bem organizadas e de maior destreza táctica» de que os católicos tinham chegado a 

dispor em todo o mundo. E numa altura em que Hitler ia eliminando com grande 

rapidez toda a dissidência na Alemanha, o diário republicano português acreditava já 

não haverem «grandes ilusões» no Vaticano quanto ao perigo que corria «em toda a 

Alemanha, a soberania espiritual e moral da Igreja». E concluía-se que, era essa mesma 

soberania que estaria agora «em jogo», prevendo-se que o Papa acabaria por perder «a 

partida com Hitler, como já, em 1930» tinha perdido «com Mussolini»291.  

Poucos dias depois, e já depois de se ter tornado público o texto da Concordata que 

viria a ser aprovada, o República afirmava convictamente que «a Igreja Católica 

continua[va] a viver na Alemanha», embora se apresentasse já como «apenas mais uma 

secção do partido hitleriano» que vivia «às ordens do ditador, para o servir e amar»292. 

Mas havia quem, obviamente, em Portugal discordasse, em absoluto, destas 

afirmações… 

Apesar de o Vaticano ter assinado a Concordata «only because of pressure put on it 

by the Nazi regime» (RYCHLAK, 2006: 519), o Revolução dizia-se convicto de que 
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«nem Hitler está[va] perseguindo o Catolicismo, nem Roma está[va] indisposta com o 

Führer». Aliás, para os nacional-sindicalistas, «esmagar o Catolicismo ou pôr entraves à 

sua acção cultural e de salvação das almas» não tinha estado «nunca no programa 

hitleriano»293. Enquanto isso, as Novidades, dizendo desconhecerem ainda o conteúdo 

da Concordata, classificavam já esse documento de «notável» e afirmavam, num claro 

discurso de vitória, que «Hitler não se peja[va] de se curvar perante a Santa Sé» e 

«perante a soberania espiritual da Igreja Católica personificada no Pontífice»294. Ainda 

assim, dizia-se no jornal católico português ser natural sentir-se alguma «pena por ver 

que o Centro» tinha tombado «sem resistir suficientemente aos seus adversários», mas, 

quanto à crítica que se fazia aos católicos do Zentrum por estes terem votado a favor da 

lei que tinha dado plenos poderes a Hitler, as Novidades diziam existirem «certos 

factos», que seriam desconhecidos do público, que não só desculpariam mas 

justificariam até essa atitude. Na realidade, defendiam os católicos portugueses, essa 

atitude teria sido «tomada após deliberação motivada» pelo «dilema [que] surgia 

perante os chefes do Centro» de se adaptarem «ao novo regime, negociando com o 

vencedor; ou continuar a batalha», que, «sem armas», significaria «expor[em]-se ao 

martírio». E continuava-se no sentido de sublinhar que não teria sido «por falta de 

coragem […] que eles rejeitaram a segunda solução»295, sem que no entanto se 

apresentasse qualquer razão válida para que os dirigentes do Zentrum tivessem 

escolhido a opção de apoiar a política violenta do novo regime nazi.  

As Novidades não esperariam sequer pela definitiva celebração da Concordata para 

iniciarem a sua análise desse documento. A três dias de se concretizar essa assinatura, o 

diário católico abria as suas páginas a J. Santa Rita para que este nelas dissertasse sobre 

o momento que o catolicismo atravessava na Alemanha. Santa Rita reconhecia que, de 

facto, Hitler tinha surgido «no trabalho político alemão de lança em riste contra os 

católicos», o que, no entanto, não impedia que agora fosse ele o responsável pela 

Concordata que deveria ser vista como «uma grande e estupenda lição dada a outras 

nações nossas conhecidas» - sem que se especificasse as nações às quais essa lição 

deveria vir a aproveitar. É que, para Santa Rita, a atitude de Hitler perante a Igreja 
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afirmaria «a sagacidade política do novo Chanceler germânico» enquanto, por outro 

lado, a nova Concordata viria «robustecer perante a opinião mundial os altíssimos 

créditos de diplomata habilíssimo do Eminente Secretário de Estado, Cardial [sic] 

Eugénio Pacelli296».  

Já quanto à dissolução do Zentrum, Santa Rita, reconhecendo que não faltaria quem 

acusasse o partido católico de se ter «vendido a Hitler», defendia que o facto era «que o 

Centro Católico no ato de morrer» tinha, na realidade, conquistado «a sua maior vitória» 

já que, com essa atitude, tinha conseguido «salvar a vida e a libe[r]dade da Igreja» na 

Alemanha. Aqueles que acusavam o Zentrum de ter servido os objetivos de Hitler, 

esquecer-se-iam, para Santa Rita, que «o Centro Católico era um partido católico 

alemão para proveito portanto da Igreja e da Alemanha e não do critério político de 

outros países». Como tal, «o Centro, entregando-se à morte», tinha mostrado «possuir e 

dominar a lógica», para além de ter provado «que era dirigido por gente de altíssima 

sagacidade política».  

Para Santa Rita, a atitude do Zentrum tinha sido lógica porque, tendo os partidos 

«direito à existência [apenas] diante dum parlamento democrático», e dada a «feição 

totalitária e corporativa do regime hitleriano», a existência de qualquer partido – que 

não fosse o NSDAP entenda-se – na Alemanha seria «um contra-senso», já que esses 

partidos seriam, assim, inúteis. Ou seja, Santa Rita defendia que, mais ainda do que os 

restantes partidos alemães, e «em face da Concordata celebrada entre a Santa Sé e a 

Alemanha», «o Centro não tinha mais razão de existir» já que o partido tinha sido 

criado tendo «em vista a defesa e a conquista das liberdades católicas» que agora tinham 

sido «dadas à Igreja» pela Concordata. Santa Rita prossegue dizendo-se «certo do ruído 

que este triunfo diplomático» viria a «provocar nos arraiais adversos à Igreja e à política 

hitleriana», para de imediato deixar uma sugestão aos países que esperariam 

«ridiculamente que os católicos alemães se dispusessem a fazer de gato morto [sic]»: 

esses países teriam «diante de si recurso igual», ou seja, «fazer[em] também a sua 

Concordata». E o articulista católico concluía acenando com o velho «inimigo comum 

da Europa» que seria «o bolchevismo», contra cuja «anarquia Hitler procura[va] a 

ordem»297. 

                                                           
296  Que viria a ser o futuro Papa Pio XII. 
297  RITA, Santa J., «Cartas de Roma. Concordata com a Alemanha», in Novidades, 17.7.1933, Lisboa, pp. 1 e 
3. 
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Não poderíamos avançar com a nossa análise sem chamar a atenção do leitor para a 

mudança de atitude que os católicos das Novidades pareciam demonstrar em relação a 

Hitler e ao seu nacional-socialismo. Numa altura em que, efetivamente, poderia parecer 

aos católicos que os nazis iam respeitar as liberdades da Igreja na Alemanha, o diário 

católico português deixa de ver no Führer nazi um desordeiro que ia, com as suas ideias 

e palavras, fomentando a anarquia, para passar a vê-lo no sentido exatamente contrário, 

ou seja, de suposto inimigo dessa mesma anarquia e como uma espécie de “estandarte 

da ordem”. Não admira. É que embora hoje «there is no doubt that in the long run Nazi 

leaders such as Hitler and Himmler intended to eradicate Christianity just as ruthlessly 

as any other rival ideology, even if in the short term they had to be content to make 

compromises with [it]» (GRIFFIN, 2006: 10), os católicos, com a celebração da 

Concordata entre o Reich e a Santa Sé, e, «displaying a complete lack of understanding 

of the Nazi regime, evidently thought that the Nazis would honor a formal document» 

(TINNEMAN, 1969: 340). Numa clara “doutrina de oportunismo”, também os católicos 

das Novidades passavam, nesse momento, a ver Hitler como um verdadeiro Führer. No 

entanto, as ações dos nazis não tardariam a desfazer as ilusões criadas entre os católicos 

pela assinatura da Concordata alemã, já que «Nazi officials across Germany did not feel 

bound by the spirit of the treaty» (CORNWELL, 1999: 157). 

Com a assinatura da Concordata, a 20 de julho de 1933, «the Vatican’s many 

demands for the legal guarantees of the rights of the German Church were conceded in 

return for an assurance that the Catholic Center Party would not be resurrected, and the 

new Nazi regime received what was widely (but mistakenly) seen as the blessing of the 

papacy» (POLLARD, 2006: 502). Embora seja discutível que a celebração da 

Concordata tenha, de facto, implicado um apoio formal por parte do Vaticano dado ao 

novo regime nazi, a verdade é que essa ação da Santa Sé terá, efetivamente, sido crucial 

para justificar a mudança no sentido da análise que os católicos das Novidades faziam 

sobre Hitler e sobre a própria ideologia e programa nazis.  

Aliás, o órgão do Episcopado Português parecia particularmente satisfeito com o 

texto da nova Concordata alemã, defendendo que nele se reconhecia «por uma forma 

aberta e clara» as «três grandes realidades sociais postergadas pelo ódio bismarquiano», 

que seriam «a soberania espiritual do Papa; a legitimidade da autoridade eclesiástica» e 

«a autonomia e as garantias jurídicas das associações de carácter religioso». Por isso 

mesmo, as Novidades pareciam tão agradadas com a ação do novo chanceler alemão 
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que afirmavam, então, que a «glória de Hitler eclipsa[va] a de Bismark» já que o líder 

do nazismo mostrava a toda a «Europa que o caminho de Roma» seria «para todos os 

povos o único capaz de salvar o direito e a civilização, contra o génio da subversão» que 

tinha «o seu pólo em Moscovo». Mas ia-se muito mais longe ainda, afirmando-se que 

«ao comunismo que ameaça[va] arrasar as fronteiras» apenas se poderia opor 

«vitoriosamente, o super-nacionalismo [sic]» que, registe-se bem, teria «na Roma dos 

Papas a sua pedra angular e a sua tradição gloriosa [sic]».  

Para as Novidades, «longe de Roma, ou contra ela» não existiriam «nacionalismos 

sãos» e, defendia-se que todas as «direitas» que insistiam ainda em «viver longe do 

espiritualismo cristão» seriam, «de facto esquerdas, por inconsciência ou fraqueza» - 

perceba-se o claro recado que as Novidades pareciam enviar aos fascismos no sentido 

de estes se aliarem com uma Igreja Católica que era vista como monopolizadora do 

verdadeiro ultranacionalismo. Finalmente, terminava-se este artigo com a declaração 

triunfal de que «em face da recente Concordata o Centro alemão, enquanto organização 

católica, triunfa[va] com a Igreja, colhendo o fruto de 60 anos de lutas»298. 

Em sentido contrário ao entusiasmo que reinava entre os católicos portugueses, na 

sequência da assinatura da Concordata entre o Reich e a Santa Sé, o República punha 

em evidência o facto de, na realidade, o Papa ter assinado essa mesma Concordata «com 

a mesma boa vontade com que já tinha assinado outra com Mussolini», ou seja, tendo 

sido simplesmente «obrigado pelas circunstâncias». O jornal republicano português 

prosseguia no sentido de denunciar a incoerência de, ao mesmo tempo que assinava esse 

documento, a Igreja Católica afirmar «perentoriamente» ser «absolutamente contrária às 

ideias de Hitler e em especial ao seu nacionalismo exacerbado»299, afirmações que 

evidenciariam, por si mesmas, a voluntariedade com que o Vaticano havia assinado a 

Concordata com a Alemanha.  

Poucos dias mais tarde, o República denunciava que o então «dominador» da 

Alemanha, tinha arranjado «uma nova secção política do seu partido, intitulada Os 

cristãos alemães» que, pela sua ação, estariam já a ajudar Hitler na sua intenção de 

«tomar posse de todas as Igrejas». Ainda assim, o diário republicano destacava o facto 

de «padres alemães da região do Sarre, teimosos como todos os padres de aldeia» terem 

tido a coragem para publicarem «um manifesto declarando que não se submetem a essa 

                                                           
298  «De Bismark a Hitler», in Novidades, 24.7.1933, Lisboa, p. 1. (Itálicos no original). 
299  «Ditos...e feitos. Paz...armada», in República, 25.7.1933, Lisboa, p. 1. 
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nova secção», justamente por «ela representa[r] a submissão da religião à política» - 

essa posição terá sido, em grande medida, facilitada pelo facto de esses padres se 

encontrarem na região do Sarre que, por essa altura, e até 1935, estava sob 

administração da Sociedade das Nações. Pela sua audácia, o República previa que 

dentro de pouco tempo esses padres estariam, possivelmente, «na forca»300. De facto, 

estes padres católicos – tal como outros viriam a surgir no futuro – procuravam «stand 

by the principles and policies enunciated prior to 1933» em vez de tentarem «to save 

their institutions and people by a policy of expediency» (TINNEMAN, 1969: 346). 

Pelo seu lado, os católicos das Novidades continuavam a dar mais importância a tudo 

o que havia ficado previsto no texto da Concordata do que à efetiva capacidade de os 

católicos conseguirem que esse acordo viesse a ser cumprido na prática pelo novo 

regime nazi que se havia instalado na Alemanha. Nesse sentido, o diário católico 

português continuava a sua análise desse, por si descrito como, «notabilíssimo 

documento» cuja «primeira impressão colhida» pela sua leitura seria a de que teria sido 

redigido com «elevação política», «lealdade» e «grandeza moral». Aliás, para as 

Novidades, a Concordata alemã apresentava-se como «a carta de óbito de todos os 

fetiches liberais que durante séculos escravizaram as consciências sob a máscara duma 

falsa liberdade e duma falsa independência do Estado»301. Em oposição a esse 

liberalismo corrutor dos homens aparecia agora o novo «Estado alemão» que procurava 

«salvar os destinos do seu povo», não enjeitando para tal «a aliança das forças 

espirituais da Igreja» cuja importância aliás, o regime alemão teria feito questão de 

reconhecer «numa convenção solene»302. 

De entre todas as áreas através das quais se pode moldar uma sociedade segundo 

determinados parâmetros, princípios ou ideologias, aquela pela qual a Igreja Católica 

sempre demonstrou a sua preferência, na época contemporânea, foi, sem dúvida, a área 

da educação. É inquestionável que a capacidade de influir no sistema de educação de 

um determinado Estado, facilita, muito substancialmente, a formatação das gerações 

futuras de uma determinada sociedade no sentido moral, político, ideológico ou cultural 

que se lhes queira dar. Ou seja, o catolicismo percebia claramente que a criação de uma 

consciência de massas de cariz católico passaria sempre por uma influência, 

significativa, da Igreja nos conteúdos que viessem a fazer parte do sistema educativo de 
                                                           
300  «Ditos...e feitos. Padres condenados à forca», in República, 29.7.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
301  «A Concordata entre o Reich e o Vaticano», in Novidades, 28.7.1933, Lisboa, p. 1. 
302  «Entre a Igreja e o Estado», in Novidades, 29.7.1933, Lisboa, p. 1. 
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um determinado país. Obviamente que na Alemanha, Hitler, sabendo da eficácia que a 

educação poderia ter na inculcação da ideologia nazi/fascista por parte das gerações 

futuras – e, não nos esqueçamos que os nazis previam que o Terceiro Reich viesse a 

durar 100 anos -, não estaria disposto a deixar nas mãos dos católicos essa 

poderosíssima arma de formação de consciências.  

Ainda assim, as Novidades sublinhavam que «em matéria de liberdade de ensino a 

Concordata alemã» era «até superior a todas as existentes»303 por essa altura. Para o 

diário católico, «tudo neste capítulo do ensino» parecia «simples, claro e lógico», ao 

contrário de Concordatas que haviam sido celebradas com «outros países», nos quais 

abundavam as «instituições democráticas». Nesses casos, «tantas vezes» não se passaria 

«de afirmações de uma medrosa neutralidade», que mais não seriam «afinal [do que] 

uma consciente mentira». A verdade é que o jornal católico não mencionava 

diretamente quais seriam esses países mas prosseguia-se referindo o caso da Espanha304 

onde, nesse período, «a própria apregoada Liberdade como sistema do Governo e de 

reconstrução social» não seria «mais do que a capa para orientar perseguições e 

espoliações à Igreja». Esse «instrumento da mais tirânica opressão a direitos […] 

inauferíveis» da Igreja Católica era, no caso espanhol, utilizado por aqueles «que, 

confessando embora a função de educação e equilíbrio social da Igreja», se mantinham 

«inconcebivelmente, numa apostasia oficial de legislação [sic]» que «em princípio se 

não afasta[va] nada da posição dos Governos» que consideravam «a Igreja e a sua 

doutrina e acção social como coisas indesejáveis».  

Se destas afirmações se pode, desde logo, inferir que os católicos das Novidades se 

sentiriam “dececionados” pela atitude do Estado Novo português perante a Igreja 

Católica – relembre-se o leitor que os católicos portugueses teriam de esperar ainda 

quase 7 anos pela celebração da Concordata entre o Estado Novo e a Santa Sé -, essa 

deceção ficava bem evidente na conclusão deste artigo quando, sobre o caso português, 

se afirmava que, como em relação a «tantos outros capítulos da manifestação prática de 

respeito à Igreja e até à tradição católica do país», na questão da intervenção da Igreja 

na educação em Portugal haveria ainda «muito que andar»305. A verdade é que a Igreja 

Católica viria a conseguir em Portugal, pelo menos a partir de 1940, aquilo que, apesar 
                                                           
303  «A Concordata entre o Reich e a Santa Sé», in Novidades, 6.8.1933, Lisboa, p. 1. 
304  Em Espanha vigorava o regime da II República (1931-39). No verão de 1933 governava ainda uma coligação 
de republicanos e de socialistas, que viria a ser derrotada pelas forças da direita, em Novembro desse mesmo ano. 
305  «Ainda a liberdade de ensino na Concordata entre o Reich e a Santa Sé», in Novidades, 7.8.1933, Lisboa, p. 
1. 
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de previsto no texto da Concordata alemã, Hitler nunca lhe viria a permitir tornar 

realidade na Alemanha: uma forte influência sobre todo o sistema de ensino público.  

Em agosto de 1933 os católicos pareciam ainda não ter percebido que as concessões 

que Hitler tinha feito à Igreja Católica na Concordata viriam a ser completamente 

descartadas pelos nazis. Pelo contrário, embora as Novidades se esforçassem por rebater 

a acusação que muitos iam fazendo à Santa Sé de esta, através da Concordata, ter 

aderido «oficial e solenemente ao Hitlerismo», a verdade é que os católicos tinham, de 

facto, desde esse momento, passado de uma visão negativa sobre o nacional-socialismo 

para uma perspetiva claramente mais próxima – ou, no mínimo, muito mais 

complacente – do programa do novo regime nazi. Nesse sentido, relembre-se 

inclusivamente que «addressing a youth group in August 1933, the Vicar Capitular of 

Berlin declared: "We unite loyalty to the Fatherland, loyalty to the leaders who stand at 

the head of the State. We do not ask after the person, but we know that the one who 

stands at the head is set by God as our leader, and for the sake of God we follow him 

loyally and conscientiously"» (TINNEMAN, 1969: 341). Mas, ainda assim, o diário 

católico português defendia que, na realidade, a «posição da Igreja» face ao hitlerismo 

teria ficado «a mesma de sempre», concluindo-se este artigo com uma afirmação que, 

no mínimo, se nos apresenta como moralmente muito questionável, dizendo-se que 

«tanto ela [Igreja] aderiu ao Hitlerismo, como amanhã aderirá ao Azanismo [- em 

referência ao Primeiro Ministro espanhol, Azaña -], se o Estado jacobino e anti-clerical 

de hoje em Espanha for ao encontro dos desejos da Santa Sé»306. Ou seja, para as 

Novidades, aparentemente, a aprovação de um determinado regime pela Santa Sé não 

estaria dependente da sua moralidade, ideologia – a menos que esta fosse comunista -, 

ou mesmo do nível de violência que esse regime decidisse aplicar à perseguição e/ou 

repressão de qualquer comunidade humana. Pelo contrário, para os católicos das 

Novidades, para que um regime, por mais violento e desrespeitador da dignidade 

humana que ele pudesse ser, viesse a ter a aprovação do Vaticano, bastaria que este se 

sujeitasse à satisfação dos desejos e exigências das mais altas hierarquias da Igreja 

Católica. 

Na realidade os católicos não demorariam a perceber que, para os nazis, a 

Concordata não os impedia de, na prática, continuarem na sua ação de subordinação de 

toda e qualquer atividade ou organização à autoridade única do Führer do Reich. Nesse 
                                                           
306  «Ainda a Concordata da Alemanha com a Santa Sé», in Novidades, 13.8.1933, Lisboa, p. 1. 
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sentido, o que se viria a verificar é que «before the ink had dried on the concordat, Nazi 

troopers began rounding up suspected “traitors,” and Catholic presses were shut down, 

as were Catholic labor unions. Catholic youth groups were decimated as children were 

required to join Hitler Youth groups» (RYCHLAK, 2006: 519).  

Em meados de setembro de 1933, o República referia já que o Papa não estaria 

«muito satisfeito com a perseguição» que na Alemanha se continuava «a fazer contra 

muitos católicos», para além de, supostamente, não agradar também ao Pontífice 

«aquela coisa dos hitlerianos se julgarem superiores a tudo e a todos». E o jornal 

republicano continuava denunciando a conveniência de, agora, a Igreja «dizer que a 

doutrina católica» defenderia «a igualdade das raças», quando, para o República, ela, na 

realidade, não defendia «nada». Aliás, sublinhava-se que a Igreja se conformava «com 

tudo, contanto que ela» imperasse «à larga». E já que para Hitler «só ele e mais 

ninguém» poderia mandar na Alemanha, o diário republicano defendia ser «bem feito» 

para os católicos a perseguição que, por essa altura, os nazis lhes iam movendo, já que 

esses católicos alemães tinham andado «a brincar com o fogo, achando bem tudo [o] 

que fizeram aos outros». Assim sendo, concluía-se que os católicos alemães nada teriam 

«pois de que se queixar», uma vez que, tendo achado «maus os sociais-democratas»307 

no passado, teriam agora apenas aquilo que tinham escolhido. 

Três meses e poucos dias passados desde a assinatura da Concordata entre a 

Alemanha nazi e a Santa Sé, as Novidades viam «levantar[-se] o véu sob o qual certas 

resistências do Reich» se tinham «pretendido encobrir».  De facto, não demorara a 

perceber-se que, para os nazis, a Concordata que haviam assinado não passaria «apenas 

[de] um bocado de papel» e que estes, na realidade, não procuravam a efetiva 

«aplicação do único acordo internacional que o Reich» tinha até esse momento 

conseguido realizar. Ainda assim, o diário católico português acreditava que os 

nacional-socialistas procuravam «apaziguar os legítimos protestos da Santa Sé», mas 

que essa tentativa dos nazis seria «inútil, de resto» já que, concluía-se, a Concordata 

com a Alemanha ou ficaria «de pé, para ser integralmente cumprida por Hitler», ou 

cairia «pela base»308.  

Mas se as Novidades viam com alguma surpresa a ineficácia da Concordata assinada 

na proteção dos interesses da Igreja Católica na Alemanha, já o República via 

                                                           
307  «Coisas que se vêm por ai... Papen ou o Papa?», in República, 17.9.1933, Lisboa, p. 1. 
308  «A aplicação da Concordata com o Reich. Vai-se levantando o véu», in Novidades, 24.10.1933, Lisboa, p. 1. 
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confirmadas as suas «previsões». Nesse sentido, Ribeiro de Carvalho vinha constatar 

agora que «a assinatura da Concordata entre o governo de Hitler e o Vaticano» não 

tinha, de facto, resolvido «o conflito existente entre as duas potências em jogo». E 

Ribeiro de Carvalho fazia uma boa análise ao defender que Hitler tinha prometido tudo 

à Igreja apenas «para fazer frente às dificuldades de momento», mas sabendo sempre o 

líder nazi que a Concordata apenas produziria os efeitos que ele quisesse. Parecia óbvio 

ao diretor do República que Hitler não iria nunca tolerar que existisse «qualquer 

instituição política, social ou religiosa, fora do círculo de ferro do regime» que o próprio 

Hitler tinha implantado na Alemanha. E Ribeiro de Carvalho concluía que, ao contrário 

do que tinha feito em relação aos judeus, «Hitler, protestante e luterano» - na realidade, 

Hitler vinha de uma família católica e tinha até sido batizado como católico -, tinha 

reconhecido «o direito à vida» aos católicos, mas que, para que esses pudessem 

beneficiar desse direito, teriam de se «enquadrar» e de «formar dentro do regime 

hitleriano»309. 

Em novembro de 1933, as Novidades voltavam a ver dentro da Alemanha um 

«problema religioso» e descreviam «a situação dos católicos alemães» como 

«particularmente delicada». Depois de tanto entusiasmo, o diário católico reconhecia 

que, apesar de existir «uma Concordata excelente [que] salvaguarda[va] os seus 

direitos», o catolicismo na Alemanha via-se ameaçado pelo «espírito pagão do nacional-

socialismo» que, afinal, teria sempre permanecido «vivaz na maioria dos partidários do 

Führer»310. Era o fim das ilusões dos católicos portugueses quanto à eficácia real da 

Concordata alemã na qual tantas esperanças haviam depositado. A partir desse 

momento, e até ao início da Segunda Guerra Mundial, Hitler conseguiria, dentro da 

Alemanha, empurrar a Igreja para dentro da sacristia.  

                                                           
309  CARVALHO, Ribeiro de, «Hitler e os católicos», in República, 27.10.1933, Lisboa, p. 1. 
310  «O problema religioso na Alemanha. Justos receios dos católicos alemães», in Novidades, 4.11.1933, 
Lisboa, p. 1. 
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5. Na Hora das Ditaduras: A ditadura salazarista e a ditadura nazi 
Depois de termos apresentado ao leitor a forma como os quatro jornais de que nos 

ocupamos foram acompanhando o momento político alemão no período de ascensão e 

consolidação do nacional-socialismo, procuraremos com o presente capítulo deste nosso 

trabalho por em evidência a forma como esses órgãos da imprensa nacional foram 

percecionando as relações e equilíbrios (ou desequilíbrios) que se iam estabelecendo 

entre as diversas forças políticas, ideologias e formas de estruturação do Estado que se 

procuravam afirmar durante os inícios dos anos 30 na Europa. Nesse sentido, 

começaremos por abordar o ascendente que as ditaduras conseguiram obter, durante este 

período, face ao sistema democrático, passando depois para uma perspetiva de análise 

da oposição ideológica que se verificava entre as duas alternativas políticas – 

comunismo e fascismo - às fórmulas conservadoras tradicionais até então dominantes. 

Pareceu-nos igualmente importante dar a conhecer ao leitor aquilo que, num momento 

histórico no qual iam triunfando as soluções autoritárias, a imprensa portuguesa que 

analisamos tinha para dizer sobre os grandes Chefes políticos que se iam apoderando – 

ou que, por essa altura, se iam simplesmente mantendo senhores – dos aparelhos de 

Estado de alguns dos principais países europeus – entre os quais incluiremos Portugal 

por razões óbvias… Finalmente, terminaremos com uma análise daqueles pontos que os 

jornais que analisamos acreditavam poderem vir a ser de possível convergência ou 

divergência, identificação ou diferenciação e até mesmo de possível uma importação ou 

exportação politico-ideológica entre o Terceiro Reich alemão e o Estado Novo 

português, que se iam projetando como soluções políticas para a correção da 

degeneração em que o liberalismo havia lançado, ao longo do século XIX, os dois 

países. 

5.1. Democracia ou ditadura? 

A partir de 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, a generalidade das 

sociedades europeias que haviam participado nessa conflagração viriam a debater-se 

com profundas cicatrizes sociais e económicas que, por sua vez, acabariam por exigir 

uma rutura com os sistemas e ideologias políticas até então dominantes na Europa. Para 

além de ter posto a descoberto verdadeiros cortes geracionais, em algumas sociedades – 

graças à morte de milhões de jovens nas frentes de batalha -, o final da Grande Guerra 

enviaria de volta para os seus respetivos lares milhões de homens que, depois de terem 

lutado nas trincheiras, esperavam agora serem reintegrados na sociedade e no mercado 
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de trabalho. Seria justamente essa incapacidade de reintegração que os vários Estados 

europeus revelariam face aos seus excombatentes que viria a fazer com que esses 

milhões de homens viessem a reclamar uma nova fórmula para a organização do Estado, 

para a qual, dado o seu desespero social, estariam dispostos a embarcar em qualquer 

aventura política que lhes fosse proposta por qualquer ideologia, pelo menos 

aparentemente, inovadora que se assumisse como sendo de rutura com os poderes, por 

essa altura, instituídos. Ou seja, exasperadas pelas dificuldades económicas que as 

atingiam, várias sociedades europeias do pósGuerra procuravam uma Nova Ordem para 

a qual, face à aparente degeneração e incapacidade dos sistemas democráticos, 

encontrariam em soluções autoritárias o caminho a percorrer. Nesse sentido, a 

instituição do regime fascista na Itália, em 1922, pela mão de Mussolini viria a dar o 

mote para a viragem autoritária – de cariz fascista, como cremos vir a tornar evidente 

nos subcapítulos seguintes deste trabalho – a que se viria a assistir em Portugal, desde 

1926, na Alemanha, entre 1930 e 1933, e em grande parte do resto da Europa até ao 

início da Segunda Guerra Mundial.  

Na Alemanha «the first world war was ever-present in the politics of the Weimar 

Republic», e de facto, «Weimar Germany never escaped from being a postwar society; 

it remained a society in which the social, cultural and political points of reference were 

the war, a war which had acted as midwife for the Republic and haunted its entire 

existence» (BESSEL, 2004: 172). Não admira portanto que as Novidades prevejam, 

logo em setembro de 1930 – e, saliente-se, já depois do súbito avanço eleitoral dos nazis 

nesse mesmo mês -, que a Alemanha estaria, inevitavelmente a caminho da ditadura. 

Aliás, já por essa altura, «toda a Alemanha nela fala[ria] e toda ela a aceitaria», faltando 

apenas perceber se essa ditadura seria «revolucionária de carácter racista […] ou 

revolucionária de carácter comunista»1. Apesar desta previsão das Novidades, 

estávamos ainda suficientemente longe da consolidação do avanço eleitoral dos nazis 

para que o República pudesse ainda afirmar que a hora seria «de Paz e de Trabalho», de 

«equilíbrio!», «de pura fraternidade» e «de universal comunhão». Ou seja, para o jornal 

republicano a hora era ainda «de Democracia!» já que só esta poderia «restituir ao 

mundo o seu equilíbrio moral e o respeito que à Europa é devido», sendo que seria 

apenas pelo «acordo das almas e das inteligências» que seria «possível calçar a vã 

cobiça e os vãos sonhos de grandeza que os patriotismos exaltados» andavam já «a 
                                                           
1  «O Momento Internacional. As eleições alemãs», in Novidades, 19.9.1930, Lisboa, p. 2. 
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excitar para um novo cataclismo»2. Eduardo Salgueiro referia-se não já ao nazismo mas 

sim ao fascismo italiano e ao seu ditador Mussolini que, por essa altura, estava já no 

poder havia cerca de 8 anos.  

Numa altura em que eram cada vez mais aqueles que, em Portugal, se iam 

apercebendo do avanço das ditaduras na Europa, o República era, dos quatro jornais que 

aqui analisamos, o único que continuava na defesa da superioridade – pelo menos moral 

– do sistema democrático. Era nesse sentido que Miguel de Abreu viria a defender, nas 

páginas do diário republicano, não apenas a democracia, mas também a sua forma de 

organização da representação política, ou seja, o parlamentarismo. Para o cronista 

republicano não era «verdadeira a alegada decadência do parlamentarismo», nem seria 

«exacto que a sua época» tivesse passado. Ainda assim, Abreu reconhecia que, em 

«alguns países, ou pela adopção de soluções estrangeiras não conformes à idiossincrasia 

nacional, ou por deficiente formação do eleitorado, ou pela vigência do caciquismo», o 

sistema parlamentar não teria, de facto, «dado resultados tão satisfatórios como noutros 

países» nos quais não tinham conseguido subsistir «tais impedimentos». Abreu 

continuava salientando que para «o sistema parlamentar […] viver bem» este precisaria 

«de um meio democrático» sem o qual se assemelharia a um «peixe fora d’água [sic]».  

Ou seja, para Miguel de Abreu, «criar ao regime parlamentar as suas condições de 

vida óptimas» era «ao mesmo tempo lançar as bases da organização democrática da 

sociedade». Segundo aquilo que até aqui havia exposto, pode inferir-se que Abreu 

lançava uma crítica à Ditadura Nacional, concluindo que, depois da «observação» do 

que ia «pelo mundo neste particular, bem como a do que se passa[va] em Portugal», não 

se imporia «qualquer mudança de orientação» - acreditamos que Abreu aqui se dirigia 

aos colaboradores do República e não aos republicanos portugueses em geral, já que, já 

o sabemos, grande parte desses apoiavam o regime ditatorial que se havia instaurado em 

Portugal - que, deveria continuar a passar pela «defesa da República parlamentar e 

democrática». E Abreu termina sublinhando as «esperanças» dos colaboradores do 

República para o ano de 1931, no sentido de continuarem a sua «luta pela República 

Parlamentar e Democrática nas lides da Imprensa»3. Obviamente que essa luta estaria 

sempre muitíssimo condicionada pelas formas de controlo e manipulação que a 

                                                           
2  SALGUEIRO, Eduardo, «Lições para meditar. O sonho da paz entre as nações que Mussolini se compraz 
em perturbar», in República, 29.11.1930, Lisboa, p. 5. (Itálico no original). 
3  ABREU, Miguel de, «Parlamentarismo e Democracia. A sua expansão no Mundo  e a sua defesa em 
Portugal», in República, 20.5.1931, Lisboa, p. 13. 
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Ditadura Militar tinha imposto à atividade jornalística, de entre as quais, obviamente, se 

destaca, desde logo, a censura. 

A verdade é que, de facto, o República parecia não ceder na sua defesa do sistema 

democrático. Aliás, nas páginas do diário republicano português afirmava-se que «os 

povos de todo o mundo» - e note-se que se alarga o objecto de análise já para fora da 

Europa – iam ainda «preferindo a Democracia ao cesarismo, a começar pelos de maior 

civilização moral e material» - pensando-se talvez nos Estados Unidos da América que 

iam ainda por essa altura mantendo um sistema democrático e presidencialista. Para o 

República apenas «integralistas, fascistas e outros dromedários [sic]» que iam seguindo 

«os camelos do rey [sic]»4 é que ainda iam defendendo a teoria de uma suposta crise da 

democracia no mundo.  

«Integralistas, fascistas e outros dromedários» reunir-se-iam então, segundo aquilo 

que vimos o República defender, no DM já que, pouco depois, o órgão da União 

Nacional viria defender que «por toda a parte, na velha Europa e na nova América, em 

repúblicas e em monarquias, entre povos de várias raças e tradições, de desvairados 

costumes e sistemas políticos, a Ditadura» surgia agora como «última ratio [sic]», 

«como uma medida salvadora» e «como uma solução urgente e inadiável». Obviamente 

que seria «principalmente nas nações em que o após-guerra» havia cavado «mais funda 

a crise política e económica» que se observava «dia a dia, uma reacção mais enérgica 

contra as anacrónicas e exóticas fórmulas de desorganização social», contra as quais a 

ditadura surgia como «elemento de ordem e de progresso, de fomento e redenção». 

Defendia assim o DM que, efetivamente, tínhamos entrado já na «hora das Ditaduras» já 

que só estas poderiam «integrar o País na Nação»5.A resposta a estas afirmações do DM 

não se faria, no entanto, esperar.  

Pouco depois de o DM ter proclamado que a hora era das ditaduras, seria a vez de ser 

o próprio diretor do República, Ribeiro de Carvalho, a afirmar que, pelo contrário, a 

hora que passava seria da democracia. Em clara contradição com as ideias veiculadas 

pelo DM, Carvalho defendia que «em toda a parte, nas Repúblicas e nas monarquias, a 

hora» era «da Democracia». Aliás a «prova» de que a hora era de facto das democracias 

encontrar-se-ia «naquela Alemanha imperialista da Grande Guerra», já que, para 

                                                           
4  «Cesarismo e Democracia. Mais uma vez a tola arguição dos integralistas de as Repúblicas não terem 
política externa», in República, 27.5.1931, Lisboa, p. 5. 
5  «O momento. É a hora das Ditaduras», in Diário da Manhã, 5.8.1931, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
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Carvalho, esta havia sabido «libertar-se, com uma admirável visão política e social, das 

velhas fórmulas da sua política retrógrada». Para o diretor do República, a Alemanha, 

«perante o assombro do mundo», tinha sacudido «o velho trono dos Hohenzolern, 

implantando sobre os escombros do seu militarismo dominador uma República 

Socialista», embora essa República atravessasse agora «horas amargas». Ainda assim, 

Ribeiro de Carvalho parecia acreditar que a cada vez mais débil República de Weimar 

viesse a superar «o grande embate» que dentro dela se travava entre «o Comunismo, 

soprado da Rússia», e «os monárquicos, organizados em fascismo truculento e 

dominador»6. Esperanças mais do que suficientes para que os colaboradores do 

República fossem resistindo às teorias de triunfo das ditaduras sobre o sistema 

democrático por todo o continente europeu. 

Que Ribeiro de Carvalho defendesse a sua esperança na sobrevivência do sistema 

republicano na Alemanha seria perfeitamente natural, e expectável até. Aquilo que é 

mais estranho é que, já no final de 1931 – altura em que na Alemanha já só se 

governava através de decretos presidenciais -, Carvalho preferisse ver ainda o sistema 

alemão como «uma democracia» que, como todas as outras, se basearia ainda na 

«liberdade e [no] progresso». Certamente que o diretor do República fazia estas 

declarações para que não parecesse vazia a ideia de que não haveria «aves de mau 

agoiro» que pudessem impedir a marcha das democracias, assim como não haveria 

igualmente «tempestades reaccionárias» que a conseguissem derrubar nem sequer 

enfraquecer. Mas, no fundo, os republicanos do República perceberiam já que, de facto, 

as democracia perdiam terreno na Europa, o que demonstrava ser errada a ideia 

defendida por Ribeiro de Carvalho de que «a Humanidade não anda[ria] para trás»7. A 

verdade é que, efetivamente, segundo os princípios pelos quais se deveria guiar o 

Estado democrático, a Humanidade estava, já por essa altura, em franca involução.  

Nada surpreendente será aquilo que no diário nacional-sindicalista se defendia 

quanto a este tema. Para o Revolução a democracia demonstrava estar, de facto, «falida 

em toda a linha e em toda a parte»8, o que para Ernesto do Paço seria motivo de 

profundo regozijo. O nacional-sindicalista vociferava convictamente: «morra a 

Democracia!», defendendo que ninguém deveria ter sequer «a pretensão estulta» de a 

                                                           
6  CARVALHO, Ribeiro de, «A hora da Democracia», in República, 12.8.1931, Lisboa, p. 1. 
7  CARVALHO, Ribeiro de, «Focos de perturbação. Hitler, o homem do arrôcho», in República, 15.12.1931, 
Lisboa, p. 1. 
8  «Mosaico», in Revolução, 11.2.1932, Lisboa, p. 8. 
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acudir. E, continuava sugerindo que se deixasse «estoirar o bicho» que começava agora 

«a apodrecer no charco de lama e sangue onde durante um século chafurdou». «Com a 

Democracia ignóbil», Ernesto do Paço acreditava que morreria igualmente «a 

maçonaria, seu rebento dilecto [sic]», e o articulista nacional-sindicalista acreditava que 

uma vez «feito o funeral» e «lavados os ares», seria possível voltar a «ser[-se] português 

em Portugal»9.  

Ou seja, os nacional-sindicalistas pareciam acreditar que, uma vez eliminados todos 

os resquícios da democracia liberal em Portugal, seria mais fácil para o seu movimento 

subir, finalmente, até ao poder. Pouco depois, o mesmo Ernesto do Paço voltava a 

encarregar-se do ataque à democracia defendendo que esta era sinónimo de 

«indisciplina», já que, rebelando «as classes umas contra as outras», o sistema 

democrático seria, «logicamente, a guerra civil permanente. Sufocada pela polícia»10. 

Se tivermos em consideração que os nacional-sindicalistas se assumiam, não só 

como antidemocráticos, mas também como apologistas de formas de repressão violenta 

de possíveis adversários políticos, não admirará que no Revolução aparecesse 

constantemente um discurso próautoritário no qual o retrocesso das formas 

democráticas de governação era, para além de inevitável, bem-vindo. Nesse sentido, 

importará, então, perceber que tipo de ditadura era aquela que mais agradava aos 

homens liderados por Rolão Preto. Para os articulistas nacional-sindicalistas, sendo 

evidente que, quer à direita, quer à esquerda, dominavam as formas autoritárias de 

governo, essas desejadas ditaduras poderiam ser «ora claras e firmes, ora mascaradas e 

dúbias» mas, defendia-se no diário nacional-sindicalista, dever-se-ia ser «abertamente 

pelas primeiras, porque revestidas de autoridade e de legitimidade singular» seriam «as 

únicas verdadeiramente conscientes, honestas, responsáveis e úteis ao Bem Comum»11. 

Defendia-se, no fundo, a mesma ideia que sempre viria a dominar a prática governativa 

de Salazar quando este se assumia como verdadeiro e último intérprete de toda a 

vontade nacional.  

A evolução política que no mundo se ia desenhando já em 1932, parecia ser 

interpretada como o prólogo da tão aclamada Nova Ordem. Era nesse mesmo sentido 

que Dutra Faria sublinhava que «por toda a parte soa[va] a hora nova» que seria de 

                                                           
9  PAÇO, Ernesto do, «Dia sim – Dia não. Na agonia», in Revolução, 17.2.1932, Lisboa, p. 3. 
10  PAÇO, Ernesto do, «Dia sim – Dia não. A luta de classes», in Revolução, 22.2.1932, Lisboa, p. 3. 
11  GUIMARÃES, Cláudio e António Correia de Oliveira, «Ditaduras», in Revolução, 11.3.1932, Lisboa, p. 3. 
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«morte para os constitucionalismos cansados e falidos» e, pelo contrário, seria uma 

«hora de vida e de triunfo para os regimens [sic] de autoridade e de ordem», ou seja, de 

vitória para «as ditaduras» e «para as autocracias»12. Indubitavelmente, neste ponto de 

defesa do sistema ditatorial convergiam salazaristas e nacional-sindicalistas e, muito 

embora os últimos dissessem preferir um sistema abertamente mais totalitário e 

violentamente repressivo, a verdade é que todas as forças ultranacionalistas pareciam 

em Portugal unirem-se em torno de um sistema de governação no qual um Estado 

omnipresente se assumiria como defensor paternalista de um pretenso interesse 

nacional comum. Aliás, António Tinoco afirmaria no Revolução que, passada a hora da 

democracia, essa seria agora a «hora […] dos Nacionalismos»13 

Haveria, no entanto, ainda alguma hipótese de sobrevivência para a democracia no 

caso de esta se transformar numa «democracia orgânica, hierárquica» e, reconhecia-se, 

«portanto, autoritária…»14 - reinventando-se o próprio conceito de democracia até ao 

ponto em que este parece deixar de fazer qualquer sentido. Essa metamorfose do 

sistema democrático seria indispensável porque «só os governos fortes» seriam capazes 

de «fazer face às crises graves», contra as quais «o parlamentarismo, ainda mesmo 

quando bastante atenuado» seria sempre impotente por se demonstrar «incapaz de se 

adaptar ao ritmo das modernas necessidades económicas e políticas»15. Era, portanto, 

veiculada a ideia de que a ditadura era o único antídoto para a decadência de uma 

determinada sociedade. Nesse sentido, «a maior parte das Repúblicas do Mundo» ver-

se-iam, por essa altura, «obrigadas a manter o regime ditatorial ante as desordens e as 

perturbações engendradas, pelas doutrinas revolucionárias», e, embora os «publicistas 

jacobinos» continuassem a denunciar «as ditaduras como regimes reaccionários 

impróprios de povos modernos e livres», «a maioria dos povos» teria já chegado «ao 

dilema de escolher entre a autoridade representada no poder pessoal, responsável pelos 

seus actos perante o país ou a desordem e demagogia»16. Por outras palavras, o DM 

procurava passar a ideia de que se as ditaduras triunfavam por todo o mundo, isso 

dever-se-ia ao facto de, fora delas, nada existir para além da desordem e consequente 

                                                           
12  FARIA, Dutra, «Nota Política. No Brasil como em Portugal», in Revolução, 2.4.1932, Lisboa, p. 4. 
13  TINOCO, António, «A onda nacionalista», in Revolução, 29.4.1932, Lisboa, p. 4. 
14  F. A. de C., «Diário Internacional. Hindenburgo e…depois?», in Diário da Manhã, 10.4.1932, Lisboa, p. 6. 
15  F. A. de C., «Diário Internacional. A Alemanha a caminho da Ditadura», in Diário da Manhã, 24.4.1932, 
Lisboa, p. 8. 
16  «Repúblicas e Ditaduras. Um quadro perfeito da luta entre a Ordem e Demagogia», in Diário da Manhã, 
20.6.1932, Lisboa, p. 8. 
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decadência. Facilmente se percebe esta posição do DM face ao próprio momento 

político, português no qual se procurava ainda justificar a necessidade de 

constitucionalização da própria Ditadura Nacional17 – ainda que essa não procurasse 

eliminar legalmente todas as formas de representação política do sistema democrático, 

ou seja, de parlamentarismo, já que se previa a continuidade da existência de uma 

câmara parlamentar, a Assembleia Nacional18. 

Em clara contracorrente com a propaganda que assumidamente o DM e o Revolução 

iam fazendo em favor das ditaduras – as Novidades faziam-na também mas apenas no 

caso do regime ditatorial não interferir em demasia com a liberdade da ação da Igreja -, 

o República continuava a defender que «entre a Liberdade e a Reação [sic]»19, os povos 

continuariam sempre a escolher a primeira. Essa posição do República parecia ser, até 

esse momento, perfeitamente coerente se tivermos em atenção a designação que o 

diretor do jornal faz dos colaboradores do mesmo. Segundo Ribeiro de Carvalho, no 

diário que dirigia escreviam «simples republicanos democráticos» que, «como simples 

republicanos radicais, da esquerda»20, teriam, obviamente, bastantes dificuldades em 

aceitar uma suposta crise da democracia a nível europeu e mundial. Isso não impediria, 

no entanto que, em setembro de 1932, Fernando Pampulha reconhecesse que «de uma 

maneira geral, o panorama político e social do mundo» não era «muito favorável às 

ideias democráticas», justamente porque o uso que da democracia alguns «fizeram 

durante algumas décadas» teria acabado por criar «nos homens a convicção de que a 

Democracia não merece mais ser falada como doutrina capaz de lhes dar a felicidade». 

