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«A liberdade não é um meio para um fim político mais elevado;
ela é em si mesma o mais elevado fim político.»

«O poder corrompe. O poder absoluto, corrompe absolutamente.»

John E. E. Dalberg Acton

NOTA PRÉVIA

Este trabalho começou por ser a materialização de uma ideia, e acabou por ser a execução da
mesma, noutros moldes…
Explico-me; inicialmente, tencionava fazer uma tese de Mestrado baseada neste arquivo e na
sua análise, mais ou menos exaustiva, visto que era minha intenção fazer uma tese de doutoramento
posteriormente e no qual o tema preponderante e fulcral seria o Arquivo de Costa Brochado.
Acontece que sou amigo dos seus sobrinhos, Natália e Álvaro Queirós que, simpáticamente,
sabendo dos meus trabalhos na Faculdade com personagens do Estado Novo, me ofereceram o seu
arquivo pessoal para o caso de o querer trabalhar em termos académicos, continuando nessa mesma
época e à volta de pessoas ligadas ao «inner circle» do regime de Salazar, uma vez que Costa
Brochado foi acérrimo defensor e pessoa importante na estrutura Salazarista e do regime – entre
outros cargos foi Secretário Geral da Assembleia Nacional e fez parte da Comissão Executiva da
União Nacional.
Acontece que, quando analisei o dito arquivo de Costa Brochado, constatei que sobre esta
personagem e esta matéria já havia uma tese de mestrado de João Tiago dos Santos de Andrade
Caldeira de Sousa, com o título: Costa Brochado, Um Intelectual Orgânico do Regime Salazarista,
essencialmente de cariz político e que me retirava qualquer espaço de manobra para escrever sobre
o mesmo. Com efeito, só a política me interessava em Costa Brochado e essa faceta estava
preenchida.
Posto o meu orientador, Professor Jorge Alves, ao corrente desta situação, logo nesse
momento lhe dei conta de que, sendo assim, não faria nenhuma tese de doutoramento e que ficaria
por aqui.
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O Professor Jorge Alves fez-me, então, a sugestão que tenciono seguir, ou seja, desenvolvo e
faço uma tese de mestrado mais concisa e em que analiso detalhadamente alguns dos documentos à
minha disposição, agora, e uma tese de Doutoramento mais aprofundada e desenvolvida e em que
analisarei todos os restantes documentos, posteriormente, aproveitando – a exemplo do que
acontece regularmente em Inglaterra – parte da tese de mestrado entretanto concluída e defendida
mas com uma parte essencial incorporada na tese de doutoramento.
Parece-me uma excelente sugestão e que dá cobertura a alguns dos meus objetivos, entre eles
não será de somenos importância o facto de continuar a trabalhar a História Contemporânea e,
dentro desta, o Estado Novo.
Nesta perspetiva, escolhi dois temas para desenvolver nesta tese: as Relações com a Igreja, e
as Relações com os Militares, ambos baseados nos documentos do arquivo que têm a ver com estas
matérias. Poderia ter escolhido outros temas entre os vários à minha disposição, mas escolhi estes
devido ao facto de que, quer a Igreja, quer os Militares, foram dois baluartes do Salazarismo desde o
início do regime, e por haver documentos de inegável interesse neste arquivo sobre estas matérias –
o que os tornava, a priori, escolhas lógicas e interessantes para aprofundar.
Não deixa de ser irónico que o Salazarismo ou o que o antecedeu e criou condições pare ele se
consolidar e frutificar, tenha começado e acabado por meio da intervenção ativa e musculada dos
Militares. Também não deixa de ser particularmente um desapontamento para muitos que, um
regime que dominou a cena política portuguesa durante quase cinquenta anos, tenha sucumbido às
mãos dos militares e por uma questão no seu cerne, essencialmente corporativa e que,
contrariamente ao que muita gente quis fazer crer, não revestiu o mais pequeno laivo ideológico
pelo menos nos seus primórdios, sendo certo que depois até teve ideologia a mais e consistência,
conhecimento, responsabilidade e coerência, a menos.
Com esta explicação prévia e com estes objetivos em vista, deito mãos à obra por etapas,
segue-se desde já, a primeira…
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PREFÁCIO

Este trabalho surgiu a partir de uma reunião de cariz social, mais concretamente de um
casamento, o da minha prima Joana Melo Navarro de Castro, e de uma conversa fortuita que
ocorreu, inesperadamente, entre dois intervenientes, sendo eu um de entre eles e que,
seguidamente, passo a descrever:
O conhecidíssimo político e historiador José Hermano Saraiva tinha morrido na véspera deste
casamento que ocorreu no dia 21 de Julho de 2012. Cruzando-me com o José Allegro1, ocorreu-me
perguntar-lhe se o seu pai não teria sido amigo do Professor Hermano Saraiva, e isto porque não era
difícil imaginar que tendo ele sido, numa dada época, secretário particular de Salazar, logo, uma
pessoa da sua total e indiscutível confiança, e Hermano Saraiva, por seu lado, tendo pertencido a um
dos seus governos com o cargo de ministro – nenhum ministro por ele nomeado poderia deixar de
ser e ter a sua confiança – natural seria que, uma vez que serviram a mesma causa, o mesmo regime
e o mesmo político, Salazar, e de terem coexistido políticamente durante algum tempo ao serviço do
Estado Novo e do próprio Salazar – serem também amigos.
A resposta correspondeu à minha expetativa, de facto, ambos se tinham formado em Direito, em
Coimbra, mais ou menos na mesma época e eram amigos.
É sabido que Salazar recrutava o essencial dos seus colaboradores nas Universidades,
particularmente na de Coimbra onde ele próprio tinha estudado: “António de Oliveira Salazar
licenciou-se em 1914. A sua média final de dezanove foi um feito raro e granjeou-lhe fama imediata
no meio académico.” 2
Futscher Pereira, também a este respeito, diz: “Para Salazar, a principal fonte de recrutamento
de pessoal político era, e continuaria a ser até ao fim, o mundo académico e, em particular, as
faculdades de Direito.” 3
Isto mesmo é corroborado ainda por outros autores nos seguintes termos:
A base em que a elite assentava não mudou: entre 1930 e 1940, o número de alunos do
ensino superior, que produzia a maior parte do pessoal político, passou apenas de 7037 a
9332. […] Uma grande parte dos licenciados era absorvida pelos serviços do Estado: por
exemplo, em 1936, mais de metade dos 4.000 licenciados em Direito. À frente desta elite
encontravam-se, não os demagogos plebeus de outras ditaduras, mas professores
universitários, que foram 40% dos ministros entre 1933 e 1944. Em 1940, cinco dos nove

1

Por uma questão de comodidade – doravante trato-o desta forma, considerando que ele tem o nome do pai,
talvez por ser o primogénito – diferencio-o, assim, do próprio pai.
2
MENEZES, Filipe Ribeiro de – Salazar – Uma biografia Política. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Lda., 2010. p.
38.
3
PEREIRA, Bernardo Futscher – A Diplomacia de Salazar (1932 – 1949). Lisboa: Publicações Dom Quixote, Lda.,
2012. p. 36.
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ministros eram professores catedráticos, quatro deles da Faculdade de Direito de Coimbra,
Era bem uma «ditadura catedrática», como lhe chamou Miguel de Unamuno. 4

Também Jean-François Labourdette faz referência a este facto: “O Doutor Salazar, presidente do
Conselho em 1932, substituiu no governo os militares, que remeteu para os quartéis, por professores
da Universidade de Coimbra, que constituíram o pessoal governamental por excelência do novo
regime até à queda deste.”5
Foi então que me surgiu a ideia, seguida da dúvida que prontamente lhe coloquei, se o seu
Pai não tinha um arquivo pessoal, pergunta a que me deu uma resposta afirmativa, seguiu-se ainda
uma pergunta subsequente, lógica e incontornável: se esse arquivo não tinha ainda sido trabalhado
por nenhum historiador, investigador, escritor ou jornalista. José Allegro respondeu-me que não e
muito simpática e generosamente, logo, ali, se disponibilizou facultar-me o arquivo de seu pai para
eu o trabalhar como me aprouvesse. Sendo assim, ocorreu-me que este mesmo arquivo poderia
constituir uma boa base para um Mestrado em História Contemporânea, sobretudo por poder ser
orientado pelo Professor e amigo Jorge Fernandes Alves que já anteriormente a estes factos me
tinha sondado para fazer um Mestrado na sua área de ensino, justamente, História Contemporânea
de Portugal. É óbvio que um arquivo deste tipo, mesmo sem conhecer um único documento, naquela
altura, vindo de quem vinha, tinha, a priori, imenso interesse e forte potencial – felizmente, agora
que o trabalhei longamente – não penso ter-me enganado.
Eis em síntese, duas palavras para explicar este trabalho. Resta-me esperar que o resultado do
mesmo não traia as expetativas que muito legitimamente o José Allegro e os seus irmãos também,
naturalmente – imagino – possam ter depositado em mim. E os de todos aqueles que possam vir a
ler-me um dia, se e quando publicar esta obra fora do âmbito académico, como é minha intenção,
possa ela demonstrar a qualidade necessária para atingir tal desiderato.
É importante dizer ainda que de todos os documentos revelados neste trabalho, não encontrei
nenhum em que a minha sensibilidade me alertasse para o facto de poder não ser conveniente –
quer sob um ponto de vista pessoal, político, moral, social, ou, até mesmo, sob um ponto de vista
económico – publicá-lo, logo, expô-lo publicamente, mesmo tratando-se, nesta fase, do meio
académico exclusivamente, logo, muito restrito.
Por outro lado, pensei que, de algum modo, a revelação de muitos dos documentos deste
arquivo que fazem uma incursão na forma minuciosa como Salazar trabalhava, como é o caso das
diferentes instruções detalhadíssimas ao seu gabinete, por um lado, e por outro, desvendam
pormenores inéditos sobre coisas comezinhas como a encomenda de batata de semente
dinamarquesa para Santa Comba, constitui um bom exemplo – são, de facto, sub-repticiamente até,
de alguma forma, uma devassa, uma intrusão que noutras circunstâncias e com outra personalidade
poderia ter constituído razão suficiente para a sua não publicação… não obstante, neste caso, o
interesse histórico, tratando-se sobretudo de um vulto como o de Salazar, prevaleceu!

4

VASCONCELOS e SOUSA, Bernardo; MONTEIRO, Nuno Gonçalo – História de Portugal, (coord. Rui Ramos).
Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009. p. 648.
5
LABOURDETTE, Jean-François – História de Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote, Lda., 2008. p. 725.
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Acresce que, em países como a Inglaterra ou os Estados Unidos – só para citar os mais
conhecidos e com melhores práticas nesta área – há um período de nojo de 50 anos para
desclassificar documentos oficiais, por motivos que se prendem com o facto de 50 anos serem
considerados muito tempo na vida média de uma pessoa e que, por esse motivo – no momento da
abertura pública dos arquivos – a maioria das pessoas intervenientes nos factos históricos, ou já
morreu, ou não têm qualquer papel político activo ou de outro teor que possa colidir ou constituir
melindre na revelação desses documentos. Acontece ainda que os próprios factos relatados perdem,
normalmente, pelo exposto anteriormente, acuidade e relevância – a importância dos mesmos deixa
de ser circunstancial para passar a ser histórica.
Neste caso específico, José Luciano Sollari Allegro foi secretário particular de Salazar no período
compreendido entre 1947 e 1960, período a que se referem a grande maioria destes documentos.
Ora, entre 1960, último ano em que ocupou o seu posto e hoje, 2014, passaram mais de 54 anos e se
é certo que há documentos posteriores a este período, como, por exemplo, o testamento da sua
serviçal e governanta, Maria de Jesus Caetano Freire, acontece que, neste caso, qualquer
investigador os poderá obter no notário que os executou por os actos notariais serem documentos
de carácter público após abertos, logo, acessíveis a qualquer pessoa credenciada.

Porto, 04 de fevereiro de 2014.
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1.