O República parece então já não acreditar que realmente a hora fosse ainda da 

democracia. Bem pelo contrário, Pampulha continuava no sentido de reconhecer que «a 

Democracia e o parlamentarismo» haviam caído «de facto em descrédito, mercê do uso 

pouco honesto e idealista que deles fizeram os homens». Ou seja, o avanço dos regimes 

ditatoriais pela Europa e a intensa propaganda feita em favor dos mesmos em Portugal 

pelos salazaristas, nacional-sindicalistas e, como já vimos até certo ponto, até mesmo 

pelos católicos, levava agora os republicanos «democráticos» a reconhecerem que no 
                                                           
17  Relembre-se que o Projeto Constitucional, que viria a dar origem à Constituição de 1933 e que marcaria o 
inicio do Estado Novo português, havia já sido apresentado em maio de 1932. 
18  A Assembleia Nacional - tal como a Câmara Corporativa, aliás - viria na prática governativa, a 
demonstrar ser destituída de qualquer poder político real. 
19  CARVALHO, Ribeiro de, «Na Alemanha Imperial. O chanceler Bruning acusado de bolchevista...», in 
República, 18.6.1932, Lisboa, p. 1. 
20  CARVALHO, Ribeiro de, «Resposta...que não é resposta. Democracia ou Ditadura?», in República, 
19.7.1932, Lisboa, p. 1. 
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«confronto» da democracia com as «modernas correntes políticas» - que assim mesmo 

descritas pareciam dar à democracia um aspecto arcaico e ultrapassado – a primeira 

tinha, efetivamente, perdido a batalha. Acreditariam, então, os colaboradores do 

República que esse seria o fim do sistema democrático? A resposta é claramente que 

não. É que, esse mesmo artigo de Fernando Pampulha, seria terminado em tom 

esperançoso ao afirmar-se que, apesar do mau momento que atravessava, a democracia 

seria «em si própria o futuro...»21. 

Com efeito, o ano de 1932 parecia marcar um período de largo consenso quanto ao 

difícil momento pelo qual passava o sistema democrático. Para o Revolução, a crise da 

democracia teria uma explicação evidente. É que, para o diário nacional-sindicalista, se 

«Hitler, Mussolini e Staline» eram, de facto, «magníficos argumentos contra a 

democracia», não seriam eles os responsáveis maiores da sua decadência. Pelo 

contrário, apesar de os três ditadores serem, «na verdade, a negação corajosa e violenta 

da democracia», os «golpes mais fundos que esta respeitável matrona [sic]» ia 

recebendo teriam partido «justamente daqui, deste Portugal pequenino» e teriam sido 

«vibrados com mão segura e certeira» pelos «partidários mais acérrimos da 

democracia»22. De facto, o ataque à democracia fazia-se no Revolução com toda a 

convicção e em toda a linha. Depois de Dutra Faria, seria a vez de António Tinoco 

demonizar a democracia por esta «abandalha[r] a Nação, fraccionando-a em partidos». 

E, neste claro entusiasmo antidemocrático, Tinoco declarava que a «hora [era] de 

guerra à Democracia», numa batalha para a qual todos deveriam definir claramente 

posições, não se aceitando «neutros» que seriam considerados pelos nacional-

sindicalistas como «inimigos»23 e que mereceriam um tratamento como tal – leia-se, um 

tratamento abertamente violento assim que ao nacional-sindicalismo lhe fosse possível. 

Mas a propaganda antidemocrática feita pelo Revolução não ficaria por aqui. Pouco 

depois seria Forjaz Trigueiros quem tentava convencer as massas de que a democracia 

conduziria «fatalmente ao sovietismo russo {sic]»24 e que por isso, passavam agora «por 

sobre o cadáver da Democracia» as «vitoriosas e flamantes [sic] [...] hostes 

nacionalistas de todo o mundo». Com o avanço dessas forças nacionalistas morreria 
                                                           
21  PAMPULHA, Fernando, «Confronto. A Democracia em face de modernas correntes políticas», in República, 
19.9.1932, Lisboa, p. 5. 
22 PAULA, Francisco de, «Os melhores argumentos», in Revolução, 23.6.1932, Lisboa, p. 5. 
23 TINOCO, António Lepierre, «Hora de Guerra. Lutar para vencer», in Revolução, 20.7.1932, Lisboa, p. 5. 
(Negrito no original) 
24 TRIGUEIROS, Luís de Forjaz, «Futuro», in Revolução, 22.7.1932, Lisboa, p. 5. 
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igualmente o «Mundo Antigo» face à criação de um mundo «Novo» dentro do qual 

brilhariam «novas luzes no horizonte sagrado das gerações vindouras»25 - o nacional-

sindicalismo partilhava com o fascismo, para além do mais, essa obsessão pelo Novo26.  

Consumada que estaria a definitiva decadência do sistema democrático, Forjaz 

Trigueiros parecia não ter dúvidas de que, quer a «ultra-ditadura soviética [sic]», quer a 

«representativa e orgânica ditadura fascista», seriam no fundo «gritos de reacção contra 

a insuficiência do regime parlamentar». Ou seja, para Trigueiros, quer o comunismo 

quer o fascismo - sendo este último absolutamente preferível ao primeiro –, assumiam-

se na «guerra de morte ao liberalismo» que, «consoante a psicologia de cada povo e a 

sua educação», se poderia revestir «de cambiantes mais ou menos diversas». E concluía 

o nacional-sindicalista que, com essas duas ideologias ao leme, «por todo o mundo» 

soaria agora uma «hora nova», em volta da qual uniam fileiras todos aqueles que 

queriam um «novo Estado»27.  

Mas não eram só os nacional-sindicalistas que no seu jornal demonstravam a sua 

obsessão pelo Novo. O DM seguia, nesse particular, a propaganda do movimento 

liderado por Rolão Preto. Num momento em que se caminhava a passos largos para a 

constitucionalização do regime salazarista, a propaganda de tudo o que, supostamente, 

seria Novo estava ao rubro entre os diários das forças nacionalistas em Portugal. A 

juntar à necessidade de uma Hora Nova na qual imperasse uma Ordem Nova e se 

alcançasse um Estado Novo – designação que o novo regime salazarista viria, ele 

próprio, a adotar – seria, para o DM, igualmente necessária uma «política Nova». Com a 

democracia em «pleno crepúsculo», o órgão da União Nacional encontrava nos 

exemplos das ditaduras que, supostamente, se haviam instituído na «França, Espanha, 

Itália, Alemanha» e – pasme-se! - até mesmo na «Inglaterra» um «Executivo forte 

contra o Legislativo desordeiro» que, em última análise, dariam à Europa «um 

panorama contra-revolucionário» - aqui certamente divergiriam salazaristas e nacional-

sindicalistas, com os últimos a defenderem que esse panorama europeu seria, ao 

contrário do que se afirmava no DM, revolucionário. Mas ia-se ainda mais longe neste 

artigo do DM. Isto porque, logo de seguida, defendia-se que nem «os Estados Unidos» 

                                                           
25 TRIGUEIROS, Luís de Forjaz, «Luzes novas», in Revolução, 20.8.1932, Lisboa, p. 5. 
26  Sobre esta questão, remetemos o leitor para a consulta de LOFF, Manuel: “O nosso século é fascista!” O 
Mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945), Porto: Campo das Letras, 2008, particularmente para o ponto 2.1. («O 
“novo”») do capítulo 2 («Os Pressupostos Ideológicos») desse mesmo trabalho.  
27 TRIGUEIROS, Luís de Forjaz, «Decadência do Parlamentarismo», in Revolução, 5.9.1932, Lisboa, p. 5. 
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seriam, já por essa altura, «verdadeiramente uma democracia». O regime norte-

americano seria, defendia-se no DM, «um presidencialismo apoiado numa plutocracia», 

no qual apenas «as fórmulas aparentes» eram ainda democráticas. Com todos estes 

exemplos da superioridade política das ditaduras, o DM concluía que «a hora da Contra-

Revolução nacionalista»28 havia chegado. 

Vimos já o caminho que tinha levado o próprio República a reconhecer que, de facto, 

a democracia estaria em crise, muito embora os «republicanos democráticos» 

acreditassem ainda que essa viria a recuperar desse mau momento pelo qual, no final de 

1932, ia passando. Era no sentido dessa recuperação do sistema democrático que o 

diário republicano lançava nas suas páginas uma série de artigos nos quais se dissertava 

sobre aquele que deveria ser o caminho a ser percorrido para que a democracia se 

pudesse voltar a assumir como alternativa de estruturação do Estado e da sociedade, 

superior aos sistemas autoritários. Desde logo fazia-se a apologia dos ideais da 

Revolução Francesa - Liberdade, Igualdade e Fraternidade – cuja «alta influência» na 

«formação do estado […] da sociedade» seria inegável. Esta defesa fazia-se num 

momento da História no qual, reconhecia-se, era «vulgar ouvir-se desdenhar do mérito 

da Revolução Francesa, considerando-a, apenas, como ponto de partida para a crise 

pavorosa» que ia atormentando a humanidade. Ora, no sentido de inverter essa 

tendência autoritária que se ia desenhando no panorama das sociedades 

contemporâneas, haveria que corrigir «o grande defeito» de a democracia ter «limitado 

a sua esfera de acção no campo político», devendo procurar-se aliar à «Democracia 

Política» uma verdadeira «Democracia Económica». Quando essa correção fosse 

conseguida e se efetivasse a referida aliança, então a «fórmula democrática» seria capaz 

de atingir «a expressão necessária à tranquilidade dos povos»29. 

Tal como o DM havia defendido, também o República reconhecia a necessidade de 

se adotar uma «Política Nova». Obviamente que o sentido dessa transformação política 

era, para o diário republicano, claramente divergente daquele que o órgão da União 

Nacional havia já defendido. Com efeito, para os republicanos essa transformação 

deveria passar por «uma revisão profunda e cuidada» da democracia no sentido de a 

«democratizar». E quanto aos «últimos anos de inactividade política forçada» dos 

democratas – note-se que aqui se reconhecia já que a crise da democracia levava já 

                                                           
28 «Política nova», in Diário da Manhã, 29.6.1932, Lisboa, p. 1. 
29  «Sobre a Democracia», in República, 24.9.1932, Lisboa, p. 1. 
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alguns anos -, para Fernando Pampulha, esses teriam servido para que os representantes 

da democracia meditassem no sentido da necessária revisão do sistema democrático. 

Assim sendo, Pampulha defendia que o futuro se apresentaria «risonho e consolador» 

para os apoiantes da democracia no caso de estes terem a «coragem de transformar as 

conclusões de hoje em visíveis actos políticos, de amanhã». Pampulha terminava este 

seu artigo com uma definição, obviamente favorável, daquilo que seria – ou deveria ser 

– a democracia: 

A Democracia, ao contrário do que se julga, não é um grito de revolta, nem uma 

bandeira de combate. É, antes, aquele estado intelectual que conhece o homem 

cuja inteligência se educou no respeito por si próprio e pelos outros, e aquela 

perfeição social que só os povos cultos e conscientes podem atingir»30. 

De facto, parece evidente que os republicanos democratas portugueses tentavam 

aproveitar o momento adverso pelo qual passava então o sistema democrático para 

tentarem encontrar a melhor forma de o fazer reerguer no futuro. No República, era 

Fernando Pampulha quem mais se ocupava dessa reflexão. No momento em que se 

assistia à deriva autoritária de vários países europeus – de entre os quais Portugal e 

Alemanha eram exemplos – Pampulha publicava no diário republicano as suas «notas 

para converter em boa Democracia...». Nesse artigo, o cronista republicano procurava 

desde logo dar resposta à questão de como deveria vir a ser definida «em síntese a 

democracia do futuro?». Para Pampulha parecia claro que «a marcha dos 

acontecimentos» indicava claramente que o «liberalismo económico» teria deixado de 

ter qualquer «razão de existir», demonstrando-se cada vez mais como uma simples 

«utopia risonha dos nossos avós» que havia convertido aquele tempo em «pesadelo». A 

alternativa defendida por Pampulha era, de facto, curiosa e parecia dar razão à descrição 

que o cronista republicano fazia de si próprio quando se afirmava como um «democrata 

moderno raro». Com efeito, essa solução passaria pela «colectivização dos meios de 

produção e de consumo» que, no entanto, nada teria a ver com a «sindicalização 

orgânica, dos sindicatos de “patrões” e de “operários”, submetendo hierarquias na 

escala social» defendida pelos «integralistas».  

Pelo contrário, para os democratas, esse «colectivismo económico» deveria assumir-

se como «um meio de “nivelação social”» que permitisse, «de verdade, o 

individualismo político e intelectual». Esse coletivismo económico não iria, no entanto, 
                                                           
30  PAMPULHA, Fernando, «Política nova. A revisão da Democracia», in República, 3.10.1932, Lisboa, p. 5. 



161 

 

no sentido da negação do individualismo já que com ele, os democratas deveriam 

procurar «realizar assim um alto ideal político» que deveria ser a satisfação «material» e 

intelectual do indivíduo. Este curioso artigo de Pampulha terminava com a ideia de que 

o parlamentarismo não poderia desaparecer, mas que havia, ainda assim, «que fazer-lhe 

uma revisão» no sentido de lhe dar «mais verdade e pureza»31. 

Enquanto o República não se cansava de defender que, sendo verdade que existia 

«uma crise da Democracia», essa seria «apenas uma crise de transformação e de 

evolução para fórmulas mais perfeitas»32- quem o afirmava era, desta vez, o próprio 

Ribeiro de Carvalho que utilizava até o exemplo da Alemanha que, por essa altura, se 

encontrava já no rápido processo de nazificação do Estado e da sociedade -, o DM e o 

Revolução continuavam na sua forte propaganda de apologia dos sistemas ditatoriais. 

António Tinoco, por exemplo, descrevia no diário nacional-sindicalista a democracia 

como «uma tirania rebaixante» e um «sistema senil» que, para além do mais, seria 

administrativamente «uma burla» e politicamente uma «servidão desorganizada a um 

partido»33. Já Gil de Roma afirmava no DM que «por toda a parte se fala[va] de 

Ditaduras e de Ditadores», renunciando-se «cada vez mais, à ideia de procurar a solução 

das crises modernas dentro da engrenagem impotente do parlamentarismo»34. Enquanto 

João Ameal denunciava no mesmo jornal os «cento e cinquenta anos de triste 

experiência demo-liberal», ao fim dos quais até mesmo a própria França ansiaria agora 

«pelo remédio salvador duma Ditadura!»35. A verdade é que todas essas opiniões que se 

expressavam nos jornais das forças nacionalistas portuguesas iam no mesmo sentido de 

declarar que a hora seria «inegavelmente, das ditaduras!»36.  

Nem mesmo a definitiva aprovação da Constituição do Estado Novo em Portugal, em 

abril de 1933, faria abrandar a campanha antidemocrática que, principalmente, o 

Revolução e o DM vinham fazendo. Esse sentimento de verdadeiro asco pela 

democracia liberal que unia nacional-sindicalistas e salazaristas continuaria a ser notório 

nas páginas dos jornais de propaganda da Ditadura Nacional e do Movimento Nacional-

Sindicalista. Já em julho de 1933, Rolão Preto continuava a decretar que a democracia 

                                                           
31  PAMPULHA, Fernando, «Cogitando. Notas para converter em boa Democracia...», in República, 27.10.1932, 
Lisboa, p. 4. 
32  CARVALHO, Ribeiro de, «Um balanço. A Democracia não morreu», in República, 26.7.1933, Lisboa, p. 1. 
33  TINOCO, António Lepierre, «“Incompatibilidade”», in Revolução, 16.11.1932, p. 5. 
34  ROMA, Gil de, «Notas soltas. Por toda a parte…», in Diário da Manhã, 16.2.1933, Lisboa, p. 1. 
35  AMEAL, João, «Ditaduras», in Diário da Manhã, 6.3.1933, Lisboa, p. 7. 
36  P. R., «Vontade que sabe o que quer», in Diário da Manhã, 7.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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continuava a ser «o inimigo!»37, enquanto no DM se defendia que quer o socialismo 

quer o próprio comunismo seriam «filhos legítimos da democracia liberal»38 - tentando-

se, no fundo, através da colagem do comunismo ao sistema democrático, e tirando-se 

partido do clima abertamente anticomunista que dominava grande parte da Europa nesse 

período, estimular, mais ainda, a repulsa pelas formas democráticas de governação. E, 

numa época de submissão aos grandes Chefes, salientava-se que, por exemplo – mas 

não por acaso… -, «Mussolini [e] Salazar seriam impotentes ou estéreis em 

democracia»39. Sê-lo-iam certamente e essa constatação não poderia deixar aberta outra 

qualquer opção de estruturação do Estado para os apoiantes de Salazar que não fosse a 

de uma ditadura abertamente autoritária na qual o ditador centralizasse na sua pessoa a 

condução discricionária de uma sociedade completamente submetida à sua vontade 

pessoal.  

Como o leitor terá certamente reparado, dos quatro jornais que aqui analisamos, as 

Novidades foram aquelas que menos espaço editorial dispensaram a esta discussão 

sobre a oposição entre as ditaduras e as democracias. Ainda assim, o jornal católico 

português encontrava-se em linha com os restantes quanto ao efetivo alastramento do 

«regime ditatorial» pela Europa e, mesmo, pelo mundo. As Novidades salientavam que 

essas ditaduras triunfantes seriam variáveis «nas tendências e nas ideias» que as 

enformavam, podendo assumirem-se como «ditadura[s] de um só, ou de uma classe, 

civil ou militar» - tipologias nas quais cabiam, respetivamente, todo o período do 

Estado Novo (1933-74) e toda a evolução da Ditadura Nacional, que o precedeu, desde a 

sua instauração, em 1926, até ao seu fim, em 1933 -, «ditadura[s] no género de 

Moscóvia [sic] ou de Cuba», ou ditaduras «na espécie italiana, na alemã, na norte-

americana ou na portuguesa»40 - obviamente que qualquer uma destas se pode incluir 

igualmente no primeiro lote mencionado. E, prosseguia-se no sentido de reconhecer que 

as ditaduras seriam, de facto, «remédios opostos à crise da autoridade e do poder 
                                                           
37  PRETO, Rolão, «A Conferência De Londres. A Democracia, eis o inimigo!», in Revolução, 13.7.1933, Lisboa, 
p. 1. 
38  P. R., «Defendamos a liberdade», in Diário da Manhã, 28.7.1933, Lisboa, p. 3. 
39  PAMPLONA, Fernando de, «Voronoffs da Democracia. Castelos de cartas», in Diário da Manhã, 13.9.1933, 
Lisboa, p. 7. 
40  Iremos ocupar-nos desta questão mais aprofundadamente nos subcapítulos que se seguem neste trabalho. 
Ainda assim, a inclusão da ditadura portuguesa neste lote não terá sido feita ao acaso. Parece-me, portanto, legitima a 
interpretação de que o cronista encontrava alguma semelhança entre as ditaduras referidas e, se excetuarmos a 
referência ao caso norte-americano – que aqui terá sido incluído por razões muitíssimo discutíveis mas, ainda mais, 
irrelevantes para o estudo que aqui procuramos fazer -, teremos, forçosamente, que sublinhar que todas elas são, mais 
ou menos polemicamente – mais para o caso português certamente do que para o caso alemão e muitíssimo menos 
ainda para o caso italiano - , passíveis de serem incluídas na esfera ideológica do fascismo.       
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público» que havia sido criada pela «crise económica [,] social e moral que avassala[va] 

o mundo» -  para os católicos essa crise moral derivaria, obrigatoriamente, da laicização 

das sociedades e do progressivo afastamento da Igreja das estruturas e da ação política 

dos Estados. Seria graças a essa crise económica e social, mas principalmente graças a 

essa suposta crise moral que «as ditaduras da direita, ou da esquerda» iam agora 

dominando «na maior parte do mundo» e aproveitava-se para terminar este artigo com 

um claro recado deixado aos apoiantes da democracia ao afirmar-se que «cultivar as 

virtudes sociais» - e essas passariam, obviamente pelos princípios católicos – seria 

«afinal a melhor forma de tornar dispensáveis as ditaduras»41. 

5.2. Entre o Comunismo e o Fascismo. 

É, justamente, por subscrevermos a tese que defende que «o autoritarismo como 

modelo de organização sistémica de um Estado […] pode estar impregnado de ideologia 

fascista, ou comunista, ou ultranacionalista» (LOFF, 2003: 68) que entendemos ser 

importante dar a conhecer ao leitor as posições assumidas pelos quatro jornais de que 

nos ocupamos quanto ao jogo de forças a que se assistia entre diferentes ideologias 

políticas dentro dos regimes que, durante os anos 20 e inícios dos anos 30, foram 

optando por soluções autoritárias. A verdade é que, se no subcapítulo anterior tratamos 

de pôr em evidência as preferências que os quatros diários portugueses evidenciavam 

relativamente à oposição entre os sistemas democráticos e os sistemas ditatoriais, 

cremos que essa exposição não seja suficiente para que se possa começar sequer a 

entender as inclinações ideológicas de cada um dos órgãos da imprensa nacional de que 

aqui nos ocupamos. Isto porque, defendemos, igualmente, que «autoritarismo e 

totalitarismo [não] possam ser descritos como ideologias de per si, que estruturem 

global, coerente e especificamente o complexo ideológico de um regime, por mais que 

contaminem, porque, isso sim, o fazem, a generalidade da sua prática» (LOFF, 2003: 

69). Ora, como o leitor facilmente perceberá no final deste subcapítulo, o verdadeiro 

embate ideológico, entre 1930 e 1933 – e não só, já que esse embate viria até a ter o seu 

ponto mais alto, mais trágico e mais violento nos últimos anos da Segunda Guerra 

Mundial -, dava-se, essencialmente, entre o comunismo e o fascismo, enquanto 

propostas de ruptura com as alternativas ideológicas até então dominantes. 

Logo em setembro de 1930, Rémy Lusol defendia no diário católico português que 

«identificar a doutrina hitlerista com a doutrina mussolinica» seria «um erro 
                                                           
41  «Ditaduras e ditadores», in Novidades, 23.10.1933, Lisboa, p. 1. 
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crassíssimo», já que, para o articulista católico, a «doutrina fascista» teria, ao contrário 

do nazismo, «harmonia de linhas, apesar do seu erro de endeuzamento do Estado». 

Aliás, o nazismo era descrito como uma «mexerufada idiota de nacionalismo e de 

comunismo [sic], alicerçada sobre o ódio intenso contra a França e contra os judeus». 

Encontrávamo-nos ainda numa fase na qual Mussolini não tinha dado início à 

intervenção do regime fascista italiano no sentido de limitar a influência da Acção 

Católica sobre a sociedade italiana e, apenas por essa razão, é que se poderá 

compreender que nas páginas das Novidades se afirmasse ainda que o fascismo não 

seria, de facto, «anti-católico», enquanto o hitlerismo, pelo contrário, era percecionado 

como «rasgadamente anti-católico, considerando o catolicismo como um obstáculo à 

realização dos seus absurdos sonhos rácicos»42.Obviamente que o posicionamento dos 

católicos portugueses mudaria radicalmente, quanto a esta questão, a partir do momento 

em que o Duce viesse – e veio de facto - a decidir que o regime deveria assumir ele 

mesmo as funções sociais que até então haviam sido deixadas à Igreja Católica – e antes 

de mais, referimo-nos à área da educação que sempre havia sido considerada pela Igreja 

como prioritária no sentido de manter a sua influência sobre a sociedade.  

A quase três anos de distância da assinatura da Concordata entre o, então recente, 

Terceiro Reich nazi e a Santa Sé – momento no qual, como já vimos, se assistiu a uma 

mudança de atitude significativa dos católicos das Novidades relativamente ao nazismo 

e ao seu Führer -, o diário católico português continuava a tentar, de todas as formas, 

distanciar o fascismo italiano do «racismo» hitlerista emergente na Alemanha. Nesse 

sentido, defendia-se que, apesar de algumas «afirmações […] bem tristes» que haviam 

sido proferidas nas páginas da imprensa italiana – que, na realidade, assistia já com 

enorme entusiasmo à ascensão do nacional-socialismo na Alemanha -, uma possível 

«completa identidade entre o hitlerismo e o fascismo» seria, para o jornal católico 

português, simplesmente falsa. Aliás, ao contrário do que previam ainda os católicos 

portugueses, para o fascismo italiano, «o hitlerismo não passa[ria] duma aventura, 

talvez trágica, para a Europa», terminando-se com o sublinhado de que Hitler estaria 

«muito longe de ser Mussolini»43. 

                                                           
42  LUSOL, Rémy, «Cartas de Paris. As eleições alemãs e a imprensa francesa», in Novidades, 20.9.1930, 
Lisboa, p. 1. 
43  «O Momento Internacional. As eleições alemãs e a opinião mundial», in Novidades, 25.9.1930, Lisboa, p. 6. 
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As Novidades, numa altura de aberta simpatia pelo regime fascista italiano, viam, no 

entanto, com algum desgosto os aplausos que vinham da Itália quanto à emergência do 

nazismo na Alemanha. Num momento no qual a imprensa fascista italiana aclamava 

com grande entusiasmo a subida eleitoral do partido de Hitler nas eleições de 14 de 

setembro de 1930, as Novidades viam nesse apoio um «grande impudor mental» da 

imprensa italiana – preferiam acreditar as Novidades que o apoio ao nazismo na Itália 

partia apenas da imprensa e não do próprio regime e do seu Duce. Para o diário católico 

português, parecia até causar algum embaraço que o fascismo fosse dando o seu apoio a 

um «primário inculto» com «audácia de energúmeno» - assim era descrito Hitler – que 

pretenderia «unir o espírito de Bismarck ao espírito de Lenine, numa indigesta salada de 

charlatanismo [sic] político e de ódio anti-judaico»44. Mais, para as Novidades o apoio 

da Itália ao nacional-socialismo seria mesmo um sinal «característico da ausência de 

senso comum no mundo contemporâneo», constituindo, para mais, «um dos fenómenos 

mais extravagantes» para os «olhos dos historiadores do futuro» quando estes se 

debruçassem sobre aquela «época atormentada»45.  

Enganavam-se as Novidades. O que pode parecer um “fenómeno extravagante” aos 

nossos olhos é o facto de o diário católico português, na sua ânsia de distanciamento do 

fascismo italiano do nacional-socialismo alemão, não se ter apercebido – ou não se 

querer ter apercebido – de que entre essas duas correntes políticas havia muito mais 

caraterísticas a uni-las do que a distanciá-las.  

Numa altura em que o fascismo italiano era ainda visto com bons olhos pelas 

hierarquias católicas portuguesas, as Novidades defendiam que ao comunismo se 

juntavam agora «os energúmenos do racismo» como «peste[s] que assola[vam] a 

Europa [sic]»46. Efetivamente, com a crise do sistema democrático, neste período, «o 

comunismo substituirá o liberalismo como o inimigo principal» (MATOS, 2001: 812) 

da Santa Sé. Aliás, as Novidades sublinhavam a «luta travada, no mundo inteiro, entre o 

comunismo e a ordem tradicional», ordem da qual o fascismo não seria representante 

por não ser ele a «sua expressão mais pura, mais bela e mais digna». Verdadeiro 

representante dessa ordem seria, para os católicos, obviamente o catolicismo que, para 

                                                           
44  «O Momento Internacional. Os 25 pontos de Hitler», in Novidades, 26.9.1930, Lisboa, p. 6. 
45  «O Momento Internacional. O hitlerismo perante a opinião internacional», in Novidades, 3.10.1930, Lisboa, p. 
1. 
46  «O Momento Internacional. A declaração ministerial do chanceler Brüning», in Novidades, 22.10.1930, 
Lisboa, p. 1. 
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além do mais, teria a capacidade de poder ser adotado por qualquer sociedade ou 

regime, ao contrário do fascismo que, «transplantado para fora da Itália», equivaleria à 

«guerra civil» - pensava-se certamente aqui no caso da Alemanha, já que entre as elites 

jornalísticas portuguesas se vinha formando a convicção de que a ascensão dos 

nacional-socialistas viria a provocar uma guerra entre estes e os comunistas alemães. 

Estávamos ainda em novembro de 1930, e por estas declarações percebia-se já algum 

descontentamento dos católicos das Novidades com o fascismo italiano. Nesse sentido, 

o cronista católico sublinhava o «grave erro» que a propaganda fascista teria cometido 

ao afirmar que não desistia de «conquistar o mundo». Quem o afirmava era o próprio 

Mussolini que assim teria feito «uma preciosa confissão». E nessa rápida desilusão das 

Novidades com o fascismo italiano, terminava-se já esse artigo defendendo-se que essas 

afirmações do Duce teriam sido «um sinal de que o fascismo» teria já começado «a ser 

corroído pelo verme interior» que o faria «baquear»47. 

Não admira que no final de 1930, já as Novidades previssem a falência, a mais ou 

menos curto prazo do fascismo italiano48. É que, como bem notava o República, 

começara já a estalar a «guerra entre católicos e fascistas» a partir do momento em que 

o regime italiano tinha passado a exigir «ao Papa, ao clero católico e aos seus fieis o 

mais completo acatamento da doutrina fascista e das opiniões de Mussolini». Depois de 

criticar duramente o silêncio a que, por então, os jornais católicos portugueses se tinham 

votado – levando mesmo o diário republicano a apelidá-los de «hipócritas» -, o 

República concluía que «o Vaticano está[va] recebendo a paga das suas transigências 

com a ditadura mussoliniana»49. Sendo verdade que, de facto, o Vaticano tinha 

assumido uma posição de conciliação face ao fascismo italiano desde o Tratado de 

Latrão50, o que já não era verdade é que, pelo menos as Novidades, se mantivessem em 

silêncio quanto à oposição que se ia intensificando entre os católicos e o regime fascista 

de Mussolini. 

No auge das tensas relações entre a Santa Sé e o regime fascista italiano que 

marcaram os inícios dos anos 30, as Novidades diziam ter «por mais de uma vez, […] 
                                                           
47  «O Momento Internacional. Mais uma mussolinada perturbadora», in Novidades, 1.11.1930, Lisboa, pp. 1 e 
2. 
48  Cf. «O Momento Internacional. Importantes declarações do chanceler Brüning», in Novidades, 7.11.1930, 
Lisboa, p. 2. 
49  «As duas Romas. Estalou a guerra entre católicos e fascistas», in República, 28.5.1931, Lisboa, p. 8. 
50  Tratado assinado entre a Santa Sé e o Reino de Itália, em 1929, e pelo qual se reconhecia a soberania da 
Santa Sé no Estado do Vaticano e se assinava uma Concordata entre a Igreja e o Estado italiano na qual se previa as 
principais áreas de ação nas quais a Igreja teria liberdade de intervenção. 
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oposto justas reservas doutrinárias às atitudes políticas e sociais denunciadas pelo 

fascismo». Ora, o que já vimos é que, pelo contrário, pelo menos em setembro de 1930, 

o diário católico não só não tinha oposto essas reservas como se tinha esforçado por 

distanciar o fascismo italiano e o seu Duce do nazismo alemão e do seu Führer. Aliás, 

as Novidades tinham chegado a demonstrar uma clara simpatia pelo regime italiano, o 

que, de facto, contrastava agora com a posição assumida pelo órgão do Episcopado 

Português face a esse mesmo regime. As Novidades chegavam agora ao ponto de 

comparar o fascismo com o comunismo que, não nos esqueçamos tinham descrito como 

uma das pestes da Europa. Defendia-se agora no diário católico que se «o comunismo 

ameaça[va] extirpar a religião pelo ferro e pelo fogo», o fascismo pelo seu lado 

pretendia «convertê-la em escrava do seu poderio», o que, aliás, seria no fundo «outra 

forma de lhe fazer guerra, porventura mais desleal, porque afivela[va] a máscara da 

protecção». Mas ia-se mais longe ainda, afirmando-se que, entre o comunismo e o 

fascismo tratar-se-ia sempre de «tirania num lado e noutro», já que entre os dois 

existiria uma «semelhança nos próprios meios e processos violentos», assim como «no 

sacrifício que fazem ao deus-Estado [sic] de todos os direitos individuais, familiares e 

associativos». Finalmente, concluía-se que «diante de uns e outros [comunistas e 

fascistas]», estaria «a Igreja, a defensora dos direitos da consciência humana contra a 

prepotência de todos os tiranos»51. Obviamente que estas últimas declarações só 

poderão ser vistas como pura propaganda católica já que, como se demonstrava por 

aqueles tempos, quando a Igreja se opunha a um determinado regime e/ou ideologia, 

não o fazia em nome da liberdade das massas mas sim em beneficio da sua própria 

liberdade de ação dentro de uma determinada sociedade. 

Nas suas oscilações oportunistas em matéria de aprovação ou reprovação de uma 

determinada ideologia política, a Igreja fazia agora constar, juntamente com o 

comunismo – e este antes de qualquer outro – e com o nazismo, numa espécie de “lista 

negra” também o fascismo italiano. Esse, acreditava-se, que viria a recuar «perante a 

serenidade formidável desse Homem sem exércitos e sem canhões, mas com a força 

indomável de zelador daquela honra da “palavra dada” que o Duce» havia esquecido 

«no orgulho olímpico dum poder que não vale nada contra o próprio elemento corrutor 

[sic] que tem no seio»52. Falava-se, obviamente, do próprio Papa que, acreditavam os 

                                                           
51  «O cesarismo fascista», in Novidades, 1.6.1931, Lisboa, p. 1. 
52  «O cesarismo fascista contra a Acção Católica», in Novidades, 2.6.1931, Lisboa, p. 1. (Itálico nosso) 
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católicos das Novidades, viria a vencer Mussolini no embate entre fascistas e católicos 

que se intensificava em Itália. Nesse sentido, o Pontífice não poderia permitir que a 

Acção Católica em Itália passasse a ser guiada pelo próprio fascismo. Essa teria que se 

manter «fora e acima de toda a política dos partidos e dos partidos da política»53, de 

forma a que se não permitisse que «o Fascismo “totalitário”» - e repare-se que a crítica 

caía sobre o totalitarismo fascista e não sobre o seu autoritarismo – convertesse «a 

Igreja em simples “instrumentum regni” [sic]», submetendo-a à «escravidão» com a 

suas «fúrias “totalitárias”...»54. 

Para os católicos das Novidades, as intenções do fascismo eram óbvias. Ele quereria 

«uma de duas coisas: ou a Igreja a fazer fascismo, ou o fascismo a fabricar religião 

[sic]»55. O próprio República reconhecia que «o absoluto fascista […] quer[ia] tudo 

para ele», mas salientava que a Igreja demonstrava ter exatamente essa mesma 

pretensão. Assim sendo, «dadas estas duas irredutibilidades», seriam «fatais as 

colisões» entre fascistas e católicos. E, concluía o articulista republicano que, dado que 

ambos eram «inimigos da Liberdade», seria «caso para dizer: o Diabo que escolha entre 

os dois»56.  

O ano de 1931 marcaria, efetivamente, o ponto mais baixo e conflituoso nas relações 

entre a Santa Sé e o regime fascista de Mussolini. Ainda assim, parece ser acertada a 

tese que defende que «a evolução que sofre o mundo católico conservador da época do 

fascismo não se distingue, afinal, daquela por que passam as demais componentes das 

forças reaccionárias; mais do que uma lógica interna, é o contexto sociopolítico que 

parece contar» (LOFF, 2003: 78). De facto, parece evidente que o apoio católico a um 

determinado regime dependeria essencialmente do nível de liberdade que este último 

estivesse disposto a permitir à intervenção social e cultural da Igreja. Ora, obviamente 

que, quer o fascismo italiano quer o nacional-socialismo alemão, tiraram o maior 

proveito político dessa verdadeira “doutrina de expediente” adotada pela Santa Sé, 

permitindo às estruturas de intervenção da Igreja maior ou menor liberdade de ação 

consoante as necessidades que a dado momento pudessem ter de criação de uma maior 

ou menor base de apoio. Nesse sentido, foi, na realidade, «graças à mediação da Igreja 

[que] foi encaminhado para o fascismo um quantum de consenso não indiferente e que 
                                                           
53  «O Fascismo contra a “Acção Católica”», in Novidades, 6.6.1931, Lisboa, p. 1. 
54  «Questão de princípios e não de política», in Novidades, 7.6.1931, Lisboa, p. 1. (Itálico nosso) 
55  «Coisas impossíveis e iníquas», in Novidades, 8.6.1931, Lisboa, p. 1. 
56  «O conflito de Roma. Fascistas contra papistas», in República, 12.6.1931, Lisboa, p. 5. 
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se ia fazendo tanto mais activo quanto mais se manifestava a convergência de interesses 

entre ambas as partes» (COLLOTTI, 1992: 72). 

As Novidades não denunciavam, contudo, apenas o suposto ataque que o fascismo 

italiano fazia ao Catolicismo e aos interesses da Igreja. A ideia veiculada pelo diário 

católico era a de que, por essa altura, «esquerdas e direitas» se encontrariam num 

«ataque à autoridade da Igreja». Aliás, as Novidades aproveitavam essa mesma ideia 

para lançarem um claro recado também ao fascismo, advertindo que, dessa forma, «as 

direitas» estariam «abrindo o caminho às esquerdas» - tão temidas e demonizadas por 

essa altura. Numa altura na qual se assistia a uma «deriva da atmosfera laica que 

domina[va] em quasi todos os países da Europa», o órgão do Episcopado Português 

sublinhava que seria até importante não acusar o Duce de mais do que seria justo. É que, 

apesar de ser verdade que o fascismo se expandia «nas mais grosseiras objurgatórias 

[sic] contra Roma e contra a Igreja», reconhecia-se que, na prática, ele não diferia 

substancialmente de tantos outros regimes europeus. Mas, no entanto, a afirmação mais 

curiosa – por contraditória com aquilo que as Novidades haviam defendido no passado – 

seria aquela que revelava que «o hitlerismo racista» passava agora a ser percecionado 

pelo órgão católico como um «fascismo alemão»57. 

Nesta questão do diferendo entre a Igreja Católica e o regime fascista italiano, o 

República é que não cessava na crítica aos dois contendentes. Nesse sentido, o diário 

republicano anunciava o «divórcio ruidoso» dessas duas forças que, depois de um longo 

período de aliança, durante o qual «os reaccionários portugueses» tinham encontrado 

em Mussolini um «modelo dos governantes», até ao ponto de o considerarem mesmo 

como um «semi-deus indiscutível»58, se distanciavam agora pela colisão dos seus 

interesses. De qualquer forma, admitia-se que, «desta vez», seria «o Vaticano que 

defende[ria] a boa doutrina», ao defender agora a «liberdade absoluta das consciências e 

os direitos dos homens», o que, no entanto, não havia acontecido, até então, «na maior 

parte dos casos». Isto porque, denunciava-se no República, o Catolicismo tinha 

«inúmeras vezes violentado consciências, feito perseguições e negado aos outros»59 

                                                           
57  «Não é só na Itália», in Novidades, 22.6.1931, Lisboa, p. 1. (Itálico no original). 
58  «Um divórcio ruidoso. A Igreja e o Fascismo – “O Estado Fascista é absorvente e despótico!” – dizem os 
católicos», in República, 6.7.1931, Lisboa, p. 4. 
59  «O conflito de Roma. Mussolini vai romper de vez com a Santa Sé? – A doutrina da última encíclica papal 
reclama para os católicos a liberdade que estes costumam recusar aos outros», in República, 10.7.1931, Lisboa, p. 8. 
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aquilo que agora reclamava para si perante a ofensiva do fascismo italiano, ou seja, 

liberdade.  

Pouco depois das anteriores declarações, seria a vez de o próprio diretor do 

República abordar toda a problemática que se havia criado entre o fascismo e a Igreja. 

Antes de mais, Ribeiro de Carvalho sublinhava o facto de a Igreja nunca se ter 

importado «para nada com as torturas infligidas por Mussolini aos seus adversários – 

como se estes não fossem também filhos de Deus»60. Efetivamente, como se terá já 

tornado evidente até mesmo pela própria flutuação da opinião que nas Novidades se 

veiculava sobre o fascismo, «a Igreja formulava reservas ao totalitarismo fascista 

quando este limitava o âmbito da Acção Católica, como em Itália, ou fazia com que a 

inscrição obrigatória nas organizações estatais de enquadramento da juventude 

entravasse a actividade das organizações católicas». Não o fazendo «evidentemente, em 

defesa de um conjunto de direitos básicos de associação e de opinião, muito pelo 

contrário» (LOFF, 2003: 345), não admira que da Santa Sé não partissem condenações 

particularmente significativas da perseguição política pela qual o fascismo – em todas as 

suas variantes nacionais – viria sempre a enveredar. Como tal, Ribeiro de Carvalho 

notava – e bem – que a Igreja só se havia levantado contra Mussolini quando «se viu 

ameaçada no espírito dominador», e se apercebeu «que Mussolini a não deixava entrar 

naquilo que ao Estado civil pertencia». Desde logo, referia-se aqui a «educação da 

juventude italiana» que, segundo Carvalho, teria sido «o único motivo para a declaração 

de guerra entre as duas forças retrógradas» que, por essa altura, disputavam «o domínio 

da Itália». Entre a Educação dada pelo Estado fascista ou pela Igreja, Carvalho defendia 

que qualquer uma delas estaria destinada a «formar autómatos [sic]» que mais não 

seriam do que «escravos de superstições religiosas ou de superstições políticas». Ainda 

assim, o diretor do República, depois de salientar o seu profundo repúdio pelas 

«doutrinas fascistas», sempre reconhecia que seria Mussolini quem «está[va] do lado da 

razão» ao defender «a supremacia do poder civil contra a intrusão abusiva do poder 

religioso». Contudo, concluía Ribeiro de Carvalho, quem viria a sair vencido seria o 

Duce já que se tinha afastado «do único terreno em que poderia dar batalha ao 

Clericalismo», ou seja, do terreno da «Liberdade e da Democracia»61. Não admirará o 

leitor que Ribeiro de Carvalho defendesse esta ideia já que, apesar de, de facto, no 

                                                           
60  CARVALHO, Ribeiro de, «Mussolini e o Papa», in República, 18.7.1931, Lisboa, p. 1. 
61  Ibidem. 
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República se assumir uma constante oposição ao fascismo, o mesmo Ribeiro de 

Carvalho viria a afirmar abertamente, pouco depois, que o Catolicismo seria «a pior 

praga [sic]» que tinha «assolado o mundo». Descrito, aliás, como o «pior inimigo da 

Democracia». Tal como não admirará, portanto, que o diretor do jornal republicano 

afirmasse com toda a convicção: «combatamos o Clericalismo, sem tréguas»62. 

Debruçamo-nos sobre esta oposição entre fascistas e católicos com tanto detalhe 

porque acreditamos que ela é essencial para que se possa perceber qual o 

posicionamento ideológico das elites católicas portuguesas. Ou seja, quando, já em 

agosto de 1931, as Novidades afirmam que, quer o comunismo, quer o fascismo, seriam 

«vazios de absoluto», essa opinião era, inevitavelmente, moldada pelo momento político 

no qual a Igreja havia entrado em rota de colisão com o fascismo italiano. Por outras 

palavras, o órgão do Episcopado Português não faria jamais equivaler o fascismo ao 

comunismo se Mussolini não tivesse entrado pelo caminho da limitação da liberdade de 

ação da Igreja em Itália. Parece-nos inquestionável que teria sido essa ação do Duce que 

levava a que as Novidades passassem agora a defender que as duas ideologias – e já não 

apenas o comunismo – fossem «erros monstruosos» que a humanidade haveria de «de 

vomitar com horror depois de fartas e laboriosas indigestões». Mais, quando as 

Novidades sublinhavam que, falando-se «correntemente em que o comunismo pode[ria] 

destruir a civilização» - e a Igreja não se fartava ela própria de o afirmar -, mas passava, 

nessa altura, a advertir igualmente para o facto de «o capitalismo [poder] também» 

destrui-la «e talvez mais rapidamente», será importante perceber que esse mesmo jornal 

não teria feito nem esta comparação nem esta última advertência se nos encontrássemos 

ainda nos inícios de 1930 – ou seja, num período no qual o fascismo, e o seu modelo 

dissimuladamente capitalista, seriam até vistos como uma barreira ao avanço do tão 

temido comunismo. Ou seja, em agosto de 1931, os católicos da Novidades 

encontravam-se já de tal forma desiludidos com a alternativa fascista ao comunismo que 

os levava a afirmar até que o comunismo seria uma ameaça menor, por se encontrar 

«limitado a um só Estado», quando comparado com «o capitalismo desorientado» que 

se verificava ser uma «praga» presente «em todos os países»63 - e aqui se incluíam, 

obviamente, a Itália fascista e Portugal. 

                                                           
62 CARVALHO, Ribeiro de, «Em países avançados. Religião e política», in República, 18.8.1931, Lisboa, p. 1.  
63  «O Momento Internacional. As lições da tragédia alemã», in Novidades, 1.8.1931, Lisboa, pp. 1 e 6. 
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Para o DM, no entanto, nunca chegaria a haver qualquer dúvida de que Hitler seria 

«o audacioso chefe do Fascismo alemão»64. Já quanto a Mussolini, o DM afirmaria, 

logo no início de 1932, que o Duce, ao contrário de alguns «partidários de um 

nacionalismo estreito e egocêntrico», se afirmava como um «homem de Estado» que 

sabia «olhar longe e condicionar o seu nacionalismo pelas realidades internacionais»65. 

Ou seja, ainda antes de Salazar se tornar chefe do Governo português, já no DM se 

parecia encontrar e apreciar em Mussolini essa atitude de realismo político que tanto 

viria a agradar aos conservadores que se viriam a reunir em volta do “mago das 

finanças” português. Já o comunismo, esse, era visto pelo órgão da União Nacional 

como «um parasita do corpo social» que viveria «da decomposição das sociedades 

organizadas». Ou seja, para o DM o comunismo era, de facto, «o inimigo real a 

combater» cujo «veneno» seria capaz de atravessar fronteiras políticas e sociais e, 

portanto, aos apoiantes da Ditadura Nacional caberia o «dever» de «contrabalançar os 

efeitos desse veneno». E se parece óbvio que, para ganhar esse mesmo combate se teria 

que atender aos princípios propagandeados pelo fascismo, o DM chegava mesmo ao 

ponto de defender que «à internacional comunista de Moscovo» se deveria «opor o 

Nacionalismo Social de Lisboa [sic]» - numa descrição claramente importada da 

Alemanha do período mas que não impedia que o DM se dela tentasse apropriar. Mais 

curioso ainda seria o recado que o DM enviava à Alemanha para que esta fizesse «a 

mesma coisa que nós» - e falava-se já certamente em nome de todos os portugueses -, já 

que, para além do mais, o perigo a ameaçaria «mais directamente e mais profundamente 

do que a nós»66. 

Parece evidente que o DM via como solução política para a salvaguarda do 

comunismo aquela «forma de regime autoritário» caracterizada por um «fascismo 

moderado [sic]» que acreditava estar a desenhar-se na Alemanha com a ascensão do 

nacional-socialismo. Aliás, essa «solução intermédia» - intermédia entre que modelos 

políticos? – seria até, defendia o DM, aceite «com simpatia» por toda «a opinião 

estrangeira»67. A solução representada pelos nazis era, de facto, bem vista pelo DM. 

                                                           
64 BOAVENTURA, Armando, «“Deutschland, erwache”! Quem é Adolfo Hitler – audacioso chefe dos 
nacionalistas-socialistas alemães», in Diário da Manhã, 4.11.1931, Lisboa, p. 6. 
65  F. A. de C., «Diário Internacional. Reparações e dívidas de guerra – o realismo político de Mussolini», in 
Diário da Manhã, 19.1.1932, Lisboa, p. 6. 
66  «Frente de batalha. O comunismo, eis o inimigo!», in Diário da Manhã, 26.3.1932, Lisboa, p. 5. 
67  F. A. de C., «Diário Internacional. O ocaso de Weimar», in Diário da Manhã, 7.4.1932, Lisboa, p. 6. (Artigo já 
citado) 
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Tão bem vista que levava o diário a defender Hitler desses «tartufos do pacifismo [sic] e 

da emancipação do proletariado» que diziam que o Führer nazi seria «uma ameaça de 

guerra mundial». O órgão da União Nacional não só não acreditava que Hitler viesse a 

provocar uma nova guerra mundial – como de facto viria! –, como preferia denunciar os 

detratores do nazismo por estes andarem «há mais de uma dezena de anos azafamados a 

pôr o Mundo a ferro e fogo». Finalmente, terminava-se este artigo numa toada de clara 

propaganda nazi, afirmando-se que «das posições conquistadas pelos partidários da 

ordem nova» - leia-se, os nacional-socialistas - «já ninguém os desaloja[ria], nem 

Moscovo, nem a maçonaria, nem a judiaria»68.  

Em perfeita sintonia com estas declarações do DM estavam aquelas que no 

Revolução os nacional-sindicalistas iam fazendo sobre o momento político que se vivia 

em toda a Europa. Aliás, não poderemos deixar de sublinhar que, as declarações 

abertamente pró-nazis – e antisemitas – do DM, caberiam sem qualquer dificuldade nas 

páginas do próprio diário nacional-sindicalista. Atentemos, por exemplo, no que Ernesto 

do Paço dizia logo no número 9 do Revolução. Logo nesse momento, os nacional-

sindicalistas viam em Mussolini «todas as seguras qualidades da raça italiana» que lhe 

teriam permitido «arrancar das garras judaicas do mongol Lenine» uma Itália que veria 

agora o Duce reintegrá-la «na sua gloriosa posição de Pátria da Latinidade»69. Trata-se, 

no fundo, do mesmo tom fascista e antisemita que já antes vimos ser adotado pelo DM.  

Não poderemos, ainda assim, afirmar que o DM fosse, normalmente, tão longe na 

propaganda do fascismo em Portugal como se ia no Revolução. Para os nacional-

sindicalistas, o fascismo seria mesmo «tranquilo», «sereno» e, sem que nisto vissem os 

nacional-sindicalistas qualquer incompatibilidade, «profundamente imperial». Quem o 

dizia era Dutra Faria que, de imediato, fazia contrastar essas supostas características do 

fascismo com aquelas que acreditava encontrarem-se no comunismo. Esta ideologia, 

que os nacional-sindicalistas – tal como os salazaristas – viam como dissolvente, seria 

«um movimento violento, agressivo» e «destruidor», que conduzia sempre «à invasão, à 

guerra» e «possivelmente à anarquia». Pelo contrário, «o fascismo [...] não agrid[iria], 

não ataca[ria], não destr[uiria]», crendo-se até que «conduz[iria] à paz»70. 

                                                           
68  F. A. de C. «Diário Internacional. A demissão de Groener e a evolução política da Alemanha», in Diário da 
Manhã, 17.5.1932, Lisboa, p. 6. 
69  PAÇO, Ernesto do, «Dia sim – Dia não. Crises», in Revolução, 24.2.1932, Lisboa, p. 3. 
70  FARIA, Dutra, «Contra-revolução e revolução. Sovietismo e fascismo», in Revolução, 18.3.1932, Lisboa, p. 
4. 
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A verdade é que, em 1932, já os nacional-sindicalistas tinham transferido o 

entusiasmo do seu apoio do fascismo italiano – por essa altura, já no poder havia 10 

anos e, portanto, tendo, para os homens liderados por Rolão Preto, perdido já muito do 

que era a sua novidade e entusiasmo – para o nacional-socialismo alemão. O próprio 

Dutra Faria encarregar-se-ia de o afirmar ao defender que «talvez melhor ainda do que 

Staline, o ditador vermelho do Kremlin, talvez melhor ainda do que Mussolini, o ditador 

negro da colina romana», seria já «Hitler, o germânico» o verdadeiro «símbolo vivo» 

dessa «hora agitada»71. Ou seja, era já Hitler, e não Mussolini, quem era visto, pelos 

nacional-sindicalistas, como o verdadeiro modelo a seguir. Tanto mais que com o 

Führer nazi «vigilante e decidido» na Alemanha, a Rússia teria «que arrepiar caminho 

nas suas ambições» e «desistir do império do mundo» - mas efetivamente seria Hitler 

quem procuraria concretizar esse «império do mundo», do qual seria obrigado a desistir 

apenas em 1945. Assim sendo, o comunismo teria de transformar o seu «nacionalismo 

[sic] exaltado e agressivo – chauvin – num nacionalismo mais sereno e mais pacífico», 

já que Hitler – e, de novo, não Mussolini - seria «na verdade, um digno adversário de 

Staline». Para Dutra Faria não havia dúvidas de que «melhor ainda do que Mussolini, 

com o fascismo, Hitler com o nacional-socialismo» seria agora quem tinha 

compreendido «qual era a forma eficaz de ataque ao marxismo», fazendo com que, para 

os nacional-sindicalistas, fosse, efetivamente, o nacional-socialismo alemão «a melhor 

solução» até então encontrada contra o comunismo. Os nacional-sindicalistas tinham 

transferido o seu apoio do fascismo italiano para o nazismo de tal forma que, Dutra 

Faria terminava até este seu artigo com um claríssimo recado, em forma de dura crítica, 

deixado a Mussolini – mas que certamente os nacional-sindicalistas acreditavam poder, 

igualmente, aproveitar ao próprio Salazar -, dizendo-se, num claro tom sarcástico, que o 

revolucionarismo dos nazis não era «um revolucionarismo de fachada» no qual «os seus 

revolucionários» não demonstravam serem «burgueses disfarçados»72. 

De qualquer forma, e de novo aqui convergiam nacional-sindicalistas e salazaristas, 

as duas «grandes místicas» do «mundo moderno» eram, por essa altura, «a do 

Comunismo e a do Nacionalismo»73. Como tal, para os nacionalistas portugueses a hora 

seria «de guerra ao Comunismo» para o qual não existiria Pátria e para o qual o homem 

                                                           
71  FARIA, Dutra, «Hitler», in Revolução, 26.3.1932, Lisboa, p. 3. 
72  FARIA, Dutra, «Novos horizontes», in Revolução, 29.4.1932, Lisboa, p. 2. 
73  TINOCO, António, «Pontos nos ii», in Revolução, 21.7.1932, Lisboa, p. 5. 
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seria «animal e escravo, na degradação do amor livre e na tirania do Estado único 

produtor»74. E, de facto, também o DM defendia que seria importante «uma Alemanha 

forte, no centro da Europa» no sentido de ser ela a levantar «um dique a impedir o 

extravasar da torrente esquerdista»75 que, a partir da Rússia, ameaçaria o resto da 

Europa. Não admira portanto que, face à criação, pelos jornais nacionalistas, desse 

verdadeiro “monstro” comunista, Portugal viesse a integrar o lote de países europeus 

cujos regimes se viriam a fascizar no período entre guerras de 1918-39.  

O República era o único dos quatro órgãos da imprensa nacional que analisamos a 

não entrar pela via da demonização do comunismo. Pelo contrário, para o diário 

republicano, sendo o comunismo «um fenómeno social», este não deveria ser «ignorado 

e desprezado», devendo, antes, ser «estudado atentamente [...] por aqueles, mesmo, que 

mais o receiam». Eram exatamente posições como esta que levariam os jornais de apoio 

à Ditadura Nacional a denunciarem o República por, supostamente, este fazer 

propaganda comunista em Portugal. Quem defendia o diário republicano dessa acusação 

– feita, antes de mais, pelas Novidades – seria o próprio diretor Ribeiro de Carvalho. 

Carvalho defendia que, na realidade, não haveria «ninguém [a] fazer propaganda 

comunista, abertamente e declaradamente» em Portugal - como se quem a quisesse 

fazer pudesse escapar à fortíssima repressão do regime. Mas, Ribeiro de Carvalho ia 

ainda mais longe defendendo que «toda a gente» teria o direito de, «no seu foro íntimo», 

poder «simpatizar ou de antipatizar com o Comunismo». Ora, numa altura de verdadeira 

paranóia anticomunista em Portugal e na Europa, é muito curioso que os serviços de 

censura do regime permitissem a publicação de afirmações deste género. Essas terão 

sido deixadas passar para o público apenas porque a elas se seguiram outras bem mais 

consentâneas com os interesses do regime salazarista. É que Ribeiro de Carvalho ver-se-

ia na necessidade de sublinhar que «nós [colaboradores do República] não somos 

comunistas» ainda que reconhecesse «a toda a gente o direito de o ser», desde que o 

fizesse «dentro da lei»76 - se desconhecemos uma lei que, nesse período, proibisse 

especificamente a simpatia pelo comunismo, o certo é que quem decidisse propagandeá-

lo sujeitar-se-ia, inevitavelmente, à perseguição do regime, quanto mais não fosse por se 

                                                           
74  TINOCO, António, «Hora de Guerra. Lutar para vencer», in Revolução, 20.7.1932, Lisboa, p. 5. (Negrito no 
original. Artigo já citado) 
75  «A Alemanha e os destinos do Mundo», in Diário da Manhã, 1.8.1932, Lisboa, p. 3. 
76  CARVALHO, Ribeiro de, «A voz do bom senso. O Comunismo e as “Novidades”», in República, 18.8.1932, 
Lisboa, p. 1. 
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considerar que quem o fizesse estaria a ir contra a própria Nação portuguesa, da qual 

Salazar se tinha, entretanto, assumido como expoente e defensor máximos.  

As Novidades não deixariam de responder às declarações de Ribeiro de Carvalho. O 

diário católico apressa-se a admitir que tinha «medo e muito do comunismo»77, mas, 

tendo o fascismo assumido também uma posição de afrontamento aos interesses da 

Igreja, as Novidades passavam agora a avançar uma nova, e muito curiosa, teoria para a 

oposição ao comunismo. É que para o órgão do Epsicopado Português, depois da 

desilusão dos católicos com o fascismo, a luta teria agora «de ferir-se às claras e entre 

campos definidos: ou comunismo, ou cristianismo»78. Ou seja, já não seria o fascismo 

quem poderia impedir o avanço do comunismo mas sim a doutrina cristã – como se essa 

tivesse todas as soluções políticas de qualquer outra ideologia. 

Vimos já como para os nacional-sindicalistas a oposição ao comunismo passaria 

sempre pelas mais variadas formas de nacionalismo. É nesse sentido que nas páginas do 

Revolução os nacional-sindicalistas, depois de sublinharem que «nacionalismo não é 

mero patriotismo», fazem uma lista de todos os movimentos políticos que se 

assumiriam como verdadeiro nacionalismo. Nacionalismo seriam, portanto, «na Itália, o 

fascismo», «na Alemanha o nacional-socialismo e só o nacional-socialismo» - excluía-

se, por exemplo, os nacionalistas liderados por Hugenberg -, «na Rússia, até certo ponto 

e em oposição ao trotskysmo – o stalinismo» e, finalmente, «em Portugal o Nacional-

Sindicalismo» - e uma vez mais aqui, seria apenas o Nacional-Sindicalismo e não os 

nacionalistas que se haviam congregado em volta de Salazar. Obviamente que, para os 

nacional-sindicalistas, as verdadeiras formas de nacionalismo seriam forçosamente 

revolucionárias por natureza e não conservadoras. Aliás, concluía-se até que no 

Nacional-Sindicalismo caberiam tanto monárquicos como republicanos, mas apenas no 

caso de todos esses serem «tão anti-liberais e anti-burgueses como anti-comunistas»79. 

Fosse como fosse, o Revolução notava gostosamente que, por essa altura, «toda a 

revolução nacionalista sauda[va] a vitória romanamente!»80 e, de facto, estávamos a 

escassos dias do triunfo do fascismo na Alemanha, com a subida de Hitler ao cargo de 

chanceler. 

                                                           
77  A. V., «Acção católica e acção comunista», in Novidades, 2.10.1932, Lisboa, p. 1. 
78  «Tácticas políticas», in Novidades, 20.11.1932, Lisboa, p. 1. 
79  «Merecido reparo», in Revolução, 5.12.1932, Lisboa, p. 5. 
80  «Romanamente!», in Revolução, 21.1.1933, Lisboa, p. 1. 
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O ano de 1933 seria, efetivamente, muito significativo no que concerne à expansão 

do fascismo na Europa. O nacional-socialismo triunfaria na Alemanha e com esse 

triunfo acentuava-se a vaga fascista que ia inspirando regimes antiliberais e 

anticomunistas por todo o continente. Nesse sentido, o República, assumindo-se como 

defensor do sistema democrático, não poderia deixar de ver com preocupação o avanço 

do fascismo na Europa. Aliás, essa preocupação seria claramente assumida quando se 

sublinhava que «enquanto o Fascismo foi um movimento circunscrito apenas à Itália 

[…] o mundo não se preocupou» com ele. Nessa altura, ele não representaria mais do 

que «um sarampão [sic] sem perigo algum de contágio». Mas agora, que Hitler tinha 

transplantado «para a Alemanha uma nova cultura dessa doença política e social», «esse 

mal político e social, desvairado e dementado» tinha alastrado pela Europa na qual ia 

contaminando «certas camadas facilmente sugestionáveis». Assim sendo, seria altura 

«de acabar com esse sarampão daninho [sic]» e de o reduzir a «uma sombra passageira 

e impotente» incapaz de se opor à «vontade universal» dos povos de «caminhar para a 

frente»81. 

O DM fazia uma análise completamente diferente daquela que encontrávamos no 

República quanto ao momento político da Europa de 1933. António de Sousa Gomes82, 

então diretor do DM, defendia que «o fascismo, o hitlerismo, o salazarismo» e «o 

comunismo» - e note-se que se incluía já o salazarismo entre as grandes correntes 

ideológicas desse período – seriam «materializações diferentes de pensamentos anti-

individualistas; cada um no seu género, merecendo mais simpatia ou mais antipatia», o 

facto é que todos eles seriam «pedras jogadas a favor pelo novo pensamento social». 

Obviamente que Sousa Gomes diferenciava, de imediato, o comunismo dessas restantes 

forças políticas por este ter mutilado esse pensamento ao só admitir «colaboracionismo 

entre operários»83. Ou seja, numa altura em que os salazaristas acreditavam que o 

desejo das massas não seria mais compatível com os princípios democráticos, apenas o 

fascismo, o nazismo e o salazarismo - fazendo-se já o salazarismo figurar dentro da 

esfera ideológica do fascismo – seriam verdadeiros intérpretes das suas respetivas 

vontades nacionais.  

                                                           
81  CARVALHO, Ribeiro de, «Ideias em marcha. Contra o Fascismo», in República, 7.8.1933, Lisboa, p. 1. 
82  António de Sousa Gomes: Médico por formação viria a ser colaborador íntimo de Salazar na pasta das 
Finanças, seu primeiro chefe de gabinete na Presidência do Conselho, governador civil de Setúbal e de Coimbra, 
director do Diário da Manhã e deputado católico na primeira legislatura da Assembleia Nacional. 
83  GOMES, António de Sousa, «Dois pensamentos», in Diário da Manhã, 21.8.1933, Lisboa, p. 1. 
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Seria, efetivamente, muito difícil que os salazaristas não vissem, já em 1933, o 

nazismo com simpatia quando o próprio Salazar, em entrevista a António Ferro, admitia 

que a Europa deveria ao Führer nazi «o grande serviço de ter recuado com assombrosa 

energia e com empolgantes músculos, as fronteiras do comunismo». É verdade que 

Salazar dizia recear que Hitler fosse «longe demais, no campo económico e social» e 

sublinhava que Mussolini teria sido «talvez mais prudente, mais latino, como era 

natural na sua obra de renovação...»84 Ou seja, a ideia defendida pelo próprio Salazar de 

que o fascismo italiano seria um modelo mais “importável” para Portugal – até porque 

era mais «latino» - do que o nazismo alemão, era substancialmente a mesma que víamos 

ser defendida nas páginas do DM.  

Na sequência destas palavras de Salazar, o DM fazia publicar, logo no dia seguinte 

ao da transcrição das mesmas pelo Novidades, um artigo de Fernando de Pamplona85 no 

qual, desde logo se afirmava que, de facto «o bolchevismo e o fascismo» tinham sido 

«as grandes experiências do primeiro quartel do século XX». Mas, logo de seguida, 

denunciava-se o «império vermelho de Lenine e Staline» por esse ser «brutal e 

desumano», o que o levaria a ser «condenado pela inteligência e pelo veredictum dos 

factos». Obviamente que, «pelo contrário, o Estado Novo de Mussolini constitu[ía] uma 

grande vitória moral, política e económica», sendo por isso «uma fecunda lição que 

outros povos, menos originais ou menos audazes, aceitaram com respeito». Pamplona 

fazia estas afirmações numa altura em que em Portugal Salazar tinha conseguido, tal 

como Mussolini na Itália, implementar um “Estado Novo” que, no caso português, tinha 

até acabado de se fazer plebiscitar, em março de 1933, numa consulta eleitoral da qual 

sairia aprovada a Constituição que institucionalizava definitivamente o novo regime 

salazarista. O fascismo italiano seria tão mais apreciado pelos salazaristas quanto a sua 

obra em Itália se poderia comparar com a ação que Salazar empreendia em Portugal. É 

que, tal como o salazarismo, também o fascismo teria substituído «por um governo forte 

e livre, sem grilhões doirados, os fracos governos constitucionais, filhos da eleição 

                                                           
84  Entrevista de António de Oliveira Salazar a António Ferro in «Depois da Conferência de Londres. A última 
entrevista de António Ferro com o sr. dr. Oliveira Salazar», in Novidades, 22.8.1933, Lisboa, p. 4. (Itálico no original) 
85  Fernando José de Sá Passos Rangel Pamplona (1909-1989): professor liceal, jornalista e historiador de 
Arte. Em 1934, foi distinguido com o Prémio António Enes – extraordinário na categoria de Jornalismo – do 
Secretariado da Propaganda Nacional, pela obra Os Voronoffs da Democracia; este foi o primeiro de vários prémios 
que viria a receber nos anos seguintes. Até ao seu falecimento em Lisboa, a 17 de Maio de 1989, continuou a dar à 
estampa, regularmente, diversas obras didáticas e de História de Arte. 
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corrupta» e «escravos da finança»86. E, se é verdade que, em Portugal, o regime 

democrático – pelo menos em termos formais – da Primeira República não tinha sido 

derrubado diretamente pelo salazarismo mas sim pelos militares, também é verdade que 

os apoiantes de Salazar propagandeavam a capacidade que o salazarismo teve na 

consolidação desse regime autoritário.  

Vendo no comunismo «um inferno terrestre onde a boçalidade eslava se compraz[ia] 

em açular a crueldade asiática, fazendo dos homens rebanhos de carneiros e 

transformando a liberdade numa tragédia angustiosa, cujos limites instáveis» seriam 

«muitas vezes determinados pelas manias atrabiliárias de qualquer chefe cupido ou 

inculto» - como se os grandes chefes do fascismo não pudessem ser eles mesmos 

adjetivados dessa mesma forma -, o DM encontrava, pelo contrário, no fascismo italiano 

um regime que teria «consistido essencialmente em fazer passar uma corrente 

magnética através dos corpos da maioria dos italianos[,] para[,] à sombra desta 

galvanização geral, um homem de génio – Mussolini – poder exercer uma ditadura 

luminosa». Descrever Mussolini como “um homem de génio” poderia não ser de todo 

inaceitável, desde que se não tentasse passar a ideia de que o Duce seria uma qualquer 

espécie de intelectual iluminado do seu tempo – ideia que o DM parecia tentar veicular. 

Aliás, os apoiantes do salazarismo estavam, por essa altura, tão encantados com o Duce 

italiano que na conclusão desse mesmo artigo do DM se defendia que a «personalidade 

inconfundível» do ditador italiano se não poderia «copiar nem imitar»87. Mas, 

efetivamente, se a personalidade de Mussolini seria impossível de ser copiada, a 

verdade é que a sua criação ideológica poderia ser, no mínimo, imitada em várias das 

suas soluções políticas. 

Em todo o caso, quando no DM se analisava o fascismo italiano, via-se nele, já nessa 

altura, algumas daquelas características que os apoiantes de Salazar viriam a descrever 

como grandes qualidades da conduta política do ditador português. Repare-se que o 

diário da União Nacional via como grandes qualidades do fascismo o facto de este não 

ser «um sistema doutrinal, rígido como o socialismo, ou como o da maior parte dos 

partidos políticos». Aliás, «tendo, embora, […] um espírito – nacionalista, unitário, 

estatista, anti-capitalista, corporativo», o fascismo não teria, «no entanto, programa 

                                                           
86  PAMPLONA, Fernando de, «Voronoffs da Democracia. A Ditadura Nacional», in Diário da Manhã, 23.8.1933, 
Lisboa, p. 5. 
87  «Bolchevismo – Fascismo – Salazarismo», in Diário da Manhã, 23.9.1933, Lisboa, p. 1. 
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algum, imediato e preciso». Mais, essa falta de um programa político definido seria «a 

sua suprema força» e tal demonstraria a «sua suprema inteligência», já que, assim a 

política do fascismo poderia «adapta[r]-se, com uma singular habilidade, às 

circunstâncias da política e dos acontecimentos»88. Cremos parecer evidente que esta 

caracterização do fascismo italiano feita pelo DM, corresponderia a uma perfeita síntese 

do pragmatismo político que muitos defendem ter sido o cerne da ideologia salazarista.    

5.3. Os grandes «Chefes»: entre Mussolini, Hitler e Salazar. 

Vimos já como no período de 1930-33 se haviam superiorizado as fórmulas 

autoritárias aos modelos democráticos de organização política das sociedades europeias. 

Vimos, igualmente, como dentro dessa nova estruturação antiliberal de vários regimes 

europeus se digladiavam as duas grandes novas ideologias do século XX: comunismo e 

fascismo. Assim sendo, seria inevitável que dentro desses regimes autoritários se 

evidenciassem os homens que centralizavam em si toda a autoridade, moralidade e 

vontade dos Estados e Nações que agora governavam. Como bem notava Paul Lewis, 

«the Twentieth century has been an age of notable dictators, with powerful figures like 

Adolf Hitler, Joseph Stalin, and Mao Tse-tung influencing politics on a world-wide 

scale», mas a verdade é que «while these have attracted the most attention from political 

scientists, as well as the press, none of them enjoyed such longevity in power as Doctor 

Antonio de Oliveira Salazar, who ruled Portugal as its Premier from 5 July 1932 to 27 

September 1968» (LEWIS, 1978: 623). É nesse sentido que acreditamos ser importante 

dar a conhecer ao leitor a forma como, os quatro jornais que aqui analisamos, viam 

aquelas personagens que foram sendo descritos por esses mesmos órgãos da imprensa 

portuguesa como os grandes «Chefes» do início dos anos 30. 

Em setembro de 1930, numa altura em que o nacional-socialismo estava ainda numa 

fase inicial da sua ascensão, as Novidades, ao dissertarem sobre a personalidade de um 

ainda pouco conhecido Hitler, sublinhavam que, por essa altura, surgiam aventureiros 

«em toda a parte». No entanto, defendia o diário católico que, quando esses se 

arrogavam «destinos históricos, o ridículo e o vazio, que se faz[ia] à sua volta»89 

depressa os liquidariam. Ou seja, as Novidades pareciam prever que esse «charlatão, 

como outro a Terra»90 ainda não teria visto, se viria a eclipsar rapidamente. Mas não 
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eram apenas as Novidades que viam Hitler como um aventureiro político sem qualquer 

futuro. O República, já em março de 1932, sublinhava que Hitler seria «um perigoso 

aventureiro da política internacional sem a inteligência do ex-anarquista Benito 

Mussolini»91.  

Obviamente que quem não concordava com visão a que os republicanos e católicos 

portugueses iam mantendo sobre Hitler eram os nacional-sindicalistas. Esses, pelo 

contrário, desde muito cedo que vinham prevendo a chegada da «hora de Hitler», à qual 

corresponderia até «uma [nova] hora europeia»92. Aliás, durante 1932 os nacional-

sindicalistas pareciam demonstrar simpatia por todos os ditadores que se assumissem 

como tal. Desde logo, seria o próprio Rolão Preto quem, imediatamente na sequência da 

nomeação de Salazar como chefe de governo, afirmava desejar que o novo ditador 

português pudesse vir a, nessa «hora de decisivas resoluções», «encarnar todas as 

nossas [dos nacional-sindicalistas] esperanças, colocando-se à frente de todas as nossas 

reivindicações de nacionalistas e de portugueses». E, efetivamente, os nacional-

sindicalistas pareciam ainda, por essa altura, acreditar que Salazar pudesse vir a ser um 

verdadeiro Duce ou Führer português, o que, a concretizar-se, seria «uma atitude digna 

do nosso entusiasmo [nacional-sindicalista]»93. Aliás, o Nacional-Sindicalismo parecia 

ainda depositar tantas esperanças na ação política de Salazar que levava a que no 

Revolução se afirmasse que «a velha nau do Estado não poderia confiar o leme dos seus 

destinos a outras mãos melhores e mais seguras do que as do piloto insigne [Salazar] 

que, tendo-lhe esvaziado o porão da água que a submergia», não tinha receado «arvorar, 

galhardamente, no topo do mastro grande, para que todos a vissem e aclamassem, a 

bandeira do Nacionalismo Integral Português»94. 

No fundo, aquilo que os nacional-sindicalistas esperavam era que em Portugal, com a 

nomeação de Salazar, se tivesse descoberto um novo Mussolini ou Hitler. Isto porque, 

se vimos já como os homens liderados por Rolão Preto simpatizavam, desde havia 

muito, com a personalidade de Hitler, seria o próprio líder do Movimento quem viria a 

exaltar as qualidades do Duce italiano. Numa altura em que se assistia ao «desabar 

trágico e grotesco do velho mundo democrata e liberal» numa Europa na qual tudo seria 
                                                           
91  «Do panorama europeu. O que quer Hitler? – Para onde vai a Alemanha?», in República, 23.3.1932, Lisboa, 
p. 5. 
92  PRETO, Rolão, «A Revolução Nacionalista em marcha! A hora de Hitler», in Revolução, 23.3.1932, Lisboa, 
p. 4. 
93  PRETO, Rolão, «Alea Jacta Est...», in Revolução, 30.6.1932, Lisboa, p. 1. 
94  E. M. [Évora Macedo], «Orientação», in Revolução, 1.7.1932, Lisboa, p. 5. 
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«podridão e ruínas», «essa figura de bronze grande e ousada» de Mussolini seria, para 

os nacional-sindicalistas, uma «consolação» já que o Duce estaria dando, «a toda a 

hora», «lições de energia e de virilidade» a todo o mundo. Era o próprio Rolão Preto 

quem o afirmava e que terminava esse seu artigo defendendo que Mussolini era «um 

que não abdica[va]», o que levava o líder do Nacional-Sindicalismo a concluir: «Eis um 

chefe»95. 

Em todo o caso, os nacional-sindicalistas acreditavam que a personalidade dos novos 

«chefes da revolução nacionalista em marcha por essa Europa fora» seria 

significativamente diferente daquela que tinha caracterizado os grandes chefes do 

passado. Nesse sentido, Rolão Preto fazia notar que «nem Hitler, nem Mussolini» eram 

«generais ou sequer bacharéis em Direito» - numa clara referência a Carmona e Salazar 

-, o que não impedia que atrás deles enfileirassem «todavia soldados e generais, 

estudantes e catedráticos». Ou seja, para Rolão Preto nem a intelectualidade nem a 

formação académica seriam sinónimos de uma conduta política superior àquela que 

aqueles menos instruídos poderiam defender e protagonizar. O recado era claramente 

enviado na direção de Salazar – Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra – 

que, por essa altura, tinha já vindo a desiludir os nacional-sindicalistas pela sua 

moderação. Aliás, para Rolão Preto essa «reforma do sentido de Chefe» teria aberto 

«novos e largos horizontes à velha Europa», já que o chefe teria deixado de ser «como 

dantes o Messias vago e imponderável, o manipanço germânico [sic] onde o povo» ia 

«espetar os pregos da sua fé...»96.  

Na sua verdadeira obsessão pela figura do “Chefe”, os nacional-sindicalistas 

gastavam boa parte do espaço editorial do Revolução na propaganda das características 

que acreditavam serem indispensáveis ao condutor político do Estado e da Nação. 

Quem mais se encarregava dessa propaganda era o próprio Rolão Preto – desde cedo 

considerado pelos nacional-sindicalistas como o verdadeiro modelo de “Chefe” que 

deveria dirigir os destinos de Portugal – que, desde logo, defendia que «os Brünings» - 

entre os quais se encontraria já, certamente, o próprio Salazar – seriam «o produto dum 

pensamento que os duros empirismos da guerra» tinham condenado. Referia-se Rolão 

Preto ao conservadorismo que tanto haveria de vir a criticar na atitude política de 
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Salazar. Assim sendo, não admiraria que «os Hitlers», quando surgiam, chamassem «a 

si todas as aspirações sociais dos povos e todas as reivindicações económicas e 

nacionais» - coisa que Salazar faria também. De facto, para os nacional-sindicalistas o 

seu líder Rolão Preto demonstrava ser um dos “Hitlers” enquanto que Salazar ia 

demonstrando, cada vez mais, ser um dos “Brünings”. Como tal, também Salazar não 

passaria de um desses «inúteis e miseráveis entraves, que a nação acaba[ria] por varrer», 

e cujo principal erro estaria no facto de acreditarem ser «possível combater um exército 

com uma fórmula, um movimento, que chega[ria] até às profundidades da alma nacional 

com fantasmagorias nascidas dum espírito artificial e vão». E Rolão Preto prosseguia na 

sua investida contra esses «castelos que o bom senso est[aria] construindo na areia, na 

esperança de impedir com eles, o avanço do oceano», profetizando que «hoje um, 

amanhã outro», os Brünings iriam «caindo, quer eles queiram quer não, pois o 

Nacionalismo» seria quem viria a «escreve[r] a História» que nunca teria sido «obra do 

meio termo, mas sim [uma] folha dileta da audácia»97. E essa audácia, em Portugal, 

encontrar-se-ia somente no Nacional-Sindicalismo. 

Para os nacional-sindicalistas o momento seria de definitiva sucessão dos «ídolos de 

barro de há uma dezena de anos» pelos novos «chefes poderosos» que «nos tronos da 

Europa Forte» se iam consolidando como verdadeiros baluartes da tão desejada Nova 

Ordem europeia. Segundo Forjaz Trigueiros, entre esses chefes fortes da Europa 

estavam «Mussolini, Hitler, Alexandre da Jugoslávia» e «Staline»98 - é curioso que, 

mesmo sendo abertamente anticomunistas, os nacional-sindicalistas não deixavam por 

isso de reconhecer que Staline estaria entre os principais ditadores daquela época. Ainda 

assim, obviamente que os ditadores de modelos ideológicos fascistas eram vistos pelos 

nacional-sindicalistas numa perspetiva claramente mais positiva do que todos aqueles 

que ainda preferissem resistir ao alastrar do fascismo na Europa. Note-se que Dutra 

Faria afirmava alegremente que Mussolini seria, já por essa altura, «mais do que um 

simples ditador», o Duce seria já verdadeiramente «um César». E, numa altura na qual 

«Hitler, não obstante as aparências» - percebia-se já que os nacional-socialistas iriam 

perder votos nas eleições legislativas de novembro de 1932, tal como viria, de facto, a 

acontecer – ia «subindo já com passo seguro os primeiros degraus do Poder»99, os 

                                                           
97  PRETO, Rolão, «Brüning. “Já ninguém hoje detêm a marcha vitoriosa do nacionalismo”», in Revolução, 
11.7.1932, Lisboa, p. 1. 
98  TRIGUEIROS, Luís de Forjaz, «Luzes novas», in Revolução, 20.8.1932, Lisboa, p. 5. (Artigo já citado) 
99  FARIA, Dutra, «Vamos a isto, rapazes!», in Revolução, 12.10.1932, Lisboa, p. 1. 
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nacional-sindicalistas, acreditando que a Europa viria a ser varrida pelo avanço do 

fascismo, viam nos ditadores defensores de formas fascistas de regime o modelo a 

seguir.  

Em outubro de 1932, parecendo inevitável que Hitler viesse a sofrer um revés 

eleitoral nas legislativas que se aproximavam, os nacional-sindicalistas, não 

abandonando o seu convicto apoio do Führer nazi, preferiam ir exaltando a qualidades 

políticas do chefe fascista que tinha já conseguido consolidar-se no poder. Nesse 

sentido, o próprio Rolão Preto afirmaria, nesse mesmo mês, que Mussolini representava 

o «chefe no alto e poderoso conceito que esta palavra encerra[va]». Aliás, à medida que 

esse novo César ia triunfando, ir-se-ia assistindo ao «milagre» de ver «o mundo 

transforma[r]-se e toma[r] rumo» - e esse rumo, acreditavam os nacional-sindicalistas, 

seria já claramente traçado por formas fascistas de governação. E, para que se não 

duvidasse da importância que o chefe tinha dentro de todo o sistema político de um 

determinado Estado, Rolão Preto terminaria este seu artigo com a conclusão de que «as 

nações, como grandes famílias» valeriam apenas aquilo que valessem «os seus 

chefes»100 

No fundo, para os nacional-sindicalistas, estaríamos então numa altura na qual «a 

Europa está[ria] a deixar de crer nos homens de senso» para passar a desejar aqueles 

que proclamassem abertamente «princípios totalitários, sem transigências, sem limar de 

arestas»101. Percebe-se claramente que, para os apoiantes do Movimento Nacional-

Sindicalista, Salazar estaria entre a primeira categoria de chefes, sendo que na segunda 

categoria, em Portugal, apenas se poderia encontrar o próprio Rolão Preto. Aliás, os 

nacional-sindicalistas aproveitavam recorrentemente as suas dissertações sobre o 

momento político alemão para enviar recados, mais ou menos claros, a Salazar. Depois 

de os nacional-sindicalistas terem identificado o ditador português com a ação política 

de Brüning, Abílio Pinto de Lemos viria, em novembro de 1932, a aproveitar a falência 

da ação governativa de Von Papen na Alemanha – Papen tinha acabado de deixar o 

cargo de chanceler, em 17 de novembro de 1932 – para englobar a ação política de 

Salazar em Portugal nesse mesmo «teimoso espírito de conservantismo [sic]»102 que 

teria levado Von Papen a fracassar no comando dos destinos da Alemanha.  

                                                           
100  PRETO, Rolão, «Um Chefe. Governar é comandar», in Revolução, 28.10.1932, Lisboa, p. 1. 
101  LEMOS, Abílio Pinto de, «Política. 100%», in Revolução, 3.11.1932, Lisboa, p. 5. 
102  LEMOS, Abílio Pinto de, «Comentários. Von Papen não tinha razão!», in Revolução, 19.11.1932, Lisboa, p. 
5. 
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As Novidades tinham uma visão significativamente diferente daquela que no 

Revolução se apresentava sobre o perfil que os novos ditadores deveriam ter para que 

conseguissem ter sucesso na sua prática política. Sobre esta questão, o jornal católico 

defendia até que «dentro do hitlerismo a obediência se pratica[va] ao avesso», ou seja, 

«obedecendo os chefes e mandando as massas... tal qual como nas piores aberrações 

anarquistas!». Obviamente que o nazismo viria a demonstrar que esta análise das 

Novidades estava completamente errada – depois de Hitler subir ao poder, como já 

vimos, toda a sociedade alemã viria a ser submetida a um rápido processo de 

sincronização de todo o tipo de opinião com o programa defendido pelos dirigentes do 

NSDAP. Em todo o caso, o diário católico defendia que «o que manda» não deveria 

impor «discricionariamente» mas sim servir, assumindo «as responsabilidades do 

mando e o respeito da autoridade pelos direitos e dignidade dos súbditos ou inferiores 

[sic]» - assim mesmo descritos, como se os direitos e dignidade desses seres inferiores 

lhes fossem outorgados pelos seus superiores -, já que, afinal, os ditadores deteriam a 

autoridade apenas para «o bem» dos seus súbditos, devendo, por isso mesmo, as ordens 

do ditador orientar-se no sentido do «bem colectivo» sem terem origem num «qualquer 

orgulhoso capricho». E nesta rebuscada retórica contra a liberdade, as Novidades 

chegavam até a advertir para «uma reincarnação pagã dos velhos conceitos de 

autoridade e de ordem» que teria nos «movimentos hitleristas» - ou seja, sem que o 

especificassem, para os católicos das Novidades existiriam, já por essa altura, mais do 

que um único movimento hitlerista – o seu expoente máximo. Chegava-se assim à 

conclusão de que seria «mister que a consciência católica, consciente da nobreza dos 

seus pregaminhos» se não deixasse «imbaír [sic]»103 por esses mesmos movimentos. 

Cremos que as anteriores declarações feitas nas Novidades poderão ser vistas como 

uma crítica das elites jornalísticas católicas portuguesas aos nacional-sindicalistas pela 

sua atitude declaradamente hitlerófila. Não quer isto dizer que essas elites católicas 

tenham assumido uma posição de coerente denúncia do nazismo alemão, pelo contrário, 

como cremos ter já ficado demonstrado nos capítulos anteriores deste trabalho, a 

posição das Novidades relativamente a Hitler e ao seu partido seria sempre revestida de 

uma ambiguidade que tinha origem na prática católica de se aproximar ou distanciar de 

um determinado movimento, partido ou ideologia políticos segundo a proximidade que 

esses estivessem dispostos a assumir relativamente aos interesses da Igreja Católica. De 
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qualquer forma, as Novidades não eram o único órgão da imprensa portuguesa do 

período a criticar a posição que os nacional-sindicalistas veiculavam através do 

Revolução, muito particularmente, relativamente ao nacional-socialismo alemão – já 

que quando o Nacional-Sindicalismo se dedicava a elogiar Mussolini e a sua forma de 

fascismo, essa crítica cessava quer nas Novidades quer no DM.  

O República, por razões obviamente muito diferentes das das Novidades, criticava 

também o Nacional-Sindicalismo pela sua apologia de uma ideologia profundamente 

avessa aos princípios democráticos. Ainda assim, mesmo para quem sempre se tinha 

assumido crítico quanto ao fascismo italiano, a verdade é que, se Hitler tinha optado por 

ser «a tradução alemã de Mussolini» e se o Nacional-Sindicalismo tinha surgido, em 

Portugal, «com gestos e com um programa copiado da Itália», essas cópias não se 

teriam devido à vontade de o fascismo italiano querer ser imitado no estrangeiro. 

Mesmo assim, reconhecia-se que «por todo o mundo» iam medrando «sagazes e 

prometedores os aspirantes a Mussolini». E, quanto à razão que levava a que no Mundo 

se imitasse o Duce italiano, o diário republicano português reconhecia que essa estaria 

na «eficácia do processo fascista»104. 

Apesar das críticas que eram dirigidas ao Nacional-Sindicalismo, os seus apoiantes 

não cessariam, por sua vez, nas críticas a um Salazar que cada vez mais se lhes 

apresentava como um conservador reaccionário. Essa atitude política de Salazar estaria 

ligada ao facto de este se ter limitado a aceitar «que outros lhe conquistassem o lugar» - 

e, de facto, tinham sido os militares a entregar o poder a Salazar -, sem que para tal o 

então ditador português tivesse dado «o seu esforço». Ou seja, para Rolão Preto, «a 

diferença essencial que h[avia] entre Salazar e os outros Ditadores» seria a de terem 

estes últimos – e, não se especificando quais eram esses ditadores não será difícil de se 

perceber que Rolão Preto se referia em particular a Mussolini e, até mesmo a Hitler que 

por essa altura estava a cerca de um mês de subir definitivamente ao poder na Alemanha 

– conquistado «eles [mesmos] o poder»105, enquanto Salazar se tinha limitado a esperar 

que outros fossem percorrendo esse caminho por si. Mas o líder do Movimento 

Nacional-Sindicalista continuava explicando «as diferenças essenciais a notar entre os 

Ditadores» que se consideravam «eleitos pela Revolução e que dela» seriam «os seus 

                                                           
104  PAMPULHA, Fernando, «Com vista Ao Nacional-Sindicalismo. A expansão fascista e o Italianismo do seu 
meio», in República, 17.12.1932, Lisboa, p. 4. 
105  PRETO, Rolão, «Salazar», in Revolução, 28.12.1932, Lisboa, p. 8. 
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órgãos naturais, e aqueles que como Salazar» se colocavam «apenas na posição de 

aceitar a Revolução, procurando servir dentro dela lealmente e serenamente como se 

fora dela fosse [sic]»106. No fundo, para Rolão Preto, a Salazar faltaria o entusiasmo 

revolucionário que os nacional-sindicalistas tanto apreciavam no fascismo. Para essa 

falta de entusiasmo revolucionário do ditador português muito contribuiria o facto de 

ele ser «um “técnico”», o que faria com que tivesse «um modo de ver muito particular» 

e «um ponto de vista limitado» que o impediriam até mesmo de «conhecer o interesse 

geral do país»107 - justamente aquilo de que Salazar sempre se viria a assumir como 

principal intérprete e defensor. 

Tínhamos já entrado no ano de 1933, ou seja, no ano em que o salazarismo apertaria 

o cerco ao Nacional-Sindicalismo levando à cisão do Movimento, num primeiro 

momento, e forçando a extinção de tudo o que dele subsistisse fora das estruturas de 

controlo salazaristas. Como que prevendo a perseguição salazarista, Rolão Preto ia já 

antes denunciando a falta de audácia política de Salazar. Para o aspirante nacional-

sindicalista a ditador português, Salazar seria daqueles homens que, tendo «nas suas 

mãos as chaves do Destino […] não ousa[va] logo abrir-lhe a porta porque teme[ria] o 

imprevisto» e teria «medo de se deslumbrar diante da grandeza gloriosa que ela 

esconde». A alguém que demonstrava essa falta de coragem política, provavelmente, 

chamar-lhe-iam «prudente os contemporâneos», mas a História reservar-lhe-ia «porém 

um julgamento implacável»108. Mas a verdade é que era a sentença final do Nacional-

Sindicalismo que rapidamente se aproximava, enquanto que o salazarismo viria a 

impedir qualquer tipo de avaliação do ditador português durante mais de 40 anos. 

Com estas declarações de clara rutura entre o salazarismo e o Nacional-Sindicalismo, 

abria-se então um período de debate em volta da figura de Salazar, com os seus 

apoiantes de um lado e os apoiantes de Rolão Preto do outro. E enquanto Rolão Preto 

afirmava abertamente que «Salazar não est[ava] dentro da Revolução, não 

comunga[ndo] nas suas ideias fundamentais»109, no DM, seria António de Sousa Gomes 

quem se encarregaria, de imediato, de defender as qualidades políticas de Salazar. Para 

o então diretor do DM, Salazar seria um daqueles «grandes homens de Estado» que, 

                                                           
106  PRETO, Rolão, «Salazar. Revolução e “experiência”», in Revolução, 2.1.1933, Lisboa, p. 1. 
107  PRETO, Rolão, «Salazar. Capacidade política e tecnicidade – João Franco e Salazar – A ingratidão dos 
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«dotados de excepcionais qualidades», seriam «levados a aplicar a sua superior 

inteligência, a sua vontade, a sua competência» e «as suas qualidades de trabalho à 

arrumação do meio social»110 em que surgiam. Ora, se tivermos em conta que o próprio 

Rolão Preto viria a defender que «governar porém em Ditadura» seria «comandar» e 

«impor discricionariamente a sua vontade ou a vontade dum povo, aos outros homens», 

facilmente perceberemos que as divergências entre nacional-sindicalistas e salazaristas 

se davam essencialmente quanto à figura de Salazar e muito pouco quanto à forma ideal 

de governação dentro de um sistema ditatorial111.  

Pouco depois seria a vez de o cronista mais abertamente hitlerófilo a escrever nas 

páginas do DM, Ângelo César112, defender que Hitler sendo, «um dinamizador 

estupendo da sua raça», e Mussolini um verdadeiro «chefe do velho Império Romano, 

ressuscitado e… ressuscitando», estariam no mesmo nível do «Homem que sem 

clamores, sem exibicionismo, sem… hesitações, pouco a pouco (aqui também melhor 

seria dizer – muito a muito…)» ia, em Portugal, «concentrando o Poder nas suas mãos 

impolutas, usando dele com previdência, com energia para obter os meios sem os quais 

as nossas faltas» não seriam «suprimidas, e as nossas ruínas restauradas». Esse homem 

era, obviamente, Salazar. Ângelo César reconhecia que Salazar não tinha dado «um 

passo para ser Chefe» - o que, como já vimos, servia de razão para que os nacional-

sindicalistas o colocassem fora da revolução nacional – mas, sublinhava essa espécie de 

bondosa abnegação de Salazar que «vendo o imperativo das realidades e da 

consciência» tinha aceite «o mandato providência do Poder». Ângelo César não fazia 

mais, com estas últimas declarações, do que propagandear a ideia – sempre tão invocada 

pelo próprio Salazar ao longo dos anos em que deteve o poder – de que o novo ditador 

português o era, não por sua vontade, mas, pelo contrário, com grande sacrifício 

pessoal. Aliás, Ângelo César afirmaria mesmo que «o nosso Chefe sacrifica[va]-se e 

oferta[va]-se integralmente», com o intuito de «servir sempre até ao fim!». Nessa 

«grande lição de César», esse outro César português, concluía que seria tempo de 

                                                           
110  GOMES, António de Sousa, «Causas da Civilização», in Diário da Manhã, 5.1.1933, Lisboa, p. 1. 
111  Sobre estas questões remetemos o leitor para a consulta de dois trabalhos de António Costa Pinto: PINTO, 
António Costa, Os camisas azuis: ideologia, elites e movimentos fascistas em Portugal, 1914-1945, Lisboa: Editorial 
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«cerrar fileiras ao redor do nosso Chefe» e de «segui-lo sempre por todos os caminhos», 

«até mesmo onde menos se espere a traição». Essa seria a ação de «todos os portugueses 

bons» que deveriam defender «sempre o seu Chefe de todos – de todos! – os 

portugueses maus»113. 