1.1

A DOCUMENTAÇÃO

O Arquivo de José Luciano Sollari Allegro

Este Arquivo é constituído por 349 documentos e 24 fotografias, 373 documentos no total.
Alguns destes documentos estão incompletos, chegaram-me incompletos às mãos e não foi possível
recuperar, admitindo que existam, a parte em falta dos mesmos. Há um lote de documentos com
data, 101; há um lote sem data, 248.
Quer uns, quer os outros, ora são datilografados, ora são manuscritos. Alguns são
datilografados e podem ter uma pequena nota de rodapé ou não, manuscrita. No total dos
documentos com e sem data, há 24 documentos escritos pelo punho de José Luciano Sollari Allegro.
Redigidos e pelo punho do próprio Salazar, há, no total, com e sem data, 214 documentos; um dos
grandes motivos de interesse deste arquivo; 4 documentos são manuscritos por Salazar e
simultaneamente datilografados.
Há, ainda, documentos manuscritos simultaneamente por Salazar e por Sollari Allegro e,
neste caso, são 3.
Os documentos só datilografados são 94, alguns têm notas manuscritas também mas que
para esta classificação e contagem desconsiderei.
Naturalmente, que os documentos manuscritos por Salazar ganham uma importância
relevante. Por uma questão de comodidade e facilidade, utilizei como metodologia considerar e
numerar como um só documento todos os que são constituídos por documentos escritos em mais do
que uma folha, logo, há documentos que considero um só documento mas que são constituídos por
2; 3; 4; ou mesmo mais folhas.
Há um conjunto de documentos sem data e de completa ininteligibilidade, contei e
cataloguei 31 nestas circunstâncias.
Neste arquivo há documentos manuscritos por outras personalidades como, por exemplo, o
Cardeal Patriarca Manuel Cerejeira, ou A. de Assis Teixeira, ou ainda os Pescadores de arrasto da
frota do Seixal, ou outros de outros autores, são 10, nestas circunstâncias.
Finalmente, há um arquivo com documentos exclusivamente respeitantes à pessoa do José
Luciano Sollari Allegro, 34, e que contém também um conjunto de fotografias, como já mencionei;
uma parte em cerimónias oficiais em que o próprio Salazar figura, outras, em que está sozinho – a
grande maior parte – ou com a sua mulher, e documentam a sua presença em outras cerimónias,
todas, em qualquer caso, oficiais mas algumas com um cunho mais de caráter social, como aquela
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em que aparece ao lado de Marisol.6 As fotografias, todas a preto e branco, são publicadas em
“anexos”, e separada e autonomamente.
Associados a este arquivo há também alguns textos de José Luciano Sollari Allegro, de caráter
pessoal e que por essa razão não vou publicar, não obstante, ajudaram-me imenso a perceber
algumas fases da sua vida, particularmente a fase que diz respeito ao exílio de seu Pai e por ambos
vivido em Madrid mas, também, a todo o seu curriculum vitae e percurso pessoal, profissional e
político.
Acresce uma árvore genealógica da família que incluo também como “anexo”, e que me foi
dada pelo José Allegro. O autor deste documento foi o próprio José Luciano Sollari Allegro que a
executou pelo seu punho. Deste documento, fiz uma transcrição para o programa Excel, que incluo
em “Anexos”, para mais fácil inteligibilidade.
Na bibliografia geral deste trabalho constam três obras da sua autoria que analisarei com
algum detalhe, ulteriormente.
Classificar e catalogar minimamente este arquivo demonstrou ser uma tarefa assaz árdua e
complexa, em primeiro lugar, pela extrema dificuldade em perceber e interpretar a caligrafia de
Salazar que tem, felizmente, o maior número de documentos deste arquivo redigidos e manuscritos
por ele próprio. Isso não me impediu de catalogar alguns documentos seus como «completamente
ininteligíveis».
Depois, há documentos com frente e verso; há documentos que estão fotocopiados numa só
folha A4 mas que tratam de assuntos diferentes, optei, contudo, por os considerar um só documento
na maior parte das vezes, mas nem sempre.
Deste acervo faziam parte muitos documentos agrafados que, como é óbvio, não poderiam
aparecer agrafados nesta dissertação, pelo que adotei a seguinte metodologia: um documento
aparece numerado e todos os documentos subsequentes não numerados pertencem ao documento
original, ao mesmo documento, só que não apresentam numeração, é como se estivessem
numerados com o número original; esta metodologia evitou-me ter que numerar repetidas vezes os
mesmos documentos e foi a de mais fácil execução num processo não raras vezes difícil e confuso.
Como nos quadros gerais dos documentos (Quadro n.º 1: Documentos com data e inteligíveis;
Quadro n.º 2: Documentos sem data e inteligíveis; Quadro n.º 3: Documentos sem data e quase
completamente ininteligíveis: Quadro 4: Documentos com documentação exclusiva e pessoal de
José Luciano Sollari Allegro: Quadro 5: Quadro de 24 fotografias, arquivo de José Luciano Sollari
Allegro) constam o número de páginas de cada documento, não será difícil, em caso de dúvida, ver a
que documento pertence de facto uma dada folha não numerada.
Enfim, há um pouco de tudo e estas diferentes variantes fizeram-me por vezes hesitar em
como classificar um dado documento: tentei manter a coerência do sistema adotado previamente,
não sei se completamente com sucesso. Que me desculpem os meus leitores se discordarem dos
meus critérios ou se detetarem algum erro que, repito, terá sido completamente involuntário. Creio
6

Cantora e actriz espanhola muito famosa numa dada época.
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que à medida que forem analisando o arquivo compreenderão melhor as razões que acabei de expor
e as dificuldades que encontrei.
Uma última explicação, à medida que fui retirando os documentos dos envelopes originais,
fui-os fotocopiando e com isso obtive um monte de documentos, pelo que não sei qual tinha sido o
critério original de separação desses documentos por envelope.
Nestas circunstâncias, tratei os documentos um após o outro, à medida que os retirava do
monte e sem nenhuma outra preocupação nesta fase que não fosse a de saber interpretar o tema e
o sumário dos mesmos, sabendo que posteriormente os teria de separar por temática.
É esta a razão de os documentos aparecerem desta forma nos quadros gerais.
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1.2

Fontes e Metodologia de Trabalho

A principal fonte, para não dizer praticamente a única, é o arquivo particular de José Luciano
Sollari Allegro.
É verdade que recorri também ao arquivo de António de Oliveira Salazar, guardado e
disponível para consulta pública na Torre do Tombo, mais para verificar a unicidade de alguns
documentos do que, propriamente, como fonte primária para o meu trabalho, sendo certo que
aproveitei um ou outro documento que obtive enquanto consultava o Arquivo de Salazar e que achei
poder constituir uma boa achega às diferentes temáticas em análise ou estudo. A consulta deste
arquivo serviu também para esclarecer dúvidas que advieram da consulta do arquivo de Sollari
Allegro.
Há, para além disto, o testemunho oral de José Allegro e de sua irmã, Maria Isabel. Este
serviu essencialmente para precisar um outro ponto, para rebater uma dúvida, para clarificar um
nome ou uma data ou, ainda, para uma incursão cautelosa em áreas mais restritas da vida do Pai,
como por exemplo, a sentimental…
Uma vez de posse de todos os documentos, a metodologia utilizada foi a seguinte:
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Separação, numeração, elaboração de um sumário e do tema dos documentos com data,
inteligíveis, cronologicamente.7
Separação, numeração, elaboração de um sumário e do tema8 dos documentos sem data,
inteligíveis.
Numeração de um conjunto de documentos completamente ininteligíveis9, para memória ou
futuro tratamento por alguém interessado, especialista, historiador, jornalista ou outrem.
Elaboração de um sumário e do tema dos documento exclusivamente respeitantes à vida
académica mas, essencialmente, profissional, de José Luciano Sollari Allegro.10
Quadro com 24 fotografias numeradas e com descritivo da cerimónia e data da mesma,
sempre que existente, cujo título é: Quadro de 24 fotografias, Arquivo de José Luciano Sollari
Allegro.11
Tratamento e separação de documentos deste acervo por dois grandes temas:
“Relações com a Igreja”, constituído por documentos com e sem data.
“Relações com os Militares”, constituídos também por documentos com e sem data.

Quadro excel, em anexo, cujo título é: “Quadro Cronológico-Temático do Arquivo de José Luciano Sollari
Allegro - 67 Documentos com data e inteligíveis”.
8
Quadro excel, em anexo, cujo título é: “Quadro Temático do Arquivo de José Luciano Sollari Allegro – 217
Documentos sem data e inteligíveis.”.
9
Quadro excel, em anexo, cujo título é: “Quadro do Arquivo de José Luciano Sollari Allegro – 31 Documentos
completamente ininteligíveis.”
10
Quadro excel, em anexo, cujo título é: “Quadro com documentação exclusiva e pessoal de José Luciano
Sollari Allegro – Nr. de Documentos: 34”.
11
Quadro excel, em anexo, cujo título é: “Quadro de 24 fotografias, Arquivo de José Luciano Sollari Allegro”
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Enquadramento destes dois grandes temas com a minha visão pessoal e procedendo a cotejo
com a opinião de reputados historiadores ou escritores, por vezes, de diferentes áreas e
sensibilidades políticas, sobre os mesmos.
Análise detalhada do conteúdo de cada um destes documentos procurando compreendê-los,
interpretá-los e, sempre que oportuno, medir as consequências do mesmo.

1.3 Contributos da Bibliografia para a compreensão e caraterização do Salazarismo

Complementarmente a este arquivo e como é natural numa obra deste teor, recorri a vasta
bibliografia essencialmente de cariz político e sobre Salazar e o seu consulado, que utilizo e cito ao
longo do trabalho, particularmente, no enquadramento que cotejo sistematicamente no capítulo
Análise e Comentário sobre os Conteúdos, com outras opiniões de outro autores, historiadores ou
não.
Assim, e nesta senda e visto que todo o arquivo tem essencialmente, mas não só, a ver com o
serviço prestado por Sollari Allegro a Salazar durante treze anos, na sua qualidade de seu secretário
particular, começo pelo que me parece óbvio – por, desta forma, tornar os documentos do arquivo
melhor enquadrados e melhor inteligíveis sob uma perspetiva política – por tentar definir Salazar (o
Salazarismo) e a sua ditadura, igualmente sob um ponto de vista político, que é disso que se trata e
como não poderia deixar de ser.
Assim sendo, começo por dizer que há quem chame à ditadura portuguesa uma «ditadura
constitucionalizada»,12 o que, seguramente, não será consensual mas será uma das formas, porque
há outras, que a distingue substancialmente de uma ditadura bem próxima mas feroz e violenta
como a de Francisco Franco, e das outras ditaduras fascistas, como a de Mussolini, nazi, como a de
Hitler, ou comunista, como a de Estaline.
Esta é uma velha e aliciante polémica, há autores que dão importantes contributos para a
definição política do Estado Novo, classificando-o essencialmente como um regime autoritário e
nunca como fascismo – por não apresentar caraterísticas essenciais que o permitam definir como tal,
ou por só apresentar algumas dessas caraterísticas – que, como sabemos, é uma terminologia muito
usada, estimulada e preferida por parte de muitos historiadores e intelectuais portugueses.
Vejamos, primeiro, procurando sem paixão, conseguir uma boa e oportuna definição do
autoritarismo: “O autoritarismo, ao contrário do totalitarismo não pretende dominar a totalidade da
vida social e económica, nem procura moldar uniformemente por uma mesma pauta ideológica o
comportamento dos indivíduos. O autoritarismo satisfaz-se com o controle político do Estado, aceita
portanto a divisão entre o Estado e a sociedade, e respeita, no interior da sociedade, o pluralismo
das suas várias instituições. Não absolutiza a política nem politiza toda a vida social.”13
Seguidamente, analisemos como é interessante esta caraterização de Salazar e do seu
regime e das suas fontes de inspiração política:
Era uma filosofia que, embora assumisse, desde 1914, um cunho autoritário e
antidemocrático, marcava claros limites à intervenção do Estado na vida social e, ao

12

CRUZ, Manuel Braga da – O Partido e o Estado no Salazarismo. Lisboa: Editorial Presença, 1988. “O Estado de
Direito pretendido teórica e constitucionalmente pelo salazarismo acabaria, na prática administrativa e
governativa do regime, por se transformar num Estado policial e numa ditadura constitucionalizada. Se o
Estado forte foi ideologicamente limitado pelo direito e pela moral, se constitucionalmente se subordinou aos
direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, e se pretendeu controlado pela diversidade de
órgãos de soberania, nem por isso a prática correspondeu à realidade teórica […]” p. 77.
13
CRUZ, Manuel, ob. cit., p. 26
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contrário da doutrina de Maurras – politique d’abord –, colocava os valores materiais
inspirados no cristianismo acima de quaisquer fins materiais do Estado. A partir
dessa filosofia, Salazar expressou desde muito cedo reservas às ideologias «pagãs»
do fascismo e do nazismo – designadamente culto da violência e do estatismo – e
procurou sempre reivindicar uma originalidade portuguesa, vincando as distâncias
entre o seu projecto político e o dos totalitarismos europeus.” 14