Entre esses “portugueses maus” estariam, certamente, para Ângelo César, os 

apoiantes do Nacional-Sindicalismo. Mas a verdade é que esses iriam ainda ganhar um 

novo alento na sua crítica – e, ainda, moderada oposição – a Salazar quando, a 30 de 

janeiro de 1933, viam, finalmente, o Führer nazi – por quem há muito se sentiam 

inspirados – chegar ao cargo de chanceler alemão. Para Rolão Preto, com a nomeação 

de Hitler como chanceler nos «destinos da Europa acaba[va] de ouvir-se uma hora 

singular!» - singular e, como se viria a verificar, trágica. Mas o líder do Nacional-

Sindicalismo aproveitava essa “hora de Hitler” para criticar esses «homens 

providenciais» que agora deveriam envergonhar-se ao verem que «contra toda a razão, 

contra toda a lógica» e «contra todo o bom senso», «Hitler e os caceteiros» - assim 

havia quem tivesse descrito os nazis em Portugal – tinham-se tornado «senhores do 

poder na ponderada, fria e libérrima Alemanha»114. Parece evidente que Rolão Preto 

procurava insinuar que se nessa Alemanha “ponderada” e “fria” se abandonava, por essa 

altura, o bom-senso, esse deveria deixar de ter qualquer espaço em Portugal e, 

obviamente, que com ele deveria desaparecer também a figura de Salazar. 

Logo a seguir, Ângelo César voltava à carga mas desta vez com uma «lição de 

Hitler». O cronista do DM concordava que «a mocidade portuguesa» - leia-se, os 

nacional-sindicalistas – deveria, de facto, aprender com a «grande lição da vitória de 

Hitler». Mas, obviamente, que, para Ângelo César, a lição que os nacional-sindicalistas 

deveriam aprender com a vitória de Hitler era significativamente diferente daquela que 

os homens liderados por Rolão Preto retiravam do triunfo do líder nazi. É que, para 

César, «Hitler, o condicional adversário do marechal-Presidente» tinha recebido 

«legalissimamente das mãos deste a chefia do Governo», facto de deveria fazer com que 

a juventude nacional-sindicalista aprendesse a «distinguir entre o oportunismo dos 

falsos chefes e o realismo dos verdadeiros»115. Aquilo que César parecia querer ensinar 

aos nacional-sindicalistas seria algo de muito semelhante àquilo que, na prática viria a 
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acontecer. Ou seja, César defendia, no fundo, que os nacional-sindicalistas deveriam 

procurar conquistar o poder dentro das próprias estruturas do regime, isto é, de forma 

“legal”. Essa seria, para o cronista do DM, uma atitude realista dos nacional-

sindicalistas e, portanto, louvável. O problema, obviamente, é que alguns nacional-

sindicalistas não aceitariam integrar-se nessas estruturas enquanto o seu líder, Rolão 

Preto, não fosse o ditador indisputado do regime português – esses viriam a ser os 

nacional-sindicalistas que resistiriam ao “convite” de Salazar para que se integrassem na 

União Nacional116 -, algo que, como facilmente se percebe, Salazar não estaria disposto 

a permitir. 

A verdade é que, não partilhando todo o entusiasmo que os nacional-sindicalistas 

manifestavam no Revolução pela vitoria de Hitler na Alemanha, também os salazaristas 

que escreviam no DM aproveitavam esse «momento histórico da vida da Alemanha, e 

talvez da Europa» para relembrarem que, em Portugal, teríamos igualmente «entre nós 

um chefe que também se inspira[va] duma fórmula eterna: Tudo pela Nação, nada 

contra a Nação» e que, tinha também dito «um dia: “a Nação não se confunde com um 

partido, um partido não se identifica com o Estado”». Quem o havia dito tinha sido 

Salazar que em Portugal havia criado essa forma portuguesa do “Deutschland über 

alles” alemão. Tratava-se, no fundo, de expressões que entre si partilhavam, antes de 

mais, o ultranacionalismo tão característico das formas fascistas de governação. Aliás, 

esse mesmo utranacionalismo ser-nos-ia “ensinado” pelos «grandes chefes das grandes 

Nações» - e entre eles estariam, certamente para o DM, Salazar, Mussolini e Hitler – 

através do «seu alto exemplo»117. 

Curioso é que tenha sido o próprio DM a publicar nas suas páginas excertos de uma 

entrevista dada por Rolão Preto ao Ahora, de Madrid. Nessa entrevista que 

sintomaticamente o jornal espanhol decidiu intitular de «Também em Portugal há nazis. 

Um Hitler português» - e note-se bem que o Ahora chamava nazis aos nacional-

sindicalistas, e não simplesmente fascistas como muitos, em Portugal, os descreviam –, 

perguntava-se a Rolão Preto se os nacional-sindicalistas estavam com Salazar, ao que o 

líder do Nacional-Sindicalismo terá respondido apenas: «estamos… com o interesse 

                                                           
116  Em Julho de 1934 Salazar faz publicar uma nota oficial no Diário de Notícias na qual “convida” os nacional-
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nacional-sindicalista, de elemento de ordem que pretendia ser, se tinha transformado em “elemento perturbador e de 
desagregação das forças nacionalistas do Estado Novo”» (MEDINA, 1978: 10). 
117  «A Pátria e o Partido», in Diário da Manhã, 7.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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nacional»118. Ora, vimos já que Rolão Preto defendia que Salazar, enquanto técnico, não 

poderia interpretar o interesse nacional. Torna-se, portanto, óbvio que o Nacional-

Sindicalismo, de uma posição inicial de apoio à nomeação de Salazar como Presidente 

do Conselho, tinha evoluído num sentido de claro distanciamento entre si e o 

salazarismo. Assim sendo, Salazar não demoraria a dedicar-se à neutralização daquela 

que percebia ser uma ameaça ao seu poder – pelo menos enquanto os nacional-

sindicalistas apoiassem Rolão Preto e não a sua figura -, provocando primeiro a divisão 

do Movimento e depois a sua definitiva extinção. 

Numa altura em que ditadores como Hitler e Mussolini eram já «os ídolos da 

reacção, sobretudo europeia»119, o República reconhecia existirem, também em 

Portugal, os «nossos hitleres de via reduzida [sic]»120 - acreditamos que o diário 

republicano se referisse aos nacional-sindicalistas – que aspirariam virem a ser uma 

espécie de cópias do verdadeiro Hitler. Para o jornal republicano – que continuava a 

adjetivar Hitler como «vagabundo» -, o líder nazi, por sua vez, aspiraria apenas «a ser o 

tipo austero do ditador rígido, violento, mais que o senhor absoluto dos tempos feudais, 

o tirano que, empunhando a vara do mando» se não visse obrigado a reconhecer outra 

lei que não fosse «a sua vontade, expressa através das suas ambições e dos seus 

instintos»121. De facto, os republicanos portugueses que ainda se iam batendo pela 

superioridade política e moral do sistema democrático perceberam, desde muito cedo, 

que o nazismo viria a atropelar toda a espécie de direitos individuais e humanos. 

Os nacional-sindicalistas é que continuavam a buscar inspiração no Führer nazi. 

Aliás, «Hitler, Mussolini, Mustafá Kemal, Primo de Rivera e outros» eram usados pelos 

nacional-sindicalistas para justificarem a sua constante batalha contra o liberalismo do 

«estúpido século XIX». Nesse sentido, esses grandes chefes não seriam mais do que 

«exemplos formidáveis da verdade»122 que ao Nacional-Sindicalismo assistiria quanto 

ao seu empenho antidemocrático. Mas a realidade é que, por mais que outros exemplos 

de “grandes chefes” existissem por toda a Europa e por todo o mundo, eram os chefes 
                                                           
118  «Também em Portugal há nazis. Um Hitler português», in Ahora, cit. in «Ao de leve… Registo de opiniões», 
in Diário da Manhã, 7.2.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
119  «Hitler, o vagabundo. Ódio que não cansa, contra os aliados – O culto da independência e da liberdade dos 
povos ameaçado pelo hitlerianismo», in República, 2.3.1933, Lisboa, p. 4. 
120  «Hitler, o vagabundo. As primeiras visões da derrota criam ambiente ao novo Messias – A caminho da 
queda do imperialismo alemão», in República, 16.2.1933, Lisboa, p. 4. (Itálico no original) 
121  «Hitler, o vagabundo. De desordeiro, de agitador sem nome e sem pátria aos mais feroz dos tiranos – O 
sonho dum louco», in República, 1.3.1933, Lisboa, p. 4. 
122 Sem título, in Revolução, 22.2.1933, Lisboa, p.1. 
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do fascismo europeu que mais fascinavam os nacional-sindicalistas. Prova disso mesmo 

eram as afirmações de Abílio Pinto de Lemos que, depois de voltar a sublinhar que «que 

Mussolini [era] César», declara que Hitler seria já «quási um herói invencível dos 

“Nibelungos”»123.  

Pouco depois seria a vez de António Tinoco dissertar sobre a mística que deveria 

rodear os grandes chefes dessa Nova Ordem que se iria criando. Para Tinoco, seria 

inegável que os povos se conduziriam «pela mística arrebatadora das grandes ideias», 

mas, mais ainda, pela «dos grandes homens». Seria portanto condição essencial para 

uma boa forma de regime que existisse essa mística «em redor do homem forte e 

dominador» que deveria saber «gritar a sua fé» e «arrastar as massas, ainda mais por si 

próprio [do] que pela sua obra». No fundo, falava-se desse mesmo misticismo que desde 

cedo viria a envolver a figura do Führer nazi e que viria a permitir que na Alemanha se 

criasse, a determinada altura, um verdadeiro culto da figura de Hitler, que, por muitos, 

tinha passado a ser visto como o grande chefe infalível. Mas se é importante perceber 

como os nacional-sindicalistas adoravam essa figura ríspida e, cada vez mais, violenta 

de Hitler, é mais importante ainda perceber que, já com grande desânimo, Tinoco 

afirmava claramente que, em Portugal, não se havia criado «de forma completa, este 

género de entusiasmo» e «de mística»124. Definitivamente, Salazar não tinha o 

entusiasmo dos nacional-sindicalistas enquanto chefe. De facto, Salazar nunca viria a 

ser o chefe cheio de mística e irresistivelmente carismático pelo qual o Nacional-

Sindicalismo ansiava. 

Pese embora essa falta de mística do ditador português quando comparado com os 

grandes chefes fascistas seus contemporâneos, no DM todos estariam «persuadidíssimos 

que muito antes de... 2 mil anos» - desde logo, é uma periodização curiosa – apareceria 

alguém «a historiar a evolução portuguesa, num livro sensacional» ao qual daria o título 

de «“La Leçon de Salazar”»125 - o que, de facto, viria a acontecer é que, a partir de 

1935, surgiria, em Portugal, uma série de quadros “didácticos”, de uso obrigatório nas 

escolas primárias, com o nome de “A Lição de Salazar”. Aliás, os salazaristas que 

                                                           
123 Designação dada, na mitologia germânica, aos possuidores de um tesouro, o anel do Nibelungo e que 
habitariam no Norte gelado de Niflheim. LEMOS, Abílio Pinto de, «Hora de entusiasmo», in Revolução, 22.2.1933, 
Lisboa, p. 1. 
124 TINOCO, António Lepierre, «Política. Nacional-Sindicalismo – Mística», in Revolução, 15.3.1933, Lisboa, p. 
5. 
125 BURNAY, M. Ortigão, «Crónica de Paris. A lição de César – Fascismo, Bolchevismo, Salazarismo», in Diário 
da Manhã, 30.4.1933, Lisboa, p. 7. (Itálico nosso) 
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escreviam no DM sublinhavam que «se os nossos jovens intelectuais duma maneira 

geral» estudavam «Maurras», «Henri de Man», «Lenine», «Staline», «Hitler» e 

«Mussolini», esquecer-se-iam, no entanto, «de estudar o fenómeno português»126 que 

seria Salazar. Afinal, se era verdade que a «atenção dos povos volta[va]-se […] para os 

grandes chefes» - e aqui se incluíam apenas Hitler, Mussolini, Salazar e Roosevelt, 

deixando-se de fora, por razões óbvias, os ditadores comunistas  - por eles serem 

«exemplos de criadores dum mundo novo», o ditador português, à imagem dos 

restantes, «levanta[va] [também] das ruínas os esteios da Civilização, restaurando as 

finanças, a economia, a autoridade do Estado, a unidade e a independência da Nação». 

Ou seja, Salazar estaria, tanto como Hitler ou Mussolini, dentro dessa «onda de 

renovação, que alastra[va] pelo Mundo»127. E essa era já uma onda claramente fascista. 

Por mais que os salazaristas tentassem que o Nacional-Sindicalismo desse o seu 

apoio a Salazar, estes últimos – pelo menos alguns deles - pareciam não ceder. O nome 

que se fazia constar entre Mussolini e Hitler, no Revolução, não era o de Salazar mas 

sim o de Rolão Preto. Aliás, a convicção de que Rolão Preto seria o líder ideal para a 

condução da Ditadura Nacional era bem sublinhada entre a imprensa nacional-

sindicalista. Exemplo disso mesmo era o artigo do Reacção128 que o Revolução 

transcrevia nas suas páginas. Nesse artigo descrevia-se Rolão Preto como um 

«extraordinário» e «vigoroso […] dominador comandante de almas!», concluindo-se 

que, portanto, «a Revolução Portuguesa» teria encontrado no líder nacional-sindicalista 

– e não em Salazar - «o seu Chefe necessário»129. 

A verdade é que, em breve todos aqueles que não apoiassem esse «Chefe que se 

est[aria] impondo à admiração» da sua «época: Salazar»130, seriam perseguidos até ao 

momento em que cessassem todo e qualquer tipo de contestação da figura do recém-

ditador português. 

5.4. «Na vanguarda» das Ditaduras: modelo alemão ou português? 

Cremos ter ficado já evidente no decorrer deste nosso trabalho que os anos 20 e 30 

do século XX foram marcados pelo avanço das formas ditatoriais de governação por 

toda a Europa. Parece-nos óbvio que «por toda a parte a crise económica, política e 
                                                           
126 GOMES, António de Sousa, «Democratismo e Salazarismo», in Diário da Manhã, 5.6.1933, Lisboa, p. 1. 
127 P. R., «Confiança», in Diário da Manhã, 30.7.1933, Lisboa, p. 1. 
128  Semanário nacional-sindicalista de Águeda. 
129 GUIMARÃES, António Correia de Oliveira; Cláudio, «Um comandante de almas», in Reacção, cit. In 
Revolução, 11.5.1933, Lisboa, p. 6. 
130 «Libertação», in Diário da Manhã, 22.9.1933, Lisboa, p. 1. 
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social do primeiro pós-guerra, e as consequências da Grande Depressão na passagem 

dos anos 20 para os anos 30, constituíram um terreno de cultura para movimentos e 

inspirações de tipo fascista» (COLLOTTI, 1992: 221). Num clima político de 

generalizada repulsa pelo liberalismo Oitocentista, parece-nos ainda mais ou menos 

consensual que, quer o salazarismo, quer o nazismo, se viriam a assumir como «elos 

numa corrente de movimentos contemporâneos portadores de uma “ideia nova” com 

“vocação de futuro”, cujo objectivo último seria a construção de uma Nova Ordem 

social e internacional» (LOFF, 2003: 284). Isso não significa, obviamente, que entre as 

políticas que Salazar e Hitler viriam a adotar, enquanto chefes dos governos português e 

alemão, não existissem vários pontos de divergência e diferenciação entre as duas 

fórmulas ditatoriais que se haviam consolidado entre 1930-33. Nesse sentido, cremos 

ser particularmente importante perceber como os quatro jornais que analisamos 

abordavam determinadas caraterísticas que pudessem marcar pontos de distinção ou de 

contacto entre os novos regimes português e alemão e, para além disso, perceber ainda 

qual dessas duas soluções governativas era vista pelas elites jornalísticas do período 

como estando na “vanguarda”política do seu tempo. 

Logo em outubro de 1930, as Novidades afirmavam que o «nosso são nacionalismo» 

seria, efetivamente, «o mais são da Europa»131, o que não impedia que, nesse mesmo 

mês, fosse o próprio República a reconhecer que «a prática do fascismo – sem lhe 

copiarmos, evidentemente, os processos – pode[ria] ser para nós uma lição» que 

deveríamos utilizar «na preparação do futuro»132. Seria importante que o diário 

republicano tivesse explicado aos seus leitores qual seria a lição que os portugueses 

deveriam retirar do fascismo já que, afirmando-se como liberal, o jornal liderado por 

Ribeiro de Carvalho seguiria na crítica de todas as fórmulas ideológicas que se 

afirmassem como abertamente autoritárias. Aliás, seria o próprio Ribeiro de Carvalho a 

denunciar «os nossos reaccionários» por estes andarem «doidos de amor pela Alemanha 

conservadora e pela Itália fascista»133. E embora a contradição entres estas duas 

afirmações feitas no jornal republicano seja absolutamente evidente, a verdade é que 

Ribeiro de Carvalho teria razão ao denunciar essa atração que os conservadores 

                                                           
131  «O Momento Internacional. A abertura do Reichstag», in Novidades, 19.10.1930, Lisboa, p. 1. 
132  «A lição do Fascismo. O que é preciso fazer na preparação da mentalidade republicana das gerações 
futuras», in República, 28.10.1930, Lisboa, p. 4. 
133  CARVALHO, Ribeiro de, «Tema para um sermão. Rússia bolchevista e países burgueses», in República, 
26.5.1931, Lisboa, p. 1. (Artigo já citado) 



195 

 

portugueses iam já sentindo, já não só pelo fascismo italiano, mas também pelas 

soluções autoritárias que se iam apresentando na Alemanha desse período – e entre elas 

já se incluía, com uma força significativa, a do nacional-socialismo. Efetivamente, em 

Portugal o «namoro com o fascismo já estava em curso antes do início da guerra de 

Espanha» (MENESES, 2010: 194), em 1936. 

Já durante o ano de 1931, o DM procurava explicar aos portugueses «o porquê das 

Ditaduras». Afirmava-se então que «nenhuma situação nova vence[ria] e perdura[ria]» 

se não encontrasse «um ambiente propício», ambiente que «entre nós, como na 

Espanha, como na Itália, estava feito pela impotência administrativa dos partidos». Não 

referia o DM que esse ambiente tinha sido, em grande parte, criado pelas precárias 

condições sociais herdadas do pós-Guerra e, a partir de 1929, pela crise económica 

mundialmente generalizada no período da Grande Depressão. A verdade é que, desde 

logo, o DM tenta passar a ideia de que «o caminho da salvação nacional encetado por 

nós» portugueses, ia já «sendo seguido também pelos outros povos, naquela 

compreensão das realidades políticas que exigem como base a uma boa entente 

económica internacional a indispensável arrumação interna». Concluindo-se que, fora 

desse rumo, supostamente traçado pela Ditadura Nacional, apenas existiriam «as ilusões 

fantasticamente suicidas dos encantadores de povos»134. Entre esses “encantadores de 

povos” estaria ainda Hitler que na Alemanha ia conquistando cada vez mais apoio 

popular através da sua propaganda de uma forma de fascismo mais inflamada do que a 

de Mussolini. 

A verdade é que, se antes das eleições presidenciais alemãs, em março/abril de 1932, 

Hitler era visto por muita imprensa portuguesa como um “aventureiro” político que 

estaria condenado ao fracasso, mais ou menos próximo, depois dessa consulta eleitoral, 

na qual, relembre-se, o líder nazi tinha conseguido obter já cerca de 36% dos votos – 

resultado que não evitaria, no entanto, a reeleição do marechal Hindenburg como 

Presidente do Reich -, o Führer nazi tinha passado a figurar já entre os grandes 

dirigentes políticos dos inícios dos anos 30. Prova disso mesmo era a inclusão que, em 

junho de 1932, o DM fazia do líder nazi numa lista de grandes chefes políticos que iam 

propagandeando uma fórmula política de «Nacionalismo-social». Hitler figuraria já 

entre os «orientadores conscientes» que procuravam «a única solução capaz de enfrentar 

e harmonizar as perigosas dissidências dos partidos ou as ameaças formidáveis do 
                                                           
134  F. A. de C., «O porquê das Ditaduras. Diário Internacional», in Diário da Manhã, 4.8.1931, Lisboa, pp. 1 e 6. 
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socialismo revolucionário». Ou seja, o líder nazi estaria já do mesmo lado da Ditadura 

Nacional portuguesa, tentando fazer com que as classes trabalhadoras não se 

convertessem «em elementos de desagregação internacional ou anti-nacional – mas sim 

em preciosas colaboradoras da revolução nacionalista»135.  

Quem no DM mais apoiava essa forma de “nacionalismo-social” era o próprio 

António de Sousa Gomes – apoiante de Salazar e então diretor do DM. Essa defesa que 

Sousa Gomes ia fazendo nas páginas do DM viriam a merecer a crítica dos nacional-

sindicalistas no Revolução. Quem começaria com essas críticas seria o próprio Dutra 

Faria que, desde logo, confessava não perceber o que seria esse «social-nacionalismo» 

que o diretor do DM defendia. Aliás, Dutra Faria sublinhava que «o nacionalismo social 

ou, à alemã, o social-nacionalismo» - enganava-se Dutra Faria na ordem das palavras 

quando aqui se referia ao nacional-socialismo alemão – seria até «uma expressão sem 

sentido ou, quando muito, com pouco sentido». Mas Faria ia ainda mais longe ao 

defender que «Nacionalismo» seria até «uma palavra vaga» e que, para além do mais, 

seria sempre «social» por ser «sempre uma doutrina aplicada a uma sociedade». Assim 

sendo, Faria questionava-se se não seriam «sinónimos o nacionalismo-social e o 

nacionalismo integral», tão apregoado pelos nacional-sindicalistas, dando, logo de 

seguida a resposta a essa interrogação: «são mesmo, com certeza, sinónimos». E, sendo 

assim, Faria concluía que Sousa Gomes deveria substituir essa sua «expressão vaga por 

uma expressão precisa»136 - ou seja, deveria passar a apregoar o nacionalismo integral 

do Nacional-Sindicalismo. 

Pouco depois de Dutra Faria, seria a vez de ser João do Amaral a criticar o «”social-

nacionalismo”» defendido por Sousa Gomes por esse não ser sequer «português» - 

repare-se na grande ironia desta crítica: os salazaristas (e não só…) criticavam 

constantemente os nacional-sindicalistas por estes defenderem ideologias estrangeiras, 

particularmente o fascismo italiano e, mais tarde, o nacional-socialismo alemão. 

Chegava agora a vez de serem os nacional-sindicalistas a denunciarem a propaganda de 

uma ideologia “não nacional” por parte dos apoiantes da ditadura salazarista. Aliás, 

Amaral iria ainda mais longe ao afirmar que adotar essa ideologia defendida por Sousa 

Gomes seria «reduzir o nacionalismo português a uma espécie de nacionalismo 

                                                           
135  «Política nova», in Diário da Manhã, 26.6.1932, Lisboa, p. 1. (Itálicos no original) 
136  FARIA, Dutra, «Nota política. “Palavras oportunas”», in Revolução, 23.2.1932, Lisboa, p. 4. 
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alemão...invertido», faltando apenas «adoptar também a cruz dos nazi[s]»137. Nesse 

mesmo número do Revolução, Dutra Faria perguntava a Sousa Gomes: «em que é então 

que o sr. dr. Sousa Gomes discorda de nós?»138. De facto, as discordâncias entre 

salazaristas e nacional-sindicalistas pareciam resumirem-se ao apoio dado, ou não, à 

figura de Salazar, com a particularidade de serem, por essa altura, os homens liderados 

por Rolão Preto quem criticava a propaganda de uma forma de nacionalismo estrangeiro 

feita em Portugal pelo próprio diário de apoio da Ditadura Nacional. 

Parece, portanto, evidente que esse «nacionalismo enaltecido» pelos apoiantes da 

ditadura portuguesa «estava [já] associado à força internacional do fascismo» (LOFF, 

2008: 911). No fundo, o aspeto da ditadura portuguesa no qual mais discordavam 

salazaristas e nacional-sindicalistas, seria, por essa altura, o de aquela se embaraçar 

«ainda algumas vezes, na perigosa teia das contemporizações e das transigências com o 

adversário, esquecendo-se de que só a violência» poderia constituir «a arma capaz de 

alcançar uma vitória segura e incondicional». Isto não queria dizer, obviamente, que os 

salazaristas não apoiassem formas violentas de repressão da dissidência política – essas, 

tendo já sido adotadas pela Ditadura Militar na repressão do Reviralho, entre 1927 e 

1931, viriam a ser também sistematicamente utilizadas pelo salazarismo ao longo dos 

anos em que se manteria no poder -, mas sim que, ao contrário dos nacional-

sindicalistas, Salazar e os seus apoiantes percebiam que era necessário, numa primeira 

fase, procurar a maior base de apoio político possível no sentido de consolidar o novo 

regime do Estado Novo. Afinal, apesar da sua evidente simpatia para com as formas 

fascistas de organização do regime político de um determinado Estado, os apoiantes do 

salazarismo não viam ainda – ou pelo menos não o declaravam ainda abertamente - na 

«provável ditadura alemã de Hitler» um «futuro modelo das ditaduras vitoriosas», como 

os nacional-sindicalistas. É que o Nacional-Sindicalismo tinha definitivamente passado 

grande parte do seu entusiasmo revolucionário do fascismo italiano para o nazismo 

alemão, fazendo com que os seus apoiantes vissem, nessa «hora de extremas 

ideologias»139, na Alemanha o modelo a seguir.  

O mais entusiástico apoio que os nacional-sindicalistas davam ao emergente 

nacional-socialismo alemão não significava, contudo, que estes tivessem abandonado, 

                                                           
137  AMARAL, João do, «Aqui D’El Rei!...», in Revolução, 25.2.1932, Lisboa, p. 3. (Itálico no original) 
138  FARIA, Dutra, «Nota política. Nacionalismos e nacionalismo», in Revolução, 25.2.1932, Lisboa, p. 4. 
139  GUIMARÃES, Cláudio e António Correia de Oliveira, «Ditaduras», in Revolução, 11.3.1932, Lisboa, p. 3. 
(Artigo já citado) 
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na sua totalidade, o apoio que, com todo o gosto, davam ao fascismo italiano. Pelo 

contrário, António Tinoco afirmaria até que Mussolini tinha rasgado «decididamente os 

horizontes dessa Itália Nova», cujo «exemplo» deveria ser imitado no sentido de, 

também em Portugal, se ver «realizado o Novo Estado, autoritário descentralizador, 

representativo, corporativista»140. Nesse mesmo sentido, António de Sousa Rêgo viria a 

afirmar que a «revolução fascista» na Itália seria «em tanto […] irmã da nossa»141, 

embora defendesse também que, «mais do que o fascio» deveria vir a ser «o movimento 

nazi» aquele que viria a gravar «a fisionomia política, económica e social da Europa no 

século [XX]»142. 

Apesar da inspiração que o Nacional-Sindicalismo ia buscar à ditadura fascista 

italiana e ao movimento nazi em ascensão, o próprio líder do Movimento, Rolão Preto, 

declararia que «a epopeia dos nacionalistas portugueses» nada teria a «recear nem no 

brilho nem no valor» se a comparássemos com «as epopeias nacionalistas europeias»143 

que iam ilustrando esse tempo. Essa posição assumida por Rolão Preto e pelos nacional-

sindicalistas era, no fundo, muito próxima daquela que se ia assumindo nas páginas do 

DM. No órgão da União Nacional reconhecia-se que não poderíamos «deixar de ver 

com simpatia esta doutrina [do nacional-socialismo] anti-individualista e anti-

internacionalista, que tanto se assemelha à da Ditadura Portuguesa, aqui defendida 

constantemente». Aliás, a ascensão do nazismo na Alemanha mostraria até «como a 

corrente do nacionalismo orgânico, triunfante em Portugal» ia «triunfando na Alemanha 

e em toda a parte», terminando-se com a ideia de que Hitler se «encontra[ria] com a 

nossa cruzada por um nacionalismo social»144. Ou seja, o crescente sucesso do nazismo 

na Alemanha era usado pelo DM para legitimar o caminho político que a ditadura 

portuguesa ia percorrendo. 

Se é verdade que o salazarismo se procuraria demarcar quer do fascismo italiano 

quer do nazismo «pela [sua] origem histórica», aquilo que na imprensa de apoio à 

ditadura – cada vez mais salazarista – se ia escrevendo por essa altura parece desmentir 

uma suposta demarcação «ideológica» entre essas correntes políticas, como defende 

Manuel Braga da Cruz (cf. CRUZ, 1988: 37). Isto porque, no DM, por exemplo, 

                                                           
140  TINOCO, António, «Nota política. Política nova», in Revolução, 11.3.1932, Lisboa, p. 4. 
141  RÊGO, António de Sousa, «Revolução clima duro», in Revolução, 24.3.1932, Lisboa, p. 1. 
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afirmava-se que «a nossa alegria colectiva» teria «como a poderosa alegria fascista» um 

«formidável “sentido triunfal”!»145. Embora, por razões óbvias, se apressassem os 

salazaristas que escreviam no DM a sublinhar que, quando propagandeavam o fascismo, 

não defendiam com isso qualquer forma de «fascismo à italiana transplantado para 

Portugal»146. Obviamente que o regime português, afirmando-se nacionalista convicto, 

não poderia nunca assumir-se como uma mera cópia de uma qualquer outra forma de 

nacionalismo estrangeiro. Mas, parece claro que uma adaptação de, pelo menos, 

algumas fórmulas de governação caraterísticas do fascismo não só não estaria fora de 

questão para um salazarismo ainda emergente, como era mesmo defendida por alguns 

apoiantes de Salazar nas páginas da imprensa nacional. 

De facto, o «salazarismo não foi nem uma ditadura de movimento, como o nazismo, 

nem uma ditadura de partido, como o fascismo, mas sim uma ditadura de governo» 

(CRUZ, 1988: 255, itálico no original) o que faz com que muitos possam considerar que 

o salazarismo nunca foi «um fascismo na acepção plena do termo» - haveria aqui que 

discutir o que poderá ou não caber nesse mesmo termo147. E é verdade que, apesar de 

uma constante apologia da ideologia e regime fascistas, no DM havia o cuidado de se 

sublinhar que «a Ditadura, em Portugal» não era «fascista, hitlerista, riverista ou 

pilsuldistica [sic]» mas simplesmente «portuguesa e, por isso mesmo, 

intransigentemente nacionalista». Aliás, afirmava-se até que «querer ver neste 

nacionalismo uma cópia do fascismo» seria «correr atrás do absurdo»148. A verdade é 

que parece-nos ser evidente, pela análise dos quatro jornais de que nos ocupamos, que, 

já nesse período de 1930-33, nas elites jornalísticas e políticas portuguesas estava criada 

uma tal empatia com o fascismo italiano – e crescentemente até, com o próprio nazismo 

– que seria muito difícil que o futuro regime salazarista passasse ao lado da influência 

das soluções fascistas de governação e estruturação do Estado e da sociedade. 

Caso de clara hitlerofilia no DM era o do salazarista Ângelo César. A apenas sete 

dias da subida de Hitler ao cargo de chanceler, o advogado e escritor português 

afirmava convictamente que se fosse «alemão – seríamos seu [de Hitler] soldado [sic]». 

                                                           
145  «Um exemplo», in Diário da Manhã, 26.5.1932, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
146  «Política nova», in Diário da Manhã, 11.7.1932, Lisboa, p. 1. 
147  Não entraremos por uma discussão aprofundada sobre este tema neste trabalho por uma questão de falta 
de tempo e espaço, mas remetemos o leitor para a consulta daquele que consideramos ser um trabalho incontornável 
na busca de uma “ideia-guia” que seja comum à generalidade das experiências fascistas na Europa do pósGuerra: 
COLLOTTI, Enzo, Fascismo, Fascismos, trad. port., Lisboa: Editorial Caminho, 1992. 
148  P. R., «O Nacionalismo português», in Diário da Manhã, 10.8.1932, Lisboa, p. 1. 
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De facto, em todas as crónicas que ia escrevendo no DM Ângelo César demonstrava 

uma profunda admiração, quer pelo fascismo italiano, quer pela fórmula que do mesmo 

se vinha desenhando na Alemanha. Ainda assim, César sublinhava que não pertencia ao 

número dos que supunham «ser possível uma repetição local idêntica aos casos 

germânico e italiano» em Portugal. Sendo uma tal repetição impossível, que teria então 

a ditadura portuguesa em comum com a italiana ou a alemã? Para Ângelo César o facto 

de Portugal ter «colónias desorganizadas – a organizar» - o que não acontecia com a 

Alemanha desse período -, de ter «uma metrópole empobrecida – a enriquecer» e, 

principalmente, tendo «uma grei [sic] transviada – a encaminhar»149, chegaria para se 

encontrar uma espécie de identidade comum entre os regimes autoritários dos três 

países. 

Obviamente que em 1933 havia já entre o regime que o salazarismo ia rapidamente 

consolidando em Portugal e aquele que Hitler e os nazis defendiam vir a ser o futuro da 

Alemanha, muitos mais pontos de convergência ideológica do que aquelas pequenas 

coincidências circunstanciais que os próprios apoiantes de Salazar evidenciavam na 

intenção de veicular a ideia de que, fora delas, nada de comum existiria entre o regime 

português e aquele que rapidamente se desenhava no país germânico. Aquilo que os 

apoiantes da ditadura salazarista tentavam a todo o custo era evidenciar a especificidade 

do nacionalismo português que se não poderia confundir com qualquer outra forma 

nacionalista estrangeira. Nesse particular, quem notava bem eram os nacional-

sindicalistas que, reconhecendo essa especificidade do nacionalismo português, não 

escondiam, porém, procurar «no fogo abrasador e fecundo de doutrinas» que com a do 

Nacional-Sindicalismo tivessem «pontos de similitude (quem ousará negá-lo?) […] o 

exemplo e o impulso criador de energias»150. Aquilo que nos parece óbvio é que o 

salazarismo, tal como o Nacional-Sindicalismo e muitos outros movimentos políticos 

existentes em todo o mundo nesse período, nunca passou incólume à influência 

ideológica que regimes, e respetivos programas políticos, com os quais tinha inegáveis 

“pontos de similitude” tinham sobre a sua conceção de estruturação do Estado e da 

sociedade. Sendo assim, quanto António Costa Pinto afirma que «a construção 

institucional do salazarismo, muito embora recolhendo inspiração dos fascismos no 

poder, particularmente do italiano, recusou voluntariamente os elementos que 

                                                           
149  CÉSAR, Ângelo, «A lição de César», in Diário da Manhã, 23.1.1933, Lisboa, pp. 1 e 2. (Artigo já citado) 
150  LEMOS, Abílio Pinto de, «A lição a César!», in Revolução, 23.1.1933, Lisboa, p. 1. 
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constituíram a sua singularidade» (PINTO, 1992: 123), isso não significa, no nosso 

entender, que a ditadura salazarista não tivesse um terreno de clara convergência 

ideológica com esses mesmos fascismos. Aliás, se é verdade que o fascismo em 1933 

não se encontrava ainda na sua fase de maior pujança, também é verdade que viria a ser 

a rápida emergência do nacional-socialismo e, principalmente, a tomada do poder 

alemão por Hitler, em janeiro de 1933, que viriam a servir de uma espécie de 

“detonador explosivo” que viria a lançar a ideologia fascista em todas as direcções, na 

Europa e não só. 

Ainda que no DM se evidenciasse uma clara simpatia pela ideologia fascista, a 

verdade é que o órgão da União Nacional procurava colocar a ditadura portuguesa numa 

posição de “vanguarda” face aos restantes regimes autoritários que iam, cada vez mais, 

dominando a Europa. Nesse sentido, acreditava-se que «Portugal pode[ria] servir de 

exemplo e padrão» a outros regimes já que «a nossa Ditadura» não teria copiado 

«nenhum dos modelos existentes até à data da sua eclosão»151. Aliás, sublinhava-se até 

que o nazismo seria «uma criação puramente alemã, nascida, sem dúvida, do 

condicionalismo dos movimentos políticos da época» que não admitiria «réplica ou 

cópia, fora da Alemanha». Mas, note-se bem, terminava-se esse mesmo artigo com a 

afirmação de que seria evidente que tanto o fascismo italiano como o nazismo alemão 

marcavam «o começo duma era nova, no mundo»152. Aquilo que, com declarações 

como estas, as forças nacionalistas em Portugal procuravam era colocar a Ditadura 

Nacional à cabeça desse grupo de ditaduras que se procuravam assumir como 

intérpretes dessa Nova Ordem europeia.  

Em outubro de 1932 os nacional-sindicalistas iam já percebendo as crescentes 

dificuldades que se iam opondo à ascensão do seu Movimento até ao poder em Portugal. 

Dutra Faria reconhecia-o abertamente, afirmando que «a vitória do verdadeiro 

nacionalismo, do nacionalismo-sindical – uma vitória definitiva, uma vitória total, uma 

vitória insofismável», se afigurava «por enquanto singularmente difícil». Não dispondo 

«das formidáveis legiões fascistas de que dispunha Mussolini quando avançou sobre 

Roma», nem tendo às suas «ordens aquelas magnificas tropas de assalto que Hitler 

traz[ia] bem disciplinadas e bem armadas»153, o Nacional-Sindicalismo tinha cada vez 

                                                           
151  «Diário Internacional. A caminho da ditadura – Uma solução determinada pela boa lógica e experiência», in 
Diário da Manhã, 27.8.1932, Lisboa, p. 6. 
152  P. R., «Nacionalismo e internacionalismo», in Diário da Manhã, 14.9.1932, Lisboa, p. 1. (Artigo já citado) 
153  FARIA, Dutra, «Vamos a isto, rapazes!», in Revolução, 12.10.1932, Lisboa, p. 1. (Artigo já citado) 
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mais dificuldades em libertar-se do cerco que o salazarismo lhe ia fazendo – e que se ia 

apertando cada vez mais consoante os avanços na consolidação de Salazar como ditador 

indisputável em Portugal. Ainda assim, no Revolução anunciava-se ainda a esperança de 

que em Portugal, tal como na Alemanha, se viesse a dar uma «magnífica primavera de 

fé e de esperança» na qual «as multidões, como na Alemanha de Hitler», viessem a 

«desfilar emocionadamente em frente das nossas [nacional-sindicalistas] bandeiras 

desfraldadas no vento forte de Aljubarrota e das Descobertas»154. 

Num momento histórico no qual «a Europa estava inquieta ante dois focos de 

agitação: por um lado, a revolução bolchevique e o medo que alastrasse para ocidente, 

por outro, a aparente incapacidade de a democracia parlamentar a deter. O fascismo 

italiano e o nacional-socialismo alemão tinham mostrado que a força era capaz de deter 

essa ameaça (se esta era real ou não, era outra questão)» (MENESES, 2010: 200). Era 

dentro dessas circunstâncias históricas que Gil de Roma reconheceria no DM que, de 

facto, existia «alguma semelhança entre a Ditadura portuguesa, o fascismo, o hitlerismo 

e todas as reacções autoritárias e ordenadoras que, depois da guerra», tinham eclodido 

na Europa. Essa semelhança seria obviamente a «do mal contra que todas essas 

reacções»155 se levantavam – esse “mal”, perceba-se, seria a desordem à qual tinha 

levado o liberalismo e que o comunismo poderia vir agravar ainda mais. Nesse sentido, 

os salazaristas davam razão às afirmações nacional-sindicalistas de que o fascismo seria, 

efetivamente, «um movimento paralelo ao nosso»156, já que salazarismo e Nacional-

Sindicalismo convergiam no seu profundo repúdio quer das doutrinas liberais, quer da 

ideologia comunista. 

Com a sua base de apoio cada vez mais fragilizada e já claramente à defesa 

relativamente aos ataques do salazarismo, os nacional-sindicalistas procuravam, por 

essa altura, sacudir aquela que era a origem da constante crítica que lhes era feita pela 

generalidade das correntes políticas em jogo dentro do regime português. Essa crítica 

advinha da tese, entretanto generalizada – e, até certo ponto, acertada -, de que o 

Nacional-Sindicalismo se baseava em ideologias estrangeiras – puramente fascistas – 

que ia “macaqueando”, desvirtuando assim uma suposta originalidade intrínseca do 

nacionalismo português. Ora, o ano de 1932 viria a marcar a tentativa nacional-

                                                           
154  Título não identificado, in Revolução, 17.10.1932, Lisboa, p. 1. 
155  ROMA, Gil de, «Notas soltas. Passando à ofensiva», in Diário da Manhã, 24.10.1932, Lisboa, p. 1. 
156  TINOCO, António Lepierre, «A técnica do nosso Movimento», in Revolução, 26.10.1932, Lisboa, p. 1. 
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sindicalista de contrariar e desmontar essa mesma tese. Seria com esse mesmo intuito 

que Abílio Pinto de Lemos viria a afirmar que, «das doutrinas nacionalistas estranhas», 

o Nacional-Sindicalismo aproveitaria apenas «o impulso, o fogo – mas não a essência 

filosófica»157. Pinto de Lemos seria apenas um dos nacional-sindicalistas a tentarem 

desmentir essa acusação que era feita ao Nacional-Sindicalismo de imitação de 

ideologias estrangeiras. Pouco depois, no Revolução assumia-se que, de facto, havia 

muita gente em Portugal que confundia «nacional-sindicalismo com hitlerismo» -  essa 

suposta confusão seria perfeitamente justificada, antes de mais, pelo profundo 

entusiasmo que os nacional-sindicalistas demonstravam ao falar de Hitler e dos seus 

seguidores. Nesse sentido, os nacional-sindicalistas sublinhavam que «o facto de nós 

simpatizarmos com os hitleristas e de termos com eles pontos de contacto não quer 

evidentemente dizer que sejamos hitleristas». Pelo contrário, do nazismo o Nacional-

Sindicalismo teria apenas «a combatividade, a acção acentuadamente patriótica e o 

espírito de mocidade e de renovação moral». Assim sendo, concluía-se com veemência 

que: «nós [nacional-sindicalistas] queremos nacionalizar e não germanizar»158. 

Durante o ano de 1933 – e note-se que já depois de Hitler ter assumido o poder na 

Alemanha – o Nacional-Sindicalismo continuará a sentir a necessidade de convencer os 

seus críticos de que o seu programa seria essencialmente a expressão do seu profundo 

nacionalismo lusitano. Aliás, considerava-se até que aqueles que aos nacional-

sindicalistas chamavam «mussolinistas ou hitleristas», o fariam por «refinada tolice ou 

antes, maçónica e refalsada [sic] má vontade». Isto porque procurava esclarecer-se que, 

quer Mussolini, quer Hitler personificariam «ideários» que se não confundiriam com o 

do Nacional-Sindicalismo, «senão em certas ideias» que não seriam nem «italianas nem 

germânicas», sendo, «pelo menos, europeias» e referindo-se «a verdades eternas...». O 

Nacional-Sindicalismo seria, portanto, «estruturalmente português», havendo nele até 

uma «característica inconfundível» que seria, ao contrário do fascismo, que teria a «sua 

pontinha de paganismo», e do nazismo, que seria até «bastante luterano»159, a de ser 

convictamente católico.  

A verdade é que, ainda antes destas últimas declarações feitas no diário nacional-

sindicalista, tinha sido o próprio Rolão Preto, em entrevista à agência United Press, a 

                                                           
157  LEMOS, Abílio Pinto de, «Nacionalismo português», in Revolução, 27.10.1932, Lisboa, p. 1. (Artigo já citado) 
158  GUERRA, Luís de Sousa, «Nacionalizar e não germanizar», in Revolução, 16.11.1932, Lisboa, p. 5. (Itálicos 
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afirmar que, de facto, Nacional-Sindicalismo, fascismo e nacional-socialismo seriam 

«evidentemente movimentos similares, filhos da mesma inquieta hora contemporânea, 

das mesmas angústias sociais, das mesmas necessidades colectivas». Obviamente que 

essa «vaga revolucionária» assumiria, consoante os países que atingia, uma «forma 

diversa, num característico e inconfundível ritmo próprio». E seria já então o próprio 

líder do Nacional-Sindicalismo a realçar que, ao contrário do fascismo e hitlerismo, que 

seriam «totalitários divinizadores do Estado cesarista», os nacional-sindicalistas 

procurariam «encontrar, na tradição cristianíssima do Povo Português, a fórmula» que 

permitisse «harmonizar a soberania indiscutível do Interesse Nacional com a nossa 

dignidade moral de homens livres [e] de vivos seres espirituais». Aliás, Rolão Preto 

usaria a Cruz de Cristo que os nacional-sindicalistas usavam no braço – fórmula 

simbólica que em pouco diferia da cruz suástica que os nazis ostentavam também nas 

suas braçadeiras – para tentar comprovar «os contornos espirituais do Nacional-

Sindicalismo Português»160. 

Toda esta argumentação dos nacional-sindicalistas não convencia o República. No 

diário republicano, Fernando Pampulha afirmaria com toda a convicção que «a origem 

do nacional-sindicalismo» seria «a mesma do fascismo» por terem sido «feitos visando 

destruir a mesma ideia», sendo as «suas finalidades […] inteiramente análogas» e, até 

mesmo, pertencendo «os seus aderentes […] às mesmas classes sociais, restos da antiga 

nobreza, fidalgos, militares, industriais, financeiros, capitalistas, etc». Para Pampulha 

não havia qualquer dúvida de que os programas fascista e nacional-sindicalista em nada 

divergiam, concluindo que os aderentes a este último Movimento não seriam 

meramente «nacionalistas» mas sim verdadeiros «fascistas» que não representavam 

«uma causa patriótica» mas sim uma «causa reaccionária»161. 

Apesar de se tentarem diferenciar do fascismo italiano e do nacional-socialismo 

alemão, os nacional-sindicalistas não conseguiam disfarçar a sua atração pelas soluções 

fascistas que se assumiam antiliberais e anticomunistas. Prova disso mesmo seriam as 

declarações que Dutra Faria viria a proferir no Revolução relativamente à profecia de 

Mussolini de que o século XX viria a ser o século do fascismo. Para Faria, essa profecia 

poderia vir a realizar-se no caso de se designar «por fascismo, genericamente, as formas 
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205 

 

várias que o nacionalismo adota[va] nos vários países da Europa, [e] não no fenómeno 

político especificamente italiano». De facto, vários nacionalismos europeus viriam a 

deixar-se permear pela ideologia fascista fazendo com que esta se assumisse, pelo 

menos até ao final da Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de “preenchimento 

ideológico” de formas de nacionalismo que a ela recorreram na sua ânsia de combate, 

quer do liberalismo, quer do comunismo. No caso do Nacional-Sindicalismo português, 

que só muito tardiamente se preocupou em moderar o seu entusiasmo público face ao 

fascismo – moderação com a qual os salazaristas se viriam a preocupar constantemente 

ao longo de todo este período -, a concretização de um século dominado pelo fascismo 

seria, sem qualquer dúvida, bem-vinda, ainda que, como referia Dutra Faria, entre essa 

concretização e um «predomínio italiano» deveria ir uma enorme «distância!»162 

Enquanto o Nacional-Sindicalismo se ia esforçando por se demarcar internamente 

das soluções fascistas que iam alastrando na Europa, os salazaristas iam dirigindo o seu 

esforço no sentido de colocarem a ditadura portuguesa na “vanguarda” política do 

mundo. Nesse sentido afirmava-se no DM que teria sido Portugal a inaugurar «na 

Europa o período das Ditaduras modernas», o que nos obrigaria a continuar «a marchar 

na vanguarda dos povos». Portanto, a Ditadura Nacional levaria Portugal a seguir 

«vitoriosamente para o equilíbrio em todos os sectores da vida da Nação»163. Pouco 

depois seria a vez de António de Sousa Gomes sublinhar que Portugal marcaria, por 

essa altura, «um lugar de destaque entre os demais povos da Europa» ao ter sofrido «em 

tão pouco tempo uma tão grande transformação para melhor»164. Estávamos já no final 

de 1932 e Salazar levava já mais de seis meses à frente do governo português e 

marchava, ele mesmo, para a sua definitiva consolidação no poder com a aprovação de 

uma nova Constituição, o que viria a acontecer em março de 1933. 

Não eram só os nacional-sindicalistas que se esforçavam por demonstrar a unicidade 

do seu Movimento. No DM eram recorrentes a afirmações que procuravam evidenciar o 

«carácter próprio» e uma «individualidade marcada» da ditadura portuguesa dentro do 

«panorama político do Mundo» desse período. Em Portugal a ditadura teria percorrido 

uma «linha de desenvolvimento» bastante «diversa» da de outros regimes autoritários 

desse período, tendo essa linha sido «inteiramente submetida às realidades 
                                                           
162  FARIA, Dutra, «Política. Comentários  – Fala-se de Mussolini e do discurso de Milão», in Revolução, 
27.10.1932, Lisboa, p. 1. 
163  P. R., «Sob o signo dos tempos novos», in Diário da Manhã, 10.12.1932, Lisboa, p. 1. 
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nacionais»165. Em todo o caso, pouco depois reconhecia-se no órgão da União Nacional 

que o nacionalismo seria, inevitavelmente, «um fenómeno peculiar de cada País» que, 

como tal, produziria sempre «consequências» e «rumos diferentes na marcha da 

evolução político-social» de determinados povos, ainda que entre eles pudesse existir 

«uma ideologia nacionalista que, nos seus pontos capitais» poderia ser 

«substancialmente idêntica»166. Ora, dentro deste tipo de interpretação do complexo 

político-ideológico de um determinado regime não nos parece, de todo, incompatível a 

utilização de um conceito de possível fascização do mesmo, ainda que ele se possa 

autodesignar como exclusivamente nacionalista. 

Parece evidente que, «aparecido em Portugal quando varria a Europa uma onda de 

reacção contra a democracia liberal e contra o desenvolvimento do movimento operário, 

o salazarismo, à semelhança de outros regimes que no mesmo sentido proliferaram na 

época no velho continente europeu, implantou em Portugal um nacionalismo antiliberal, 

um autoritarismo antidemocrático e um corporativismo antisocialista» (CRUZ, 1988: 

37). Todas essas características da ditadura salazarista não poderiam deixar de fazer 

com que os seus apoiantes vissem com bons olhos a «sedução» que podia «existir num 

exemplo como o do Fascismo em Itália ou como o do nacional-socialismo na 

Alemanha», ainda que no DM os salazaristas se apressassem a dizer que «nenhum 

desses modelos» conviria «ao caso português». Isto porque se defendia que a 

regeneração portuguesa seria feita «com uma ponderação mais serena» e «com um 

sentido das realidades mais adequado às perspectivas»167 que se apresentavam a Salazar 

e aos seus apoiantes. Vale a pena aqui relembrar que, «dadas as fragilidades óbvias de 

Portugal, e até mesmo a posição por vezes precária de Salazar no topo da política 

portuguesa, era necessário ir fazendo ajustes pelo caminho» (MENESES, 2010: 191). E, 

de facto, no início de 1933, o salazarismo buscava ainda uma ampla base de apoio 

político que lhe permitisse institucionalizar definitivamente a ditadura em Portugal, o 

que obviamente não dispensaria uma certa moderação no discurso apologético de 

ideologias que não fossem exclusivamente nacionais – essa moderação seria 

indispensável, por exemplo, para que se não desagradasse em demasia às correntes 

católicas que iam dando o seu apoio a Salazar e que, face à ação de Mussolini contra a 
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Acção Católica em Itália, teriam, nesse momento, alguma dificuldade em aceitar que se 

reconhecessem demasiadas semelhanças e afinidades entre a ditadura salazarista e a 

ditadura fascista italiana.   

Essa moderação na apologia de regimes e ideologias estrangeiros que no DM se 

procurava manter não impedia, contudo, que imediatamente a seguir à nomeação de 

Hitler como chanceler da Alemanha se afirmasse uma clara simpatia pela forma nazi de 

regime que parecia então já inevitável no país germânico. Para o DM, a escolha de 

Hitler e do partido nazi para liderar os destinos da Alemanha demonstrava que «a nação 

alemã» procurava «revigorar-se pelas doutrinas que ditaram a sua história e a sua 

tradição», colocando-a no caminho de «uma política nova de regeneração e triunfo». 

Assim sendo, concluía-se, caberia aos «nacionalistas de Portugal, em regime de plena e 

triunfante regeneração […] velar por que, a par do nacionalismo alemão», viesse a 

imperar também «em França, um nacionalismo maior»168. Não nos esqueçamos que a 

França não tinha ainda, em 1933, sido levada pela guinada à direita a que por essa altura 

se assistia em vários países da Europa. Com efeito, como bem refere Enzo Collotti, a 

direita alemã – e não só… - tinha, já antes de 1933, «observado com extrema atenção o 

exemplo do fascismo italiano», sem que isso implicasse a existência de uma «identidade 

de opiniões em todos os aspectos», mas implicando, isso sim, a existência de uma 

«perspectiva política comum, uma directriz de marcha que tendia a unificar as 

experiências da direita na Europa» (COLLOTTI, 1992: 93). Se a França desse período 

não se guiava ainda por essa diretriz, parece-nos evidente que as forças da direita 

nacionalista incorporadas dentro do novo regime salazarista em Portugal se integravam 

já nessa vaga de fascização que alastrava pelo velho continente. 

Com o forte impulso dado ao fascismo pela ascensão de Hitler na Alemanha, 

passaria então a ser importante «prezar as lições de Hitler e Mussolini» por esses se 

enquadrarem no «moderno pensamento político da Europa»169 desse período. Nesse 

sentido, seria o próprio João Ameal a fazer publicar no DM algumas transcrições do 

Mein Kampf, às quais juntava a sua análise do momento político que vivia a Europa e o 

mundo. Ameal defendia que «a ascensão de Hitler representa[va] o triunfo completo do 

nacionalismo orgânico na Alemanha, como a Ditadura Portuguesa representa[va] o seu 

triunfo entre nós e o Fascismo representa[va] o seu triunfo em Itália». Repare-se que 

                                                           
168  F. Costa, «Contraste flagrante», in Diário da Manhã, 4.2.1933, Lisboa, p. 1. 
169  P. R., «Doutrina e acção«, in Diário da Manhã, 6.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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Ameal fazia constar, portanto, o salazarismo, juntamente com o nazismo alemão e o 

fascismo italiano, numa lista na qual se incluiriam as correntes políticas que seriam 

verdadeiros intérpretes dessa «REVOLUÇÃO DA ORDEM [sic]»170 já antes apregoada 

pelo convicto apoiante de Salazar. 

Todo este entusiasmo que se havia criado entre as forças nacionalistas portuguesas 

em volta da nomeação de Hitler como chanceler parecia preocupar o República. É que, 

apesar de saber que «o figurino alemão não pode[ria] ser imitado em qualquer outro 

país», o diário republicano parecia, ainda assim, temer alguns «loucos […] dispersos 

por todo o mundo» que, à menor tentativa de recriação do modelo nazi deveriam «logo 

[ser] internado[s] num manicómio»171. De facto, o República, ao contrário dos restantes 

três outros jornais que analisamos, era o único que continuava a defender que o Führer 

nazi seria pouco mais do que um louco. Aliás, o jornal republicano parecia adivinhar o 

futuro ao afirmar que afinal «por essa Europa fora» quem ia «promove[ndo] a 

desordem» e «provoca[ndo] a indisciplina social» eram, justamente, «os chamados 

homens da Ordem»172. E, efetivamente, já o sabemos, seriam o nazismo e o fascismo 

que viriam a provocar, em 1939, o rebentamento de uma nova guerra mundial. 

Estávamos já muito perto da aprovação da Constituição do Estado Novo mas o 

República encontraria ainda espaço de manobra suficiente para se lançar numa incisiva 

crítica aos «reaccionários» portugueses. O diário republicano defendia que, quando 

esses reaccionários «de qualquer país» adotavam «novos processos de táctica», logo «os 

seus afins das outras nações» tratavam de «pressurosamente os copiar». Essas 

«inteligências medíocres, incapazes de realizar qualquer coisa nova» limitar-se-iam, 

também em Portugal, a «imitar o figurino dos outros países, sem respeito pelo brio e 

pelos interesses nacionais, nem pelos sentimentos patrióticos». Assim sendo, no 

República concluía-se afirmando que o «patriotismo» seria, na realidade, «para os 

reaccionários, uma tabuleta» que estes só usariam quando pretendiam «guerrear a 

oposição liberal»173. No fundo, embora o recado fosse claramente enviado no sentido 

                                                           
170  Ameal, João, «O pensamento estrangeiro. Panorama político – O que quer Hitler», in Diário da Manhã, 
6.2.1933, Lisboa, p. 3. 
171  «Hitler, o vagabundo. De desordeiro, de agitador sem nome e sem pátria aos mais feroz 
dos tiranos – O sonho dum louco», in República, 1.3.1933, Lisboa, p. 4. 
172  Carvalho, Ribeiro de, «Por essa Europa fora. Os homens da Ordem...», in República, 2.3.1933, Lisboa, p. 1. 
173  «Hitler, o vagabundo. Ódio que não cansa, contra os aliados – O culto da independência e da liberdade dos 
povos ameaçado pelo hitlerianismo», in República, 2.3.1933, Lisboa, p. 4. (Artigo já citado) 
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dos nacional-sindicalistas, esse não deixaria de fazer sentido quando aplicado a alguns 

dos apoiantes do salazarismo. 

Que o República criticasse os nacional-sindicalistas pelo claro apoio e inspiração que 

estes davam e recolhiam do fascismo não se nos apresenta como grande surpresa. Mas a 

realidade é que, durante o ano de 1933 e até à dissolução do Movimento Nacional-

Sindicalista, este se encontrou na mira das críticas, quer do DM, quer das Novidades, 

por essa mesma razão. Nesse sentido, o jornal católico acusava, no próprio dia em que 

se viria a aprovar a nova Constituição portuguesa, de «traição espiritual» todos aqueles 

«que, admiradores do triunfo racista», procurariam «macaquear o hitlerismo»174. Aliás, 

as críticas das Novidades ao Nacional-Sindicalismo iriam ainda mais longe, chegando 

ao ponto de o jornal do Episcopado apelidar, aquele que cremos ser Rolão Preto, de 

«apaixonado hitleriano lusitano» que, se chegado alguma vez ao poder, poderia vir a ser 

ainda «mais ferozmente nacionalista do que Hitler»175. 

No DM, entretanto, continuava a campanha que procurava convencer que a Ditadura 

Nacional seria um exemplo que poderia «ser útil a outros povos». Ainda que, de forma 

claramente incoerente, se afirmasse logo de seguida que não se pretenderia que as lições 

portuguesas aproveitassem «aos outros». Fosse como fosse, a verdade é que, para o DM, 

Portugal não carecia de «lições alheias» para se governar, devendo cada povo ser 

«senhor de dirigir os seus destinos» como quisesse, desde que respeitasse «os direitos 

dos vizinhos»176. Mesmo dispensando essas lições, a verdade é que, do fascismo 

italiano, Portugal deveria aproveitar aquilo que pudesse ser «útil». Aliás, defendia-se no 

DM, que o fascismo em Itália deveria ser encarado pelos portugueses como «uma 

espécie de laboratório» no qual se ia «realizando uma tentativa» da qual nos deveria 

«interessa[r] conhecer os resultados»177. Parece-nos inegável que desse “laboratório” 

viriam a sair fórmulas que, em grande medida, viriam a aproveitar ao salazarismo. 

Aliás, parece-nos disso mesmo sintomático que, em 1936, o mesmo DM viesse saudar 

«“os progressos do fascismo no mundo”» e incluir «o Estado Novo como um expoente 

                                                           
174  «O Momento Internacional. Na aurora do Terceiro Reich», in Novidades, 19.3.1933, Lisboa, p. 1. 
175  «O Momento Internacional. A “Pequena Entente” e o projecto de Directório europeu», in Novidades, 
3.4.1933, Lisboa, p. 1. 
176  P. R., «Patriotismo e nacionalismo», in Diário da Manhã, 30.3.1933, Lisboa, p. 1. 
177  «A experiência corporativa», in Diário da Manhã, 16.4.1933, Lisboa, pp. 1 e 2. 
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liderando este fenómeno» e «definindo ainda fascismo como a “designação universal 

das diversas tendências nacionalistas peculiares de cada país”»178. 

De qualquer forma, em 1933, o DM parecia não desistir de propagandear que 

Portugal seria «um dos países» - os outros seriam a Itália e a Alemanha – que 

caminhavam «na vanguarda social e política do Mundo». Essa posição de destaque do 

regime português, até mesmo em relação aos regimes italiano e alemão, seria ainda mais 

impressionante se tivéssemos em consideração que ele se tinha consolidado «sem ter de 

recorrer às violências e agitações de qualquer desses Estados»179. Ora, parece ser hoje 

bastante claro que, de tudo o que pudesse distinguir o salazarismo do fascismo, essa 

«questão da violência» não seria, em absoluto, um elemento de distinção já que todas 

essas «ditaduras se serviram sem rebuços de inúmeras modalidades de violência sobre 

pessoas, grupos e ideologias» (MEDINA, 1978: 89). 

Em maio de 1933, já depois, portanto, de ser aprovada a lei que daria plenos poderes 

a Hitler na Alemanha, os nacional-sindicalistas tinham já definitivamente percebido que 

seriam as «experiências» que o nazismo ia fazendo, «completando» o muito que havia 

sido feito pelo fascismo em Itália, que viriam a definir «o perfil da ordem nova»180. 

Ainda assim, o DM continuava a procurar manter um distanciamento substancialmente 

maior entre o regime português e o alemão do que aquele que assumia existir entre o 

primeiro e o regime fascista italiano. Nesse mesmo sentido, o órgão da União Nacional 

defendia que se houvesse um povo cujas elites estivessem «profundamente 

germanizadas», esse povo não seria o português «mas sim a vizinha Espanha», onde não 

seria difícil «encontrar, nos próprios altos cargos da sua Democracia, quem durante a 

guerra» tivesse «servido eficazmente o pan-germanismo!»181. Não nos esqueçamos que 

o franquismo demoraria ainda mais seis anos a chegar ao poder em Espanha – caminho 

no qual, aliás, viria a ser decisivamente ajudado não só pela Alemanha nazi e pela Itália 

fascista, mas também pelo próprio regime salazarista instituído em Portugal. 

Por ocasião das celebrações do sétimo aniversário do golpe militar do 28 de maio de 

1926, António de Sousa Mendes aproveitaria para relembrar a necessidade de 

«consolidar as qualidades essenciais da […] raça» portuguesa no sentido de assegurar 

                                                           
178  «Os progressos do fascismo no mundo» in Diário da Manhã, 15.11.1936, Lisboa, cit. In MENESES, 2010, p. 
194. 
179  «Na vanguarda», in Diário da Manhã, 20.4.1933, Lisboa, p. 1. 
180  PRETO, Rolão, «A Revolução Nacional na Alemanha», in Revolução, 19.5.1933, Lisboa, p. 1. 
181  «Cada vez mais os princípios...cada vez menos a Nação...», in Diário da Manhã, 17.5.1933, Lisboa, p. 1. 
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que viessem a ser «os outros povos» a imitar-nos, copiar-nos e estudar-nos, «em vez de 

sermos nós quem sonolentamente, simiescamente [sic] os copia e segue a eles»182. 

Segundo o DM, a melhor forma de Portugal conservar as suas qualidades seria seguindo 

um salazarismo que se não limitaria a ser meramente «uma doutrina». Salazar estava no 

poder havia quase um ano quando o DM decide dar a sua definição do salazarismo. Para 

o órgão da União Nacional este seria «na ordem prática, […] sobretudo – um método» 

de «absoluta objectividade» mas «sem exclusivismos ideológicos» nem «obstinações 

contra-producentes», sendo nessas bases que o salazarismo fundava o «seu método de 

Salvação Nacional»183. Ora, estas declarações feitas no próprio jornal que se afirmava 

ser de defesa da ditadura, parecem-nos particularmente importantes quando procuravam 

afastar a ideia de que o salazarismo fosse completamente dominado por uma só 

ideologia política. Obviamente que, em nosso entender, o não era. E não padecendo de 

qualquer tipo de “exclusivismo ideológico”, o salazarismo terá importado também – e 

cremos que em larga medida – soluções fascistas de governação. Nesse sentido, estamos 

de acordo com Jorge Campinos quando este afirma que «as ideias de Salazar não 

apresentam características originais; não são senão o reflexo dos temas “contra-

revolucionários” surgidos no primeiro quartel do século XX» sendo que «o pensamento 

de Salazar, como o fascismo e o nacional-socialismo, traduz-se numa reacção nacional-

autoritária.» (CAMPINOS, 1975: 175). 

No fundo, «Estado Novo, Estado fascista» e «Estado nazi» seriam todos «expressões 

desta necessidade de responder à ansiedade dos povos, com uma directriz segura, uma 

doutrina, um credo, isto é, uma autoridade forte num Estado forte!»184. Uma vez mais, 

ao fazer estas afirmações o DM demonstrava uma incoerência notável ao contradizer a 

sua teoria de que a ditadura portuguesa seria revestida de uma originalidade que a 

colocava na dianteira das ditaduras desse período. Afinal, o salazarismo não passaria de 

um mero subscritor dessa suposta «única fórmula salvadora dos Estados modernos», ou 

seja de um «Nacionalismo autoritário, orgânico-social»185. Mas a verdade é que, 

afirmando-se como «integralmente portugueses» - em oposição ao epíteto de fascistas -, 

os salazaristas pareciam acreditar que Salazar tivesse construído «uma doutrina 

                                                           
182  MENDES, António de Sousa, «...sete anos», in Diário da Manhã, 28.5.1933, Lisboa, p. 1. 
183  «O método salazarista», in Diário da Manhã, 13.6.1933, Lisboa, p. 1. 
184  P. R., «Características dos tempos novos», in Diário da Manhã, 19.7.1933, Lisboa, p. 1. 
185  AMEAL, João, «O pensamento estrangeiro. A agonia do Socialismo», in Diário da Manhã, 31.7.1933, Lisboa, 
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portuguesa, um método português de governo», que começaria até «a ser estudado e 

imitado lá fora» - sem que, obviamente, se especificasse de quem se falava -, capaz de 

salvar Portugal dos males que vagueavam pelo mundo através de fórmulas ideológicas 

carateristicamente nacionais. 

Parece óbvio que «as ditaduras podem apresentar, ao lado de analogias maiores ou 

menores, profundas diversidades que as diferenciam»186. Assim sendo, muito 

dificilmente se poderá sustentar que o salazarismo tenha sido uma réplica perfeita do 

fascismo italiano ou até mesmo do nazismo alemão. Ainda assim, não poderá deixar de 

ser revelador que no DM se professasse, por exemplo, a fé de que todos acabariam por 

optar «pelo caminho que leva[va] a Roma», qualquer que fosse «a modalidade fascista, 

escolhida de harmonia com as circunstâncias e com o meio»187. E, ainda que se 

afirmasse que «o nacionalismo português» se não confundia «com outros nacionalismos 

muito em voga»188 nessa época, a verdade é que também se reconhecia que esse 

nacionalismo «sendo embora de boa cepa lusitana, não recusa[ria] todavia por sistema 

aqueles adubos estrangeiros» que pudessem «vir fecundar o seu torrão»189.  

No fundo, longe de se ter colocado na “vanguarda” política do seu tempo, o regime 

salazarista prosseguiria no seu processo de fascização, tornando-se progressivamente 

em «mais [do] que um episódio marginal na fenomenologia dos regimes fascistas» e 

levando Portugal a representar «as características epigonais do fascismo» (COLLOTTI, 

1992: 165). Subscrevemos, portanto, a tese de Manuel Loff quando este afirma que o 

termo fascização será «a melhor síntese do processo ideológico e político, com a sua 

inerente gradualização, por que passam os aparelhos de Estado dos regimes salazarista e 

franquista, juntamente com as elites que os apoiam e preenchem os seus postos de 

direcção e gestão, ao longo dos anos 1930-43» (LOFF, 2003: 69) no caso português. 

                                                           
186  «O Momento Internacional. A delicada experiência do Chanceler Dollfuss», in Novidades, 4.10.1933, Lisboa, 
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189  PAMPLONA, Fernando de, «Voronoffs da Democracia. Nacionalismo Orgânico», in Diário da Manhã, 
25.8.1933, Lisboa, p. 3. 



213 

 

6. O Imperialismo germânico: a ameaça europeia e colonial 
6.1. A caminho de uma nova guerra mundial 

Apesar das constantes afirmações revisionistas proferidas por Hitler e pelos nazis a 

partir do final da Primeira Guerra Mundial, a discussão sobre a previsibilidade de uma 

nova conflagração, no caso de o nacional-socialismo vir a assumir o poder na 

Alemanha, parece, ainda hoje, em aberto. Efetivamente, existem ainda vários 

historiadores que, debruçando-se sobre o fenómeno do nazismo alemão, defendem que 

«ninguém, a bem dizer, poderia imaginar plenamente, na época, a extensão das 

calamidades que ele desencadearia sobre o mundo e, em especial, sobre todos os que, na 

Alemanha e nos países vizinhos, defendiam as liberdades humanas» (GROSSER, 1979: 

21). Ora, aquilo que procuraremos demonstrar no presente capítulo deste trabalho, será 

exatamente o contrário. Isto porque nos parece evidente, depois da análise dos quatro 

órgãos da imprensa portuguesa que constituíram o núcleo do trabalho de pesquisa que 

aqui apresentamos, que, pelo menos em Portugal, se foi, de uma forma generalizada, 

percebendo que a emergência do NSDAP dentro do sistema político alemão, levaria, 

inevitavelmente a uma profunda alteração de todo o panorama político mundial e, em 

última análise, a uma nova guerra mundial. 

Dos quatro jornais aqui em análise, seriam as Novidades as primeiras a afirmar, logo 

a 12 de setembro de 1930 – ainda, portanto, antes das eleições legislativas, de 14 de 

setembro de 1930, que lançariam, definitivamente, os nazis na corrida pelo poder -, que, 

com toda a instabilidade política que reinava na Alemanha, a Europa não se poderia vir 

a «queixar de ser surpreendida pelos acontecimentos» que no país germânico se estavam 

«preparando», já que não lhe faltariam «os avisos solenes e dados»1 para que ficasse de 

sobreaviso. No mesmo sentido, Rémy Lusol viria, logo de seguida, a constatar que «a 

campanha revisionista alemã» tinha espalhado «pelo céu da Europa negrumes 

alarmantes» que levariam «à reflexão as pessoas mais despreocupadas»2. 

Mas, se as Novidades, ainda antes da realização das eleições legislativas de 14 de 

setembro de 1930, manifestavam algumas preocupações sobre o que se ia passando na 

Alemanha, essas apreensões agravar-se-iam significativamente depois de se conhecerem 

os resultados dessas marcantes eleições alemãs – relembremos que os nacional-

socialistas passariam de uma representação de 12 deputados para uma representação 
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parlamentar de 107 deputados. Nesse momento, o jornal católico português salientava 

que os resultados dessas eleições tinham caído «na atmosfera de Genebra como uma 

bomba» e que deveriam servir de «aviso preciosíssimo» para toda a Europa. Face ao 

brutal aumento do número de deputados nazis no Reichstag, «o caos alemão» apareceria 

então «com a sua cara própria de ameaça da paz europeia». De facto, o aumento 

eleitoral do nacional-socialismo obrigaria a que a Europa passasse a «tomar a sério os 

energúmenos [sic]» que tinham passado a introduzir «um elemento novo, capital, na 

política alemã e na política internacional»3. 

Efetivamente, se tivermos em conta as afirmações feitas no República quando este 

jornal denunciava que não haveria «alemão nenhum» que, nessa altura, não tivesse 

«dentro de si, o orgulho da Raça», fazendo com que o próprio povo alemão só pensasse 

«em erguer de novo contra o mundo […] uma Alemanha nova, sedenta de desforra e de 

vingança»4, parece tornar-se óbvio que, como se viria a verificar, «somente através da 

expansão – em si, impossível na ausência de guerra – é que a Alemanha e o regime 

nacional-socialista podiam sobreviver» (KERSHAW, 2009: 387).  

O receio que a imprensa portuguesa ia, já nessa altura, manifestando face ao 

programa do nacional-socialismo não se prenderia apenas com a sua preocupação pelo 

que poderia vir a ocorrer numa Europa, mais ou menos, longínqua. Pelo contrário, as 

Novidades, por exemplo, previam que, no caso de vir a «estalar uma nova conflagração» 

europeia, os portugueses seriam nela «irremediavelmente envolvidos de novo»5 - tal 

como haviam sido envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aquilo que o diário 

católico parecia ver como inevitável era que Portugal viesse a ser arrastado para uma 

nova guerra pelo sistema de alianças que tinha estabelecido, antes de mais com os 

britânicos. 

Principalmente a partir das eleições alemãs de setembro de 1930, a inevitabilidade de 

uma nova guerra na Europa parecia ganhar, entre a imprensa portuguesa, cada vez mais 

força. De tal forma que o República, depois de sublinhar que, «de surpresa em surpresa» 

- porque os resultados eleitorais dos nazis tinham, de facto, surpreendido o jornal 

republicano português -, iríamos «caminhando para uma nova guerra», «que todos os 

                                                           
3  «O Momento Internacional. As eleições alemãs», in Novidades, 19.9.1930, Lisboa, p. 1. 
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5  «O Momento Internacional. Maus sintomas da crise alemã», in Novidades, 2.10.1930, Lisboa, p. 1. 
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povos» julgariam já «inevitável»6, previa até que esse «novo conflito mundial» se 

viesse a desenvolver logo «em 1932». Aliás, algo profeticamente, o diário republicano 

previa, igualmente, que essa viria a ser «a mais horrível de todas as guerras»7 a que até 

então a humanidade tinha assistido. 

Em 1930 o mundo debatia-se ainda com a profunda crise económica que havia sido 

lançada pelo crash da Bolsa de Wall Street, no dia 24 de outubro de 1929. Nessas 

condições, o República relembrava que, sendo a fome «má conselheira», seria 

importante que essa não levasse as massas ao apoio da «política de ultranacionalismo» 

que, «fatalmente», conduziria à guerra. De facto, já o sabemos, seria a degradação das 

condições económicas e sociais que levaria a que na Europa se espalhasse um 

ultranacionalismo de cariz fascista. Nesse sentido, as afirmações que, de seguida, se 

faziam no diário republicano eram mais curiosas. É que, evoluindo a Europa para 

formas fascistas de governação, em grande parte, pelo medo de um possível avanço do 

comunismo pelo continente europeu, o República avisava que «uma nova guerra» 

criaria, na realidade, «condições de sucesso para o alastramento do comunismo russo»8. 

No fundo, essa previsão do jornal republicano viria a confirmar-se no final da Segunda 

Guerra Mundial quando, logo a partir de 1945, se entrava num clima de Guerra Fria9 

que viria a dominar a política geoestratégica mundial durante mais de 40 anos. 

Já em 1931, o DM demonstrava ter um posicionamento bastante mais positivo do que 

aquele que, quer o República, quer as Novidades, tinham assumido quanto à 

possibilidade de se vir a desencadear uma nova guerra na Europa. Para o órgão da 

União Nacional, não deveria vir a ser necessário o uso da «força das armas para intimar 

o acatamento das decisões da S. D. N». Isto porque, acreditava-se no DM, «na memória 

de todos» estariam «ainda bem vivos os horrores da Grande Guerra», o que faria com 

que todos os povos que haviam sofrido os horrores dessa guerra fossem, 

obrigatoriamente, «partidários da paz»10. Ainda assim, esse positivismo que graçava no 

DM quanto ao futuro da Europa, não impedia que se reconhecesse que esse futuro 

dependeria, «em grande parte», da maneira como se viesse a «resolver a crise que nos 

                                                           
6  «Política Internacional. Uma nova Guerra», in República, 31.10.1930, Lisboa, p. 4. 
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seus multiformes aspectos»11 perturbava a Alemanha. Ou seja, também o DM, 

apercebendo-se da gravidade da crise económica pela qual passava a Alemanha, via 

nesse país um dos mais problemáticos focos de instabilidade política na Europa, cuja 

grave situação poderia vir a perturbar a paz no continente. 

Perante a gravidade da situação política e social na Alemanha, seria a França quem 

teria «nas suas mãos a chave da solução do problema da crise europeia». Quem o 

defendia eram as Novidades que, no entanto, alertavam para a necessidade de a França 

não poder «agir sem cautelas», já que «os seus recursos» não eram «inesgotáveis». O 

jornal católico, sempre tão atento a toda a situação e opinião política francesa, – aliás 

como acontecia com a generalidade da imprensa portuguesa -, acreditava que a França 

queria «bem ser generosa» mas advertia-a para que se acautelasse, para que lhe não 

sucedesse aquilo «que sucede às vezes a generosos salvadores de afogados a quem estes 

se agarram desesperadamente, indo todos para o fundo»12. Evidentemente que a França 

era nessa metáfora apresentada como a “salvadora”, com a Alemanha a ser retratada 

como a “afogada”. 

Já o República, abordava uma possível perigosidade do programa nacional-socialista 

para toda a, cada vez mais precária, estabilidade político-militar europeia de forma 

bastante mais frontal. Para o diário republicano, Hitler era, indubitavelmente, «uma 

séria ameaça» à paz na Europa. Aliás, defendia o República, os propósitos de Hitler, 

sendo «imperialistas», revestir-se-iam «da mesma película dos de Mussolini: derrubar o 

bolchevismo que ameaça[va] subverter o mundo». Ou seja, o fascismo «com o pretexto 

de evitar uma tirania» comunista, procurava «criar uma autocracia», limitando «os 

direitos das gentes […] aos direitos da facção». Para o jornal republicano português, não 

haveria qualquer dúvida de que essa «nova modalidade de fascismo» - ou seja, o 

nacional-socialismo – acabaria por levar «os povos alemão e francês à pior das 

calamidades», já que Hitler demonstrava claramente querer «tornar o império 

germânico de extraordinárias dimensões, assaltando para isso a casa alheia e instalando-

se como um vulgar assaltante [sic]».  

Pior do que tudo isso, o República parecia até temer que, no futuro, Hitler pudesse 

vir a «estender as vistas à Ibéria», metendo os portugueses «num chinelo velho das suas 

                                                           
11  F. A. de C., «Diário Internacional. A posição política da mocidade alemã», in Diário da Manhã, 14.10.1931, 
Lisboa, p. 6. 
12  «O Momento Internacional. A renúncia à união aduaneira austro-alemã», in Novidades, 9.9.1931, Lisboa, p. 
1. 
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ambições e vaidades». Finalmente, concluía-se que, não seria apenas o Hitler alemão 

que ia ameaçando «a todo o momento com os seus exércitos. [...] a Paz sonhada» e «a 

fraternal harmonia dos povos». É que, afinal os «Hitlers que pululam não só na 

Alemanha como em todo o mundo» seriam uma igualmente perigosa ameaça à paz, «até 

que os povos» acordassem «da letargia» em que estavam «prostrados»13. De facto, «a 

determinação de Hitler em percorrer a senda da guerra era inquebrantável» 

(KERSHAW, 2009: 387). 

Uma vez mais, o DM demonstrava-se pouco preocupado com a emergência do 

nazismo na Alemanha. Isto porque, cria-se no DM, à medida que Hitler se ia 

aproximando do poder se iriam «modificando radicalmente os seus pontos de vista 

internacionais». No fundo, no final de 1931, o órgão da União Nacional via no 

hitlerismo um fenómeno exclusivamente «de ordem política interna» - implicando-se 

que esse não deveria ser preocupação dos restantes povos da Europa por não representar 

qualquer tipo de perigo para os seus países. Aliás, concluía-se que Hitler seria tão 

menos perigoso quanto mais se fosse aproximando do poder, já que, acreditava-se no 

DM, «uma vez no Governo [,] os seus actos [de Hitler] de chefe» haveriam «de 

desmentir muitas das suas atitudes de prosélito»14. Enganar-se-ia o DM – e muitos 

outros que subscreviam a tese de que Hitler se viria a moderar, e com isso desgastar-se 

rapidamente, quando chegado ao poder -, já que, na realidade, «o “renascimento 

nacional” e a preparação para outra guerra que estabelecesse a supremacia [da 

Alemanha] na Europa, que a Primeira Grande Guerra não havia conseguido 

concretizar», viriam a ser o constante impulsionador do nazismo (KERSHAW, 2009: 

446). 

À medida que as condições económicas, sociais e políticas se iam deteriorando na 

Alemanha, a oposição entre franceses e alemães ia assumindo cada mais centralidade 

em toda a discussão do futuro da Europa. Nesse sentido, o República pensava ser 

«inacreditável que a França, bem como os Aliados [da Primeira Guerra Mundial]» 

fossem «financiando a Alemanha, quando esse dinheiro, se não é todo, mas uma grande 

parte, se destina[ria] não só à fabricação de armamentos como para o sustento do seu 

formidável exército» que se ia «oculta[ndo] debaixo de vários nomes» - não nos 

                                                           
13  «Sonhos Imperialistas. O que seria a França dentro de quatro anos segundo o maquiavélico plano de Hitler, 
o caricato aspirante a ditador germânico», in República, 14.11.1931, Lisboa, p. 5. 
14  F. A. de C., «Diário Internacional. Perspectivas hitleristas», in Diário da Manhã, 7.12.1931, Lisboa, p. 5. 
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esqueçamos que na Alemanha proliferavam as milícias paramilitares de várias correntes 

políticas, incluindo, obviamente, do nacional-socialismo, que dispunha das, cada vez 

mais numerosas, SA. O diário republicano previa até que, se «os Aliados» não se 

unissem, «para obrigar a Alemanha a cumprir o que nos tratados est[ava] estipulado, 

essa pseudo-vitória», que havia libertado «por alguns anos da escravidão a 

humanidade», lhes viria a custar, «mais cedo ou mais tarde, grandes amargos de boca». 

E, nesse novo aviso que o República fazia à Europa, concluía-se prevendo-se que o 

ditado «“quem os seus inimigos poupa nas mãos lhe morre”» se viesse, num futuro mais 

ou menos próximo, a demonstrar verdadeiro quando aplicado ao caso alemão. 

O Revolução abordaria toda esta questão segundo a doutrina de apologia da violência 

caraterística do Nacional-Sindicalismo. Em fevereiro de 1932, Dutra Faria defendia que 

se não deveriam assustar «aqueles que à palavra guerra» preferiam «a palavra paz», já 

que, todos esses se esqueciam afinal que «toda a paz» seria sempre «fruto duma 

guerra»15. No fundo, Dutra Faria professava uma espécie de “destruição criadora” 

necessária para que se pudesse alcançar a harmonia na Europa. Estas declarações de 

Dutra Faria, podendo parecer atualmente inaceitáveis do ponto de vista dos Direitos 

Humanos, são facilmente compreensíveis quando comparadas com o verdadeiro culto 

da violência que, amiúde, se fazia nas páginas do diário do Nacional-Sindicalismo. 

Nesse sentido, afirmava-se convictamente no Revolução que: «para nós, nacionalistas, a 

violência é o princípio essencial e inteligente de toda a boa política», já que «sem ela, na 

adversidade toda a conquista é impossível, no poder toda a duração é inconsistente e 

precária». Não admira, portanto, que os nacional-sindicalistas tanto apoiassem e 

admirassem Mussolini, esse «triunfador esplendido», e Hitler, para os nacional-

sindicalistas já o verdadeiro sucessor – melhorado – do Duce italiano. Os dois líderes 

fascistas seriam já, efetivamente, os «pontífices da violência» desse seu tempo. Nesse 

tom guerreiro, que os nacional-sindicalistas tanto se esforçavam por demonstrar, 

concluía-se que os Estados que ainda receavam «usar […] da violência, virilmente», 

seriam como «os artistas medíocres, totalmente desprovidos de sentido e dotes 

criadores» - poderíamos aqui traçar um paralelismo entre estas declarações e a 

conhecida mediocridade de Hitler enquanto pintor, mas não o faremos por questões de 

                                                           
15  FARIA, Dutra, «Nota política. Entre duas revoluções», in Revolução, 17.2.1932, Lisboa, p. 4. (Itálicos no 
original) 
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espaço -, e, portanto, «impotentes para realizarem uma obra bela e firme»16. Ainda 

assim, Dutra Faria procurava tranquilizar os defensores da paz, afirmando, logo de 

seguida, que «o fascismo [...] não agride, não ataca, não destrói [...] conduz à paz 

[sic]»17. 

Entretanto, o DM continuava a não acreditar que os nazis pudessem vir a provocar 

uma nova guerra na Europa. Aliás, quando os principais dirigentes do nacional-

socialismo faziam afirmações nesse sentido, o DM defendia que seria necessário «dar-

lhe[s] o devido desconto», já que o fariam apenas no sentido de obter mais apoio 

eleitoral para o partido nazi. Mais ainda, o DM defendia que, «ainda que Hitler 

desejasse pessoalmente a “revanche”, o que não está[ria] provado» - aparentemente, as 

declarações do próprio Hitler, claramente no sentido da correção das penalizações 

impostas à Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial através da guerra, não eram 

suficientes para que o DM desse como comprovado o desejo de guerra do Führer nazi -, 

não representaria a Alemanha um perigo substancial já que esta se encontraria num 

«estado de fraqueza» que a tornaria «impotente para fazer a guerra aos seus vizinhos»18. 

A verdade é que, de facto, Hitler levaria ainda mais 7 anos a preparar a Alemanha para a 

nova guerra. 

Em 1932, era já óbvio que a Sociedade das Nações tinha passado a ser «uma 

instituição absolutamente irrisória, sem força nem prestígio para evitar ou resolver 

qualquer conflito»19. Essa falência da SDN permitia que, para além do mais, a 

Alemanha procurasse concretizar o seu «propósito de révanche, de desforra, de vindicta 

[sic]», no qual, defendia o República, colaboravam «todos os alemães», sendo 

«Brüning, Hitler» e «von Papen […] simples actores dentro do grande drama»20. Como 

tal, o diário republicano defendia que «ninguém deve[ria] ter dúvidas sobre este ponto: a 

Alemanha prepara[va]-se activamente para a guerra». Mas, ainda assim o jornal 

republicano parecia acreditar que essa guerra pudesse vir a ser evitada, já que esse 

                                                           
16  GUIMARÃES, Cláudio e António Corrêa D’Oliveira, «Violência», in Revolução, 18.2.1932, Lisboa, p. 2. 
(Itálico no original) 
17  FARIA, Dutra, «Contra-revolução e revolução. Sovietismo e fascismo», in Revolução, 18.3.1932, Lisboa, p. 
4. 
18  F. A. de C., «Diário Internacional. Hitler e a paz do Mundo», in Diário da Manhã, 1.5.1932, Lisboa, p. 6. 
19  CARVALHO, Ribeiro de, «Vozes de alarme. Estaremos em vésperas de uma nova guerra?», in República, 
11.7.1932, Lisboa, p. 1. 
20  CARVALHO, Ribeiro de, «A Europa agitada. Acaba de subir o pano para o grande drama...», in República, 
3.6.1932, Lisboa, p. 1. 
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movimento da Alemanha «não escapa[ria] à observação das outras potências»21. E, de 

facto, se o resto do mundo viesse a ser apanhado de surpresa pelo rebentamento da 

guerra em 1939, essa surpresa não se deveria ao secretismo que a Alemanha, e o regime 

nazi, mantinham sobre as suas intenções, mas sim à crença, que muitos nutriram, de que 

essas intenções nunca viriam a ser concretizadas. 

As Novidades, pelo seu lado, procuravam demonstrar que tinham «os olhos libertos 

de óculos germanófilos»22 ao denunciarem que «a Alemanha militar está[va] 

ressuscitada». Aliás, quem não visse que, «por cima do túmulo da Alemanha de 

Weimar» - estávamos ainda em setembro de 1932, e, portanto, Hitler ainda não tinha 

chegado ao poder, mas o diário católico dava já a República de Weimar como morta e 

enterrada – passava já «a Alemanha militar, a Alemanha prussianizada», padeceria, para 

os católicos das Novidades, «de cegueira política»23. Já quanto aos nazis, o jornal do 

Episcopado Português advertia: «são uma rajada em marcha», cujas «ruínas imensas» 

da sua ação não tardariam em «mostrar-se»24. 

Para o República essa «horda imperialista alemã», «que a República democrática não 

quis esmagar», demonstrando uma «complacência que foi um tremendo erro político»25, 

liderada por «Hindenburgo e os barões» - o mesmo Hindenburg que o República tinha 

apresentado como o grande defensor da democracia na Alemanha -, estava preocupada 

«por agora, com o rearmamento», para que depois pudessem vir, «sucessivamente, as 

outras reclamações: colónias» e «reemposse [sic] das regiões conquistadas» pelos 

Aliados na Primeira Guerra. Toda esta estratégia alemã levaria, acreditava o diário 

republicano, a que, no final, com «um imperador sentado no trono germânico», 

ressurgisse «a mesma Alemanha agressiva, façanhuda [sic], hirta, de 1914»26. Ou seja, 

para o República, tão mau – ou até pior – do que ter os nazis a conduzir a Alemanha até 

uma nova guerra, seria que fosse a Casa Imperial alemã a levar o país nesse mesmo 

sentido. 

                                                           
21  «A Alemanha em pé de guerra. Todos os elementos, militares e civis, se preparam para um novo conflito, 
segundo fazem notar os observadores estrangeiros», in República, 1.8.1932, Lisboa, p. 4. 
22  «O Momento Internacional. A opinião internacional perante a reclamação de rearmamento da Alemanha», in 
Novidades, 10.9.1932, Lisboa, p. 1. 
23  «O Momento Internacional. A ressurreição da Alemanha militar», in Novidades, 9.9.1932, Lisboa, p. 1. 
24  «A doutrina hitleriana», in Novidades, 18.8.1932, Lisboa, p. 1. 
25  CARVALHO, Ribeiro de, «Um dilema evidente», in República, 26.9.1932, Lisboa, p. 1. 
26  «A Alemanha e os barões. O meio e o fim», in República, 13.9.1932, Lisboa, p. 1. 
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O Nacional-Sindicalismo é que continuava a não ver uma nova guerra como algo 

negativo. Aliás, António Tinoco afirmava mesmo que a Grande Guerra havia sido 

«benéfica», já que, «na sua brutalidade vivificadora», tinha desfeito «para sempre mitos 

e mentiras para dar lugar ao acordar das inteligências preparadoras da Ordem Nova»27. 

A verdade é que, para os nacional-sindicalistas, nem mesmo dentro dessa “Ordem 

Nova” seria possível «anunciar o fim das guerras», já que, como afirmava o próprio 

Rolão Preto, a guerra continuaria a ser «ainda por certo tempo, a forma de cortar certos 

nós górdios da política internacional»28. Caminhávamos rapidamente para a conquista 

do poder alemão pelos nazis, o que levava Forjaz Trigueiros a defender, em dezembro 

de 1932, que «a Alemanha começa[va] a abrir os olhos, estremunhada». Concluindo-se 

que, enquanto «toda a Europa» dormia ainda, «a Alemanha acorda[va]!»29 - afirmação 

muito ao estilo nazi, que tanto propagandeava a expressão Deutschland erwache, da 

qual, aliás, resultaria um dos hinos mais simbólicos do nacional-socialismo. A Europa 

só acordaria verdadeiramente em 1939 em face de uma guerra já inevitável. 

A 7 dias da nomeação oficial de Hitler como chanceler alemão, o mais entusiástico 

apoiante do nazismo a escrever nas páginas do DM, Ângelo César, via Hitler subir 

«com custo, degrau a degrau, o Poder que o espera[va]». Para César, o Führer nazi, 

«fazendo política num país de militares, num país em que os burgueses» preferiam «aos 

cocos de feltro [sic] os velhos capacetes de aço», teria «necessariamente de ser um 

chefe guerreiro». Mais, «fazendo política num país sem terra suficiente para a sua grei – 

ele tinha necessariamente de apregoar a expansão nacional pelo direito da… força» - 

Ângelo César subscrevia a teoria nazi da necessidade de espaço vital para a Alemanha. 

E César continuava, defendendo que «fazendo política num país sem armas, sem 

colónias e até sem pedaços da sua própria terra», Hitler teria «necessariamente de 

reivindicar o direito às armas, as colónias perdidas» e «o território que a outros foi 

dado». Mas César concluía que, tudo isso seria assim enquanto o nacional-socialismo 

estivesse «na oposição, porque subindo ao Poder» Hitler teria «de temperar os seus 

ímpetos e propósitos de grande chefe, reconhecendo na acção os limites tantas vezes 

cheios de arestas das infinitas realidades que nenhum governante consciente pode[ria] 

                                                           
27  TINOCO, António Lepierre, «A Revolução. Lição da Guerra», in Revolução, 11.11.1932, Lisboa, p. 5. 
28  PRETO, Rolão, «O Armistício. Para quando a Paz?», in Revolução, 11.11.1932, Lisboa, p. 1. 
29  TRIGUEIROS, Luís de Forjaz, «A lição Germânica», in Revolução, 12.12.1932, Lisboa, p. 5. 
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desconhecer»30 - de novo se prevê que Hitler viesse a moderar a sua ação quando 

chegasse ao poder, o que, na realidade, nunca viria a acontecer. Ou seja, para Ângelo 

César todas as reivindicações nazis seriam justas e, no caso de não serem obtidas pela 

negociação, a sua concretização pela “força das armas” não seria absolutamente 

ilegítima. 