É o próprio Salazar que cita – dando-lhe razão – Mussolini, tal como transcreve António
Ferro: «o fascismo é um produto típico italiano como o bolchevismo é um produto russo. Nem um
nem outro podem transportar-se e viver fora da sua natural origem».15
Depois, subsiste a questão, o cerne do que é, de como tem que ser e que caraterísticas tem
de possuir para ser de corpo inteiro um regime fascista e, finalmente, como defini-lo? Uma boa
achega a este desiderato poderão ser as teses da filósofa alemã Hannah Arendt, explanadas na sua
obra capital: As Origens do Totalitarismo:
[…] É verdade que também o partido fascista insistiu que era um movimento. Mas
não o era; havia meramente usurpado a expressão «movimento» para atrair as
massas, como se evidenciou logo que se apossou da máquina do Estado sem mudar
drasticamente a estrutura do poder, contentando-se em preencher todas as posições
governamentais com os membros do partido. Exactamente por se identificar com o
Estado, o que tanto os nazis como os bolcheviques sempre cuidadosamente
evitaram, o partido fascista deixou de ser «movimento», já que os movimentos se
caracterizavam pela luta contra a estrutura do Estado enquanto o fascismo o aceitou
na sua imobilidade estrutural.
[…] Os únicos países onde, ao que tudo indicava, a idolatria do Estado e o culto da
nação ainda estavam em moda, e onde os slogans nacionalistas contra as forças
supra-estatais ainda correspondiam ao interesse do povo, eram aquelas nações
latino-europeias, como a Itália e, em menor intensidade, a Espanha e Portugal, cujo
desenvolvimento nacional havia sido seriamente prejudicado pela Igreja. Foi em
parte devido a esse factor de atraso no desenvolvimento nacional e, em parte, à
sabedoria da Igreja (que sensatamente reconheceu não ser o fascismo nem
anticristão nem totalitário nos seus princípios e apenas estabeleceu uma separação
entre Igreja e Estado que já existia noutros países) que a atitude inicialmente
anticlerical do nacionalismo fascista deu rapidamente lugar a um modus vivendi,
como na Itália, ou a uma aliança, como em Espanha e Portugal.
O movimento fascista […] Não se considerava, contudo, «acima do Estado» e os seus
chefes não se julgavam «acima da nação». No tocante aos fascistas, o seu
movimento havia terminado com a tomada do poder pelo menos no que se referia à
política doméstica.
[…] Quanto aos nazis, mesmo antes de tomarem o poder, mantiveram-se claramente
alheios a essa forma fascista de ditadura, na qual o «movimento» serve apenas para
trazer o partido ao poder e usaram conscientemente o partido para «levar adiante o
movimento», que, ao contrário do partido, não deve ter quaisquer «objectivos
definidos, rigorosamente determinados».
14
15

PEREIRA, Bernardo, Ob. Cit., p. 20-21.
FERRO, António – Salazar, o Homem e a sua obra. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1933. p. 74.
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[…] Ao contrário dos nazis e dos bolchevistas que destruíram o espírito do exército,
subordinando-o aos comissários políticos ou às formações totalitárias de elite, os
fascistas utilizavam-se do exército, com o qual se identificavam, como se haviam
identificado com o Estado.16

Finalmente, Hannah Arendt explica a principal diferença entre fascismo e nazismo, fá-lo
nestes moldes:
[…] enquanto o «partido acima de partidos» queria apenas apoderar-se da máquina
estatal, o verdadeiro movimento visava a sua destruição; enquanto o primeiro ainda
reconhecia ao Estado a sua mais alta autoridade quando a representação do Estado
caía nas mãos dos membros de um partido (como na Itália de Mussolini), o último via
o movimento independente do Estado e superior a ele em autoridade. 17

Manuel Braga da Cruz, também baseado sempre em Hannah Arendt, faz uma boa súmula
desta problemática. Distingue ditaduras de partidos das ditaduras de movimentos, ambas totalitárias.
Enquanto o partido visaria apenas assumir o poder do Estado sem o destruir, o movimento visaria a
própria destruição do Estado. Exemplo destas duas formas de ditaduras teriam sido o fascismo
italiano e o nazismo alemão, respetivamente. O primeiro conheceu a forma de partido, o segundo
teria já sido um movimento. Cita Hitler, para ilustrar estas diferenças: «Não é o Estado que manda
em nós, nós é que mandamos no Estado».18
Jaime Nogueira Pinto faz uma referência muito interessante à doutrina política que surge em
força na Europa do pós Grande Guerra, desta forma:
Uns e outros – monárquicos e católicos – tinham deputados eleitos no Congresso e
publicavam jornais e revistas doutrinários e literários com influência nas elites
políticas e sociais. Em todos havia uma linha crítica das instituições, das práticas e
dos homens da democracia parlamentar.
Esta crítica, comum numa Europa marcada pelo fim dos impérios centrais e pela
revolução soviética, vai gerar um novo movimento político que pretende realizar a
síntese das duas grandes ideologias dos finais do século XIX – o nacionalismo e o
socialismo. Tal síntese fora já procurada antes da Grande Guerra pelos escritores e
pensadores da direita radical francesa, como Maurice Barrès, e estivera nos escritos
dos fundadores e dirigentes da Action Française, Maurras, Bainville e Pujo. 19

Em Portugal há o exército, sempre um exército incontornável, paternalista do poder político,
guardião quase sempre omnipresente, pelo menos até à consolidação total do poder por Salazar na
década de quarenta; contudo, a verdade é que nem há partido numa fase inicial nem nunca há
movimento.
António Ferro, na sua obra: Salazar, o Homem e a sua obra, interpela Salazar perguntandolhe se não acha que o exército é uma classe privilegiada dentro da Ditadura. Eis a resposta de Salazar:

16

ARENDT, Hannah – As Origens do Totalitarismo. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010. p. 339-340-341-342.
ARENDT, Hannah, Ob. Cit., p. 344
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Um bocadinho privilegiada, sem dúvida, fruto aliás duma longa tradição, comum,
suponho, a todos os países. Mas não compare os privilégios do Exercito, em Portugal,
com os privilégios do operariado dentro da Rússia. Os militares, entre nós, têm os
mesmo direitos e deveres, juridicamente, de qualquer cidadão português… 20

E explicita melhor o seu pensamento em relação a esse mesmo exército:
Eu penso que o País tem uma dívida em aberto para com o Exercito que não é fácil
saldar. É possível que essa classe goze, transitoriamente, de certa ascendência, de
certas preferências, mas esses privilégios estão pagos, e bem pagos, pelos serviços
prestados à causa da Ordem, que é, neste momento, a causa da própria Nação.
Quantas calamidades, quantos desastres, quantas desordens, quantas despesas
inúteis não têm disso sido evitadas pelo Exercito?! Temos muitos militares, militares
a mais? Talvez. Mas já não temos revolucionários civis, o cancro da sociedade
portuguesa antes da Ditadura, constante ferida aberta, fonte inesgotável de
despesas e desordens… O Exército tem que ser acarinhado e prestigiado porque é o
andaime indispensável à construção da obra, à construção do Estado Novo21

Ferro, na mesma obra, continua: “Aqui não foi um partido, uma fôrça revolucionária que se
apoderou do Poder; foi o Exército, órgão da Nação, que interveio no sentido de criar as condições
necessárias para a existência de um govêrno antipartidário e nacional. A fôrça armada não constitui
um partido, não representa um partido, não pode defender o partidarismo.”22
Diz, ainda, António Ferro, de Salazar, e o que diz marca diferenças substancialíssimas –
descaraterizando ou negando, consequentemente, o salazarismo enquanto regime fascista – e
entrando em sintonia com as definições, os cânones tão bem caraterizados, sobretudo por Hannah
Arendt, mas também por Braga da Cruz, este com uma visão e um cunho nacional sobre a natureza e
as caraterísticas principais de fascismo: “Este homem que é govêrno, não queria ser govêrno. Foi
deputado; assistiu a uma única sessão e nunca mais voltou. Foi ministro; demorou-se cinco dias, foise embora e não queria mais voltar. O govêrno foi-lhe dado, não o conquistou […] não conspirou,
não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga, não venceu quaisquer adversários pela fôrça
organizada ou revolucionária.”23
Parece claro que, pelo menos nesta fase inicial do percurso de Salazar, o mesmo nada tem a
ver com o de Mussolini, muito menos com o de Hitler…
Seja como for, há autores que discordam completamente desta caraterização política do
Estado Novo e rotulam-no de fascista, mesmo que na sua vertente mais associada ao corporativismo,
este, de índole indiscutivelmente fascista, é o caso de Fernando Rosas que afirma perentoriamente:
“[…] o corporativismo é o fascismo enquanto regime”24

20

FERRO, António, Ob. Cit., p. 30
FERRO, António, Ob. Cit., p. 32-33
22
FERRO, António, Ob. Cit., p. XXVIII
23
FERRO; António, Ob. Cit., p. XIV
24
ROSAS, Fernando – Salazar e o Poder – A Arte de Saber Durar. Lisboa: Edições Tinta da China, Lda.. 2012. p.
313.
21

17

Diz, ainda, o mesmo autor: “O corporativismo, nas suas nuances, foi a bandeira doutrinária
dessa reacção (sobretudo nos países latinos), mas foi, sobretudo, um instrumento prático central da
eficácia dos fascismos enquanto regimes.”25
Contudo, sendo certo que não se poderá dizer que o corporativismo nunca existiu em
Portugal, o que desmentiria neste particular a tese de Rosas, pode-se dizer com segurança, não
obstante, que o corporativismo em Portugal foi incipiente e, praticamente, um projeto falhado pelo
menos na pureza e grandeza dos seus objetivos iniciais. Antes mesmo da saída de Marcello Caetano
do governo já havia lugar a muitas queixas, a sua saída, na prática, pôs-lhe fim.
José Manuel Tavares Castilho na sua biografia política de Marcello Caetano, a este propósito
afirma:
O grande teórico do corporativismo português foi Marcello Caetano, que também se
tornou no seu maior arauto e apóstolo, apostando tudo numa corporativização
tendencialmente integral do regime […]. Todos os ministérios têm de ser das
corporações, no sentido de deverem proceder com espírito corporativo e em íntimo
contacto, em perfeito entendimento, com os organismos corporativos.26

Dá-nos este mesmo autor conta dos problemas que surgem posteriormente:
[…] desfere um violento ataque ao ministro da Economia, Rafael Duque, a quem
acusa de ser responsável pelos germes da revolta que grassam pelo País, devido à
«questão das subsistências» o qual, no seu entender, «não só não é o homem para a
ocasião como parece contraindicado para ela». Para além desta questão, avulta
ainda a desastradíssima política do ministério da Economia, que foi o descrédito em
que deixou cair os organismos corporativos e de tal forma que a gente pergunta a si
próprio se se trata de simples inépcia ou de obra de um complot».27

Outro autor, Eduardo Lourenço, outra visão sobre o corporativismo que define nestes
termos:
A promessa de estar acima dos interesses divergentes é o logro banal das filosofias
reacionárias. O pastor não pode ser neutro entre o rebanho e o lobo. O Estado Novo
também o não é, embora se dê como tal. O que acontece é ele ter escolhido o
partido do lobo contra o rebanho. Decretar a priori a harmonia do Capital e do
Trabalho e imobiliza-los um em face do outro por contratos colectivos em que só um
é livre, seria a invenção mais burlesca do século se não fosse trágica. A Democracia
não pode endossar essa farsa política.28

Para este autor, claramente, houve fascismo – o título da sua obra O Fascismo Nunca Existiu
decorre da mais fina e requintada ironia – e tem, consequentemente, uma opinião bem diferente da
de alguns autores já referidos, foi (é) Eduardo Lourenço que afirma:
25
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Infelizmente, «o fascismo português» foi qualquer coisa de «profundo», de
intimamente ligado por todas as fibras do nosso itinerário histórico a toda uma
estrutura arcaizante da sociedade portuguesa, qualquer coisa de «orgânico», para
empregar uma das «categorias» do próprio sistema. Não sei se foi mais «orgânico»
que o nazismo, mas foi-o sem dúvida mais seriamente do que o fascismo
propriamente dito, o italiano, que, laico na sua ideologia, não pode realizar a
simbiose espantosa, o monstruoso conúbio que o nosso operou, desde o início, com
catolicismo.29

E acrescenta, ainda a caraterizar o fascismo português, o seguinte, numa perspetiva original e
interessante que, de alguma forma, desresponsabiliza o próprio criador do mesmo, o homem
(Salazar) e o sistema (o Estado Novo e, ou, o corporativismo?):
O fascismo também foi, entre outras coisas […] uma tentativa desesperada para se
ajustar ao ritmo económico de um mundo que evoluía a uma rapidez prodigiosa. A
blocagem histórica que pôde representar não foi o resultado de uma «decisão
ideológica» de gente particularmente obtusa ou sinistra, mas o reflexo de pânico
global resultante das centenas, dos milhares de blocagens já instalados na sociedade
portuguesa, ou antes, cuja articulação constituía a sociedade portuguesa. E essa
blocagens têm um perfil, uma densidade histórica que não foi nem podia ser
invenção de um, homem ou de um sistema.30

Acaba, por fim, a sua caraterização do fascismo português nestes termos:
Por tudo o que foi e não foi, o antigo regime pode entrar, como outros similares,
nessa necrópole histórica etiquetada de fascismo. No fundo isso não tem uma
importância decisiva. Importância deveras tem só e apenas o saber compreender e
encarar até aos limites do tolerável que esse fascismo foi, é e será, pelo futuro que
ele condiciona, realidade portuguesa.31

Gosto de Eduardo Lourenço, concorde ou não com ele, aprecio a sua visão histórica pois
creio que ela tem uma componente algo romanceada que não encontro noutros autores,
talvez por ele ser filósofo…
Contudo, há autores que põem em evidência aspetos que caraterizam um regime que,
pelo menos, se aproxima muito, nas suas caraterísticas, dos regimes fascistas, vejamos
alguns de entre eles e algumas de entre essas caraterísticas:
A organização da Mocidade Portuguesa (MP) e a criação da Legião Portuguesa (LP)
no Verão de 1936, o reforço do papel das estruturas policiais, nomeadamente da
polícia política, a propaganda do ideário nacionalista e do destino imperial de
Portugal como não de vocação claramente colonial e atlântica, dinamizada pelo
Secretariado da propaganda nacional (SPN), a aceleração da implantação das
estruturas sindicais corporativas e a própria política externa portuguesa
(funcionamento ao serviço da «causa nacional» protagonizada pelo General
29
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Francisco Franco) constituíram as expressões do «endurecimento» referido e os
principais passos concretizados de aproximação do Estado Novo aos modelos
fascistas.32