As lições que Ângelo César parecia querer ensinar, particularmente aos nacional-

sindicalistas, levavam a que estes sublinhassem, de imediato, que não desejavam «o 

mesmo que Hitler – ao querer aumentar os limites da Alemanha» e, até mesmo, «ao 

querer adquirir colónias» - e relembre-se que a Metrópole portuguesa tinha já 

dificuldades em manter um Império colonial tão vasto e que ia sendo permanentemente 

“ameaçado” pelas grandes potências europeias. Pinto de Lemos sublinhava que «nós, 

portugueses, não temos essas loucas ambições do domínio que caracterizam Hitler ou 

Mussolini, porque sabemos até onde pode ir a nossa ambição»31. Quanto a estas 

declarações de Pinto de Lemos, parece-nos importante relembrar a tese de Manuel Loff 

quando este defende que «parece ser óbvio [que], entre todos os sistemas políticos 

fascistas ou fascizados da época do fascismo na Europa […], apenas o nazi reuniu 

capacidade efectiva suficiente para levar a cabo boa parte de um programa muito vasto 

de expansão territorial com fins políticos, económicos e demográficos/raciais 

identicamente muito amplos» (LOFF, 2003: 170-171). 

A 30 de janeiro de 1933, chegávamos a «uma hora singular!» no «caminho dos 

destinos da Europa»32 com a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. A 

verdade é que, «although it may sound paradoxical to the point of perversity, the urge 

for order provided an important theme in the capture of power by a political movement 

which brought unimaginable disorder to Germany and Europe» (BESSEL, 2004: 186). 

Em todo o caso, os nacional-sindicalistas iam rejubilando com o triunfo de Hitler na 

Alemanha e, quanto à possibilidade de ele vir a ser um elemento perturbador da paz 

mundial, Afonso Lucas defendia que «a paz de Hitler» seria a «ordem hitleriana!» 

Nesse mesmo artigo, o cronista nacional-sindicalista defendia também que «só tolos 

poderiam, pois, supor que Hitler subiria ao Poder numa explosão...histérica de força, 

formando logo de início um “grande” salto sobre o não grande espaço que separa o 

                                                           
30  CÉSAR, Ângelo, «A lição de César», in Diário da Manhã, 23.1.1933, Lisboa, p. 1. (Artigo já citado. Itálicos no 
original). 
31  LEMOS, Abílio Pinto de, «A lição a César!», in Revolução, 23.1.1933, Lisboa, p. 1. 
32  PRETO, Rolão, «Na hora do triunfo», in Revolução, 1.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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Capitólio da Rocha Tarpeia – quer dizer, suicidando-se!»33 Aliás, na sequência da 

nomeação de Hitler como chanceler, os nacional-sindicalistas procurariam tranquilizar 

todos aqueles que viam no Führer nazi uma ameaça de guerra. Nesse sentido, Artur 

Zuzarte de Mendonça pedia aos leitores do Revolução que se não assustassem com essa 

nomeação já que, afinal, «o Chanceler Hitler não pretende[ria] a guerra»34, como 

muitos, nessa altura, acreditavam.  

A verdade é que, «se por um lado [Hitler] constitu[ía] perigo para a paz da Europa», 

por outro lado ele seria «um penhor de paz na Europa». Quem o afirmava era o jornal 

nacional-sindicalista que explicava esse paradoxo: se, de facto, o Führer nazi se 

apresentava como um perigo para a «paz fictícia de 1928» por se assumir contra «o 

infeliz tratado» de Versalhes, e, assim sendo, não restaria qualquer dúvida de que 

«tristes dias» viriam a «sombrear o encantamento da paz», a verdade é que, defendiam 

os nacional-sindicalistas, Hitler significaria igualmente «o afastamento da onda 

comunista» que ameaçava a Europa. E concluía-se com uma síntese da questão: «os 

nacionais-socialistas, vulgo “nazis” ou hitlerianos» ameaçavam, de facto, «os tratados 

que a Europa vencedora» havia imposto ao seu país mas, por outro lado, ameaçavam 

também «o conluio comunista internacional». Perante as duas faces dessa mesma 

moeda, perguntava-se: qual seria «a ameaça pior para o mundo?»35 Obviamente que 

aquilo que os nacional-sindicalistas procuravam com declarações como estas era 

legitimar o programa nacional-socialista – até mesmo nas suas pretensões revisionistas 

– através da exaltação, do, por essa altura já tão exaltado e generalizado, receio do 

comunismo. 

As Novidades viam toda esta questão da perigosidade internacional do comunismo 

de forma significativamente semelhante àquela que anteriormente os nacional-

sindicalistas tinham já defendido. Para o jornal católico, a Europa vivia já como que 

“encurralada” entre a «violência comunista» e a «violência semelhante […] do 

hitlerismo». Entre essas duas «violências políticas e sociais», que iam espalhando «na 

atmosfera da Europa e nos horizontes do mundo presságios de conflagrações sangrentas 

e de ruinosas catástrofes», estaria uma outra força «serena», que se opunha «à violência, 

da esquerda ou da direita», adotando uma «doutrina contrária a todos os excessos». Essa 

                                                           
33  LUCAS, Afonso, «Filosofia da acção. A verdadeira lição de Hitler», in Revolução, 4.2.1933, Lisboa, p. 1. 
34  MENDONÇA, Artur Zuzarte de, «Política. Fé nacionalista», in Revolução, 8.2.1933, Lisboa, p. 5. 
35  «Política. Mosaico», in Revolução, 13.2.1933, Lisboa, p. 5. 
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força seria, obviamente, o catolicismo. Aliás, apesar da já pequena representação 

parlamentar dos católicos alemães, as Novidades defendiam que eram esses que faziam 

ainda «resplandecer, no meio do furor guerreiro e fratricida» que incendiava «os 

extremismos políticos da Alemanha, o espírito ao mesmo tempo pacificador e 

revolucionário» que distinguiria «até ao fim dos tempos, a doutrina católica e todos os 

movimentos ou organizações que ela inspira[sse]»36. O jornal do Episcopado Português 

fazia estas declarações a 18 dias apenas da aprovação da lei que daria plenos poderes a 

Hitler que, como vimos anteriormente neste trabalho, não poderia ter sido aprovada pelo 

Reichstag se os deputados católicos do Zentrum não a tivessem votado favoravelmente. 

Longe de demonstrar esse “espírito pacificador”, o catolicismo político alemão viria a 

dar, isso sim, rédea livre ao extremismo violento do nazismo. A partir desse momento, 

as Novidades passariam a ver na «Misericórdia Divina» o único «meio possível de 

evitar a guerra»37. 

Se, como já vimos, alguma imprensa portuguesa tinha manifestado a sua apreensão 

quanto à possibilidade de o nacional-socialismo vir a provocar uma nova guerra na 

Europa, logo desde as eleições legislativas alemãs de setembro de 1930, a realidade é 

que, até outubro de 1933, o nazismo não tinha conseguido provocar qualquer alteração 

significativa no sistema de ordenamento das relações internacionais vigente a partir do 

final da Primeira Guerra Mundial. Contudo, cerca de 9 meses depois de ter assumido o 

poder, o nacional-socialismo encontrava-se já com a força e a audácia suficientes para 

retirar a Alemanha da Sociedade das Nações. E, apesar de, nesse momento, «a ordem 

diplomática da Europa» já não ser mais «estável do que um castelo de cartas», essa ação 

da Alemanha nazi viria a ser a «primeira carta a ser removida do castelo», fazendo com 

que as demais não tardassem a «desmoronarse» (KERSHAW, 2009: 259). 

Mesmo com a retirada da Alemanha da SDN, o DM não cria que esse «gesto teatral» 

fosse «um prenúncio de guerra iminente, na Europa». Aliás, o órgão da União Nacional 

afirmava convictamente que não seria «com certeza, a Alemanha» que viria a 

desencadear «a guerra, no Mundo, mas [sim] os ventos de desordem política, social e 

moral» que, por essa altura, sopravam «por toda a parte». E, quanto às acusações de que 

Hitler e Mussolini alimentavam «aspirações imperialistas e belicosas», o DM defendia 

que, pelo contrário, ambos repudiariam «a guerra de agressão e conquista», concluindo-

                                                           
36  «Defendamos a justiça e a paz longe das violências extremistas», in Novidades, 8.3.1933, Lisboa, p. 1. 
37  A. V., «A nova guerra europeia é para já?», in Novidades, 15.9.1933, Lisboa, p. 3. (Itálico no original) 
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se com a hipótese de essas acusações fizessem parte de «uma campanha tendenciosa de 

difamação» e «de asfixia da Alemanha»38. As duas grandes potências fascistas eram 

assim, de uma só assentada, preventivamente ilibadas da responsabilidade de virem a 

criar uma nova guerra mundial – como de facto viriam a fazer. 

O República procurava também prever se uma nova guerra estaria eminente em 

1933. Para o diário republicano, apesar da ação da Alemanha nazi, a guerra não deveria 

vir «ainda, desta vez». Mas, no caso de essa guerra acontecer, o jornal republicano 

acreditava que ela significaria «o esmagamento total do imperialismo» germânico, 

dando lugar ao ressurgimento das «ideias de liberdade» e à «democracia alemã», que 

renasceriam «mais fortes que nunca, dos escombros que a guerra causasse»39 - uma vez 

mais, se profetizava uma espécie de “destruição criadora”, desta vez no sentido do 

renascimento do sistema democrático. 

Se nos relembrarmos da forte oposição que o programa nazi merecia por parte do 

República, não poderemos deixar de achar, no mínimo, curiosas as declarações que 

Fernando Pampulha faria, em outubro de 1933, nas páginas do diário republicano. É 

que, num momento em que os nazis iam já afrontando os antigos Aliados da Grande 

Guerra, Pampulha dava razão à Alemanha quando esta declarava ser injusto que «um 

povo de 65 milhões de habitantes, possuidor de imensas energias» se visse «obrigado a 

mostrar duradouramente, perante a humanidade, os sinais exteriores» de uma «dura 

punição de crimes» para os quais «a arrastaram em momento de desvario» no qual «o 

povo germânico» não teria sequer participado «numa unidade de consciência»40. 

Numa «Europa estremunhada» que ia sendo «acordada pela voz do Chanceler de 

bronze [sic]», a Alemanha ia conseguindo, pelas mãos dos nazis, entrar numa fase de 

«ressurreição»41. Nesse sentido, as Novidades reconheciam que «a saída de Genebra» 

tinha até trazido à Alemanha «proveitos valiosos». A nova Alemanha nazi, tendo 

começado «a mostrar a sua força», começava, igualmente, a reconhecer «a fraqueza das 

reacções opostas ao seu querer». Vendo-se «amorosamente sozinha, no grande, no 

hiperbólico amor de si mesma e no profundo desprezo que vota[va] a todas as outras 

nações», a Nação alemã, considerando-se «privilegiada e predestinada para conduzir 

                                                           
38  P. R., «A paz ou a guerra?», in Diário da Manhã, 18.10.1933, Lisboa, p. 1. 
39  «Virá a guerra? A teatral retirada da Alemanha da Sociedade das Nações – O próximo fim de Hitler», in 
República, 17.10.1933, Lisboa, p. 1. 
40  PAMPULHA, Fernando, «O problema europeu da Alemanha», in República, 20.10.1933, Lisboa, p. 4. 
41  CÉSAR, Ângelo, «Ao princípio era o verbo», in Diário da Manhã, 23.10.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
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todas as outras, a bem ou a mal, ao paraíso do seu eu rácico»42, ia voltando a assumir-se 

como principal foco de instabilidade para a paz europeia. Nessa nova posição de força, 

os nazis procurariam então demonstrar ao mundo que o povo alemão estava com as 

linhas diretrizes da sua política externa e, nesse sentido, o plebiscito de 12 de novembro 

de 1933 marcaria, de facto, «um ângulo na História do mundo»43. 

No final de 1933, com «a Sociedade das Nações […] a desfazer-se»44, «novas 

concepções do Mundo» estavam, de facto, «em via de emergir: preparam-se 

transformações caóticas»45. Em 12 anos de poder nazi, o mundo assistiria às maiores 

atrocidades alguma vez cometidas sobre vidas humanas em toda a sua História. Mas a 

verdade é que vários tinham sido os avisos e havia até quem tivesse, desde muito cedo, 

previsto a ocorrência dessa espiral de violência. 

6.2. O perigo para o colonialismo português 

A proteção do Império Colonial português foi permanentemente uma questão na qual 

o salazarismo beneficiou de um largo consenso entre as elites políticas portuguesas. 

Efetivamente, «a defesa do direito de Portugal às suas colónias e a identificação dessas 

colónias como uma chave para um futuro próspero eram áreas nas quais o Estado Novo 

não precisava de inovar. Todos os grupos das elites portuguesas estavam, a este 

respeito, de acordo» (MENESES, 2010: 119). Nesse sentido, cremos ser importante dar 

a conhecer ao leitor o posicionamento assumido por salazaristas, católicos, republicanos 

e nacional-sindicalistas relativamente ao revisionismo que o nacional-socialismo 

procurava efetivar. 

O medo que os colonialistas portugueses sentiam face às reivindicações territoriais 

feitas pelos nazis, manifestar-se-ia ainda antes de estes passarem de uma representação 

parlamentar de 12 para 107 deputados, nas eleições de setembro de 1930. Aliás, para o 

República, o facto de «a Alemanha quer[er] colónias», forçava os portugueses a 

«seguir[em] com cuidado o acto eleitoral» que se avizinhava no país germânico. Isto 

porque, as reclamações da Alemanha contra os tratados representariam uma questão 

«grave para numerosos países e até para nós próprios»46. 

                                                           
42  «O Momento Internacional. O enigma alemão», in Novidades, 1.11.1933, Lisboa, p. 6. (Itálico no original). 
43  «Actualidade Internacional», in Novidades, 5.11.1933, Lisboa, p. 3. 
44  «De um domingo para o outro... Para onde vamos?», in República, 26.11.1933, Lisboa, p. 1. 
45  «Diário Internacional. As relações franco-alemãs e o plebiscito – Que nos reservará o futuro numa época em 
que “caóticas transformações se preparam?”», in Diário da Manhã, 27.11.1933, Lisboa, p. 4. 
46  «Ás urnas! As eleições realizam-se amanhã em toda a Alemanha prevendo-se uma vitória das esquerdas», 
in República, 13.9.1930, Lisboa, p. 5. 
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Mas não era apenas o revisionismo nazi, e da Alemanha em geral, que merecia a 

desconfiança dos colonialistas portugueses. A Inglaterra – tradicional aliada de Portugal 

– era igualmente vista com grande desconfiança no que tocava à proteção das colónias 

portuguesas. Prova dessa desconfiança eram as afirmações que se produziam, em 

dezembro de 1931, nas páginas do República. Nesse artigo o jornal republicano 

relembrava «o que dizia o tratado anglo-alemão de 1913» que tinha procurado partilhar 

«o nosso ultramar, retalhando e desmembrando uma nação apegada à credulidade de 

que, perante a insaciabilidade de riquezas, ainda h[averiam] direitos» que a ela se 

sobrepusessem. Nesse sentido, o diário republicano acreditava que nada impediria «uma 

Inglaterra tradicionalista e uma Alemanha fascista» - descrevia-se já a Alemanha como 

“fascista”, mesmo que o nacional-socialismo demorasse ainda mais de um ano a chegar 

ao poder – de se entenderem no sentido de dar «o melhor êxito» a «um programa 

imperialista» que seria «apanágio das sociedades conservadoras»47. De facto, «os 

nacionalismos portugueses […] manifestarão receios pelos apetites coloniais de 

praticamente todos os grandes contendentes. Primeiro, ao longo das campanhas 

revisionistas dos anos 30, face às reivindicações alemãs e até mesmo polacas; depois, e 

por ricochete, pelos efeitos que as reivindicações alemãs poderiam provocar junto dos 

britânicos, eventualmente disponíveis para apaziguar os alemães com a promessa de 

territórios coloniais portugueses» (LOFF, 2008: 229). 

Num clima de receio dos avanços alemães no sentido de negociarem com os 

britânicos a amputação ou desmembramento do Império Colonial português, Pires 

Avelanoso48, acérrimo defensor do colonialismo português, afirmaria nas páginas das 

Novidades que «não faltava mais nada do que uma nação falida» - referia-se 

obviamente, à Alemanha - «e que teima[va] em não querer pagar as suas dívidas, e 

honrar os seus compromissos, viesse a querer conquistar as nossas colónias, 

continuando a deixar as suas na posse dos seus actuais mandatários!» - relembre-se que, 

na sequência da sua derrota na Primeira Guerra Mundial, as colónias que a Alemanha 

ocupava em 1918 lhe tinham sido retiradas e entregues a outras potências coloniais 

                                                           
47  «As nossas colónias em foco. Hitler, O Chefe fascista germânico que se prepara para assaltar o poder quer 
para a Alemanha um engrandecimento territorial, metropolitano e colonial», in República, 10.12.1931, Lisboa, pp. 5 e 8. 
48  António José Pires Avelanoso (1861-1938): Em 1911 foi fundador da União Colonial Portuguesa. Mais tarde, 
viria a ser diretor do Arquivo das Colónias e da Legislação Colonial e secretário da Comissão Africana da Sociedade de 
Geografia de Lisboa e da Comissão de Protecção dos Indígenas dessa mesma sociedade. Tendo publicado vários 
livros sobre questões coloniais, viria ainda a ser colaborador assíduo de vários jornais portugueses (entre eles, do 
República e das Novidades). 
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através do sistema de mandatos, previsto nos estatutos da SDN. Mas, ainda assim, Pires 

Avelanoso parecia desvalorizar um possível perigo, vindo da Alemanha, para as 

colónias portuguesas, afirmando que, por essa altura, «os papões» já não assustariam 

«ninguém»49. 

Extremamente curioso é que os nacional-sindicalistas se insurgissem também contra 

o fascismo e o nacional-socialismo quando se entrava na questão colonial. Dutra Faria – 

entusiástico admirador do nazismo, como já vimos – reconhecia que «tanto a Alemanha 

como a Itália» apenas poderiam «realizar os seus sonhos [imperialistas] pela agressão, 

pela guerra, matando, incendiando» e «devastando». Estas afirmações de Dutra Faria 

seriam, já por si só, surpreendentes – para além de absolutamente incoerentes com tudo 

o que se vinha escrevendo no Revolução quanto ao perigo de o nazismo poder vir a 

provocar a guerra -, mas, Faria iria ainda mais longe ao afirmar que esses dois países 

seriam «os dois exemplos típicos do imperialismo anti-cristão, do imperialismo 

condenável, do imperialismo que vive[ria] e se alimenta[ria] à maneira de ave de rapina, 

da rapina [sic]»50. Embora Dutra Faria fizesse estas declarações ainda antes de os nazis 

tomarem o poder, não deixa de ser curioso que essa Alemanha, que rapidamente 

caminhava na direção do Terceiro Reich nazi – e que, por isso, ia sendo tão admirada 

pelos nacional-sindicalistas -, fosse, quanto aos seus “apetites” coloniais, tão 

veementemente criticada por um dos nacional-sindicalistas que mais prolificamente ia 

defendendo o nazismo alemão no diário do Nacional-Sindicalismo. 

Para o então diretor do República, Ribeiro de Carvalho, não havia qualquer dúvida 

de que «a situação da Alemanha», por razões óbvias – entre as quais figuraria a questão 

colonial em primeiríssimo plano - «interessa[va] vivamente Portugal». Aliás, Ribeiro de 

Carvalho alertava para a necessidade de Portugal ter de «estar atento a tudo o que se 

passa[va] na Alemanha, porque o novo governo imperialista» - falava-se do governo 

“dos Barões” liderado por Von Papen – não iria «pôr apenas, em frente dos Aliados, os 

problemas das dívidas de guerra e das indemnizações», mas iria, igualmente, «pôr outro 

problema ainda mais importante e mais grave» - mais grave para Portugal, obviamente – 

que seria «o problema das Colónias». Essa tentativa da Alemanha de recuperar as 

colónias que lhe haviam sido «arrebatadas» far-se-ia «sob o pretexto» de a Alemanha 

                                                           
49  AVELANOSO, Pires, «Questões coloniais. Manejos alemães sobre as nossas colónias e especialmente 
sobre Angola», in Novidades, 8.2.1932, Lisboa, p. 6. (Itálico no original). 
50  FARIA, Dutra, «Em prol do Império», in Revolução, 4.4.1932, Lisboa, p. 1. 
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necessitar «de mais larga expansão para os seus sessenta milhões de habitantes». E, 

Ribeiro de Carvalho concluía, afirmando abertamente que, de todas as negociações que 

se viessem a fazer com a Alemanha, essa questão colonial seria «o ponto mais negro» 

que deveria «merecer-nos especial atenção». Seria, antes de tudo o mais, por essa razão 

que Portugal deveria seguir essas negociações «com todos os sentidos apurados»51. 

Com estas declarações, tornava-se absolutamente evidente a desconfiança que havia, 

entre os defensores do colonialismo português, relativamente a uma possível 

“deslealdade” da Inglaterra quanto à manutenção da integridade do Império Colonial 

português. 

Preocupados também com as ambições coloniais do nazismo, os nacional-

sindicalistas procurariam assegurar-se da manutenção do respeito pela soberania de 

Portugal nas suas colónias por parte dos nazis, junto do representante do nacional-

socialismo que haviam descoberto em Lisboa. Numa entrevista a esse representante, os 

nacional-sindicalistas procurariam perceber se o nazismo teria interesse nas colónias 

portuguesas. Nesse sentido, relembrava-se a esse representante que Portugal era «a 

terceira potência colonial do mundo» e que, portanto, tendo sido levantada a questão 

colonial pelo nacional-socialismo, importava saber qual a posição oficial do partido nazi 

relativamente aos interesses coloniais portugueses espalhados pelo mundo. O 

representante do nacional-socialismo procuraria, de imediato, tranquilizar os seus 

entrevistadores afirmando que o nazismo não teria «qualquer ambição menos 

legítima»52 relativamente às colónias portuguesas. A verdade é que essa afirmação, um 

tanto ambígua, de W. K. Gussmann parecia, pelo menos naquele momento, tranquilizar 

os nacional-sindicalistas quanto a esta questão. 

Já depois da nomeação de Hitler como chanceler alemão, o DM, prevendo uma «das 

maiores tempestades da História», relembrava que, de facto, Portugal estaria obrigado a 

«estar alerta à marcha dos acontecimentos, das paixões e das ideias…», já que, afinal, 

Portugal tinha «interesses a defender em quatro continentes»53. De facto, como 

relembrava o República, Portugal, sendo «a terceira potência colonial do mundo», não 

deveria ser tratado como «todas as outras pequenas potências», sendo, por isso mesmo, 

                                                           
51  CARVALHO, Ribeiro de, «Política Internacional. Avizinha-se a primeira batalha», in República, 6.6.1932, 
Lisboa, p. 1. 
52  «A verdade sobre o Movimento “Nazista”. Uma nova e sensacional entrevista [com W. K. Gussmann]», in 
Revolução, 22.8.1932, Lisboa, p. 5. 
53  P. R., «União Nacional mentalidade moderna», in Diário da Manhã, 20.2.1933, Lisboa, p. 1. 
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inaceitável que se discutisse a divisão do seu Império Colonial «sem sequer o ouvir». O 

medo de que se negociasse a entrega das colónias portuguesas aos alemães “nas suas 

costas” seria constante ao longo de todo esse período de instabilidade política que havia 

originado o triunfo do nacional-socialismo na Alemanha. Era esse mesmo medo que 

levava Ribeiro de Carvalho a reiterar que Portugal não poderia «ser considerado, tendo 

em vista apenas a estreita faixa de terra que ocupa ao longo do Atlântico», mas sim 

considerando o «bloco» que se formava «com os seus territórios da Metrópole e os seus 

territórios do Ultramar, em todos os continentes»54. Os colonialistas portugueses 

procuravam, insistentemente, afirmar Portugal como uma potência mundial, que deveria 

ser consultada antes de todas as grandes decisões geoestratégicas – principalmente no 

que interferisse com questões coloniais -, através da exaltação da grandiosidade do seu 

Império Colonial. 

Já que as declarações que o enviado do nacional-socialismo em Lisboa fez ao 

Revolução não tinham conseguido acalmar a especulação que se fazia em volta da 

cobiça alemã sobre as colónias portuguesas, o próprio Rolão Preto, decidiria enviar uma 

carta ao Ministro da Alemanha em Lisboa55, com a qual procurava uma tranquilização 

definitiva relativamente às ambições coloniais da Alemanha nazi. O líder do Nacional-

Sindicalismo questionava o Ministro da Alemanha sobre «o boato de que o governo 

alemão […] teria colaborado num plano de partilha das províncias portuguesas de além 

mar», pedindo que o diplomata germânico se pronunciasse sobre a veracidade desse 

mesmo boato. A resposta de Freytag seria categórica: 

«Meu caro senhor: - Ao seu amável pedido de lhe transmitir uma informação 

sobre a verdade dos boatos que se referem a uma colaboração do Chanceler do 

Império na partilha das províncias portuguesas de além-mar, posso responder-vos 

que estou autorizado pelo meu Governo a declarar formalmente que esses boatos 

não têm fundamento, não tendo o Chanceler tido a esse respeito a menor 

interferência»56. 

                                                           
54  CARVALHO, Ribeiro de, «A hora que passa... Portugal e o plano da paz tratado em Roma», in República, 
22.3.1933, Lisboa, p. 1. 
55  Hans Freytag seria Ministro Plenipotenciário da Alemanha em Portugal entre 1933 e 1934. 
56  «Fala a Alemanha. O senhor Ministro da Alemanha em Lisboa desmente os boatos da interferência do seu 
Governo no plano da partilha do ultramar português», in Revolução, 31.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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Com esta segurança dada pelo diplomata alemão encerrar-se-ia o debate sobre a 

questão colonial no diário nacional-sindicalista, que viria, aliás, a ser suspenso 4 meses 

mais tarde. 

Para o República, as garantias que o diário nacional-sindicalista ia procurando obter 

dos representantes do nacional-socialismo em Portugal quanto ao desinteresse do 

mesmo relativamente às colónias portuguesas, não chegavam para que se atenuasse, 

sequer, o medo que o revisionismo professado pelos nazis inspirava nos seus 

colaboradores. Isto porque, para o diário republicano, «sempre que a Alemanha fala[va] 

mais alto em querer colónias», havia quem, «por esse mundo além», se lembrasse 

«estupidamente […] das colónias portuguesas». No fundo, para o jornal republicano, o 

verdadeiro problema não estaria no facto de a Alemanha querer voltar a ter colónias mas 

sim na possibilidade de essas poderem vir a ser retiradas a Portugal. Nesse sentido, o 

República recomendava à Alemanha que pedisse colónias «a quem lhas tirou», já que, 

«as nossas…já eram nossas»57. 

Curiosamente, dos quatro jornais que analisamos, foi o República aquele que mais 

destaque deu a uma possível ameaça das colónias portuguesas, na sequência da tomada 

do poder alemão pelos nazis. Nesse sentido, Ribeiro de Carvalho voltaria a debruçar-se 

sobre este tema, em julho de 1933. Nesse seu artigo, o então diretor do República, 

começava por equiparar a Alemanha desse período a «um colossal vespeiro» que se ia 

alimentando da «ideia da revanche e [d]o espírito de desforra». Felizmente, Portugal 

«est[ava] longe desse braseiro colossal», não chegando a terras lusas «o ruído sinistro 

do rodar dos canhões e do tilintar dos sabres». Mas, mesmo estando o território 

metropolitano português, aparentemente, a salvo das armas nazis, Ribeiro de Carvalho 

relembrava que Portugal tinha «colónias apetecidas e cobiçadas» o que, reafirmava-se, 

obrigaria o nosso país a estar «atento e cauteloso, de ouvido sempre à escuta e [com o] 

coração sempre alerta», seguindo com toda a atenção «o desenrolar da grande tragédia 

alemã».  

Mas Ribeiro de Carvalho demonstrava não temer apenas as ambições alemãs. Na 

realidade, Portugal não «pode[ria] isolar-se diante dos adversários nem adormecer ao 

lado dos amigos». Ou seja, o país – e, obviamente, o regime que o representava – 

deveria tentar manter boas relações com a Alemanha e, mais importante ainda, deveria 

                                                           
57  «Ditos...e feitos. Colónias», in República, 5.6.1933, Lisboa, p. 1. 
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estar atento e preparado para possíveis “deslealdades” da Inglaterra no que tocava às 

colónias portuguesas do Ultramar. Aliás, as desconfianças portuguesas em relação às 

intenções britânicas eram de tal forma acentuadas que levariam Ribeiro de Carvalho a 

deixar um recado, que, claramente, se pode perceber que era enviado aos ingleses, 

afirmando que existiriam «povos práticos que deixam ficar os próprios amigos para trás, 

desinteressando-se da sua sorte, quando eles, por sua vez se deixam adormecer a meio 

caminho»58. Com efeito, tal como os colaboradores do República, também «os 

salazaristas suspeitaram quase sistematicamente de uma pretensa duplicidade e 

potencial deslealdade britânica, com várias razões históricas para o fazerem, é certo» 

(LOFF, 2003: 421). 

Se a perspetiva de o nazismo poder vir a despoletar uma nova guerra no continente 

europeu preocupava o República, a verdade é que aquilo que mais parecia preocupar o 

diário republicano – e neste ponto convergiam também o DM, as Novidades e o 

Revolução, muito embora este último procurasse afastar a possibilidade de o nacional-

socialismo poder vir a ser uma ameaça para o Império Colonial português – era uma 

supostamente «apregoa[da] […] necessidade de expansão» da Alemanha, «não só em 

África, como noutras partes do mundo». No fundo, o jornal republicano parecia 

acreditar que, no caso de se tornar efetivo um expansionismo germânico, o território 

português da Metrópole estaria a salvo – graças, antes de mais, à distancia geográfica 

que separava a Alemanha de Portugal -, enquanto que, as colónias portuguesas 

poderiam vir a ser perdidas nessa vaga expansionista alemã. No caso de tal acontecer, 

segundo o República, esses territórios perderiam tanto ou mais do que Portugal, já que, 

a Alemanha, «diz[endo]-se possuidora duma super-civilização que julga[ria] necessário 

espalhar por todo o orbe [sic]» - numa retórica muito similar àquela utilizada por todos 

os defensores do colonialismo português, e não só… -, difundiria por esses territórios o 

que, na realidade, seria uma «falsa cultura». Nesse mesmo sentido, perguntava-se o 

«que lucraria a humanidade com a difusão […] pelo mundo [d]um sistema truculento» 

que destruía «a harmonia social?».  

Para o diário republicano, bastaria já «a todos o triste exemplo de além Reno», onde 

se perseguia «com furor medieval os portadores doutras ideias», tais como as «ideias de 

tolerância, respeito e fraternidade». Com a doutrina nazi, a cultura alemã ter-se-ia 
                                                           
58 CARVALHO, Ribeiro de, «Diante do perigo. Problemas internacionais que interessam a Portugal», in 
República, 15.7.1933, Lisboa, p. 1. 
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colocado «à margem da civilização», dessa mesma “civilização” da qual o colonialismo 

português seria portador e veiculo. E, como tal, concluía-se relembrando que teriam 

sido os portugueses quem tinha feito «da selva brasileira um florescente e rico país», 

tendo Portugal feito «sacrifícios sem conta» para «elevar e civilizar» as suas colónias, o 

que, faria com que o nosso país não necessitasse de «lições de ninguém»59. 

Usando os mais variados argumentos, a verdade é que a necessidade de defesa das 

colónias portuguesas era um ponto – talvez o único de todos aqueles que neste trabalho 

abordamos – de genuíno consenso entre salazaristas, católicos, republicanos e nacional-

sindicalistas. Numa época de crescente expansão do fascismo na Europa e no mundo, «a 

Alemanha e a Itália» eram vistas como «potenciais agressores» do Império Colonial 

português e, de facto, seriam «uma fonte de inquietação permanente ao longo da década 

de 1930» (MENESES, 2010: 125) para as elites políticas portuguesas desse período. 

                                                           
59  «O nosso direito», in República, 23.6.1933, Lisboa, p. 1. 
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7. O anti-semitismo nazi e o “problema” judaico. 
De todos os pontos do programa do nacional-socialismo alemão, aquele que mais 

profundamente viria a marcar a História da Humanidade, pela sua brutalidade e 

completo desprezo pelo valor da vida humana, viria a ser o ponto genericamente racista, 

e particularmente anti-semita, que os nazis vinham defendendo ao longo de todo o seu 

percurso ascensional até à conquista do poder alemão pelo seu Führer, Adolf Hitler, em 

janeiro de 1933. Apesar de Hitler e os seus seguidores terem, desde muito cedo, 

declarado abertamente, não só a sua crença na superioridade da raça ariana sobre todas 

as restantes, mas, igualmente, o seu ódio de morte pela raça judaica, dificilmente 

alguém poderia ter previsto, antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a 

dimensão da tragédia que os nazis viriam a provocar na Europa. A dimensão do 

genocídio do povo judaico perpetrado pelo nazismo, deixará este último, cremos, 

historicamente ligado, e de forma indissociável, ao termo Holocausto e à crueldade e 

barbaridade que este implica. Ora, abordando neste trabalho, a ascensão do nacional-

socialismo até à conquista do poder alemão, não poderíamos deixar de abordar a forma 

como os quatro jornais que analisamos viram o anti-semitismo nazi. Aliás, num período 

histórico no qual o sentimento anti-semita se encontrava generalizadamente espalhado 

pela Europa, será ainda mais importante, parece-nos, perceber qual era o 

posicionamento desses quatro órgãos da imprensa portuguesa relativamente ao, por essa 

altura corrente, “problema” judaico.   

Apesar de, como veremos mais à frente neste capítulo, a discussão sobre a questão 

judaica só se abrir, decisivamente, entre os quatro diários portugueses, a partir da 

nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha, a verdade é que já antes desse 

acontecimento se encontravam referências a esse tema nas páginas desses jornais. Nesse 

sentido, o República referia-se, logo em agosto de 1931, ao preconceito católico contra 

o povo judeu, afirmando que, segundo os primeiros, quem não fosse católico não teria 

«direito a viver»1. Essas declarações eram produzidas pelo diário republicano na 

sequência de um ataque a judeus de origem portuguesa residentes na Alemanha, que o 

República aproveitava para pôr em evidência o anti-judaísmo católico que ainda ia 

subsistindo. A verdade é que, no entanto, «it would be inaccurate and misleading to 

present the Christian legacy of hostility toward Judaism and Jews as a sufficient cause 

                                                           
1  «Judeus portugueses na Alemanha», in República, 24.8.1931, Lisboa, p. 1. 



235 

 

for Nazi genocide», muito embora, sem esse sentimento anti-judaico, « the Holocaust 

could not have occurred as it did» (BERGEN, 1994: 329-330). 

Ainda no final de 1931, o DM parecia acreditar que «o ideal racista puro» teria 

perdido «quási todos os seus adeptos e o próprio Hitler o repele[ria]»2, enquanto o 

República voltava a abordar a questão dos judeus na Europa no sentido de provocar, 

novamente, os católicos portugueses. Na sequência da suposta atitude de Mussolini de 

acolher em Itália um “Papa da religião judaica”, Ribeiro de Carvalho declarava 

«Mussolini, rei dos judeus», sublinhando a existência, por essa altura, de «dois Papas 

em Roma...», numa claríssima provocação «aos nossos católicos» até então «tão 

profundos admiradores do génio de Mussolini»3. Com tais afirmações, Ribeiro de 

Carvalho dava a entender que o fascismo italiano não partilhava com o seu congénere 

alemão o sentimento anti-semita que o caracterizava. No entanto, efetivamente, «fascist 

ideology remained flexible enough to endorse or reject particular strands of racialism, to 

prioritize, mitigate, or abandon racist intentions» (KALLIS, 2006: 552), o que não 

impedia que existisse, de facto, «a level of classic “anti-Judaism” among Fascist Party 

supporters and their leaders» (BLAMIRES, 2006: 43). 

O Revolução é que denunciava, logo desde fevereiro de 1932, a existência de um 

«capitalismo rapace [sic], notoriamente judeu»4 ao qual se procurava opor o líder do 

nacional-socialismo alemão. Por essa razão, contra Hitler congregar-se-iam a 

«internacional socialista», a «internacional maçónica» e, obviamente, a «internacional 

judaica». António de Sousa Rêgo acreditava que «para os políticos socialistas e 

maçónicos, traficantes de credos e doutrinas e para os traficantes judeus do dinheiro sem 

pátria – sem pátria, mas ganho na terra alemã pelo trabalho alemão –», Hitler 

significaria «o fim de todas as traquibernias [sic]» que iam enriquecendo os políticos 

socialistas e maçónicos, para além de enriquecerem também os «judeus da finança, 

chatins [sic] e usurários»5. O tom anti-semita dos nacional-sindicalistas estava dado, 

mas era ainda relativamente moderado face ao que se viria a escrever no Revolução 

sobre os judeus. 

                                                           
2  F. A. de C., «Diário Internacional. Perspectivas hitleristas», in Diário da Manhã, 7.12.1931, Lisboa, p. 5. 
3  CARVALHO, Ribeiro de, «Mussolini, homem de espírito. Dois Papas em Roma», in República, 11.12.1931, 
Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
4  FARIA, Dutra, «Nota política. Entre duas revoluções», in Revolução, 17.2.1932, Lisboa, p. 4. 
5  RÊGO, António de Sousa, «Nota Internacional. É preciso bater Hitler!», in Revolução, 3.3.1932, Lisboa, p. 4. 
(Itálico no original) 
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O sentimento, não apenas anti-semita mas também xenófobo, dos nacional-

sindicalistas viria a ser abertamente defendido por Sousa Rêgo. O cronista nacional-

sindicalista afirmava que tudo o que fosse «estranho à raça e à terra», tudo o que aos 

nacional-sindicalistas parecesse «estranho», sendo «suspeito de estrangeirismo», seria 

«apenas bom para desprezar, para deitar fora». Sousa Rêgo continuava denunciando os 

«desvairados morbos [sic] subtis, judeus, mouros, cafres [sic] e ciganos» por todos eles 

terem derramado «no nosso sangue limpo a fraqueza, o pecado» e «o crime». E Sousa 

Rêgo concluía com a exaltação nacional-sindicalista de «tudo o que na raça» fosse 

«alto, forte e nobre», renegando-se tudo o que de «mesquinho e mau» nela se tivesse 

«introduzido por traição, escusamente» e «cobardemente»6. Assim sendo, não admirará 

o leitor que os nacional-sindicalistas defendessem que, tudo o que no nazismo pudesse 

«haver de reivindicação violenta», não seria mais do que «uma reacção justíssima 

contra o desaforo» e «a insolência com que [,] depois de Weimar», havia campeado «na 

Alemanha a Finança judaica, aliada do marxismo e testa de ferro do Estrangeiro [sic]»7.  

Ainda assim, apesar de todas estas declarações terem sido inscritas nas páginas do 

diário nacional-sindicalista, João Medina defende que «a sintonia dos camisas azuis 

com o movimento hitlerista» poderia «deixar supor um afloramento de teorias rácicas 

entre os homens que Rolão Preto guia[va]. A leitura de Revolução dissuade-nos dessa 

suspeita: à parte um ou outro pormenor irrelevante, os redatores do diário nacional-

sindicalista não dão mostras de professarem ódios antijudaicos» (MEDINA, 1978: 124). 

Na nossa opinião, contudo, longe de representarem um qualquer “pormenor 

irrelevante”, afirmações como as de António de Sousa Rêgo são, claramente, uma 

manifestação do mais puro preconceito xenófobo, racista e anti-semita. 

Mas não eram só os nacional-sindicalistas – ou seja, aqueles que em Portugal 

defendiam abertamente o programa nazi e a ideologia fascista – que viam na Europa 

uma suposta conspiração judaica contra todos os seus povos e Estados. As Novidades 

denunciavam também uma pretensa «forte ofensiva de tenebrosas forças internacionais» 

contra a França, na qual «a finança cosmopolista, o judaismo [sic], a maçonaria e o 

internacionalismo revolucionário» dariam as mãos no sentido de explorarem o povo 

francês. Aliás, tal conspiração seria «um facto demasiado atestado por múltiplos 

                                                           
6  RÊGO, António de Sousa, «Do homem, do Estado e da Nação», in Revolução, 15.3.1932, Lisboa, p. 1. 
7  RÊGO, António de Sousa, «Nota Internacional. IV – Convergência necessária», in Revolução, 13.6.1932, 
Lisboa, p. 5. 
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acontecimentos»8, sem que, obviamente, se enumerasse qualquer um deles. 

Encontrávamo-nos já num momento histórico no qual «o carácter diabólico do judeu» 

servia de «sutura do bolchevismo com a democracia» - tão odiados por salazaristas, 

católicos e nacional-sindicalistas, – com o judeu transformado «na síntese de todos os 

males» e ao qual era, por isso mesmo, «destinado o lugar mais elevado da hierarquia 

dos valores negativos» (COLLOTTI, 1992: 83). 

Embora no diário católico português se detetasse, já não só o anti-judaísmo 

caraterístico do catolicismo mas também um preconceito anti-semita, isso não 

significava, no entanto, que as Novidades se aproximassem – ainda… - da doutrina nazi. 

Pelo contrário, o órgão do Episcopado Português defendia que o «nacionalismo 

“religioso” e político dos hitleristas», apesar de tão «ferozmente inimigo dos judeus», 

seguia, no entanto, «de perto a estreiteza da religião apertadamente nacionalista do povo 

judaico!»9. No fundo, os católicos portugueses percebiam no nacional-socialismo a 

mesma hostilidade face ao catolicismo que encontravam na religião judaica. Por outras 

palavras, em face de dois “inimigos”, os católicos adotavam uma posição de denúncia 

dessas duas forças que poderiam contestar a hegemonia religiosa do catolicismo na 

Alemanha e no mundo. 

É justo que se saliente, no entanto, que as Novidades denunciavam a «dureza e 

brutalidade» da doutrina nazi. De facto, o diário católico opunha-se ao nacional-

socialismo quando este fazia da «Raça [sic] o verdadeiro e único fundamento do direito, 

da fé, da moral, da pátria, enfim, de tudo» e perguntava: «mas...e o direito à vida?» 

Mais, denunciava-se até o facto de, para os «desditosos caídos nas apertadas malhas da 

lei de selecção» nazi, só existir um «esquisito direito!», ou seja, «o direito à morte»10. 

Parece-nos óbvio, contudo, que quando os católicos faziam essas denúncias não as 

faziam no sentido de defenderem o direito à vida de todos os povos e raças por igual. De 

facto, essas denúncias seriam feitas no sentido de proteger aqueles que seguissem as 

diretrizes da Igreja Católica e, nesse sentido, o «Catholicism appeared, on the face of it, 

                                                           
8  LUSOL, Rémy, «Cartas de Paris. A difícil solução da crise», in Novidades, 22.2.1932, Lisboa, p. 4. 
9  FONSECA, Soares da, «Posição religiosa do hitlerismo», in Novidades, 14.10.1932, Lisboa, p. 2. José 
Soares da Fonseca (1908-1969): Advogado, político e administrador de empresas. Católico monárquico e fervoroso 
defensor do Estado Novo e do salazarismo. Colaboraria com as Novidades e com A Guarda. Foi Diretor do CADC e da 
sua revista Estudos (1928-1930) e Presidente da Juventude Universitária Católica. Entre as várias funções políticas 
que viria a desempenhar durante o Estado Novo destacam-se o seu posto vitalício no Conselho de Estado, a sua 
nomeação como Ministro das Corporações e Previdência Social (1950-1955) e a sua posição de deputado na 
Assembleia Nacional entre 1942 e 1969. 
10  FONSECA, Soares da, «Posição religiosa do hitlerismo», in Novidades, 17.10.1932, Lisboa, p. 1. 
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to have links with the very right-wing nationalism, corporatism, and Fascism that 

sustained anti-Semitism or complicity in anti-Semitism on racial grounds» 

(CORNWELL, 1999: 280). Ou seja, do ponto de vista do catolicismo, o anti-semitismo 

seria “tolerado” num determinado regime, desde que nesse mesmo regime se desse 

liberdade de ação às estruturas católicas.  

Com já referimos, seria a ascensão dos nazis ao poder que viria a provocar na 

imprensa portuguesa um maior interesse na discussão de questões relacionadas com o 

racismo e, particularmente, com o anti-semitismo. Logo em fevereiro de 1933, Abel 

Varzim11 alertava, nas Novidades, para o facto de «um homicídio» deixar de ser «um 

crime, quando cometido em nome do interesse nacional!», ficando assim a Nação como 

«fundamento da moral», segundo o qual tudo o que fosse «útil à nação» seria «lícito» e 

tudo o que lhe fosse «prejudicial» passaria a ser considerado «elícito»12. Avisos como 

este feito por Abel Varzim, poderiam ter sido preciosos, no entanto, «few recognized 

the urgency of the problem during the first days of Hitler's rule, even though public 

discrimination against German Jews began in February and the SA's violent attacks 

started on a large scale after the elections of 5 March 1933» (BECK, 2006: 611). 

Face às perseguições que o nacional-socialismo havia iniciado, imediatamente após a 

nomeação de Hitler como chanceler, o República sublinhava que «o Nazismo alemão 

leva[va] tudo raso». Tendo conseguido sucesso na perseguição de comunistas e 

católicos do Zentrum, efetivamente, «as fúrias do Nazismo» voltavam-se então «contra 

os judeus». Nesse novo clima de «agarra, que é judeu!», que o nazismo tinha iniciado 

na Alemanha, o diário republicano encontrava um novo «género de eliminação 

simplificado», no qual os nazis não admitiriam «nem cristãos, nem judeus!». 

Concluindo-se que, uma vez terminada essa nova etapa de perseguição na Alemanha, 

viria «o fim do mundo»13. 

No próprio dia da aprovação da nova Constituição em Portugal, as Novidades 

encontrariam também espaço editorial para denunciar «o absurdo evangelho racista» 

que na Alemanha ia sendo «imposto a todos à força, com assassinatos e assaltos, não só 

                                                           
11  Abel Varzim da Cunha e Silva (1902-1964): Sacerdote desde 1925, partiria para a Bélgica em 1930 onde 
completaria os seus estudos. Viria a colaborar com revistas e jornais portugueses, assim como na elaboração das 
Bases da Acção Católica Portuguesa. Regressaria a Portugal em 1934 passando a integrar o Patriarcado de Lisboa. 
Viria a ser um dos principais impulsionadores da Liga Operária Católica. Acabaria por ser também deputado na 
Assembleia Nacional (1938-1942). Enquanto defensor da necessidade de mais justiça social, acabaria por vir a ser 
visto como incómodo para o regime salazarista e até mesmo para a própria Igreja. 
12  VARZIM, Abel, «Catolicismo e Nacional-Sindicalismo», in Novidades, 18.2.1933, Lisboa, p. 3. 
13  «Ditos...e Feitos. O fim do mundo», in República, 16.3.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
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às organizações marxistas, mas também às casas comerciais dos judeus» e «às 

organizações e jornais católicos» - obviamente que a perseguição que os nazis iam 

fazendo a estas últimas organizações, e não aquela que se ia intensificando contra os 

judeus, comunistas e social-democratas, era a que mais importava ao diário católico 

português. Nesse clima persecutório, o órgão do Episcopado sublinhava que «a aurora 

do Terceiro Reich» se apresentava «assaz sinistra», e nela abundariam «sinais de 

tremendíssima tragédia»14. De facto, os nazis iam abrindo caminho para a maior 

tragédia na História da Humanidade: o Holocausto. Mas a verdade é que, mesmo 

prevendo essa “tremendíssima tragédia”, a Igreja Católica continuava a não se mostrar 

disposta a intervir em auxílio dos judeus15. Efetivamente, «in time of need, Jews 

discovered, they could not rely on Christians of either confession to support even the 

most elementary of human rights» (BERGEN, 1994: 345). 