Por outro lado, quando lemos Fernando Rosas e os seus colaboradores, Fernando Martins;
Luciano do Amaral e Maria Fernanda Rollo, na obra em que o primeiro é autor, temos que reparar
nas seguintes passagens:
Os fascistas portugueses, como os movimentos congéneres da Europa, são
«revolucionários», querem uma «revolução de terceira via» contra o capitalismo
«demoliberal» e a «burguesia plutocrática», «parasitária» e «especulativa», por um
lado, e contra o socialismo e o bolchevismo, por outro lado. Pretendem «reformar
radicalmente» a organização política do velho Estado liberal-capitalista,
contrapondo-lhe um Estado nacionalista, totalitário, orgânico (hierarquizado, antiindividualista, antiburguês, anti-maçónico e anticomunista) e sindicalizado (fruto do
agrupamento corporativo do capital e do trabalho sobre a autoridade arbitral do
Estado).33

Dizem, ainda, estes autores, muito relevantemente, citando R. Preto, Salazar e a sua Época,
1933, p.4:
Em Janeiro de 1933, Rolão Preto constata, no seu primeiro público sinal de ataque a
Salazar, que este não é o guia esperado para a «revolução». O «ditador catedrático»,
o meticuloso professor de Finanças, «temperamento anti-revolucionário», centrista,
pragmático, avesso ás multidões, não parecia ser o «chefe forte».34

Finalmente, dizem o seguinte:
Para levar por diante o seu programa, a táctica dos fascistas será a do combate
permanente às tentativas de compromisso da ditadura com o velho liberalismo:
primeiro, por parte do republicanismo conservador, depois pelos próprios
salazaristas. Por isso 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 meiastintas, 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.35

Apercebemo-nos de que há, de facto, fascistas e direitistas e que há uma clivagem clara e
dura entre eles porque uns são verdadeiramente fascistas e têm um programa fascista a
32
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implementar em Portugal. De estes últimos e das suas atividades em prol do fascismo que queriam
cumprir, resulta o exílio de Rolão Preto em Espanha e o fim do da sua força política, esta sim, de
facto, verdadeiramente, fascista.
Mesmo assim, há ainda outra visão sobre Portugal e o Salazarismo que diverge muito
substancialmente de parte do que já foi analisado, eis, por exemplo, o que pensa um historiador e
filósofo alemão dando como exemplo o fortíssimo anti-partidarismo e a supressão mesmo de
partidos por Salazar e a liberdade, ou a sua falta, de imprensa, como critérios essenciais para
permitirem caraterizar um regime de fascista (o seu regime), ou não:
Si l’on voulait considérer la supression totale des partis et de la liberté de la presse
comme un critére suffisant du fascisme, il faudrait dire alors que la «dictature
royale» qu’Alexandre premier avait exercée en Youguslavie était une dictature
fasciste. Mais ce pays était encore plus déporvu que la Hongrie ou la Pologne de ce
mouvement populaire et de parti unique potentiel qui constituent une
caractéristique beaucoup plus distinctive du fascisme.
L’un et l’autre faisait également défaut au débout dans le Portugal de Salazar, et ce
qu’on peut en voir aujourd’hui n’est que artificiel. Car l’«Estado novo» n’est
finalement qu’une dictature militaire qui a eu de la chance – c’est à dire, la chance de
trouver un civil de premier plan qui la renforça en même temps qu’il la transforma. 36

É assim que, nesta mesma obra, Stéphane Courtois analisa a forma como Nolte
carateriza melhor o fascismo, num capítulo justamente intitulado: «Fascisme Authentique et
Pseudofascisme:
Ernst Nolte opere une nette séparation entre les groupes, mouvement et regimes qui
font convérger les caractéristiques fascistes – même si elles sont à l’état
embryonnaire – dans une logique fasciste générale, et ceux qui, même s’ils font agir
des resorts que l’on retrouve dans le fascisme – le nationalisme, l’idéologie
corporativiste, l’antisémistisme, le port de l’uniform part des civiles, le parti unique -,
sont privés de caractéristiques fondamentales comme la dimension révolutionaire et
les visées totalitaires. Il écarte ainsi du domaine du fascisme l’Espagne de Franco, le
Portugal de Salazar […]. Pour l’historien allemand, ce sont des regimes autoritaires et
conservateurs, souvent marqués au sceau d’un catholicisme tradionaliste. 37

De volta a Nolte, este analisa ainda a figura de Salazar que, mais uma vez, contraria
muito do que tem sido dito a seu respeito:
Personne n’était plus éloigné que Salazar du type du chef fasciste. Il était, il est vrai,
«pauvre et fils de pauvre», issu de la classe populaire la plus basse, mais il avait
dérrière lui des années de formation intelectuelle regulière et brillante, et il
répugnait totalement à lancer des appels démagogiques comme à se plonger dans
l’atmosphère brûlante des rassemblements de masse.38
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Não estão sozinhos estes historiadores estrangeiros na análise do Salazarismo e das suas
características fascistas ou não, Ives Léonard, politólogo, investigador e professor no Institut
d'études politiques de Paris, mais conhecido por Sciences Po, assevera, por sua vez:
Soucieux, dans le prolongement du coup d’État militaire du 28 mai 1926, de
restaurer et d’enraciner au Portugal un «État national et autoritaire», Salazar luimême s’efforçait dans ses discours de se démarquer, au plan des príncipes, de la
dictature fasciste mussolinienne et de «l’État totalitaire» qui, «subordonnant tout à
l’idée de nation ou de race», tendraient vers un «césarisme païen» 39. Que le
salazarisme ne relève pas, au sens strict, du phénomène fasciste est d’ailleurs un
constat sur lequel s’accordent aujourd’hui la plupart des historiens. Qu’il ait pu, en
revanche, emprunter, nottament à la fin des années trente, certains traits au modèle
italien, nul le conteste guère.
[…] qu’il ait, enfin, mis en place une dictature policière aussi féroce que perverse,
aucun advérsaire du regime n’a pu oublier. Singulier comme tout regime en tant que
phénomène historique, le salazarisme échappe ainsi à une classification
simplificatrice qui l’incorporait abusivement à la catégorie des fascismes. 40

É claro que num trabalho deste cariz, esta problemática vastíssima e ainda hoje muito
polémica, só poderia ser aflorada, analisada algo superficialmente, embora com um cunho o mais
impressivo possível.
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1.4

Das regras a observar numa Biografia

Detenho-me, agora, a analisar, as principais componentes biográficas que devem ser
observadas num trabalho deste teor e que constam do mesmo:
No que diz respeito aos aspetos biográficos do Capitão António Adalberto Sollari Allegro e de
seu filho, José Luciano Sollari Allegro, norteei-me, após alguma pesquisa, por alguns princípios que
me pareceram oportunos e sensatos, para não dizer determinantes e que, a meu ver, fazem todo o
sentido pelo que os cito e aos seus autores, seguidamente: “Uma das tarefas fundamentais do
género biográfico na actualidade é [exactamente o de] recuperar a tensão, e não a oposição entre o
individual e o social.” 41
Esta mesma autora cita, por sua vez, no mesmo artigo referido em infra, um outro autor,
Leonor Arfuch: “toda biografia ou relato da experiência é, num ponto, coletivo, expressão de uma
época, de um grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum de identidade [44].”
No artigo: «A biografia e sua instrumentalidade educativa», o autor, Jonaedson Carino, cita
Dilthey, para dizer: cada indivíduo é uma unidade de vida espiritual rodeada de circunstâncias. A
história de uma vida é a história da representação de suas relações com as circunstâncias físicas e
espirituais em que ela se desenvolve. p. 172.
Ainda duas últimas citações de enquadramento a propósito de biografias, eis a primeira:
For me biography has always been a personal adventure of exploration and pursuit, a
tracking. It is uncertain in its begining, when even the first outline of a glimpsed
subject may change into someone else, or become a minor role in another life, or
simply fade away into the historical undergrowth.42

Quanto à segunda, ainda do mesmo autor:
Yet these wanderings from the main path, these seductive sidetracks over another
part of the Hill, are often the places where I have learned most about my subject and
have felt most free in their company. They also tell something about how a particular
biography was brought to life.43

Finalmente, recorro ao seguinte texto, um clássico nesta matéria e de um autor consagrado:
Nous ne voulons pas que le biographe se laisse dicter ses jugements par des idées
préconçues; nous voulons que les faits observés conduisent seules aux idées
générales, que les idées générales soient ensuite verifiées par de nouvelles
41
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recherches impartiales, faites avec soin et sans passion. Nous souhaitons que tous les
documents soient emplyoiés s’ils éclairent un aspect nouveau du sujet, et que jamais
la timidité, l’admiration ou l‘hostilité ne poussent le biografe à negligér ou à passer
sous silence quelq’un d’entre eux. […] L’historien ne peut toujours avoir l’esprit libre
et le biographe moins encore; il est homme; ses héros lui peuvent inspirer des
amours et des haines qui troublent parfois son jugements. Tantôt c’est la passion
religieuse qui l’anime, tantôt c’est la passion morale. Il serait absurde d’imaginer le
biographe moderne comme un être parfaitement impartial. Mais on peut dire,
semble-t-il, qu’il est plus rare que jadis de le voir accepter sa tâche pour satisfaire
une famille ou des amis.44

Para continuar, deste modo:
Même quand elle est maniée avec art, avec modération, avec goût, l’attitude du
biographe a été souvent condamnée, et condamnée par de três bons esprits. Des
critiques, des historiens professionnels ont dit: «Peut être les personnages
traditionnels qu’on nous avait décrits, le Wellington de la legende anglaise, le
Washington de la legende américaine, n’étaient-ils pas vrais». C’est possible, mais
que nous importe? Toute vérité n’est pas bonne à dire. Bien souvent nous
connaissons, sur nos amis vivants, des histoires cruelles que nous nous gardons bien
de raconter. Pourquoi montrerions-nous moins de loyalisme envers nos amis morts
et envers les grands hommes? Sans doute ils n’étaient pas parfais; sans doute il y
avait une part de legende dans le portrait trop beau qu’on avait peint d’eux. 45

Para, finalizar, desta forma:
En biographie nous reconnaissons qu’un homme n’est pas un bloc de vertus ou de
vices, qu’il ne s’agit pas de porter sur lui un jugements moral et que d’ailleurs il ne
reste pas le même homme depuis l’adolescence jusqu’à la vieillesse. 46

Tendo em atenção a justeza e a sageza destes enunciados, destes princípios que devem
nortear qualquer biografia, começo o meu breve trabalho sobre a vida do Capitão António Adalberto
Sollari Allegro, primeiro e, depois, a de seu filho, José Luciano Sollari Allegro, mais desenvolvida esta,
naturalmente, até pela natureza deste trabalho, sendo que a primeira é necessária para se perceber
melhor a segunda. Neste último caso, baseio-me muitíssimo em apontamentos e relatos
circunstanciados do próprio José Luciano Allegro deixados aos filhos; sem estes escritos ter-me-ia
sido muitíssimo difícil – para não dizer impossível – reconstituir e relatar minuciosa e
cuidadosamente, como o faço, todos os passos da sua vida, com datas, locais, cargos, viagens,
portarias, etc., o que constituiu uma contribuição inestimável e detalhada para reconstituir grande
parte dos seus passos e percurso; recorro também ao livro de sua autoria, Para a História da
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Monarquia do Norte; e, ainda, ao testemunho oral de seus filhos Maria Isabel e José Allegro, como já
referi, mas sobretudo a este último.
Com todos estes contributos creio que consigo, razoavelmente, por de pé o seu percurso, a
sua vida e obra no essencial, abstendo-me, como recomenda sabiamente André Maurois, de fazer
sobre ele um julgamento moral, sabendo que quando se trata de biografias nenhum homem é um
poço de virtudes ou de vícios, à vous de juger…
Apoio-me em historiadores espanhóis para completar, enquadrar e enriquecer o tempo
conturbado que o seu pai viveu no exílio em Madrid, na sua vertente eminentemente política. Julgo
importante este enquadramento não só dadas as similitudes das situações políticas portuguesa e
espanhola à época – ambas com um percurso bem similar até meados da década de setenta em que
ambos os regimes evoluíram, de forma diferente, é verdade, para democracias consolidadas – como
também pela sua própria situação pessoal e o cariz político que a tinha determinado, creio que com
esta análise se percebe melhor.
Pouco tempo após este período em Espanha, após uma guerra civil terrível e sanguinolenta,47
hão-de vingar ditaduras quer em Portugal, quer no país vizinho – ambas, por sinal, com o mesmo
sentido e orientação política, embora substancialmente diferentes: uma, claramente de orientação,
inspiração e substrato fascista; a outra, de inspiração fascista mas com um cariz e substrato bem
mais autoritários e menos fascista, apesar da sua inspiração corporativista, componente essencial e
incontornável da filosofia política fascista, pelo menos na sua fase inicial, conforme já analisado
anteriormente.
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2.