Para o Revolução, a perseguição que na Alemanha os nazis iam já movendo aos 

judeus enformava-se de contornos bastante diferentes daqueles que suscitavam as 

críticas ao anti-semitismo do nacional-socialismo. Os nacional-sindicalistas 

relembravam que «toda ou quási toda a imprensa mundial de grande informação» 

estaria «nas mãos da judiaria», pelo que, ao veicularem notícias sobre os ataques nazis 

contra os judeus alemães, as «agências e periódicos de grande informação» estariam, na 

realidade, a servir «conscienciosamente os seus opulentos patrões». Mas, mesmo que 

essas perseguições fossem realidade – e não fabricação de uma imprensa judaica avessa 

ao nacional-soclialismo -, para os homens de Rolão Preto haveria ainda que examinar 

«os factos serenamente», ponderando «os fortes motivos que determinaram a aversão do 

hitlerismo ao elemento judaico».  

Obviamente que essa “ponderação”, feita pelos nacional-sindicalistas, não poderia 

deixar de ser feita em bases puramente racistas. É que, no Revolução defendia-se que «o 

judeu alemão» seria «o pior, assim como o da Polónia» seria «o mais sujo!». Ainda 

assim, tentava-se fazer crer que «as medidas tomadas pelo hitlerismo contra o elemento 

judaico» limitar-se-iam a «simples precauções de defesa contra autênticos inimigos da 

Alemanha», que nunca tinham recuado «diante dos piores e mais encapotados 

expedientes» para a prejudicarem. Os nacional-sindicalistas partilhavam com os nazis a 

                                                           
14  «O Momento Internacional. Na aurora do Terceiro Reich», in Novidades, 19.3.1933, Lisboa, p. 3. 
15  Cf. HAVAS, «Na Alemanha de Hitler. O Papa não tenciona intervir no conflito judaico-nazista», in Novidades, 
26.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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crença de que teria sido «o elemento israelita» aquele que mais teria lucrado «na 

Alemanha com a grande guerra [sic], especulando sem dó, sem piedade nem pudor...». 

Os judeus seriam, para além do mais, «delicados e matreiros defensores» da Maçonaria 

que, através das «mais subversivas doutrinas» e do «mais criminoso derrotismo», 

procurava opor-se «por todas as formas à efectivação do ideário hitlerista». E o 

Revolução continuava relembrando esses «matreiros cristãos-novos [sic] da imprensa 

portuguesa de grande informação!» - tendo como claros destinatários não apenas 

aqueles que escreviam nas Novidades, mas também os que escreviam no DM – que, «os 

mais tenazes propagandistas do marxismo na Alemanha» se encontrariam «entre os 

judeus...». Face à sua suposta tentativa de «desnaturar o povo alemão, para o 

empobrecer, para o explorar e lançar depois na desordem», os judeus não poderiam, 

defendiam os nacional-sindicalistas, esperar outra ação que não a iniciada pelos nazis 

contra eles.  

Segundo o Nacional-Sindicalismo, os judeus não seriam perigosos apenas para os 

alemães. Isto porque, o Revolução procuraria instigar nos católicos um maior receio das 

«sementeiras judaicas», afirmando que estas haviam produzido «sempre uma opulenta 

ceifa de cabeças cristãs». Aliás, «as terras moscovitas» empapadas de «sangue cristão 

desturado [sic] pelo marxismo – judeu de origem – e pelos seus actuais defensores – 

judeus também...», está-lo-iam, obviamente, por culpa dos judeus. Mais, «a maçonaria 

mundial – cujo fim» seria «a guerra às disciplinas do cristianismo – e sobretudo do 

catolicismo! –», teria, relembravam os nacional-sindicalistas, «no seu activo três quartas 

partes de judeus...» Por tudo isto, os católicos – e as Novidades e o DM, obviamente – 

deveriam não só apoiar a ação dos nazis contra os judeus, mas ainda temer estes últimos 

como se eles fossem seus inimigos mortais.  

Já quanto aos judeus alemães, especificamente, os nacional-sindicalistas concluíam 

afirmando lembrarem-se deles «safando-se do país que os tolerara benignamente [sic] 

durante tantos anos» e no qual «as suas famílias sobraçando baús e sacos abarrotados de 

dinheiro roubado ao suor dum povo...»16 tinham vindo a enriquecer. Com tais 

declarações feitas no diário nacional-sindicalista, o leitor achará, provavelmente, tão 

estranho como nós que João Medina afirme que «o certo porém é que os nacionais-

sindicalistas repudiam o anti-semitismo, e de modo claro» (MEDINA, 1978: 125). 

                                                           
16  Sem título, in Revolução, 30.3.1933, Lisboa, p. 1. 
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O República, de forma nada surpreendente, assumia uma posição significativamente 

diferente daquela assumida pelos nacional-sindicalistas no Revolução face ao clima 

persecutório que os nazis tinham criado na Alemanha. O diário republicano protestava 

«o mais indignadamente […] possível, contra as perseguições de que os judeus» eram 

vítimas na «Alemanha de Hitler». Como tal, o jornal republicano via com satisfação o 

movimento que desde a Inglaterra e dos Estados Unidos da América protestava contra a 

perseguição a que os judeus iam já sendo sujeitos na Alemanha nazi. Aliás, o República 

fazia votos de que esse movimento se viesse a propagar «pela Europa, forçando certos 

epilépticos alemães a recolherem aos seus covis». Ainda assim, e de forma apropriada à 

realidade desse período, o diário republicano relembrava que a América sofria «em 

grande parte, do mesmo mal dos nazis, com a sua sistemática perseguição à raça negra, 

mostrando-se incapaz […] de abolir o hediondo e falso preconceito da sua inferioridade 

perante os brancos». Ainda que a perseguição racista dominante nos Estados Unidos da 

América não assumisse «felizmente, as trágicas proporções da que, na culta Alemanha» 

vinha «sendo feita aos judeus, por verdadeiros bandos de salteadores à solta», nem por 

isso, sublinhava o República, «a raça negra» sofreria «menos vexames» quando era 

«maltratada na civilizadora América», onde, tal como se ia passando na Alemanha com 

os judeus, «repetidamente a multidão» se antepunha «à lei, linchando, com requintes de 

crueldade, os membros daquela raça – pelo simples facto de serem negros». 

Já quanto ao protesto dos católicos contra as perseguições que na Alemanha os nazis 

iam fazendo aos judeus, o República relembrava que, historicamente, tinha sido «a 

Igreja católica, a mais feroz, a mais bárbara perseguidora dos judeus, lançando-se contra 

eles, durante séculos, numa guerra de extermínio, revestida das maiores atrocidades». E, 

quanto aos casos de Portugal e da Espanha, o diário republicano defendia que tinha sido 

exatamente «a expulsão dos judeus da Península […] a causa principal da decadência 

dos dois países», já que «essa raça admirável» tinha dado «a Portugal e à Espanha a 

maior prosperidade». Aliás, o República descrevia as perseguições católicas contra os 

judeus de forma muito semelhante àquela que era, por essa altura, utilizada pelos nazis 

contra os mesmos. Nessa perseguição católica, também «os corpos dos judeus […] 

alimentaram sem repouso as fogueiras do Santo Ofício, ao mesmo tampo que os seus 

bens eram confiscados, aumentando o poderio dos seus perseguidores». Nesse sentido, 

concluía-se, achava-se bem que os católicos protestassem «contra as barbaridades dos 
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nazis», embora não o fizessem «por simpatia pelos judeus»17, sublinhava-se. A verdade 

é que, de facto, «both Catholics and Protestants showed themselves willing to speak out, 

often boldly and courageously, on issues of vital concern to themselves and their 

churches» (BERGEN, 1994: 346), mas não teriam nunca essa mesma coragem na 

denúncia das atrocidades que os nazis iam infligindo ao povo judaico.  

No Revolução continuava a denunciar-se essa suposta «hidra judaica» da qual o 

nazismo procurava libertar a Alemanha. Os nacional-sindicalistas defendiam que a 

«vontade popular [alemã], farta e cheia da catinga judo-maçónica [sic] e social-

democrática que há catorze anos» a asfixiaria, manifestava-se no sentido de acompanhar 

o nacional-socialismo na sua cruzada anti-semita. De qualquer forma, o Nacional-

Sindicalismo continuava a ver nas «notícias propaladas […] acerca de supostas 

perseguições a elementos judaicos após o advento de Hitler ao poder», uma «infame 

calúnia», que faria parte de um «furioso maremoto da propaganda anti-alemã». Essa 

campanha contra a Alemanha nazi teria, para os homens liderados por Rolão Preto, uma 

«explicação fácil». Ela ocorreria sob o patrocínio de uma «Internacional judo-maçónica-

democratizante [sic]» que, ao ver-se perder «mais um baluarte da finança semítica», se 

lançava então contra o novo regime nazi – e não o contrário… Apesar dos esforços 

dessa internacional, os nacional-sindicalistas previam que «a Bolsa de Berlim e as 

praças comerciais de Hamburgo», tal como «Colónia e Munich [sic]», seriam redutos 

que não voltariam «à garra de Shilock18 [sic]!»19 

Esta clara subscrição nacional-sindicalista do anti-semitismo nazi não pressupõe, 

contudo, uma adesão do movimento nacionalista português aos pressupostos de uma 

superioridade da raça ariana face às restantes – embora implique a colocação da raça 

judaica no mais baixo nível civilizacional possível. Embora se declarassem abertamente 

como «admiradores do movimento e da revolução que Hitler comanda[va]», os 

nacional-sindicalistas diziam não acreditar na «superioridade da raça germânica», tão 

«apregoada pelos teóricos do racismo». Pelo contrário, os pressupostos semicientíficos 

nos quais o nazismo fazia assentar a sua doutrina rácica, pareciam inspirar os camisas 

azuis portugueses. António Tinoco afirmava que seria «natural» que as reivindicações 

                                                           
17  «O Mundo agitado. A perseguição aos judeus – Torna-se indispensável que todos os povos, imitando a 
Inglaterra e os Estados-Unidos, defendam a raça judaica perseguida», in República, 31.3.1933, Lisboa, p. 8. (Itálico no 
original). 
18  Shylock: personagem de um judeu usurário, que tudo faria por dinheiro, na peça O Mercador de Veneza, 
escrita por William Shakespeare entre 1596 e 1597. 
19  «A hidra judaica», in Revolução, 31.3.1933, Lisboa, p. 5. 



243 

 

rácicas feitas pelos nazis fizessem acordar nos nacional-sindicalistas «a consciência 

plena e vigorosa do que somos e valemos, do que é e vale a Raça Latina». Aliás, essa 

nova «consciência rácica» do Nacional-Sindicalismo seria «fortalecida […] de ante-mão 

[…] pelo papel predominante que a Latinidade» tinha desempenhado «sempre através 

[d]os tempos». Por isso, Tinoco concluía que «a Raça Latina não teme[ria] o seu 

destino», já que ela seria «a primeira entre as primeiras pelo Génio» e «pela Chama 

criadora!»20. 

Em abril de 1933 – já depois de na Alemanha se ter entregado todos os poderes 

legislativos do Estado a Hitler -, voltaria a ser o República que sairia em defesa dos 

judeus perseguidos na Alemanha e dos seus direitos. O próprio diretor do jornal 

republicano sublinhava que «perseguir um povo por simples preconceitos de raça» seria, 

já nessa altura, «uma monstruosidade sem nome». Já quanto às acusações que os anti-

semitas faziam relativamente a um suposto aproveitamento, quase que “geneticamente” 

característico do povo judaico, dos países por onde passava, Ribeiro de Carvalho 

defendia, pelo contrário, que esse povo se impunha e distinguia «em toda a parte por 

três grandes qualidades: espírito de trabalho, espírito de tolerância e respeito ao país em 

que exerce[sse] a sua actividade». Para o diretor do diário republicano, ao contrário 

daqueles que então o perseguiam, o povo judeu seria animado «pelo seu espírito de 

progresso e de liberdade» e, ao contrário dos argumentos anti-semitas, «o judeu 

adapta[r]-se[-ia] à terra em que trabalha[va]» e amá-la-ia «como se ela fosse sua». E 

quanto à procura de riqueza, Ribeiro de Carvalho defendia – e bem – que o judeu faria, 

nesse ponto, como faziam «todos os homens, não indolentes, de todos os países e de 

todas as raças – sem excepção». E, nesse tom de justiça para com os perseguidos, 

Ribeiro de Carvalho terminaria este seu artigo fazendo apelo aos «portugueses», 

enquanto «homens livres», para que, agora que os judeus se encontravam «numa 

situação difícil», lhes fosse demonstrada «de qualquer modo a nossa solidariedade»21. 

Apelo que, infelizmente, não encontraria grande receção entre salazaristas, católicos e 

nacional-sindicalistas. 

Para os nacional-sindicalistas não eram «os judeus puros [sic]» que constituíam um 

perigo para Portugal. O nosso país teria já solucionado o seu problema judaico no 

passado. Segundo o Revolução o perigo para a nação portuguesa estaria nesse «cristão-

                                                           
20  TINOCO, António Lepierre, «Da Raça Latina», in Revolução, 4.4.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
21  CARVALHO, Ribeiro de, «Solidariedade humana. Os judeus», in República, 4.4.1933, Lisboa, p. 1. 
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novo [sic]», que nada teria de cristão, e que possuiria «todos os vícios do judeu e 

nenhuma das suas qualidades» - ainda que os nacional-sindicalistas não tivessem 

descrito uma única qualidade desses “judeus puros”. Já quanto àquilo que se ia 

passando na Alemanha, defendia-se no diário nacional-sindicalista que a oposição dos 

nazis aos judeus não «se deve[ria] a um conflito de raças e muito menos a uma oposição 

de crenças religiosas...» A verdadeira razão para a perseguição a que os judeus iam 

sendo sujeitos na Alemanha estaria na atitude «tão anti-alemã» que os mesmos teriam 

adotado «durante largos anos».  

Apesar da «formidável liberdade» que os judeus tinham encontrado no país 

germânico, essa atitude do judeu teria levado a que «fatalmente» tivesse que se vir a 

«dar um conflito, se algum dia o povo alemão tomasse conhecimento dos seus direitos 

de dono de casa...» E continuava-se denunciando os judeus alemães por estes «podres 

de ricos» continuarem a exibir «um luxo faustosíssimo e insultante», enquanto «milhões 

de alemães eram por eles escravizados, espoliados» e «reduzidos à mais negra miséria». 

Para o Nacional-Sindicalismo, «a inocência do judeu alemão est[ava] bem longe de ser 

idílica!... Actuando contra os seus generosos protectores e hospedeiros», ele teria 

provocado a reação que agora os nazis sobre ele lançavam. Aliás, estranhava-se até que 

«a explosão não tivesse sido maior do que foi!» Isto porque, para os nacional-

sindicalistas, na Alemanha não teriam existido nem «mortes», nem «extorsões», nem 

mesmo qualquer «perseguição». O que se verificava na Alemanha nessa altura seriam 

apenas «as consequências de uma atitude anti-patriótica e o êxodo de muitos milhares 

de ricaços» que elegeriam «como pátria o primeiro lugar onde se possa abrir um banco e 

explorar o cristão!», tudo o resto seriam «mentiras» e um «romance idiota». Os 

nacional-sindicalistas tinham assim colocado a questão judaica numa oposição direta 

entre judeus e cristãos, ficando a faltar demonstrar a perigosidade do judeu a todos 

aqueles que se não sentissem ameaçados por este enquanto cristãos. A esses, 

relembrava-se, no Revolução, que «dos quinhentos membros do Conselho dos Sovietes 

russos, quatrocentos e tantos» seriam «judeus!»22. 

A estas declarações feitas no Revolução, Ribeiro de Carvalho responderia 

defendendo existir, de facto, uma «dívida, já em atraso de séculos» de Portugal aos 

judeus que haviam contribuído para a sua «organização financeira», para as «suas 

Descobertas» e que o haviam ajudado «nas suas conquistas» e «na sua obra 
                                                           
22  «Não Identificado», in Revolução, 7.4.1933, Lisboa, p. 8. (Itálico no original) 
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civilizadora». Aliás, defendia o diretor do República, «essa dívida […] deve[ria] estar 

no coração de todos os homens despidos de preconceitos de raça e de religião». Assim 

sendo, Portugal deveria mostrar-se, no mínimo, solidário com o «Calvário de todo um 

povo, inteligente, trabalhador, honrado, liberal, justo e tolerante» e, tentar ajudar «esse 

povo perseguido no seu esforço de libertação». Enquanto portugueses, deveríamos 

manifestar ao povo judaico toda «a nossa solidariedade humana» e criar «dentro da 

nossa terra, onde tantos judeus a nosso lado» trabalhavam, «o ambiente de simpatia e de 

afecto que eles absolutamente» mereceriam. E Ribeiro de Carvalho concluiria este seu 

artigo convicto de que, se assim procedessem, os republicanos portugueses honrariam 

«os princípios de Liberdade e de Justiça»23 que professavam e diziam defender.  

Entre republicanos, que se afirmavam liberais e solidários com o povo judaico, e 

nacional-sindicalistas, abertamente autoritários e claramente anti-semitas, os católicos 

procuravam manter uma posição que os distinguisse dessas duas correntes políticas. 

Nesse sentido, as Novidades, ao dedicarem-se à análise do momento alemão, afirmariam 

que seria importante não considerar o povo judaico como uma unidade perfeitamente 

homogénea já que, afinal, existiriam «judeus e judeus». Aliás, o diário católico dizia 

acreditar que existiriam ainda «respeitáveis descendentes da raça de David e da 

venerável ascendência dos patriarcas», muito embora se verificasse que tinham 

«proliferado, nas sociedades modernas, os descendentes dos fariseus degenerados [sic], 

capazes de vender por trinta dinheiros o Mestre e tudo o que dele veio ao mundo em 

beleza moral e em civilização».  

Ou seja, os católicos das Novidades concordavam com os nacional-sindicalistas 

quanto à perigosidade desses judeus, reforçando mesmo a anterior afirmação feita no 

Revolução de que, não deveríamos esquecer que «dos 545 membros da administração 

bolchevista da Rússia, 447 eram judeus!», sendo «por demais conhecidas as íntimas 

relações dos judeus com o marxismo alemão». Sendo assim, as Novidades defendiam 

não ser de estranhar que todos os que tinham «a peito a defesa da civilização cristã» - tal 

não era, efetivamente, o caso dos nazis - se pusessem «em guarda e legítima defesa 

contra os portadores dos germens de dissolução e morte social», fossem eles «ou não 

judeus!». Posto isto, o jornal do Episcopado Português dizia lavrar o seu «protesto como 

católicos e civilizados» contra «todas as violências e desumanidades», mesmo no caso 

de esse protesto se fazer «em favor de judeus» que delas fossem «vítimas». E 
                                                           
23  CARVALHO, Ribeiro de, «O calvário do povo judeu», in República, 7.4.1933, Lisboa, p. 1. 
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terminava-se com um outro protesto contra uma imprensa internacional que, 

denunciando a perseguição aos judeus alemães, teria, no entanto, «por costume 

emudecer!»24 quando os católicos eram perseguidos noutras partes do mundo. 

Efetivamente, «the idea that Bolshevism was a “Jewish plot” could seem all too 

plausible to Christian believers at that time. In propagating anti-Semitism, Nazis could 

even seem then to be advancing the cause of the Christian faith» (BLAMIRES, 2006: 

47). 

Os nacional-sindicalistas é que não deixavam de denunciar os supostos perigos 

levantados por uma internacional de judeus e comunistas para todas as nações e Estados 

que a estes não se opusessem com violência. O anti-semitismo nacional-sindicalista era, 

na realidade, tão profundo que levava a que no Revolução se desvalorizassem todos os 

resultados científicos alcançados por Albert Einstein, pelo simples facto de este ser 

judeu25. Com efeito, no Revolução insistia-se no «perigo latente do Comunismo», que 

mais não seria do que uma «mentira doutrinária com que o judaísmo oriental 

procura[va], sob o pretexto de reformar o mundo capitalista, avassalar de facto o nosso 

velho Ocidente, latino e cristão». Por essa razão, essa «magnífica hora europeia 

contemporânea em que Mussolini [ia] ressuscitando um Império e Hitler depurando 

uma Raça» não poderia deixar de ser inspiradora para o Nacional-Sindicalismo. Os dois 

chefes do fascismo eram profundamente admirados pelos nacional-sindicalistas por 

incutirem «uma alma nova» nos seus respectivos países e por, supostamente, 

promoveram neles uma «cristianíssima equidade social»26.  

Nesse sentido, os nazis, ao perseguirem os judeus na Alemanha, não fariam «mais do 

que transportar para o campo das realizações práticas, não só os desejos da maioria do 

povo alemão», mas assumiam-se também como a expressão de um «raciocínio 

admirável desse povo» que teria constatado «que a tendenciosa campanha feita nos 

meios judaizados estrangeiros só poderia ser prejudicial às justas reivindicações da raça 

germânica»27. E, se assim fosse, para os nacional-sindicalistas todos os crimes que os 

nazis viessem a cometer contra os judeus deixariam de o ser pelo simples facto de, 

supostamente, terem sido cometidos em nome do interesse nacional.  

                                                           
24  «Judeus e judeus», in Novidades, 8.4.1933, Lisboa, p. 1. 
25  Cf. «O judeu Einstein», in Revolução, 10.4.1933, Lisboa, p. 5. 
26  MONSARAZ, Alberto de, «Aleluia... Portugal!», in Revolução, 15.4.1933, Lisboa, p. 8. 
27  L. F. T. [possivelmente Luís Forjaz Trigueiros], «De todo o Mundo. A revolução nacional alemã», in 
Revolução dos Trabalhadores, 15.4.1933, Lisboa, p. 6. 
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As Novidades avançariam, contudo, com uma definição, no mínimo, original de anti-

semitismo. Para o diário católico português, «o anti-semitismo, mais do que um ódio de 

religião, ou das outras raças contra a judia» seria «um ódio “dentro da própria” raça, 

numa luta de judeus contra judeus [sic]». Mais, para os católicos das Novidades, quando 

não eram os próprios judeus a instigar «o braço dos seus perseguidores» - ou seja, 

seriam os judeus responsáveis pela perseguição que o nazismo lhes movia -, seriam «as 

atitudes tomadas por elementos judeus» que forçavam «à defesa não contra a raça judia, 

mas contra as doutrinas subversivas de que eles» se tornavam «instrumentos». Ainda 

assim, continuava a afirmar-se no órgão do Episcopado que mereceriam a «reprovação» 

e «protesto, todas as violências ou agravos» que pudessem «visar os judeus por serem 

judeus». Tal significaria que, na realidade, não existisse «fundamento para qualquer má 

vontade contra» os judeus «por parte da Igreja», «pelo contrário, tudo leva[ria] os 

cristãos a ter[em] pelos judeus sentimentos de piedade e de simpatia espiritual»28.  

Mesmo não ignorando «the crucial difference between anti-Judaism, which is 

hostility to Jews on account of their religion (predating the appearance of Christianity), 

and anti-Semitism, which is hostility to Jews (purportedly at least) on grounds of race—

that is, that Jews are believed to be a corrupt and corrupting race whose blood 

contaminates that of “pure” races where there is intermarriage» (BLAMIRES, 2006: 43-

44), as declarações que, sucessivamente, se iam fazendo nas Novidades acerca do povo 

judeu, iam demonstrando, em nossa opinião, a existência de um claro anti-judaísmo, por 

parte dos católicos, e indícios de um sentimento anti-semita – embora esse fosse, 

claramente, mais moderado do aquele denotado nas afirmações dos nacional-

sindicalistas, por exemplo. 

Procurando nunca entrar em clara rutura com as correntes católicas em Portugal, os 

nacional-sindicalistas pareciam não deixar de ter prestado atenção às afirmações que se 

iam fazendo nas Novidades relativamente à questão judaica na Alemanha e no mundo. 

É que, depois das anteriores declarações das Novidades, no Revolução procurava 

“moderar-se” o discurso anti-semita. Admitia-se então a existência, entre os judeus 

alemães, de «pessoas trabalhadoras e honestas», para as quais o Nacional-Sindicalismo 

achava bem que se lhes abrisse «as portas do nosso país, num gesto de franca e aberta 

hospitalidade». Ou seja, os nacional-sindicalistas admitiam que Portugal pudesse vir a 

receber alguns judeus perseguidos na Alemanha mas a sua generosidade ficaria por aí. É 
                                                           
28  «Ainda os judeus», in Novidades, 17.4.1933, Lisboa, p. 1. 



248 

 

que, já quanto a uma possível «entrada [de] judeus polacos ou russos», afirmava-se com 

toda a convicção, que nesse «momento acossado [sic] da Alemanha – não!» - ou seja, 

fechava-se a porta aos judeus daqueles países que, tendo as maiores comunidades 

judaicas, mais viriam a contribuir para a dimensão da verdadeira carnificina que viria a 

ser o Holocausto. Para o Nacional-Sindicalismo, se Portugal abrisse as suas fronteiras 

aos judeus desses países, «dentro em pouco eclodiria» no país, «plenamente justificado, 

o anti-semitismo» que seria já nessa altura, para os nacional-sindicalistas, um 

«problema» que para eles «não conta[va]...».29 

Mas a verdade é que os nacional-sindicalistas não conseguiam “suavizar” o seu 

discurso sobre os judeus durante muito tempo. Com efeito, de imediato, voltava-se a 

descrever o judeu como esse «inimigo temível, inimigo de todas as pátrias, querendo 

aniquilá-las para que a raça proscrita» dominasse «a pátria universal», e um «animador 

eterno da dissociação social, veículo que conduz[iria] o vírus revolucionário de todas as 

catástrofes políticas». Seria contra esse judeu que Hitler investia, procurando libertar a 

Alemanha «duma raça» que se enriquecia «sugando-a, mas que detesta[ria] o seu 

ressurgimento». E prosseguia-se procurando “cortejar” o apoio católico ao perguntar-se 

onde estariam «esses defensores dos oprimidos» - ou seja, aqueles que protestavam 

contra a perseguição dos judeus na Alemanha – quando em Espanha se tinham 

incendiado «igrejas e conventos» e se tinha escorraçado «os católicos e as ordens 

religiosas». A esses, não seria «portanto, a compaixão» que os levaria a protestar contra 

a perseguição dos judeus, mas sim «o ódio às ditaduras que se manifesta[va]» mal 

surgisse «qualquer pretexto».  

Ou seja, esses críticos das ditaduras aproveitariam a perseguição dos judeus alemães 

para criticarem a forma de regime nazi, bem como todas aquelas que se regessem pelos 

mesmos princípios autoritários. Obviamente que os nacional-sindicalistas não poderiam 

estar de acordo com esses “defensores dos oprimidos” já que, para os homens liderados 

por Rolão Preto, Hitler estaria «dentro da lógica», ao defender-se da ameaça judaica, 

mesmo que para isso fosse «preciso atacar». Concluía-se esse artigo com a apresentação 

da posição do Nacional-Sindicalismo face a toda esta questão, afirmando-se que os 

nacional-sindicalistas não «tomar[iam] parte em campanhas contra uma nação» que 

mantinha com Portugal «cordiais relações, prejudicando com isso os próprios interesses 

                                                           
29  «Não Identificado», in Revolução, 17.4.1933, Lisboa, p. 1. 
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nacionais»30. Curioso é que, para o Nacional-Sindicalismo, o “interesse nacional” 

português estivesse já ligado à Alemanha nazi. 

Segundo os camisas azuis portugueses, aquilo que na Alemanha os nazis procuravam 

conseguir era eliminar «o perigo judeu», resolvendo o mesmo «problema judaico» que 

Portugal tinha resolvido já nos «séculos XV e XVI». Como tal, para os nacional-

sindicalistas, em Portugal não existiria, por essa altura, esse problema e previa-se que o 

viessem a resolver, igualmente, todos «os povos em que ele» existisse, ou viesse «a 

existir»31. De facto, viria a ser o êxodo maciço das comunidades judaicas perseguidas 

antes e durante a Segunda Guerra Mundial que viria a reabrir esse “problema” em 

Portugal, com o regime salazarista a adotar uma posição de transigência face às 

exigências britânicas e americanas de passagem – mas não de acolhimento! – pelo 

território português de judeus em fuga perante o avanço das tropas nazis na Europa32. 

O República defendia que, já antes da Primeira Guerra Mundial, o «ódio […] feito 

mística de raça» dos alemães os tinha já tornado «antipáticos aos olhos do mundo». Por 

essa altura, no entanto, «o inimigo» não seria ainda o povo judeu mas sim «a raça latina, 

que eles consideravam indigna de governar e ser senhora do ocidente europeu». O diário 

republicano descortinaria bem a tese de que o ódio nazi aos judeus derivaria, antes de 

mais, da necessidade de, ultrapassada a oposição entre a raça germânica e a raça latina, 

se encontrar um novo inimigo comum que fosse capaz de mobilizar o povo alemão no 

sentido das ambições de hegemonia da raça ariana defendidas, há muito, pelos nazis.  

Face a esse novo inimigo encontrado pelos nazis, o República relembrava os «12.000 

judeus» que haviam caído «nos campos de batalha, em defesa do que eles [nazis] 

chamavam a Alemanha acima de tudo». Aliás, para o jornal republicano português, os 

judeus teriam sempre dado à civilização germânica «um resplendor imorredoiro [sic], 

quer no campo das ciências, quer no campo das letras». Ao proceder agora contra 

«aqueles que durante anos e anos ao seu lado trabalharam, sofreram, eram seus 

vizinhos, seus irmãos, que pisavam a mesma terra e eram alumiados pela mesma luz», a 

Alemanha demonstraria ser possível, e provável, que tivesse realmente «praticado os 

                                                           
30  CABRAL, Vasco, «Os judeus alemães não sofrem o que sofreram os católicos e os russos brancos aos 
quais o comunismo moveu guerra», in Revolução, 17.4.1933, Lisboa, p. 5. 
31  «Política. Mosaico», in Revolução, 18.4.1933, Lisboa, p. 5. 
32  Sobre esta questão remetemos o leitor para a consulta de PIMENTEL, Irene Flunser, Judeus em Portugal 
durante a II Guerra Mundial, Lisboa: Esfera dos Livros, 2008 
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horrores sem par que durante a [Grande] guerra lhe atribuíram». E o cronista 

republicano concluía convencido que aquele que agora os nazis impunham à Alemanha 

não seria, de todo, «o melhor caminho»33. 

Dos quatro jornais de que nos ocupamos, como o leitor terá já verificado, o DM era 

aquele que menos havia dissertado sobre a perseguição contra os judeus já em marcha 

na Alemanha. Ainda assim, o DM considerava serem «lágrimas de crocodilo» os 

protestos que os inimigos da Ditadura Nacional, especialmente os reviralhistas, iam 

fazendo «perante a perseguição dos judeus na Alemanha». Esses, segundo o órgão da 

União Nacional, esquecer-se-iam que pertenciam «à família demagógica» que no 

passado tinha mandado espingardear «padres velhos e indefesos» e expulso «para 

sempre da Pátria portugueses pelo facto de serem religiosos» - referia-se o cronista às 

perseguições aos interesses da Igreja Católica durante o período da Primeira República. 

Como tal, concluía o articulista do DM, esses «choramingas reviralhistas» entenderiam 

que «a liberdade» seria «um privilégio da casta demagógica»34 a que pertenciam. 

Aquilo que o DM parecia não perceber era que os judeus alemães não lutavam na 

Alemanha já só pelo seu direito à liberdade mas sim pelo próprio direito à vida, do qual 

viriam, em breve, a ser privados. 

Em maio de 1933, os nazis tinham já afastado legalmente os judeus dos cargos 

públicos na Alemanha. Esse afastamento não passaria despercebido ao República que 

sublinharia que os judeus, representando apenas «um por cento da população», tinham 

«pela sua inteligência» e «pelo seu amor ao estudo» conseguido ocupar, na Alemanha, 

«cinquenta por cento dos lugares nas Universidades, nos Institutos científicos» e «em 

toda a parte, enfim, onde o cérebro suplanta[sse] a força bruta». Seria por essas razões 

que agora os nazis submetiam os judeus à fortíssima discriminação que os procurava 

isolar socialmente, para que, mais tarde, se vissem obrigados a abandonar o país. No 

fundo, concluía-se no diário republicano, essa legislação anti-semita teria sido o 

resultado da necessidade de «abrir passagem...à estupidez triunfante»35. De facto, Hitler 

procurava combater o desemprego através da eliminação dos judeus do mercado de 

trabalho, abrindo, com essa ação, postos de trabalho públicos para, antes de mais, os 

apoiantes do regime nacional-socialista. 

                                                           
33  BROCHADO, Alfredo, «O culto da violência», in República, 19.4.1933, Lisboa, p. 5. (Itálico no original) 
34  P. R., «Nacionalismos ferozes», in Diário da Manhã, 24.4.1933, Lisboa, p. 1. (Itálico no original) 
35  «Ditos...e feitos. Os judeus», in República, 11.5.1933, Lisboa, p. 1. 
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Entretanto, o DM voltaria à questão judaica para fazer uma caracterização dos judeus 

alemães, os quais o cronista descrevia como «judeus “ruivos”». Para o articulista do DM 

esses seriam caraterizados por uma «cupidez insaciável» e por um «faro de eternos 

caçadores de negócios», que eles pressentiriam «a grande distância, através das portas e 

dos próprios muros...» Esta caraterização, claramente carregada de preconceito anti-

semita, levava a que se considerasse essa «parte da raça judaica absolutamente 

insuportável». Apesar disso, o articulista do DM dizia não aprovar a ação que Hitler 

tinha iniciado na Alemanha contra esse «judeu “ruivo”», simplesmente porque essa teria 

sido determinada pela tentativa de se apoderarem os nazis dos «melhores negócios e 

[d]os mais formosos palácios [que] estavam na mão dos judeus». Teria sido apenas por 

essa razão que Hitler teria mandado «insultar e chicotear [os judeus], como teria feito 

qualquer “mujik” ordinário das estepes russas...»36  

O República, esse sim, continuava a denunciar a «matança dos judeus»37 que, na 

Alemanha, continuavam a ser vítimas do «proceder desumano»38 dos nazis. Obviamente 

que uma boa parte da responsabilidade da continuação da perseguição dos judeus na 

Alemanha seria, para o diário republicano, dos católicos. Nesse sentido perguntava-se se 

não era afinal «von Papen um dos pilares da actual situação alemã?» E se não era esse 

«senhor, um dos mais altos representantes do espírito católico?»39 

O República dedicava tanto espaço editorial à situação dos judeus alemães que 

chegaria mesmo a avançar com uma teoria bastante curiosa sobre a origem de Hitler. É 

que, para o diário republicano, seria provável que Hitler tivesse «origem judia [sic]», já 

que, para além do mais, não haveria «dúvida de que, sob o ponto de vista físico, 

h[averia] um certo número de judeus» que apresentavam uma «notável semelhança com 

Hitler». Para além dessas semelhanças físicas, Hitler teria em comum com os judeus 

alguma parte da sua «moral [sic]» - o que, a ser verdade, não seria particularmente 

abonatório para o povo judeu – e uma semelhança «espiritual», não sendo difícil 

encontrar no Führer nazi uma «influência semítica». Esta curiosíssima abordagem à 

oposição entre Hitler e o povo judeu terminaria, no entanto, defendendo que «o 

princípio racista assenta[va] sobre um erro fundamental», que seria o de considerar os 

                                                           
36  BURNAY, M. Ortigão, «Crónica de Paris. Hitler e os judeus», in Diário da Manhã, 12.5.1933, Lisboa, p. 5. 
37  Relembre-se o leitor que o genocídio sistemático de judeus em campos de extermínio não começaria antes 
de 1941. 
38  PEGADO, Moura, «Paz ou guerra? Em volta da situação alemã», in República, 18.5.1933, Lisboa, p. 5. 
39  «Sê orgulhoso e livre...», in República, 26.5.1933, Lisboa, p. 1. 
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judeus como «um grupo étnico»40 quando, na realidade, eles constituiriam várias etnias 

diferentes – e talvez por isso mesmo o República considerasse que Hitler poderia ter 

origem numa dessas etnias judaicas. 

Na sequência do apertar das medidas discriminatórias contra os judeus na Alemanha, 

no final de maio de 1933 começavam já a chegar a Lisboa41 «bastantes judeus que os 

acontecimentos na Alemanha» iam atirando «para o exílio». A entrada desses judeus em 

território português levava o Revolução a questionar-se sobre as razões que levariam os 

judeus vindos da Alemanha a procurarem Portugal. Seria que esses considerariam 

«agora, seguro refúgio a velha terra lusa que já em tempos os expulsou?» Obviamente 

que havia que, para os nacional-sindicalistas, seguir-se com toda a atenção essa entrada 

de judeus em Portugal. Nesse sentido, perguntava-se no Revolução «como encara[ria] o 

problema dos judeus, a Revolução Nacional?» Mais, os próprios nacional-sindicalistas 

levantavam a questão de o seu movimento ser ou não «um nacionalismo rácico a quem 

a defesa do sangue reclama[ria] medidas profilácticas contra os israelitas» como ia 

acontecendo na Alemanha desse período.  

Os camisas azuis portugueses reafirmavam considerar não existir «um problema 

judaico» em Portugal, justamente porque, «na defesa da raça», o nosso país teria já 

resolvido esse “problema” «no tempo de D. Manuel I». Sendo assim, o Nacional-

Sindicalismo defendia não haver necessidade para «temer a invasão dos israelitas 

alemães». Esses, poderiam «vir com sossego, a menos...[…] [que,] por um erro de visão 

que lhes seria funesto, tentassem aqui uma influência política prejudicial aos interesses 

da revolução nacional». Generosamente, os nacional-sindicalistas declaravam estar 

aberto o Império português a todos os que quisessem «trabalhar em paz». A todos esses 

seria «assegurado […] o exercício livre da sua profissão [- o que nunca viria a acontecer 

com os refugidos judeus em Portugal -] sob a protecção da Justiça», mas, sublinhava-se 

com toda a veemência, «com uma condição, porém», a de que «só os portugueses 

comandam!»42 O aviso estava feito e, certamente, viria a estar presente nos ouvidos dos 

salazaristas quando estes, seis anos mais tarde, com o início da Segunda Guerra 
                                                           
40  «O racismo do actual chanceler do “Reich”. Hitler é judeu? – Elementos que demonstram a sua origem 
semítica – Um renegado que que é perseguidor feroz!», in República, 26.5.1933, Lisboa, p. 4. 
41  Sobres esta questão remetemos o leitor para a consulta de MILGRAM, Avraham, Portugal, Salazar e os 
Judeus, Lisboa: Gradiva, 2010 
42  «A posição dos israelitas perante a Revolução Nacional», in Revolução, 27.5.1933, Lisboa, p. 8. 
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Mundial, se vissem confrontados com a necessidade de controlar a passagem pelo 

território português das vagas de judeus que fugiam do alastrar pela Europa das 

perseguições nazis. 

Efetivamente, no verão de 1933, soprava já pela Alemanha «um vendaval terrível», 

estando em marcha uma «tempestade horrorosa de perseguições cruentas e 

sanguinárias» de que eram vítimas todos aqueles que não pensassem «pela cabeça de 

Hitler». Nessa atmosfera de terror, os judeus eram, cada vez mais, «acossados como 

feras», fugindo «espavoridos, aos bandos, em caravanas» e «procurando abrigo noutros 

países», nos quais «o direito à vida» não estivesse «condicionado pelo ódio de raças, 

esse ódio gerador de hecatombes» que, em pleno século XX, «desvaira[va] o 

pensamento de políticos reaccionários defensores de processos e de princípios» que 

haviam sido «usados na Idade Média»43. 

Estava-se, de facto, em plena fase de aceleração da perseguição anti-semita na 

Alemanha nazificada, e, em menos de seis meses após a sua chegada ao poder alemão, 

Hitler ia cumprindo «uma parte fácil do [seu] programa», a da erradicação da sociedade 

alemã da influência judaica. Em todo o caso, o República perguntava-se se quando «os 

imperialistas alemães» acabassem «de devorar o último judeu» e vissem «que o restante 

das profecias de Hitler» não se haviam realizado, estes não viriam a pedir «contas ao 

messias?»44 A verdade é que, no entanto, embora o «antisemitism and general racialist 

assumptions provided the glue which held the [Nazi] ideology together» (BESSEL, 

2004: 176), o «racism does not appear to have played a principal role in how Hitler 

achieved power […] although racial prejudice generally and hatred of Jews specifically 

led many nazi activists to devote themselves to the movement, the millions of passive 

supporters whose votes fuelled the NSDAP's election successes appear to have been 

motivated primarily by other concerns» (BESSEL, 2004: 175). 

Em junho de 1933, na Alemanha, apenas os judeus, por serem considerados 

«indignos da actividade racista», conseguiriam escapar «à forçada hitlerização» da 

sociedade e do Estado. Aos judeus era já «negado o direito de cidadãos, só resta[ndo] o 

direito de morrerem de fome, poisque [sic] as medidas morais e económicas contra eles 

adoptadas» não permitiriam «outra solução». «As aberrações do racismo» iam 

                                                           
43  «Os foragidos da Alemanha. O grande sábio judeu Dr. Franz Nagelschmidt inventor da diatermia e da 
terapia dos raios ultra-violetas desejaria vir ensinar em uma Universidade Portuguesa – Uma sugestão da “República” 
para a colónia judaica de Lisboa», in República, 1.6.1933, Lisboa, p. 5. 
44  RAIZÃO, «A Alemanha, novo paraíso dos judeus», in República, 3.6.1933, Lisboa, p. 4. 
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conduzindo a um «furor anti-semita» num «projecto monstruoso […] de esterilização 

dos judeus residentes na Alemanha e de todos aqueles» que pudessem «prejudicar a 

pureza da raça» alemã. Segundo as Novidades, todos esses não teriam sido 

«esquecidos» numa carta coletiva dos bispos alemães na qual, supostamente, se 

condenariam os «processos e leis» que contrariassem «a vida “de que só Deus é 

senhor”». A verdade é que, contudo, como se reconhecia no próprio jornal católico 

português, a «consciência cristã» levava a que se condenasse, «com intransigente 

nobreza», o «monstruoso projecto de esterilização e do anti-semitismo» que se 

estendesse a «judeus convertidos ao cristianismo» - e apenas a esses! Apesar dessas 

afirmações, tão carregadas de anti-judaísmo – e, neste caso, apenas desse sentimento e 

não de preconceito anti-semita -, as Novidades concluíam, declarando que «a verdade 

nua e crua é que o nazismo, como doutrina» seria, «não só anti-cristão, mas anti-

humano»45. 

Numa implícita referência ao República, o DM via como «extravagantes» as 

considerações que a «imprensa de vários matizes mais ou menos liberais» ia fazendo, 

em Portugal, relativamente à «perseguição aos judeus na Alemanha». Para o órgão da 

União Nacional, essa «gama das lamentações» ia do «trágico ao cómico [sic]», já que, 

afinal, «a inocência dos judeus» não seria, para os apoiantes de Salazar, «tão clara que 

se impusesse, por si mesma, ao sentimento de justiça do povo» alemão. Isto porque, 

sublinhava-se, «a raça judaica» manteria as «características odiosas» que a haviam 

tornado «indesejável em qualquer parte do Mundo» - seriam portanto, igualmente 

“indesejados” em Portugal os judeus.  

Aliás, essa verdadeira «infecção judaica [sic]» não seria «uma expressão tão vazia de 

sentido como muitos» suporiam e quereriam fazer acreditar. Admitia-se, é certo, que 

«muitos elementos da raça semita» escapariam «à regra» - mas “a regra” continuava a 

ser, segundo alguns salazaristas, a de que a “raça” judaica era, inerentemente, perigosa -

, e, portanto, «em muitos casos» - como no caso da Alemanha nazi -, admitia-se que 

teria sofrido «o “justo pelo pecador...”.» A verdade é que também no DM se acreditava 

na existência de três grandes internacionais (judaica, maçónica e comunista) que juntas 

marchariam «por cima das fronteiras das Nações, com o mesmo objectivo – a conquista 

do domínio político e moral do Mundo». E, depois de se reafirmar a tese de que os 

                                                           
45  «O Momento Internacional. Os monstruosos acontecimentos de Munich ou a falsa cruz suástica contra a 
cruz de Cristo», in Novidades, 19.6.1933, Lisboa, p. 2. 
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judeus seriam os mais fervorosos apoiantes do comunismo soviético, terminava-se com 

um claro recado deixado à imprensa de oposição moderada ao salazarismo, 

denunciando-se «as simpatias e apologias desinteressadas de certa imprensa!...»46 

Parece-nos que, no entanto, ficava bem claro que, para alguns salazaristas, os judeus 

não seriam bem-vindos em território nacional. 

Em questões de anti-semitismo, a verdade é que os salazaristas pareciam defender 

posições bastante próximas daquelas defendidas pelos nacional-sindicalistas. É que, no 

Revolução seguia-se a mesma análise feita no DM quanto a todos aqueles que iam 

protestando contra as perseguições nazis contra os judeus alemães. Para os nacional-

sindicalistas essa «chinfrineira [sic] mundial levantada por toda a imprensa acerca das 

medidas contra os judeus», não passaria de «lágrimas de crocodilo e bagatelas [sic]»47. 

Aliás, no Revolução denunciava-se até já alguns judeus que, supostamente, teriam 

chegado da Alemanha – sem que se apresentasse qualquer indício que pudesse indicar o 

seu país de origem – e que teriam causado algum “desagrado” aos nacional-sindicalistas 

por «a bordo do Sul-Expresso […] cantar[em] coisas obscenas». Ante tal 

comportamento, chamava-se «a atenção da autoridade para o insólito procedimento 

destes indivíduos»48. 

As declarações feitas nas Novidades, em julho de 1933, por ocasião de uma grande 

manifestação contra a perseguição dos judeus na Alemanha realizada no Hyde Park de 

Londres, demonstrariam, de forma bastante clara, o preconceito anti-semita que 

dominava os católicos portugueses – apesar do esforço que estes faziam no sentido de 

demonstrarem que esse preconceito não teria origem na raça. Na sequência dessa 

notícia, transmitida por uma agência noticiosa, as Novidades afirmariam que, afinal, 

«nenhum dos simples judeus ou dos rabinos» que iam sendo perseguidos tinha tomado 

«o rumo da sua terra da Palestina [sic], que em vão os espera[ria] há 2 mil anos...»49, 

insinuando-se assim que não haveria lugar para os judeus entre as sociedades europeias.  