O Capitão António Adalberto Sollari Allegro

A degradação das condições de vida, da economia e também, ou sobretudo, da política em
Portugal após a implementação da República terão levado, após o Sidonismo e beneficiando do seu
legado e descontentamento que lhe deu origem, à Monarquia do Norte. Sendo certo que há outras
ameaças à República pelo meio, como a fracassada tentativa de golpe em 1923, ou a Intentona de 10
de dezembro. Nogueira Pinto refere, dando-nos uma visão muito abrangente da degradação da
situação a todos os níveis, o seguinte:
Em Dezembro de 1917, a República levava já sete anos e dois meses de vida, e contra
as expectativas redentoras e a propaganda dos homens do 5 de Outubro, nem a
dignidade de Portugal nem a vida da maioria dos portugueses tinham mudado para
melhor. […] O encarniçamento anticatólico dividira o povo e alienara da República o
país rural do Norte e do Centro.[…]
Instalados há sete anos no Governo como que por direito divino, manipulando
caciques e eleições, os democráticos tinham, a pouco e pouco, virado contra eles
toda a gente: os católicos, que hostilizaram e humilharam com a Lei da Separação e
as violências contra os Bispos, padres e congregações; os monárquicos, que
perseguiram e impediram de fazer política; os militares, que mandaram para a
Flandres sem material nem instrução adequados e de quem desconfiavam; os
sindicalistas e o povo miúdo de Lisboa, a quem brutalmente reprimiam. E os outros
republicanos, de quem só se serviam ocasionalmente, como na União Sagrada, mas a
quem nunca davam, poder.48

Quanto ao Sidonismo, diz-nos este pensador:
A morte de Sidónio Pais trouxe a dissolução da coligação de forças políticas e sociais
que ele polarizara, adiando para depois o triunfo dos valores da República Nova. E
prolongou por mais alguns anos a vida da república velha, outrora agonizante mas
agora subitamente reanimada.
O país sepultou o herói, com manifestações de pesar como se não viam desde o
enterro do bem-amado rei D. Pedro V, morto na epidemia de cólera de 1869.49

Após esta pequena introdução ao período anterior e imediatamente anterior à proclamação
da Monarquia do Norte, na qual o Capitão António Adalberto Sollari Allegro estava particularmente
envolvido visto que pertencera à Junta Governativa com o cargo de Ministro do Reino, foi obrigado,
tendo este movimento sucumbido, a exilar-se em Espanha: “Sollari Allegro tinha sido incumbido
duma importante missão fora do Porto.”50
Com efeito, encontrava-se em Espanha no momento da reimplantação da República.
Diz, de seu Pai, José Luciano Sollari Allegro, o seguinte:
48
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Em 3 de Dezembro de 1920 foram julgados à revelia, no mesmo tribunal militar
especial do Porto, os outros dois membros da Junta Governativa: Comandante Paiva
Couceiro e Capitão Sollari Allegro. Eram acusados, além de tudo o mais, de serem os
preparadores do movimento de 19 de Janeiro: Foram condenados a 8 anos de prisão
maior celular, seguidos de 12 anos de degredo ou, em alternativa, a 25 anos de
degredo em possessão de 1ª classe.51

É o próprio José Luciano que nos faz o seguinte relato sobre parte da vida de seu Pai: “Exilado
em Madrid desde fevereiro de 1919, Sollari Allegro suportou corajosa e resignadamente todas as
vicissitudes daí resultantes, desde as saudades da Pátria até às dificuldades de ordem material que
esse exílio lhe acarretou.”52
Felizmente para ele não enfrentou o exílio sozinho pois tinha casado com Dª. Carolina de
Mendonça Camões53, em maio de 1916, e desta teve três filhos, dois dos quais, incluindo o próprio
José Luciano, nascidos já em Espanha. O falecimento de sua mulher, em março de 1922, constituiu
um golpe muito duro se considerarmos que para além do infausto acontecimento se encontrava
exilado num país estrangeiro, pelo que a sua situação se complicou, quer sob o ponto de vista
emocional, quer ainda, social e, na prática, materialmente também.
Acabou por casar, mais tarde, com a cunhada, irmã da falecida mulher, Dª Ambrosina de
Mendonça Camões, de quem não teve qualquer filho mas que o ajudou a criar os seus filhos e de sua
irmã: José Luciano e os seus dois outros irmãos: Maria Carolina e António Adalberto.
O capitão Sollari Allegro publicou no Diário da Manhã, sob o pseudónimo de A. Coggi, entre
1931 e 1932, as chamadas Cartas de Madrid, nas quais fazia uma análise cuidada da política
espanhola, que vivia também um agitado período político antes da proclamação da República em
Espanha, o que veio a acontecer em 1931.
“Durante 13 meses, em perto de 300 artigos enviados de Madrid e publicados quase
diariamente no jornal Diário da Manhã, o Capitão Sollari Allegro deu conta pormenorizadamente da
evolução política, social e económica por que passou o país vizinho, focando os mais variados
aspectos dessa evolução.”54
Pierre Vilar, autor francês que integrou a corrente da célebre École des Annales, dá-nos uma
boa síntese deste período conturbado do país vizinho, algo semelhante ao que se passou em
Portugal em parte desse mesmo período:
[…] O Tempo das agitações (1917-1932). – A confusão política sobressai da valsa dos
Ministérios: em seis anos, treze crises totais, trinta parciais. Um «grande Ministério»
Maura-Romanones-Cambó malogra-se. Maura orienta-se para a intransigência
anticatalã, Cambó retorna à oposição por um famoso discurso: «Monarquia?
República? Catalunha!» Assim volta a agudizar-se a questão regional.
A confusão social agrava-se. A carestia da vida agita os pequenos funcionários. Em
1919 surge a crise da indústria. Todavia, em primeiro lugar, exalta-se a Espanha
agrária: 1918-1921 toma o nome, na Andaluzia, de «triénio bolchevista»; os
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camponeses escrevem nos muros das herdades: «Viva Lenine»; é que eles aspiram
apaixonadamente à reforma agrária; mas isso não supõe nenhuma educação
comunista de dirigentes. Quando o Parido Socialista se cinde, em 1921, apenas a
região basca industrial parece tentada pelo comunismo. O grande centro de atracção
revolucionário é ainda o sindicalismo apolítico e anarquizante. 55

No essencial, grande parte do seu exílio correspondeu ao golpe de Estado e ditadura do
Capitão-General da Catalunha, Miguel Primo de Rivera, levado a cabo escudado no apoio de muitas
unidades militares. Este golpe foi o corolário de uma gravíssima crise política e do sistema
monárquico fruto do grande atraso da Espanha em relação aos países ditos avançados e grandes
potências da época, nomeadamente: a França, o Reino Unido; a Alemanha e a Itália.
Acresce as tensões nacionalistas sempre presentes em Espanha e a forte pressão
republicana, a exemplo do que tinha acontecido antes de 1910, durante e depois, em Portugal, onde
a propaganda e a apologia do republicanismo – por largos extratos da população – foram
incontornáveis, insuperáveis, sufocantes, poder-se-ia dizer para caraterizar esse período. Foi,
portanto, um tempo muito irrequieto, conturbado e difícil aquele que lhe foi dado assistir e que
pessoalmente viveu e presenciou nesses anos da década de vinte.
Eis o testemunho, sucinto, naturalmente, desse período, feito por reputados historiadores
espanhóis:
Em Setembro de 1923, Miguel Primo de Rivera, governador-geral da Catalunha,
obtém as rédeas do poder depois de um golpe de Estado de luvas brancas e feito
com a cumplicidade régia. Foram poucas as reacções perante um exército que se
tornara cada vez menos romântico e já nada liberal. Na realidade, uma boa parte do
seu êxito ficou a dever-se à notável indiferença do povo espanhol e à colaboração da
burguesia catalã, dando provas de um enorme sentido prático. A maioria das forças
sociais e políticas aceitou passivamente o golpe, e algumas que se poderiam ter
oposto, como por exemplo a CNT, encontravam-se num estado de grande debilidade
após dez anos de actividade frenética, lutas intensas e poucos resultados. As
primeiras mediadas do general golpista foram claramente anticonstitucionais:
concedeu amplos poderes a si mesmo, incluindo entre eles a possibilidade de
governar através de decretos-lei, suspendeu os direitos civis e declarou o estado de
guerra. Colocou o governo das províncias nas mãos de militares e afastou os partidos
da vida pública, dissolvendo as Cortes. Através de estas e outras decisões, o
Directório adquiria a estrutura de um regime de excepção, de uma ditadura de
salvação em que a manutenção da ordem e a conservação da paz laboral constituíam
o primeiro objectivo nacional.
[…] Se em 1920-21 se tinha chegado ao limite do processo grevista com mais de
duzentos e quarenta mil participantes, em 1926 este valor reduz-se para menos de
vinte mil; quanto aos atentados político-sociais, que em 1923 somaram mais de
oitocentos, viram-se reduzidos a uma expressão mínima.
[…] Quando o ditador regressou de uma viagem a Roma, os espanhóis referiram-selhe humoristicamente como Primo de Rivera ma secondo de Mussolini. As questões
urgentes que tinham justificado a instalação da equipa ditatorial – Marrocos, a
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ordem pública – foram, de facto, resolvidas por Primo de Rivera com o aplauso geral,
mas o ditador viria a fracassar completamente quando chegou a hora de estruturar o
regime. O fracasso não foi menor na sua pretensão de liquidar para sempre o
sistema partidário, o regionalismo e a luta de classes através da união de todas as
forças nacionais num projecto comum.56

E ainda uma definição excelente, uma súmula completa e exemplar da Guerra Civil Espanhola
feita por um pensador português:
A guerra civil espanhola é o grande espelho da luta entre as correntes do fascismo e
do antifascismo em termos europeus e globais. Uma guerra civil ideológica, episódio
decisivo e emblemático da guerra civil europeia. Se bem que o núcleo duro das
forças em presença fosse e permanecesse espanhol, isto é, em última instância,
nacional, a Guerra de Espanha constitui um campo de estudo riquíssimo para a
compreensão do papel da ideologia e da razão do Estado na causalidade histórica. O
significado ideológico, a perspectiva social, a dimensão do confronto do nacionalismo
unitário castelhano-espanhol com os nacionalismos secessionistas basco e catalão,
trouxeram a internacionalização da guerra: as potências, movidas por preocupações
de solidariedade ideológica mas também por interesses geopolíticos e de Realpolitik,
não lhe puderam ficar indiferentes.57

O Capitão Sollari Allegro vive em Espanha nos anos que antecedem a guerra civil espanhola,
o caldeirão, ou antes, o vulcão que ela constituiu e que vai varrer todo o país e onde grande parte da
Europa se vai bater, onde, como vimos, as ideologias dominantes na Europa à época se vão bater,
está preste a rebentar.
O facto político a que chamamos historicamente A Monarquia do Norte, tinha determinado o
destino do Capitão Sollari Allegro, dada a sua intervenção capital nessa sublevação; pelo que me
detenho um pouco sobre ela e faço um breve enquadramento da mesma:
A Primeira República, para além de ter sido quase uma Segunda Fundação, como muito
oportunamente lhe chamou Rui Ramos, talvez não logo no início, mas depois; à medida que a
situação política e económica se deterioravam; antes da desilusão de muitos ideais por parte de
muitos daqueles que inicialmente tinham defendido convicta e entusiasticamente a República e que
agora se sentiam frustrados e incapazes de continuar a apoiá-la. Contudo, a partir de uma certa
altura, a República resvalou para o caos, para a degenerescência política quase integral que
desembocou em inimagináveis assassinatos de políticos e outras vilanias maiores, pelo que nenhuma
instituição, política ou outra, escapou a este descalabro ao qual é preciso associar a ameaça da
bancarrota do Estado, sempre presente ou iminente.
Dos sintomas mais graves, ou das primeiras reações com peso institucional contra este
estado de coisas, contra a Primeira República, são o Sidonismo, numa fase inicial, e a Monarquia do
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Norte, subsequentemente, até ao advento do que se pode considerar a estocada final na Primeira
República: o golpe do «28 de maio».
Eis como Rui Ramos define parte dos revoltosos ou insatisfeitos com o statuo quo
republicano: “Os chamados «monárquicos» constituíam uma torre de babel que albergava gente sem
nada em comum, excepto a insatisfação com a República […].”58
E Ramos continua: “Sem Sidónio, nenhum governo da república poderia resistir muito tempo
à pressão do movimento republicano. As alternativas eram, portanto, D. Manuel II ou Afonso
Costa.”59
Sob o ponto de vista militar, a Monarquia do Norte não teve adesão geral, houve unidades
que aderiram como a guarnição de Braga, mas nem Vila Real, nem Bragança, tão pouco Chaves, se
juntaram à insurreição. Para piorar as coisas, não houve adesão de nenhum oficial general – dado o
seu prestígio e peso institucional – à sublevação monárquica.
Ramos vai mais longe quando classifica o embrião da Monarquia do Norte nos seguintes
termos: “[…] a proclamação da monarquia do Porto, a 19 de Janeiro de 1919, foi, como não podia
deixar de ser, um equívoco.”60
Por outro lado, Jorge Fernandes Alves afirma, para explicar a sua génese, o seguinte:
Com efeito, os monárquicos tinham aderido em massa ao movimento do presidenterei Sidónio Pais, assegurando lugares no governo e no parlamento, mas tendo
percebido, a fragilidade do sidonismo e do seu chefe, cujo desaparecimento temiam,
foram dos mais activos na organização de Juntas Militares (do Norte e do Sul)
providenciando dessa forma a resistência a eventuais dificuldades que surgissem
posteriormente, embora nem sempre estivessem de acordo entre si, uma vez que na
Junta do Norte predominavam monárquicos e na do Sul republicanos que seguiam o
sidonismo.
Reposta a República, após o assassinato de Sidónio, foi destes meios militares onde
predominavam jovens oficiais que ingressaram durante o sidonismo, que surgiram as
movimentações conducentes à Monarquia do Norte, trazendo Paiva Couceiro para o
Porto em Dezembro de 1918.61

Já Veríssimo Serrão, a propósito da monarquia do Norte, diz:
Com efeito, perante a desagregação das instituições republicanas, entenderam
muitos sectores que estavam criadas as condições para restaurar o trono. Os oficiais
da Junta Militar do Norte defendiam com ardor o projecto, ainda que alguns vultos
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mais destacados desse ideal, como os comandantes Aires de Ornelas e Vasconcelos e
João de Azevedo Coutinho, pusessem dúvidas à sua exequibilidade.62

Quanto ao apoio popular, afirma o seguinte: “Tudo permite defender que as populações
nortenhas, incluindo as de Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Beira Alta, se mantinham, em
grande parte, fiéis ao ideal monárquico. Só assim se compreende que muitas cidades e vilas tenham
logo aceite a restauração da monarquia.”63
A maior parte dos sidonistas, tendo à frente Teófilo Duarte, não escondia a fidelidade à
República, ainda que discordassem do regresso à soberania dos partidos. “[…] Aires de Ornelas,
lugar-tenente de D. Manuel II, que lhe afirmou ter desaconselhado Couceiro a proceder à Monarquia
do Norte, e que o antigo monarca sempre defendera em Londres que, nas actuais circunstâncias, o
patriotismo obrigava a não hostilizar o regime.” 64
Com as hostes monárquicas divididas desta maneira, dificilmente a revolta poderia ter tido
êxito. António Reis descreve a Monarquia do Norte sucintamente, fá-lo nestes termos:
O período que se segue caracteriza-se por uma enorme confusão política. […]
Enquanto o Parlamento elege o Almirante Canto e Castro para presidente da
República e este nomeia de imediato o general Tamagnini Barbosa para a chefia do
Governo, os monárquicos preparam o assalto ao poder, dando-se ao luxo de exigir a
saída do Governo dos ministros considerados mais republicanos. A satisfação de uma
tal exigência confirma a força dos monárquicos, provocando a reacção de alguns
grupos de republicanos, que se revoltam em Santarém, em 12 de Janeiro de 1919,
com o apoio do Partido Socialista. Paradoxalmente, o Governo serve-se das juntas
monárquicas para sufocar a rebelião. Aquelas aproveitam-se da situação e uma
semana depois proclamam a monarquia no Porto e em Lisboa. […] os sentimentos
republicanos continuam bem vivos na população da capital. Já no norte a situação
era bem mais difícil, dado o controlo exercido pelas forças monárquicas em todo o
território acima do Vouga. […] Ao fim de um mês, porém, o exército republicano
dominava a situação e apoderava-se do Porto, pondo termo à chamada «Monarquia
do Norte».65

Finalmente, recolho a opinião expressa num texto da autoria de A.H. de Oliveira Marques
(coordenador):
Já antes da morte de Sidónio que o governo estava a perder o controlo da situação
em diversas partes do País. Tinham-se criado Juntas Militares no Norte e no sul, com
o pretexto de defender Portugal da «subversão» e de apoiar o presidente contra os
seus inimigos mas, na realidade, com o propósito de proclamar a Monarquia. Mais
cedo ou mais tarde. O próprio ministro da Guerra do último governo de Sidónio,
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tenente-coronel Álvaro César de Mendonça, era um monárquico confesso. Com a
morte do presidente, as Juntas aumentaram o seu poder, principalmente no Norte. 66

Seguidamente, e após um enquadramento mais detalhado, mais enérgico e mais
republicano, diria, da situação do país, outro historiador retoma a narrativa da Monarquia do Norte,
nos seguintes termos:
Poucos dias depois, em 19, as Juntas militares proclamam a monarquia no Porto e
em Lisboa.
Foi relativamente fácil dominar a rebelião no Sul. A maioria das guarnições da capital
permaneceu fiel. O povo urbano, aos milhares, acorreu a defender a «sua»
República, apoiando decisivamente o Exército e a Marinha a desalojar os revoltosos
do seu reduto entrincheirado na serra de Monsanto, naquilo a que se chamou a
Escalada de Monsanto.
[…] No Norte, porém, a situação não se mostrou tão fácil de resolver. Os
monárquicos conseguiram aguentar-se durante quase um mês, dominando todo o
Minho, Trás-os-Montes (à excepção de Chaves) e as beiras até à linha do Vouga.
[…] Depois de alguns combates, a guerra civil terminou com a entrada das forças
republicanas no Porto (13 de Fevereiro) e o içar da bandeira verde-rubra em todas as
localidades do Norte.67

Após esta breve resenha sobre a Monarquia do Norte, o Capitão Adalberto Sollari Allegro, lá,
como cá, assistiu angustiado, imagina-se, ao evoluir da situação política espanhola que se
caraterizava por um período de grande turbulência e instabilidade políticas, e pela mesma situação
política seguir no sentido inverso ao que lhe interessaria pessoalmente.
O Sidonismo primeiro, e a Monarquia do Norte depois, criaram o lastro e foram manifestações
de um descontentamento crescente que permitiu uma revolta que convocou o exército e que
desembocou no «28 de maio» e, que pouco depois, permitiu o advento do Salazarismo.
Com este último golpe desferido na Primeira República e que lhe pôs fim, o Capitão Adalberto
Sollari Allegro deveria ter criado a legitima expetativa de que seria amnistiado e de que poderia em
breve voltar ao seu querido país, pelo qual se tinha batido e passado tantos sacrifícios. Afinal de
contas, ele tinha lutado contra essa mesma República que o tinha obrigado ao exílio e que agora caía
por força da intervenção dos militares, seus colegas de armas e onde, no seu seio, muitos
monárquicos havia também.
Contudo, tal não aconteceu.
Morreu no exílio sem ter sido amnistiado, em 3 de Maio de 1932.
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3.

BREVE BIOGRAFIA DE JOSÉ LUCIANO SOLLARI ALLEGRO

3.1

Regresso do Exílio da Família a Portugal

Uma vez o marido falecido, a sua mulher e sobrinhos (também enteados por serem filhos do
seu marido) poderiam regressar a Portugal, o que aconteceu em maio de 1932.
Nem José Luciano nem os irmãos frequentaram qualquer escola primária espanhola durante
a sua infância em Madrid, foi o próprio Pai que se encarregou da sua educação e da dos seus irmãos,
em casa. Para a prossecução desta tarefa, os livros foram escritos à mão pelo Pai, quer os da
instrução primária, quer ainda os que versavam outros assuntos e matérias.
A viúva e os sobrinhos, uma vez chegados a Portugal, foram viver na Foz do Douro em casa
de uma prima direita do falecido marido – a prima Isabel, que era como uma irmã para o Capitão
Sollari Allegro pois o mesmo tinha sido criado junto dela, em casa dos seus Pais, ou seja, dos Tios
Luciano Sollari Allegro.
José Luciano viverá na Foz do Douro até à sua saída e ida definitiva para Coimbra para cursar
direito. De Coimbra seguirá, mais tarde, para Lisboa, pelo que nunca mais vive na Foz do Douro, local
de acolhimento e o seu lar após o regresso do exílio.
Como a sua mulher é da Lousã e tem propriedade nesta localidade, manterá uma ligação
com o norte através da sua mulher e da família desta, onde se deslocará regularmente ao longo de
toda a sua vida.
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3.2

Acerca da sua Vida Académica

Da sua vida académica propriamente dita consta que, como vinha muito bem preparado pelo
Pai, fez o exame de instrução primária, localmente, em junho de 1932, após o que ingressou no
Colégio Universal, no Porto, como aluno interno, onde concluiu posteriormente, o 7º ano do Liceu,
em julho de 1938.
Após o exame de aptidão para ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, foi admitido na mesma e frequentou o primeiro ano desse curso em 1938/39. Concluiu o
curso de uma maneira exemplar, sem nenhum percalço nem reprovações e com a classificação final
de 16 valores, em julho de 1943. Esta classificação, em Direito e obtida numa Faculdade de uma
Universidade como a de Coimbra, considerada de elite e onde o escol do governo e da sociedade
eram preparados, era excelente e permitia augurar um bom desempenho e futuro profissional, ou no
setor privado ou no público, como veio a acontecer mais tarde.
Do curso e da estada em Coimbra, ficaram amizades, outros amigos eram já conhecidos da
Foz, eis alguns dos seus colegas de curso: Manuel Novais Machado e irmãos; Ângelo Vieira de Araújo;
os Costa Leme; o Diogo Paiva Brandão; o Mário Gonçalves Carneiro; o Manuel Fonseca; o João
Antunes Varela e o Augusto Victor Coelho, não sendo esta uma lista exaustiva.
Após a licenciatura, seguiu-se o serviço militar, prestou serviço enquanto oficial miliciano no
Regimento de Infantaria 12, sedeado em Coimbra. Durante a comissão de serviço militar destaca-se
uma ida aos Açores com o intuito de levar tropas para render as que tinham acabado a sua comissão,
e trazer de volta ao continente as rendidas. Segue-se a promoção a Alferes. Passa à disponibilidade a
pedido do então Ministro das Finanças, Doutor João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) que solicitou ao
Ministro do Exército a sua saída do serviço militar com o objetivo de ocupar o lugar de seu secretário,
o que, efetivamente, veio a acontecer com a sua tomada de posse como secretário do Ministro das
Finanças, em 6 de março de 1944.
Nesta época, o regime começava a sair de um dos seus momentos mais críticos que
justamente começaram com a Guerra Civil em Espanha,68continuaram com o deflagrar da 2.ª Grande
Guerra e com o equilíbrio instável que o regime (de Salazar) teve que manter com Franco e o seu
regime, manobrar, melhor dito, por forma a tentar influenciar e impedir a entrada da Espanha na
guerra ao lado das potências do Eixo: “A influência diplomática e militar da Itália e da Alemanha
junto de Franco e a implantação no país vizinho, através da Falange, de uma ideologia agressiva e
expansionista inspirada pelo fascismo começavam a tornar-se motivo de preocupação em Lisboa.”69
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E ainda, a este propósito, diz o mesmo autor: “Salazar temia uma deriva espanhola favorável
ao Eixo Berlim-Roma, motivada pela crescente influência da Falange e favorecida pelos grandes
ressentimentos, más vontades e dificuldades práticas nas relações com a França.” 70
Diz, também, Futscher Pereira: “A neutralização da Península Ibérica era a pedra basilar da
estratégia de Salazar para manter Portugal à margem da guerra. Salazar não se cansava de repisar
perante Londres que «conservar a Espanha neutral é o melhor serviço que podemos prestar» à GrãBretanha e à França.”71
Com o fim da guerra civil espanhola e posteriormente, o fim anunciado da 2ª Guerra
Mundial, era urgente ceder e aproximar-se dos Aliados, sobretudo na questão estratégica da base
das Lages, nos Açores, por forma a que o regime não ficasse isolado e não fosse ostracizado como
aconteceu com a própria Espanha. Eis o que nos diz ainda Futscher Pereira a este respeito:
[…]na mente popular o Estado Novo era ideologicamente identificado com o
fascismo e a expectativa de que seria arrastado na enxurrada começou a instalar-se.
Pela primeira vez, Salazar, enclausurado em São Bento e absorvido pelo seu intenso
labor diplomático, via o futuro fugir-lhe debaixo dos pés.72