Para além do mais, as Novidades mentiriam – por desconhecimento ou por uma 

simples tentativa de desculpabilização – ao afirmarem que, tendo tomado conhecimento 

da lei de esterilização daquelas que os nazis consideravam como vidas indignas de 

                                                           
46  P. R., «Semitismo», in Diário da Manhã, 5.6.1933, Lisboa, p. 5. (Itálicos no original) 
47  «Glossário dos tempos & das ideias», in Revolução, 11.7.1933, Lisboa, p. 1. 
48  «Judeus que provocam. Com vista à polícia», in Revolução, 12.7.1933, Lisboa, p. 7. 
49  «Uma grande manifestação de judeus em “Hyde Park”. “Abaixo Hitler! Vivam os judeus! Não comprem 
artigos alemães!”», in Novidades, 25.7.1933, Lisboa, p. 6. 
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serem vividas (pessoas com deficiências mentais, homossexuais, etc…) em 27 de julho 

desse ano, não teriam noticiado esse «tão repugnante atentado contra um dos mais 

sagrados preceitos da Igreja católica» antes do dia 5 de agosto de 1933, porque os 

colaboradores das Novidades, não teriam acreditado «na verdade da notícia», até porque 

ela não teria, supostamente, sido dada por outro «qualquer jornal português». A 

verdade, no entanto, é que o DM tinha referido essa mesma lei, já no seu número 756, 

de 13 de maio de 1933, ao veicular uma notícia dada pela agência Havas, na qual se 

previa a elaboração de «uma lei para a esterilização humana, destinada a purificar a raça 

alemã, extirpando todos os elementos atingidos de afecções hereditárias»50. Temos, 

efectivamente, muita dificuldade em acreditar que os católicos das Novidades não 

lessem o DM e, portanto, dificilmente se não teriam deparado com essa mesma notícia.  

A ação de extermínio de todos os alemães que fossem portadores de “deficiências” – 

ou seja, vistas como tal pelos nazis -, demonstrava que, efetivamente, «a luta contra o 

judeu era o culminar, a síntese da negação de toda e qualquer diversidade, da luta contra 

todo o diferente» (COLLOTTI, 1992: 121, itálico no original). Ainda assim, o DM 

considerava que, tendo apoiado «as teorias do judeu Karl Marx», as perseguições que os 

nazis faziam aos judeus alemães seriam «pequenas ainda para o que deveriam ser». 

Mais, apoiando a Maçonaria, os judeus deveriam ser «perseguidos, sem clemência, […] 

em toda a face da terra [sic]» - o que significava reproduzir-se, note-se, pura e 

simplesmente, a propaganda anti-semita feita pelos nazis desde os inícios dos anos 20. 

Mesmo assim, referia-se que, se fosse «franca e realmente injusta [- tese na qual, como 

ficou já evidente, os colaboradores do DM não acreditavam -] a perseguição de que 

esses homens» iam sendo «vítimas, pelo simples facto de “serem judeus”», ela seria 

«conscientemente condenável».  

Já quanto ao papel de Portugal relativamente a toda esta questão, acreditava-se que 

«o nosso Portugal Novo» viesse a manter «as suas tradições de povo acolhedor e 

amável, e nobre para com os injustamente perseguidos, desde que em nenhuma 

circunstância, esses judeus imigrados» viessem «perturbar a marcha normal da vida 

portuguesa»51 - repare-se aqui na colagem perfeita destas declarações às que já 

anteriormente tinham sido feitas no Revolução sobre o possível acolhimento de 

refugiados judeus em Portugal… De facto, como refere Manuel Braga da Cruz, «não 
                                                           
50  HAVAS, «Diário Internacional. Na Alemanha “nazi” - A purificação da raça», in Diário da Manhã, 13.5.1933, 
Lisboa, p. 6. 
51  BELO (filho), António, «Problema histórico», in Diário da Manhã, 22.8.1933, Lisboa, p. 11. 
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faltaram pressões, tanto internas como externas, para fazer alinhar o Estado Novo pelos 

padrões na altura triunfantes pela Europa que enalteciam o totalitarismo de Estado, a 

exaltação rácica, e o alargamento dos “espaços vitais”», sendo que a defesa de que 

Salazar terá recusado, «porém [,] peremptoriamente tais desígnios» (CRUZ, 1988: 49) 

nos pareça ser bastante mais difícil de sustentar.  

Bastante longe das interpretações feitas pelos salazaristas, católicos e nacional-

sindicalistas, o República continuava a insurgir-se contra a doutrina racista do nacional-

socialismo. O diário republicano teria já percebido que seria «inútil explicar aos 

fanáticos alemães que uma raça forte pode[ria] ser acolhedora de elementos 

estrangeiros», já que a raça para esses seria «um santuário, uma mesquita, onde não 

pode[ria] entrar um infiel». O «aspecto do hitlerismo, castigador, inquisitorial e 

destrutivo» levaria a que o novo regime nazi na Alemanha representasse uma verdadeira 

«tirania contra os direitos elementares do indivíduo»52. Para os republicanos de 

«esquerda»53 portugueses, «desde a subida de Hitler ao poder, o pensamento alemão, no 

que ele tinha de universal, de humano, de superior» ter-se-ia extinguido, sendo 

substituído, pelos nazis, «por um falso misticismo rácico» e «pelo desejo do domínio 

material». Para os republicanos portugueses, essa nova Alemanha hitlerizada tinha, 

concluía-se, perdido «todo o interesse humano»54. 

Com o apertar das medidas discriminatórias contra o judeus e a «esterilização dos 

anormais [sic]» na Alemanha nazi, o próprio António de Sousa Gomes, então diretor do 

DM, viria manifestar o seu desacordo com as políticas adotadas pelo novo regime 

alemão. Não porque o diretor do DM discordasse dessa perseguição e esterilização, mas 

sim porque, segundo Sousa Gomes, os nazis iriam «ignorando, ou esquecendo, que na 

evolução da Humanidade» estariam «providencialmente previstas as correcções a fazer 

ao progresso indefinido das taras e dos vícios». Assim sendo, aquilo que se defendia era 

que «a hereditariedade» se corrigiria «a si própria»55, razão pela qual o nazismo entraria 

por um caminho político errado ao tentar assumir ele mesmo essa ação de “correção”. 

Assim, cremos que facilmente se percebe que, por essa altura, «a diversidade não 

                                                           
52  «Do Movimento hitleriano. O que é a questão da raça ariana que tanto tem preocupado os alemães», in 
República, 10.10.1933, Lisboa, p. 3. 
53  Assim se autodefiniam os colaboradores do República. Cf. CARVALHO, Ribeiro de, «A razão de uma 
atitude. Extremistas da direita e extremistas da esquerda», in República, 4.1.1932, Lisboa, p. 1. 
54  PAMPULHA, Fernando, «O problema europeu da Alemanha», in República, 20.10.1933, Lisboa, p. 4. 
55  GOMES, António de Sousa, «Mutualismo rural», in Diário da Manhã, 25.10.1933, Lisboa, p. 1. 
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est[aria] no racismo em si mas sim na gradualidade, nas cambiantes, nos níveis da sua 

concretização prática» (COLLOTTI, 1992: 220)  do mesmo. 

Sendo indiscutível que «on the level of both ideological fanaticism and political 

determination, National Socialist Germany went far beyond any comparable form of 

racialism sponsored by fascist movements or regimes in the rest of interwar Europe», a 

verdade é que «the experience of National Socialist policy in the direction of actively 

persecuting and, later, murdering Jews and other forms of “life unworthy of living”» 

terá funcionado como um «political catalyst, moral instigation, and psychological 

legitimation for the launching of similar projects of racism (though not comparable in 

intensity) across the continent» (KALLIS, 2006: 552-553). Não partilhando com os 

nazis a brutalidade dos instrumentos persecutórios e genocidas adotados por estes, tudo 

aquilo que nesses três diários portugueses – e excluímos deste grupo o República por ter 

adotado sempre um posicionamento significativamente diferente, e divergente mesmo, 

dos restantes – se foi escrevendo sobre a questão judaica, denota, parece-nos que 

inegavelmente, um claro preconceito anti-semita. 
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8. Conclusões 
O disparar da representação eleitoral dos nazis, em 14 de setembro de 1930, pôs, 

definitivamente, o nacional-socialismo em posição de destaque dentro do panorama 

político da Europa desse período. Cremos ter tornado evidente que a imprensa 

portuguesa, tal como toda a imprensa europeia, não só passou a acompanhar o trajeto 

político do partido liderado por Adolf Hitler com todo o interesse, como, a partir desse 

momento, passou a acompanhar com enorme atenção todo o desenrolar do momento 

político que se foi vivendo na Alemanha entre 1930 e 1933, e que acabaria com a 

tomada do poder alemão pelos nazis.  

Havendo, em Portugal, quem visse a emergência do nazismo segundo perspetivas 

distintas – e opostas até, se compararmos o posicionamento de nacional-sindicalistas e 

de republicanos liberais -, o facto que se torna mais evidente, ao analisar o que se 

escrevia nas páginas dos jornais portugueses da época1, é o de que todas essas correntes 

políticas portuguesas se foram progressivamente convencendo da inevitabilidade do 

advento de Hitler, enquanto ditador inquestionável de um novo regime alemão. Essa 

convicção parece acentuar-se, como seria natural, a partir do momento em que se 

concretizou o falhanço governativo de Brüning. O seu sucessor, Von Papen, foi 

sistematicamente desconsiderado pelos órgãos da imprensa que analisamos, não 

representando, para estes, mais do que um compasso de espera antes de se assistir à 

formação de um governo alemão que, no mínimo, tivesse já uma forte participação dos 

nazis na sua ação governativa. Prevista e consumada a falência da experiência 

governativa liderada por Papen, DM, Novidades e República – o Revolução procuraria 

sempre manter a sua esperança na vitória de Hitler - parecem acreditar na possibilidade 

de o novo chanceler nomeado, Von Schleicher, poder vir a opor-se eficazmente à 

tomada do poder pelos nazis. A verdade, no entanto, é que Schleicher não se aguentaria 

no cargo de chanceler mais do que uns meros 57 dias, ao fim dos quais os quatro jornais 

veriam, sem grande surpresa, o Führer nazi chegar ao cargo de chanceler da Alemanha.  

Parece-nos, contudo, que não seria necessária uma especial capacidade de análise 

política para que se pudesse, logo desde setembro de 1930, prever o sucesso político do 

nacional-socialismo. Isto porque, não nos esqueçamos, por essa altura a Alemanha 
                                                           
1  Ainda que reconheçamos que esse constraste seria certamente maior ainda se tivéssemos 
optado pela análise de algum jornal publicado na clandestinidade e não nos tivéssemos cingido ao 
estudo de jornais de circulação pública. 
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atravessava um gravíssima crise económica e social, à qual se acrescentavam as feridas, 

ainda em aberto, da derrota – concedida - de 1918 – particularmente a perda de 

territórios anteriormente alemães e a obrigação de pagamento de dívidas de guerra aos 

vencedores da mesma. Tudo isto, em conjugação com a incapacidade das forças 

políticas alemãs, que poderiam fazer frente ao nacional-socialismo, em se coligarem, de 

forma a impedir que os nazis fossem tomando o controlo da situação política do país, 

criava um circunstancialismo político muito favorável ao sucesso propagandístico das 

reivindicações que o nazismo defendia. Ainda assim, é justo sublinhar que, os católicos 

portugueses pareciam depositar nos seus homólogos alemães a esperança de que estes 

pudessem vir a constituir uma barreira política intransponível para os nazis. Nesse 

sentido, as Novidades apresentavam os católicos alemães do Zentrum como os mais 

poderosos sustentáculos da República de Weimar – ainda que estes não fossem, de todo, 

republicanos – e como os mais eficazes opositores ao nazismo. Curiosamente, os 

católicos do órgão do Episcopado Português veriam, passado pouco tempo, esses 

mesmos católicos alemães entregarem nas mãos de Hitler todos os poderes legislativos 

do Estado alemão, ao votarem favoravelmente a proposta nazi para a atribuição de 

plenos poderes ao chanceler. 

Tendo o período entre guerras sido marcado pela divergência política quanto à 

estruturação do Estado, com os liberais na defesa da manutenção de um sistema 

representativo e, efectivamente, constitucional e os conservadores na apologia de 

sistemas ditatoriais que, através da força do regime, fossem capazes de corrigir os 

“defeitos” socioeconómicos que o liberalismo Oitocentista tinha generalizado nos países 

em que tinha dominado até ao início da Primeira Guerra Mundial, parece-nos tão 

evidente como natural que os vários jornais, e correspondentes correntes políticas que 

os dominavam, analisassem o momento político internacional segundo os parâmetros 

estruturais do regime em que se inseriam, ou seja, de um regime ditatorial assente na 

força militar. Não admira, portanto, que todos aqueles que, internamente, apoiavam 

declaradamente a Ditadura Nacional vissem com algum agrado, ainda que em alguns 

casos com algumas reticências e oscilações de opinião – como no caso dos salazaristas 

que escreviam no DM e dos católicos que escreviam nas Novidades -, a evolução 

política da Alemanha no sentido de mais um regime de força, no qual todos os traços 

democráticos fossem apagados pelas ordens de um Chefe, também ele, forte e 
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providencial – tal como viria a ser descrito Salazar a partir do momento em que assumiu 

a chefia do governo português. 

A simpatia que um futuro regime nazi na Alemanha colhia entre salazaristas, 

católicos e nacional-sindicalistas não se limitava, contudo, ao facto de esse vir a ser 

ferozmente antidemocrático. Numa Europa ideologicamente, cada vez mais, polarizada 

entre as alternativas comunista e fascista, as três correntes políticas anteriormente 

referidas não deixavam qualquer dúvida quanto àquela que consideravam ser superior e, 

por isso mesmo, no mínimo, preferível. De facto, o discurso anticomunista era tão 

acentuado no DM e nas Novidades como o era no Revolução. Todos estes jornais viam 

os nazis como um “aliado” no combate ao avanço comunista pelo continente europeu. 

Não queremos com isto afirmar que existisse uma convergência ideológica perfeita 

entre salazaristas, católicos portugueses e o nacional-socialismo – já que, apesar dos 

esforços dos nacional-sindicalistas no sentido de se diferenciarem ideologicamente dos 

nazis, parece-nos evidente que a comunhão entre estas duas forças era, no essencial, 

total. Mas existia, isso sim, uma boa base de consenso entre as forças políticas 

reacionárias que apoiavam a Ditadura portuguesa e as formas fascistas de governação 

que se iam insurgindo, antes de mais, contra o que diziam ser o perigo bolchevista, e, 

pelo menos nesse sentido, a ditadura nazi-fascista que se viria a constituir na Alemanha 

não poderia ter sido vista com particular desagrado por essas correntes políticas 

portuguesas. 

A verdade é que, ao contrário do Nacional-Sindicalismo, os apoiantes de Salazar – e 

nestes incluímos os católicos portugueses – preocupavam-se em manter bem vincado o 

seu carácter nacionalista. Para tal, sempre que se falava de algo “estrangeiro” no DM e 

nas Novidades, usava-se um discurso bastante mais moderado – menos entusiasmado, 

portanto – do que aquele que caracterizava os nacional-sindicalistas quando estes se 

dedicavam à apologia do nacional-socialismo alemão. Isto não significa, no entanto, 

que, no seu conteúdo essencial, a apologia por vezes feita no DM – e muito menos, é 

verdade, nas Novidades – da ação política dos nazis na Alemanha, não fosse, na 

realidade, bastante próxima daquela que se fazia no diário nacional-sindicalista. Essa 

proximidade torna-se ainda mais evidente quando comparamos o posicionamento 

assumido no DM, face ao nacional-socialismo, com o mesmo assumido no República. 

Aliás, esse contraste resulta de tal forma gritante que bastará referir que ao diário 

republicano eram sistematicamente dirigidas acusações de este se dedicar a fazer 
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propaganda comunista em Portugal - facto que levaria mesmo o seu director a sentir a 

necessidade de defender o jornal dessas acusações -, sem que, no entanto, sublinhe-se, 

os serviços de censura tenham encontrado, nas declarações que o República ia 

produzindo sobre esse tema, razões para a suspensão do jornal republicano.  

Apesar de, na construção de regimes abertamente fascistas ou notoriamente 

fascizados, os católicos terem desempenhado um papel preponderante, abrindo caminho 

à fascização desses regimes através do seu apoio ou, em vários casos, do seu silêncio 

acrítico relativamente às formulações doutrinárias e práticas políticas adotadas pelos 

agentes responsáveis por essa transformação política do Estado, a verdade é que a 

relação entre o catolicismo e o fascismo foi sendo, ao longo da História, caraterizada 

por períodos de maior proximidade e de maior afastamento, consoante as experiências 

governativas totalitárias das direitas, mais ou menos adeptas do fascismo, se 

aventuravam, mais ou menos, na limitação da ação das estruturas católicas dentro de 

uma determinada sociedade. Seria exatamente essa postura, claramente definida por 

uma política de expediente, adotada pelas mais altas elites católicas da Igreja, que viria 

a caraterizar o relacionamento entre o(s) fascismo(s) e a Santa Sé, durante o período 

1930-33. Nesse sentido, verifica-se que, na sequência das ordens dadas por Mussolini 

para que se limitasse a liberdade da Ação Católica em Itália, o catolicismo, tanto 

português como internacional, entra pela crítica aberta, dirigida não apenas ao Duce mas 

à própria ideologia por ele representada. Embora o ano de 1932 seja marcado por esse 

“confronto” entre catolicismo e fascismo, a verdade é que, como bem referiam os 

republicanos liberais que escreviam no República, os católicos criticavam – duramente, 

é verdade – um líder político e uma ideologia que antes lhes tinham já merecido todo o 

tipo de elogios. Essa oscilação inconsistente na opinião que as Novidades foram 

veiculando sobre o fascismo e sobre o nazismo durante este período parece-nos reforçar 

a tese, defendida por Manuel Loff, quando este afirma ser «um pressuposto 

historicamente inaceitável: o de que catolicismo e fascismo foram incompatíveis» 

(LOFF, 2003: 74). 

Quando a tensão provocada pela ação do regime fascista italiano se atenua, o 

catolicismo volta ao seu posicionamento político de defesa exclusiva dos interesses da 

Igreja, o que o levaria a entregar, na Alemanha, nas mãos dos nazis os instrumentos para 

uma rápida nazificação do Estado e da sociedade, na esperança de que Hitler e os seus 

apoiantes deixassem intocadas – e até reforçadas pelo novo texto concordatário – as vias 
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e estruturas através das quais o catolicismo exercia a sua influência sobre a sociedade 

alemã.  

Com a assinatura da Concordata entre a Santa Sé e o novo regime nazi, em julho de 

1933, os católicos portugueses passam de uma crítica, mais ou menos constante, feita ao 

nazismo, para uma atitude bem mais “simpática” para com este. Aliás, nas Novidades 

aproveitar-se-ia mesmo o exemplo da Concordata alemã para se relembrar o regime do 

Estado Novo da necessidade de, em Portugal, se seguir por esse mesmo caminho. Essa 

“simpatia” com que as elites católicas portuguesas passavam a ver Hitler e os seus 

homens não demoraria, contudo, a esbater-se novamente, já que, muito rapidamente, se 

percebe que, para os nazis, a Concordata tinha servido apenas como um meio para 

alcançar a extinção das estruturas de representação política do catolicismo na Alemanha 

– ou seja, como forma de conseguir a autodissolução do Centro Católico Alemão. A 

partir desse momento, o caso alemão deixava de servir aos católicos portugueses na sua 

tentativa de “apressarem” Salazar no processo de institucionalização das áreas de ação 

que viriam a ser deixadas a cargo da Acção Católica. E, embora tivessem de esperar 

ainda mais 7 anos, a verdade é que os católicos viriam a conseguir, no Portugal 

salazarista, com a assinatura de uma Concordata, aquilo que, na Alemanha nazi, Hitler 

nunca lhes viria a conceder, isto é: uma «estreita associação Igreja/Estado», que pudesse 

potenciar «um núcleo ideológico e político comum Igreja/regime» (PINTO, 1992: 127), 

no sentido de abrir às estruturas católicas áreas de ação nas quais estas pudessem 

disfrutar de uma verdadeira hegemonia doutrinária. 

Se tivermos em consideração que, «desde a ascensão de Salazar ao Poder em 1928 

[…] os católicos perceberam que deviam constituir o fulcro da coligação salazarista» 

(LOFF, 2003, p. 344) – não nos esqueçamos que Salazar chegara à chefia do governo 

depois de se ter afirmado como um fervoroso dirigente das estruturas de representação 

política do catolicismo português -, não será de estranhar que, para estes, o exemplo 

alemão não pudesse servir para que dele se retirassem ensinamentos políticos 

significativos. Efetivamente, apesar de o ditador português só ter arrumado 

definitivamente a questão religiosa, que se havia criado em Portugal na sequência da 

ação anticlerical da Primeira República, em 1940, com a assinatura da Concordata e do 

Acordo Missionário, a verdade é que, quando comparado com uma doutrina pagã, 

defendida pelo nacional-socialismo, o salazarismo oferecia uma liberdade de ação 
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significativamente maior à Igreja do que o regime alemão alguma vez lhe viria a 

permitir. 

Havia, no entanto, quem, em Portugal, procurasse transpor para o caso nacional 

fórmulas políticas características do fascismo, em geral, e do nacional-socialismo, em 

particular. De facto, no Revolução, os nacional-sindicalistas procuravam veicular lições, 

que acreditavam poderem – e deverem! – ser aproveitadas para uma melhor definição 

política do regime português que se procurava construir. Nesse sentido, Rolão Preto e os 

seus seguidores procuravam utilizar «a cena internacional como aviso e exemplo para o 

novo regime português» (PINTO, 1994: 133), e utilizavam, recorrentemente, a ação 

política de Hitler no sentido de, fazendo-a contrastar com a de Salazar, demonstrar que 

este último não reunia as características necessárias para prosseguir com uma obra de 

reconstrução nacional que necessitaria, imperativamente, de um Chefe forte que se não 

deixasse permear por políticas de bom-senso – no fundo, um Chefe à maneira fascista.   

Tendo acompanhado como «uma epopeia vitoriosa a transição para a ditadura nazi» 

(PINTO, 1994: 135) na Alemanha, o Nacional-Sindicalismo, «perante a desconfiança» 

de «uma parte significativa da elite política da Ditadura, […] considerava-se parte 

integrante da vaga de fundo fascista que, a partir da tomada do poder por Hitler parecia 

dominar o futuro político da Europa» (PINTO, 1994: 134). Não admira portanto que, 

como bem constata António Costa Pinto, esse pequeno grupo tenha constituído «ao 

longo dos anos 30 aquilo que se poderia caracterizar como um “grupo de pressão 

fascizante” que procurou, “a partir de baixo”, introduzir componentes institucionais e 

políticas fascistas no regime de Salazar» (PINTO, 1994: 249). E, de facto, cremos que 

só muito dificilmente o regime salazarista conseguiria afastar, pelo menos na sua 

totalidade, essas tendências fascizantes que os nacional-sindicalistas lhe procuravam 

incutir – é importante ter em atenção que vários dos mais proeminentes activistas do 

Nacional-Sindicalismo viriam a integrar altos cargos políticos dentro do regime do 

Estado Novo2.  

                                                           
2  Referimos, a título de exemplo – e por ser um dos cronistas nacional-sindicalistas que no Revolução mais 
entusiasticamente defendia o nacional-socialismo alemão -, Francisco de Paula Dutra Faria que, como já referimos, 
viria a integrar-se nas estruturas do regime salazarista, nomeadamente tendo feito parte do Secretariado da 
Propaganda Nacional e tendo chegado a assumir as funções de chefe de redação do Diário da Manhã, entre 1944 e 
1947. Sobre o papel desempenhado por antigos membros do Nacional-Sindicalismo nas estruturas corporativas do 
Estado Novo (particularmente na FNAT) , consultar  VALENTE, José Carlos, Estado Novo e Alegria no Trabalho, uma 
história política da FNAT (1935-1958), Lisboa: Edições Colibri, 1999. 
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Apesar da já referida “reserva” com que no Diário da Manhã se elogiava a 

alternativa nazi, que se ia assumindo como incontornável na Alemanha, as afirmações 

produzidas no órgão da União Nacional não permitem que se isole o Nacional-

Sindicalismo como única corrente política simpatizante do nazismo em Portugal. Vários 

dos apoiantes da Ditadura Nacional – e depois salazarista – encontravam no nacional-

socialismo um movimento congénere àquele que, em Portugal, ia restaurando, no 

Estado e na sociedade, as virtudes que o liberalismo se tinha encarregado de destruir no 

povo português3. Sendo verdade que nos inícios dos anos 30 os apoiantes de Salazar se 

esforçavam, acima de tudo, por apresentar a ditadura portuguesa como um regime que, 

tendo sido dos primeiros na Europa a enveredar pelo caminho da erradicação, pela 

força, dos traços vincados pelo liberalismo e democratismo nas sociedades europeias do 

início do século, se havia, já em 1933, colocado na “vanguarda” das ditaduras modernas 

que se iam inserindo nessa Nova Ordem em construção. Não deixa, no entanto, de ser 

igualmente verificável que, entre os salazaristas, se podia já distinguir uma espécie de 

identificação comum entre a ditadura que Salazar ia construindo em Portugal e aquela 

que Hitler reclamava para a Alemanha.     

Se trabalharmos com o conceito de germanofilia, que Júlia Leitão de Barros define 

como sendo aplicável aos «amantes da cultura germânica e [a]os partidários da política 

alemã», facilmente poderemos classificar como germanófilos vários dos apoiantes do 

salazarismo que escreviam nas páginas do Diário da Manhã. A ideia de que, apenas 

entre «1936 e 1945, a germanofilia teve um papel importante na cena política 

portuguesa», tendo sido as «manifestações germanófilas» até esse período «pontuais e 

limitadas a uma pequena facção da elite portuguesa», parece-nos ser, em parte, 

desmentida pela análise do discurso jornalístico produzido pelos quatro jornais que 

analisamos. Tendo em conta aquilo que se ia escrevendo nos órgãos da imprensa 

portuguesa que analisamos, efetivamente, já em 1933 se verificava, entre o regime 

português e o regime alemão, uma «solidariedade ideológica inequívoca», que se 

centrava, essencialmente – mas não só -, em volta de um anticomunismo comum, 

surgindo já, nas páginas dos jornais das correntes nacionalistas de apoio à ditadura, 

recorrentemente a imagem de uma Alemanha «bastião do antidemocratismo e do 

                                                           
3  Relembramos ao leitor as afirmações produzidas por Ângelo César no Diário da Manhã, nos artigos que 
intitulou «Lição de César» (23.1.1933) e «Lição de Hitler» (2.2.1933) (cf. Capítulos 5º e 6º). 
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anticomunismo», que ia, já por essa altura, «conquistando alguma simpatia em meios 

tradicionalmente anglófilos» (BARROS, 1996: 379). 

Concordamos que, de facto, «resultaria estranho que a Ditadura Nacional de 1926-33 

se revestisse deliberadamente de roupagens que não faziam ainda verdadeiro furor num 

sistema internacional ainda fundamentalmente dominado pelo imperialismo 

conservador franco-britânico» (LOFF, 1996: 352). O que o discurso jornalístico 

produzido, entre 1930 e 1933, pelos jornais representativos das correntes políticas que 

apoiavam a ditadura parece indicar, contudo, é a existência, já nesse período, de uma 

“predisposição” das elites, que apoiavam o salazarismo, para uma maior aproximação 

político-ideológica, já não só do fascismo italiano, mas também do próprio nacional-

socialismo alemão. Como bem refere Manuel Loff, o processo de fascização pelo qual 

passa o regime português, mesmo tendo em atenção «a sua inerente gradualização», terá 

decorrido «ao longo dos anos 1930-43» (LOFF, 2003: 69). Cremos, portanto, que, 

apesar de esse processo se ter acentuado significativamente a partir de 1936 – com o 

início da Guerra Civil espanhola -, a aproximação ideológica do Estado Novo ao(s) 

fascismo(s) não se poderia ter concretizado de uma só arrancada. Por outras palavras, 

para que o regime salazarista viesse a adotar fórmulas políticas características do 

fascismo, teria, necessariamente, de dispor de uma abertura das elites que o apoiavam a 

essa ideologia. Nesse sentido, a força que a ditadura nazi-fascista alemã veio dar, a nível 

internacional, ao fascismo terá sido preponderante na criação da convicção, entre as 

elites jornalísticas e políticas portuguesas, de que essa viria a ser a ideologia que viria a 

presidir à criação da Nova Ordem, da qual o Estado Novo deveria ser a expressão 

nacional.   

Obviamente que, a uma distância temporal de 9 anos do início da Segunda Guerra 

Mundial, dificilmente aqueles que, em 1930, tentavam projetar o caminho político que 

viria a ser seguido pelos nazis e, consequentemente, por toda a Europa, poderiam 

antecipar a brutalidade que viria a marcar o segundo conflito mundial que se avizinhava. 

É verdade, no entanto, que, em Portugal, houve quem se tenha, muito rapidamente, 

apercebido de que a emergência do nacional-socialismo na Alemanha seria uma ameaça 

para a paz europeia e, como se viria a verificar, até mesmo para a paz mundial. Se 

excetuarmos os nacional-sindicalistas, que não só não acreditavam que os nazis viessem 

a provocar uma nova guerra mundial, como defendiam que estes viriam a ser a melhor 

garantia da paz na Europa – procurando-se até fazer passar ideia de que o fascismo 
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seria, intrinsecamente, uma ideologia que procuraria sempre a paz e não a guerra -, 

todas as restantes forças políticas representadas pelos jornais que aqui analisamos 

foram, com maior ou menor insistência e convicção, alertando para a possibilidade de o 

nacional-socialismo, uma vez chegado ao poder, poder vir a desencadear uma nova 

guerra no continente europeu. É verdade, contudo, que essa denúncia não era feita de 

uma forma constante. Na realidade, tanto o Diário da Manhã como as Novidades 

atenuavam o seu discurso, relativamente à perigosidade do movimento liderado por 

Hitler para a paz europeia, sempre que o Führer nazi procurava suavizar, por pouco que 

fosse, o seu discurso, normalmente tão abertamente bélico e inflamado relativamente 

aos países vizinhos da Alemanha. Significativamente, dos quatro jornais em análise, 

seria o República aquele que viria a manter, mais consistentemente, o tom de alarme 

face ao crescente avanço político do nacional-socialismo, procurando que em Portugal 

se percebesse que, mais cedo ou mais tarde, uma ditadura nazi na Alemanha acabaria, 

inevitavelmente, por conduzir à guerra na Europa. 

A aparente tranquilidade com que os apoiantes da ditadura portuguesa abordavam a 

perspetiva da emergência de uma nova guerra no continente europeu poderá ter tido 

origem na ideia que estes mantinham de que, em caso de essa guerra se concretizar, 

Portugal estaria a salvo da mesma pela sua distância geográfica relativamente aos 

principais contendentes desse conflito. A concretizar-se, tal conflito envolveria, 

essencialmente, o centro-leste da Europa e, a ocidente, a França e, possivelmente, a 

Inglaterra. Essa ideia, de que Portugal não viesse a ver-se envolvido numa nova guerra 

europeia, não convencia, no entanto, os cronistas do República. Pelo contrário, os 

republicanos que escreviam nesse jornal, alertavam para a inevitabilidade de Portugal, à 

semelhança do que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, vir a ser “arrastado” 

para o centro desse conflito. Quanto à possibilidade de Portugal conseguir manter a sua 

posição de neutralidade, no caso de uma nova guerra, a História viria a dar razão a 

salazaristas e católicos, já que, como se viria a verificar, o homem que apoiavam na 

chefia do governo português viria, de facto, a manter o país afastado, entre 1939 e 1945, 

de qualquer confrontação militar, quer contra as forças aliadas, quer contra as forças do 

Eixo – o que, obviamente, não significa que Portugal não tenha sido afetado, a vários 

níveis, por uma conflagração que viria a ganhar uma magnitude e extensão geográfica 

que certamente viriam a transcender todas as previsões feitas durante os inícios dos anos 

30. 
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As reivindicações territoriais feitas pelos nazis, se levadas a sério, não poderiam 

deixar antever outro caminho que não passasse, efetivamente, por uma nova guerra na 

Europa. Ora, se Portugal não se encontrava no lote de países que, tendo assumido 

controlo de territórios anteriormente alemães, eram visados pela propaganda nazi, seria 

essa mais uma razão para que as elites jornalísticas de apoio à ditadura não se sentissem 

diretamente ameaçadas por uma guerra da qual, como já vimos, acreditavam que o país 

se manteria afastado. Mas se essas elites se mantinham tranquilas quanto à integridade 

territorial da Metrópole portuguesa, o mesmo já não acontecia relativamente às Colónias 

que integravam o Império Português. Inequivocamente, face às reivindicações nazis, o 

medo que dominava as elites portuguesas relacionava-se com a possibilidade de Hitler, 

uma vez chegado ao poder, obrigar a uma redefinição do mapa colonial mundial – que 

podendo apenas muito remotamente passar por uma intervenção militar direta da 

Alemanha nesse sentido, poderia ser conseguida através de uma negociação com os 

britânicos para esse efeito. De facto, para os apoiantes do salazarismo, «mais do que um 

problema de expansão de espaços vitais», o regime deveria, acima de tudo, «enfrentar o 

problema da conservação e integração de um legado histórico» (CRUZ, 1988: 52), 

representado nas Colónias ultramarinas. 

A permanente ansiedade vivida pelas elites portuguesas – e pelo regime – 

relativamente à manutenção das Colónias portuguesas, durante todo o período que 

analisamos, é, de todos os pontos que neste trabalho abordamos, o único no qual se 

congregavam todas as correntes políticas aqui representadas. Com efeito, o medo de que 

Hitler voltasse as suas ambições territoriais para as Colónias portuguesas era comum a 

salazaristas, católicos, republicanos liberais e, até certo ponto, nacional-sindicalistas – 

estes últimos, no entanto, procurando, sistematicamente, tranquilizar os colonialistas das 

restantes forças políticas nacionais relativamente às ambições coloniais dos nazis. Com 

a força do nacional-socialismo em rapidíssima ascensão, e face ao aumento das suas 

reivindicações, os colonialistas portugueses pareciam, antes de mais, temer que, num 

ato de deslealdade para com um aliado seu – que, historicamente, não seria inédito…-, a 

Grã-Bretanha pudesse usar as Colónias portuguesas como moeda de troca no sentido de 

apaziguar os apetites territoriais que os nazis demonstravam ter dentro do continente 

europeu. No fundo, mais do que o despoletar de uma nova guerra na Europa, aquilo que, 

perante a emergência do nazismo na Alemanha, mais assustava as elites portuguesas era 

a possibilidade de uma reordenação colonial que interferisse com o Império português. 
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O ódio rácico, particularmente, anti-semita, foi, já o sabemos, uma das principais, 

mais controversas e brutais caraterísticas do nacional-socialismo alemão. Não 

poderíamos, portanto, deixar de nos ocupar com uma análise do que sobre essa 

característica nazi se foi dizendo na imprensa nacional sua contemporânea. Cremos que, 

uma suposta «ausência de anti-semitismo na ideologia salazarista e na sociedade 

portuguesa» (PIMENTEL, 2011: 188) carece de alguma fundamentação, para a qual a 

análise do discurso jornalístico produzido, sobre esse assunto, no período a que nos 

dedicamos, poderá dar um bom contributo.  

Aquilo que a análise da imprensa representante das forças políticas que apoiavam a 

ditadura portuguesa parece desmentir é exatamente a inexistência de um sentimento 

anti-semita no regime – muito menos ainda na sociedade em geral – português. Sendo 

verdade que, quando Irene Flunser Pimentel afirma que seria «a palavra “emigrante” 

[…] e não a palavra “judeu” que assustava as autoridades portuguesas» (PIMENTEL, 

2011: 194), se refere ao período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e não ao 

período que aqui analisamos, parece-nos, ainda assim, praticamente impossível que em 

6 anos se tivesse erradicado, por completo, do regime salazarista, das elites que o 

apoiavam e da sociedade que por ele era dominada, todo e qualquer sentimento anti-

semita, quando, nos jornais que analisamos – excetuando o jornal republicano, do qual, 

efetivamente o discurso anti-semita parece ausente – o tom abertamente anti-semita não 

só foi sendo constante – e significativamente, subindo de intensidade durante o ano de 

1933, muito particularmente a partir do momento em que Hitler chega ao poder e na 

Alemanha, imediatamente se iniciam as perseguições aos judeus -, como foi, 

igualmente, cremos, contundente e evidente. Mais: cremos que se, como reconhece 

Irene Pimentel, «o resultado objectivo da política de fronteiras» adotada pelo regime 

salazarista durante a vigência da Segunda Guerra, se «pareceu e tornou-se 

objectivamente anti-semita.» (PIMENTEL, 2011: 194), isso se terá devido, não apenas a 

uma questão de necessidade estratégica ou de manutenção de equilíbrios demográficos 

por parte do regime do Estado Novo, mas, antes de mais, à efetiva existência de um 

preconceito anti-semita entre as elites políticas que apoiavam e constituíam o regime. 

Tenhamos em atenção que, nos inícios do século XX, a comunidade judaica 

residente em Portugal era de tal forma residual que permitia que, nos jornais das forças 

nacionalistas de apoio ao regime português, se afirmasse constantemente não existir no 

país uma verdadeira questão judaica. Aliás, a partir do momento no qual os judeus 
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começam a procurar em Portugal um refúgio, ou, como se viria a verificar, de uma 

simples rota de fuga à perseguição que, tendo-se iniciado logo em 1933 na Alemanha, 

ameaçava rapidamente expandir-se para lá das suas fronteiras, esses órgãos da imprensa 

portuguesa passariam a lançar insistentes avisos ao regime no sentido de que este não 

permitisse que essa questão judaica se voltasse a criar em Portugal, devendo este, para 

tal, implementar, desde logo, medidas restritivas à permanência desses refugiados em 

território nacional. Estes avisos tão precoces – relembre-se que, em 1933 estávamos 

ainda a 6 anos do início da Segunda Guerra Mundial, que viria a generalizar a 

perseguição dos judeus nos vários territórios entretanto ocupados pela Alemanha nazi – 

parecem-nos confirmar que a prática administrativa que o Estado Novo viria a adotar 

durante os anos da Guerra, relativamente à passagem por território português de 

indivíduos de ascendência judaica, terá vindo a ser progressivamente definida, logo a 

partir de 1933, pelas mesmas elites que na imprensa vinham demonstrando um claro 

preconceito anti-semita que, tendo estado latente durante os anos nos quais a 

comunidade judaica em Portugal foi apresentando números praticamente 

insignificantes, terá vindo a aumentar progressivamente de intensidade à medida que se 

ia acentuando a pressão sobre o regime no sentido de este permitir a entrada em 

território nacional das vagas de judeus que, em números cada vez maiores, iam 

acorrendo às fronteiras portuguesas.  

Uma leitura atenta da imprensa apoiante do salazarismo, católica e nacional-

sindicalista, revela claramente que todas essas correntes aderiam à justificação fascista 

para o ódio anti-semita. Todas elas enveredavam pela prática fascista de “colagem” da 

raça judaica à ideologia comunista, o que, na ausência de outras razões – embora outras 

fossem, recorrentemente, referidas… -, justificaria já, por si só, uma desconfiança 

permanente relativamente a todos os indivíduos pertencentes a essa raça, como se 

nesses existisse uma espécie de vírus comunista pronto a subverter qualquer sociedade 

que se mostrasse disposta a acolhê-los. Mais: salazaristas, católicos e nacional-

sindicalistas voltavam a convergir com o fascismo quando este apresentava o judeu 

como uma espécie de “sanguessuga” financeira, que se aproveitaria dos recursos 

económicos da sociedade em que se inserisse sem lhe proporcionar qualquer benefício 

em contrapartida. Se é verdade que é evidente, uma vez mais, a diferença entre a 

intensidade do discurso anti-semita descrito no diário nacional-sindicalista e no Diário 

da Manhã e nas Novidades, na prática, contudo, aquilo que se verifica é que, na sua 
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substância, o preconceito rácico contra os judeus era comum aos três jornais e correntes 

políticas que, respetivamente, eles representavam.  

Tendo tido sempre presentes as limitações que se impunham à liberdade do discurso 

jornalístico neste período e à própria doutrinação ideológica que o mesmo pudesse 

produzir na sociedade portuguesa em geral – referimo-nos, em primeiro lugar, ao 

sistema de censura imposto à imprensa e, em segundo lugar, às altas taxas de 

analfabetismo que se verificavam no país -, cremos, ainda assim, que este nosso 

trabalho poderá ajudar a clarificar a imagem de um país que, caminhando em direção a 

uma ditadura que o viria a dirigir durante mais de 40 anos, não poderia ter ficado 

politicamente isolado de influências político-ideológicas suas contemporâneas. Nesse 

sentido, cremos que a forma como a imprensa foi relatando, e analisando, o que de mais 

importante se ia passando no panorama político europeu e mundial, não poderia deixar 

de ter uma forte influência sobre uma parte, mais ou menos, significativa da sociedade, 

mas, principalmente, sobre os responsáveis políticos que iam arquitetando o novo 

regime, bem como sobre as elites políticas, económicas e sociais que lhes iam 

emprestando o seu apoio.  

Em suma, se entrarmos, um pouco mais, na discussão da caracterização ideológica 

do regime salazarista, teremos de começar por sublinhar que, pelo menos até 1933, a 

imprensa de apoio à Ditadura Nacional, e, a partir de abril de 1933, definitivamente 

salazarista, esforçava-se ainda por solidificar a ideia de que «Portugal se antecipara, no 

após-guerra, a romper com o passado» (NOGUEIRA, 2000: 161), e que, por isso 

mesmo, a ditadura portuguesa se havia colocado na “vanguarda” das ditaduras 

modernas. A verdade, contudo, é que as elites que viriam a constituir a base de apoio do 

regime do Estado Novo, demonstravam, já entre 1930 e 1933, que se iam «moving 

toward certain aspects of fascist doctrine or style» (PAYNE, 1980: 199), o que tornaria 

ainda muito mais provável que o regime, que viria a ser liderado por Salazar, viesse, no 

futuro, e principalmente a partir da constituição e consolidação da ditadura nazi na 

Alemanha, a importar «ideias e instituições dos dois modelos fascistas existentes» 

(PINTO, 1994, p. 310). Por outras palavras, parece-nos evidente que a clara fase de 

fascização pela qual viria a passar o regime salazarista durante o período da Guerra 

Civil espanhola (1936-39) – e que se prolongaria, pelo menos, até 19434 - dificilmente 

                                                           
4  Sobre esta fase de fascização do regime português, consultar LOFF, Manuel: “O nosso século é fascista!” O 
Mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945), Porto: Campo das Letras, 2008. 



272 

 

teria ocorrido se, ao aperceberem-se da “pujança” que o fascismo ganhava, a nível 

internacional, com a constituição da ditadura nazi na Alemanha, as elites portuguesas 

não tivessem optado por, progressivamente, fazer integrar o regime português na vaga 

fascista que viria a alastrar pela Europa. Essa integração, apesar de se ter tornado mais 

evidente apenas a partir de 1936, cremos que, que na realidade, se inicia logo a partir de 

1933. 

Por último, será importante referir que este trabalho deverá ser visto como um 

possível ponto de partida para futuras investigações relacionadas. Desde logo, seria 

interessantíssimo que se procedesse a uma pesquisa no Arquivo Diplomático português, 

e outros arquivos do Estado (como, por exemplo, no Arquivo Oliveira Salazar) no 

sentido de fazer entroncar nesta nossa investigação, os resultados que pudessem 

possibilitar uma cruzamento analítico entre o discurso jornalístico, aqui estudado, e a 

correspondência diplomática oficial que se tenha estabelecido entre Portugal e a 

Alemanha, entre 1930 e 1933. Talvez mais interessante ainda fosse fazer um estudo 

simétrico àquele que aqui apresentamos, ou seja, fazer uma investigação na mais 

significativa imprensa alemã do período, no sentido de perceber qual a imagem que a 

construção do regime salazarista, que se ia operando então, foi causando na Alemanha 

de Weimar, e depois nazi. Um estudo deste género requereria - para além do mais… - 

um domínio da língua alemã que poucos historiadores portugueses, e investigadores em 

geral, possuem atualmente. Obviamente que, como não poderia deixar de ser, muitas 

outras perspetivas de investigação se poderão abrir com este nosso trabalho. Aquelas 

que referimos aparecem-nos apenas como as mais evidentes. 
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Glossário: 

DM – Diário da Manhã. 

DNVP – Partido nacionalista alemão (Deutschnationale Volkspartei), liderado por 
Alfred Hugenberg entre 1928 e 1933. 

DVP – Partido popular alemão (Deutsche Volkspartei), liderado por Gustav Stresemann 
entre 1918 e 1929. 

SPD – Partido social-democrata alemão (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). 

NSDAP – Partido nacional-socialista alemão (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei). 

Zentrum – Partido do Centro Católico Alemão (Deutsche Zentrumspartei), liderado por 
Ludwig Kaas entre 1928 e 1933. 

SA (Sturmabteilung) – Braço para-militar do NSDAP 

SDN – Organização da Sociedade das Nações. 

SS (Schutzstaffel) – Forças para-militares de elite do NSDAP. 

 

Resultados de eleições legislativas na Alemanha entre 1928 e 1933 (em número de 
deputados): 

Partido 20 maio 
1928 

14 setembro 
1930 

31 julho 
1932 

6 novembro 
1932 

5 março 
1933 

N. S. D. A. P. (Hitler) 12 107 230 196 288 

D. N. V. O. (Hugenberg) 78 44 39 54 53 

D. V. P. (populistas) 45 30 7 11 2 

Centro e bávaros 78 87 97 89 92 

D. D. P. (liberais) 25 14 4 2 5 

S. P. D. (soc-democ.) 153 143 133 121 120 

K. P. D. (comunistas) 54 77 89 100 81 

Diversos 46 75 9 11 6 

Total 491 577 608 584 647 

 
(Fonte: GROSSER, Alfred, A subida de Hitler ao poder: a ditadura e a imprensa, trad. port., Lisboa: Editorial Estampa, 1979) 
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Fontes primárias: 
Diário da Manhã (4 de Abril de 1931 – 30 de Novembro de 1933) 
Novidades (1 de Setembro de 1930 – 30 de Novembro de 1933) 
República (1 de Setembro de 1930 – 30 de Novembro de 1933) 
Revolução (15 de Fevereiro de 1932 – 22 de Setembro de 1933) 
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