E acrescenta: “No espírito de Salazar um pedido (de utilização dos Açores) formulado ao
abrigo da Aliança, à qual, no seu espírito, sempre se mantivera fiel, era irrecusável.”73
Os Açores e a sua cedência aos Aliados foram, assim, como que uma pedra de toque que
permitiu ao regime desvincular-se dos seus aliados ideológicos e afastar-se do campo dos derrotados
militar e ideologicamente e, aproximar-se, consequentemente, dos vencedores e do triunfo das
democracias ocidentais, por um lado, e de ter que tolerar, por ser também uma vencedora, a U.R.S.S.
e o comunismo soviético, por outro, malgrado o comunismo ser a incarnação do mal para Salazar –
que o considerava como o verdadeiro Anti-Cristo!
Seguindo nesta matéria sempre Futscher Pereira, dada a qualidade e lucidez da sua obra,
este afirma: “Graças ao acordo, Salazar conseguira in extremis colocar-se do lado dos vencedores,
desarmar a oposição e ficar de novo seguro e confortável perante os ingleses. Agora era a vez de
enfrentar os americanos.”74
Também José Manuel Tavares Castilho dá uma boa achega neste sentido: “Teoricamente
mais próximo, política e ideologicamente, dos sistemas totalitários do Eixo, mas simultaneamente
ligado ao bloco oposto, pela centenária Aliança Luso-Britânica, revela uma mestria notável que lhe
permitirá, no final do conflito, alinhar ao lado dos vencedores.”75
É assim que, Sollari Allegro, apesar de ter feito o estágio para a magistratura enquanto
esteve na tropa, como subdelegado do Procurador Geral da República em Soure é, portanto, neste
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momento, em 1944, com este pano de fundo político que Sollari Allegro ingressa num cargo também
ele eminentemente político e que condicionará definitivamente toda a sua carreira, como veremos…
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3.3

Ingresso no Alto Funcionalismo do Estado Novo

Após quase dois anos ao serviço do Ministro das Finanças, ingressa definitivamente no
Ministério dos Negócios Estrangeiros em 18 de fevereiro de 1946, tendo sido nomeado a 5 de
dezembro do ano anterior.
Não entrou sozinho, foi acompanhado pelo seu amigo da Foz, Diogo de Paiva Brandão.
Ambos entraram sem concurso público pelo facto de serem licenciados com a nota final de 16
valores, naquela altura, tal como hoje, uma nota alta era condição sine qua non para um abrir de
portas e para o acesso a lugares bons, presume-se que bem pagos também…
A sua próxima colocação nos serviços da Cifra do Ministério das Finanças onde permanece
até ser requisitado para uma comissão de serviço enquanto secretário do Presidente do Conselho,
António de Oliveira Salazar.
Começa a desempenhar estas funções no dia 1 de julho de 1947 e fá-lo-á durante treze anos
(exonerado em 1 de fevereiro de 1960) até ocupar outro cargo de estrita confiança política, como
veremos em breve.
Segue-se o encontro com a sua futura mulher, este ocorreu no Hotel Flórida, em Lisboa, em
1946, hotel onde se encontrava com os seus pais, segundo testemunho dos seus filhos. Após o
pedido de casamento, que decorre na Lousã, no dia 1 de agosto de 1947, casa em 30 de setembro de
1947.
No ano de 1950, entra para a Direção da F.N.A.T. – Federação Nacional para a Alegria no
Trabalho, instituição tipicamente de raiz corporativa do regime, e onde aufere uma pequena
gratificação, segundo os seus próprios apontamentos. Nesta instituição dirige o pelouro de férias. É
também nesta altura, mais concretamente, em 3 de julho desse mesmo ano, que toma posse do
lugar de Ouvidor ou consultor jurídico na Junta de Crédito Público. Como tem dois cargos públicos,
opta pelo vencimento de um só, o mais elevado, naturalmente, conquanto exerça os dois, ele
próprio deixa nota desse facto.
O cargo de Ouvidor, de intenso labor, obriga-o a levar os processos da Junta para casa para
estudo posterior e fora das horas de expediente normal, conforme também relata nas notas
deixadas aos filhos.
Em 27 de novembro de 1952, deixa a casa onde tinha vivido com a Dª. Ambrosina – sua Tia e
madrasta também – desde que veio residir para Lisboa. Muda-se com a mulher e o filho mais velho,
José Allegro e sua irmã Maria Teresa, os outros irmãos nascerão posteriormente, na nova casa, casa
esta sita na Avenida Rio de Janeiro, nº. 44, 2º Esq.
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3.4

Novos Cargos

Cessa funções enquanto secretário do Presidente do Conselho, oficialmente no dia 1 de
fevereiro de 1960. É também nesta data que toma posse do lugar de Diretor Geral da Junta de
Crédito Público – instituição criada ainda no século XIX e vocacionada essencialmente para a gestão e
pagamento da dívida pública interna ou externa. É ao serviço deste novo cargo que se desloca a
Paris, em 1960, para estudar as “Caisse d’Épargne”, (Caixas de Poupança ou Aforro, numa tradução
literal) com o intuito de estudar a futura criação dos Certificados de Aforro, que serão lançados em
1961, em Portugal.
Neste período empreende algumas deslocações ao estrangeiro, em 1964, vai a Genebra
como representante do Ministro das Finanças assistir à Conferência para o Comércio e o
Desenvolvimento. Nesse mesmo ano, desloca-se a Londres com o fim de negociar em nome do
Ministro das Finanças um empréstimo junto da instituição de crédito «Baring Brothers», na City.
Apesar deste novo cargo, continua a visitar o Dr. Oliveira Salazar quase todos os dias,
durante a manhã, como relata nos seus apontamentos Nesta altura, cessa também funções
enquanto vogal da direção da F.N.A.T..
Cerca de quatro anos depois, em 22 de outubro de 1964, toma posse do lugar de Presidente
da Direção da Emissora Nacional a convite do Dr. Paulo Rodrigues, Subsecretário de Estado da
Presidência do Conselho, lugar que desempenha em comissão de serviço mantendo, contudo, o seu
lugar vitalício de Diretor Geral da Junta de Crédito Público, embora sem o exercer e sem qualquer
tipo de remuneração por este último cargo.
Desloca-se amiúde ao estrangeiro neste novo cargo, para assistir a reuniões da U.E.R., ou,
União Europeia de Radiofusão. Visita também a República Federal Alemã a convite de várias
Emissoras alemãs. Neste âmbito, em 1965 visita Bruxelas e Genebra e desloca-se por duas vezes a
Itália.
Seguem-se, nos anos seguintes, inúmeras viagens na Europa e mesmo aos Estados Unidos,
em 1968.
Finalmente, há algumas viagens feitas a convite da TAP para inauguração de carreiras da
companhia aérea, também neste período. É a época em que a Tap começa a estender o seu réseau
por várias cidades importantes europeias, capitais, na maior parte dos casos.
Após 1968, e a doença de Salazar, acaba a sua comissão de serviço na Emissora Nacional e
regressa ao seu lugar de Diretor Geral da Junta de Crédito Público, em 8 de abril de 1970.
É nomeado, e este será o seu último cargo público, para Presidente da Junta de Crédito
Público, em 1 de junho de 1973, tendo tomado posse nessa mesma data.
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3.5

Fim de Carreira e Período ( de dissabores) Pós-25 de Abril

Com o advento do 25 de abril de 1974, segue-se um período que se imagina bem penoso
para um servidor leal e dedicado do Estado Novo como o foi, sem dúvida, Sollari Allegro, assim: é
suspenso das funções de Presidente da Junta de Crédito Público, por despacho de 11 de novembro
de 1974. Contesta, por carta datada de 11 de novembro de 1974, documento em anexo com o n.º
14, que atesta essa contestação. É suspenso do exercício das funções de Presidente da Junta de
Crédito Público, documento em anexo n.º 15, tendo sido demitido dessas mesmas funções, por
despacho de 10 de março de 1975. Documento n.º 19.
É convocado, por ofício de 14 de fevereiro de 1975, documento em anexo n.º 16, a defenderse da acusação de ter colaborado com a EX-PIDE/DGS, prestando-lhe informações sobre a atividade
de pessoas tidas por desafetas ao regime deposto. Contesta essa acusação, por carta, em 16 de
fevereiro de 1975, documentos n.º18, alegando em sua defesa que sempre encaminhou e deu
andamento aos inúmeros assuntos de toda a ordem que por ele passaram durante anos, escreve em
sua defesa: «Esta forma de proceder tem de ser entendida como uma inerência das funções que
exerci, sem que daí possa concluir-se que se tratava de qualquer espécie de colaboração com este ou
com aquele departamento do Estado ou qualquer serviço público então existente».
O Doc. n.º 17 é o requerimento de Sollari Allegro ao Primeiro Ministro, em 2 de junho de
1975, a contestar o congelamento preventivo e provisório dos bens pessoais do signatário, alegando
que nunca teve qualquer responsabilidade na administração das firmas em questão, motivo do
congelamento preventivo dos seus bens.
Incluo, agora, o Doc. n.º 20, da Procuradoria Geral da República dando conta da falta de
provas sobre os factos descritos, pelo que não permite uma decisão definitiva. Poderá, após
elaboração dos relatórios, a Procuradoria pronunciar-se sobre as matérias jurídicas em apreço.
O Doc. n.º 22, que se segue, dá conta da Declaração do Ministério da Justiça, de 25 de agosto
de 1976, a informar ter sido ordenado que se procedesse ao descongelamento dos bens de José
Sollari Allegro.
Intenta um processo de reabilitação, em maio de 1976, com algum sucesso pois vê o
Conselho da Revolução dar provimento ao mesmo ao anular a pena de demissão substituindo-a por
pena de aposentação compulsiva. Documento n.º. 23 e o documento n.º. 24, cópias do Diário da
República.
A acusação que lhe havia sido imputada é considerada ilícita no TERMO DE CONCLUSÃO do
Tribunal Militar Territorial de Lisboa, aos 21 de junho de 1982, pelo que se impõe a improcedência da
acusação e a absolvição do réu. Documento n.º 25.
Em face da absolvição do crime que lhe era imputado, requer a anulação da pena de
aposentação compulsiva, em 9 de julho de 1982, requer ainda que seja reabilitado e reintegrado no
cargo vitalício de presidente da Junta de Crédito Público, finalmente, nesse mesmo documento,
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requer lhe seja abonado a diferença entre a pensão de aposentação, desde essa data, e o
vencimento correspondente ao cargo em que deve ser reintegrado, documento n.º. 26.
A confirmação da sua absolvição e a revogação do despacho anterior da pena de
aposentação compulsiva, são feitas por Despacho do Conselho da Revolução, de 2 de agosto de
1982, ao Chefe de Gabinete de Sua Excelência o Ministro de Estado das Finanças e do Plano, e ao
Chefe dos Serviços de Expediente e Contencioso da Caixa Geral de Aposentações, Doc. n.º. 27.
O documento seguinte, Doc. n.º 28, comprova e informa que foi julgado por acórdão do 2º
Tribunal Militar de Lisboa, em 21 de junho de 1982, tendo sido absolvido e confirma ainda que a
sentença transitou em julgado em 29 de junho de 1982.
Em anexo o Doc. n.º 29, é uma Cópia do Diário da República onde é publicada e que
comprova a sua absolvição em tribunal.
Junto o Doc. n.º 30, Cópia do Diário da República onde é publicada a sua reintegração no
quadro de pessoal da Direção-Geral da Junta da Crédito Público, em categoria remunerada com letra
da tabela de vencimentos da função pública equivalente à que possuía à data da pena aplicada.
O Doc. n.º 32, em anexo, é uma Cópia do Diário da República, de 20 de dezembro de 1983, a
declarar sem efeito o despacho de aposentação do Presidente da Junta do Crédito Público.
Finalmente, o Doc. n.º 31, é o Termo de Posse de Sollari Allegro, com efeitos a 1 de
novembro de 1977, em 15 de dezembro de 1983, do lugar criado pela Portaria nº. 621/83, e ainda
não provido, por despacho do Conselho da Revolução.
É assim que, em face desta resolução, citada em supra, decide requerer ao Conselho da
Revolução a sua reabilitação e consequente reintegração no cargo vitalício que detinha antes da
revolução, ou seja, Presidente da Junta do Crédito Público, do qual tinha sido demitido. O pedido foi
deferido mas, acontece que o lugar tinha sido extinto pelo que Sollari Allegro não poderia reocupar
um cargo que entretanto deixara de existir. A solução passou pela publicação de uma portaria a criar
na Junta de Crédito Público o lugar de assessor, classificado com a letra A da Função Pública,
equivalente ao topo de carreira (Portaria Nº. 621/83, de 30 de Maio). Nesta conformidade, toma
posse do lugar a 1 de dezembro de 1983, tendo, de facto, entrado ao serviço em maio de 1984,
reportando-se a posse a 1 de novembro de 1977, motivo pelo qual recebeu os retroativos que lhe
eram devidos.
Regularizada a sua situação, chega o momento de requerer a sua aposentação ordinária, sem
penalização ao nível de vencimento, por ter mais de 36 anos de serviço, o que acontece a 19 de
Dezembro de 1986, com direito à respetiva pensão a partir de maio de 1987. Foram mais de 40 anos
de carreira ao serviço do Estado, se considerarmos que iniciou o serviço militar em dezembro de
1943.
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Exerceu gratuitamente algumas atividades, nomeadamente a de membro da Junta Central da
Legião Portuguesa, ele próprio escreve: «que durou três ou quatro ano e que terminou em 10 de
junho de 1970 e a de presidente do conselho jurisdicional da Federação Equestre Portuguesa».76
Há ainda que fazer referência a outros cargos que ocupou, nomeadamente, presidente do
Conselho Fiscal da Zimbra – Empreendimentos Turísticos de Sezimbra, S.A.R.L., constituída em
dezembro de 1971. Pertenceu ainda, durante vários anos aos corpos gerentes da Associação de Pais
e Mestres dos alunos do Externato Maristas de Lisboa e, também, a uma associação idêntica na sua
finalidade, ou seja, o ensino particular, a Associação de Pais e Professores das alunas do Sagrado
Coração de Maria, bem como ao grupo de Estudos desta última.
Por fim, representou o Ministério das Finanças no Gabinete da Área de Sines, durante alguns
anos.
No que a Condecorações e Comendas diz respeito, eis a lista das mesmas e o respetivo ano
de agraciamento:
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Comenda Espanhola da Ordem do Mérito Civil – por ocasião da visita do
Generalíssimo Franco a Lisboa, em 1949.
Comenda de Isabel a Católica, em abril de 1967, quando acompanhou a Espanha o
Dr. Paulo Rodrigues,77 na qualidade de Presidente da Emissora Nacional.
Comenda da Ordem de São Gregório Magno, em maio de 1967, concedida pela Santa
Sé, no momento da visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Paulo VI.

Excerto a partir dos seus próprios documentos particulares deixados aos filhos à laia de resenha da sua vida
pública e privada e escritos em Março de 1990.
77
Subsecretário de Estado da Presidência do Conselho.
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4.

José Luciano Sollari Allegro como Autor

As seguintes obras que mencionarei em infra, são as principais publicadas por José Luciano
Sollari Allegro, veremos sucintamente cada uma delas e do que tratam:
Participa em 1942, na organização, com três colegas da Faculdade de Direito, no livro
«Finanças», com reprodução das lições dadas ao 3º ano de Direito pelo professor Doutor José
Teixeira Ribeiro.
Em 1945, redige a sua tese de licenciatura, cujo título é: Dos Poderes do marido do regime
de separação absoluta de bens, é publicada em separata do Vol. VII do Suplemento ao Boletim da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A esta faço uma brevíssima referência, dada a sua
tecnicidade:
Trata-se de uma obra com 102 páginas e cujos objetivos últimos pretendidos pelo autor são,
passo a citar:
O nosso estudo, porém, não versará nem sobre os casos em que o regime supletivo
não é o da comunhão geral de bens, nem sobre aqueles em que a lei impõe
determinado regime, nem sobre as múltiplas modificações e combinações que os
futuros cônjuges podem fazer com os regimes organizados na lei.
O que nos interessa é saber quantos são os regimes tipos estabelecidos no Código,
quais eles são e, finalmente, se deve considerar como um regime tipo o da separação
absoluta de bens.78

Não analiso o rol de argumentos e contra argumentos expandidos pelo autor, não só porque
não sou jurista mas também porque, creio, que tal escapa ao objetivo deste trabalho. Apresento,
seguidamente, o que me parece ser a resposta ao enunciado supra citado, a conclusão do autor,
duma forma muito sucinta, como não poderia deixar de ser:
Entendemos que o marido pode alienar os seus imobiliários próprios, mas, se o fizer,
sem consentimento da mulher ou suprimento judicial dêsse consentimento, a
mulher e os seus herdeiros podem requerer a anulação do acto, se o marido se achar
constituído em responsabilidade para com ela ou para com êles e não tiver outros
bens pelos quais responda.79

E ainda:
Do exposto neste capítulo se conclui que o marido tem a administração e pode
dispor livremente dos seus bens próprios, excepto:
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1945. p. 2.
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a)

Se fizer uma doação de mobiliários ou imobiliários à sua concubina, pode o acto
ser anulado a requerimento da mulher ou dos herdeiros legitimários dela, até
dois anos após a dissolução do matrimónio.
b) Se alhear ou obrigar os seus imobiliários, sem outorga da mulher ou suprimento
judicial dessa outorga, podem a mulher ou seus herdeiros requerer a anulação
do acto, achando-se o marido constituído em responsabilidade para com ela ou
para com êles e não tendo outros bens pelos quais responda.
c) Devem ser propostas contra ambos os cônjuges as acções mencionadas no nº.
3º. do artigo 19º. Do Código de processo civil, relativas aos bens próprios
marido.
d) E ainda, não pode o marido validamente repudiar heranças, sem consentimento
da mulher, sem consentimento da mulher ou suprimento judicial deste, nos
termos do artigo 2024.º, interpretado de harmonia com o artigo 1120.º do
Código civil.80

Fica, desta forma sucinta, um aperçu, uma visão que me parece importante, da sua tese de
licenciatura e do que tratou na mesma.
Da Bibliografia deste trabalho consta a sua obra escrita em 1988 – Para a História da
Monarquia do Norte. Detenho-me um pouco sobre ela por meio de uma breve visão sobre a mesma.
O autor começa por explicar que uma das razões que o levou a escrever esta obra teve a ver com o
facto de o pai lhe ter deixado:
“[…] diversos documentos relacionados com a proclamação da Monarquia no Porto e no
Norte do País, em 19 de janeiro de 1919.”81
O que, por si só, torna esta obra particularmente importante e interessante para a
compreensão deste momento da História de Portugal.
Para compreender bem as razões que levam à proclamação da Monarquia, explica que tal só
é possível conhecendo o que foram os primeiros oito anos da mesma e, sobretudo o último, ou seja,
o correspondente ao governo de Sidónio Pais. É o que faz, analisando detalhadamente cada
acontecimento e apoiando-se nos documentos que o Pai lhe deixou. Dedica também, naturalmente,
um capítulo ao capitão Sollari Allegro, seu pai, que teve um papel de grande relevo antes e depois da
proclamação da Monarquia do Norte.
Não cabe no âmbito deste trabalho analisar historicamente esta obra. Diria só que é uma
obra bem detalhada e melhor fundamentada que visa interpretar e explicar os acontecimentos,
como qualquer trabalho em História, procura também fazer o enquadramento do momento, das
principais personagens políticas, do seu papel, intervenção e influência nos acontecimentos e, por
vezes, no seu desfecho final. Nesse particular, este livro dá um bom contributo e enriquecerá,
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seguramente, a Historiografia portuguesa, particularmente, no que à História da Monarquia do Norte
diz respeito.
Ninguém se admirará que Sollari Allegro faça a apologia de seu Pai, da sua integridade moral,
das suas qualidades militares e da sua probidade enquanto político que tentou servir o seu país
animado de uma dada convicção – neste caso, da que a monarquia, ou melhor, que o regresso da
monarquia seria o regime político que melhor serviria a pátria que considerava, subentende-se, em
muito mau estado por via das políticas republicanas, muitas delas nos antípodas políticamente das
que vigoravam na monarquia.82
A verdade é que, por este facto e por estas convicções, pagou um elevado preço pessoal, a
deportação e o fim dos seus dias exilado em Madrid. Admito que seguisse com angústia o deteriorar
da situação política espanhola e das similitudes que esta começou a evidenciar com a Primeira
República portuguesa. Como sabemos hoje, a Espanha viveu uma experiência bem pior do que nossa,
com uma guerra civil cruel, da qual saiu um regime ultra conservador e de extrema direita que
culminou com o seu isolamento internacional durantes largos anos; regime saído e moldado nessa
guerra civil: o Franquismo. Com efeito, a guerra civil espanhola constituiu uma verdadeira barbárie
na qual a carnificina humana, de um lado e do outro, e a supressão total das liberdades básicas
durante décadas, foram só duas das suas consequências mais trágicas.
Faço agora referência a uma palestra que proferiu em Aveiro, a 27 de julho de 1989, sobre
António de Oliveira Salazar, integrada nas comemorações do centenário do seu nascimento e cujo
volume tem por título: A personalidade de Salazar e alguns aspectos da sua obra.
Esta palestra é particularmente importante, pela simples razão de que nos dá uma boa e
completa visão do que pensava José Luciano Sollari Allegro – ninguém tem dúvidas da sua fidelidade
e admiração sincera por Salazar, caso contrário não teria sido nem seu secretário particular nem teria
servido o regime como serviu toda a sua vida – é claro que esta faceta podia-se intuir, ora, esta
palestra explana e desenvolve o que, de facto, o autor pensa de Salazar, daí a sua importância e o
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Um bom exemplo deste facto seria a Lei da Separação do Estado das Igrejas, de 20 de abril de
1911, e da autoria de Afonso Costa, é talvez o melhor e mais acabado exemplo. Tratava-se de uma lei que
pretendia, na sua essência, ser equitativa, tratar todas as Igrejas da mesma forma, contudo, como só havia,
efetivamente e na realidade, no Portugal atrasadíssimo de 1910, uma só Igreja – a Igreja Católica Apostólica
Romana – nos seus efeitos, de facto, a lei estava longe de se poder considerar uma lei justa, equilibrada e
equitativa. Sabemos hoje que havia motivações políticas escondidas e que um dos objetivos desta lei era
provocar a Igreja e desestabilizá-la. Com efeito, e para além de pretensas motivações de equidade como os
republicanos alegavam, a lei enformava de um vício capital: não se pode pretender tratar igualmente aquilo
que é profundamente desigual…
A este propósito, diz Filipe Ribeiro de Meneses na sua obra, Afonso Costa: A Lei da separação da Igreja
e do Estado (1911) de Afonso Costa proclamava a total liberdade religiosa de todos os habitantes de Portugal e
criminalizava a coerção de pessoas ao culto religioso e a perturbação de uma cerimónia religiosa legal. Os bens,
independência financeira e papéis sociais e culturais da Igreja foram restringidos. O número de seminários foi
reduzido para cinco. A vida paroquial passou a ser organizada em volta de comissões laicas, das quais os padres
foram excluídos; um terço do dinheiro angariado em cada paróquia para fins religiosos tinha de ser gasto em
caridade, Os padres receberiam uma pensão do Estado. p. 40.

44

relevo que lhe vou dar. É interessante notar que esta palestra é escrita mais de vinte anos após a
saída de cena de Salazar, logo, com muito tempo de maturação e reflexão.
Trata-se de uma longa palestra com 38 páginas, embora em formato A5, tenho alguma
dificuldade em entender como pode ter sido proferida de um fôlego e bem percecionada pela
audiência – de tal forma é longa e detalhada – não que a matéria fosse árida, seguramente que o não
era para a audiência pois sabia ao que ia, mas o tempo que demorou a ler foi, sem dúvida, longo.
Seja como for, nesta palestra, o autor procura e consegue recuar – fazer uma recapitulação da vida
de Salazar e dos seus atos, decisões, momentos e pensamentos mais importantes – a 1889, data do
nascimento de Salazar e, a partir daí, na fase inicial da palestra, debruça-se sobretudo sobre a parte
escolar de Salazar, que segue a par e passo.
Sollari Allegro menciona, como não podia deixar de ser, visto que é um facto importantíssimo
na sua vida, a formação de Salazar e os estudos teológicos que efetuou no Seminário de Viseu:
“Ainda no ano de 1908 conclui com distinção os seus estudos teológicos mas não tinha idade para
tomar ordens maiores.”83
A convite do Cónego António Barreiros, é-lhe oferecido um lugar de professor e de prefeito
no colégio da Via Sacra, em Viseu, sendo ele novíssimo ainda, teria cerca de 20 anos, nesta altura:
“Era notória a admiração que Salazar conseguira nutrir entre os alunos do Colégio, estimulando neles
não só a iniciativa, a firmeza de vontade e princípios de educação cívica, como também sentimentos
de patriotismo e de fé cristã.”84
Sublinha que Salazar começou a proferir conferências com apenas 20 anos, sendo que os
conceitos que desenvolvia causaram espanto na assistência: «Grande obra é moldar uma alma.
Extraordinária obra é formar um carácter, um indivíduo – um corpo, uma inteligência e uma vontade
– como os precisa para ser grande este pobre país. Pobre e bem pobre! […]».85
O autor dá-nos conta de que Salazar optou – o que considera ter sido uma grande decisão –
por não receber ordens maiores e de renunciar, consequentemente, a uma vida eclesiástica. Pelo
que escolhe ir para Coimbra e cursar Direito, decisão que teve o apoio do Cónego Barreiros. Conclui o
curso de Direito em 4 anos apenas e no ano de 1914: “Desde a sua entrada na Faculdade, mas
principalmente após o êxito dos seus primeiros exames, foram notadas a sua grande preparação
cultural e os muitos conhecimentos que possuía acerca das doutrinas políticas que vinham sobretudo
da França e dos meios católicos europeus.”86
Salazar passa a figura de primeiro plano do Centro Académico de Democracia Cristã
(C.A.D.C.), conjuntamente com o Padre Manuel Gonçalves Cerejeira, neste defendia-se o
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cristianismo, sobretudo como reação ao anticlericalismo dos arautos e políticos da Primeira
República e das lojas maçónicas acarinhadas pelo novo regime instaurado em 1910.
O autor faz referência a vários jornais em que Salazar colaborou, sendo os principais o jornal
católico A Folha; e o Imparcial.
São referidas nesta palestra as inúmeras lutas com as autoridades encabeçadas por Salazar e
que ganharam expressão através de inúmeros artigos no jornal Imparcial, nomeadamente, refere
também a tentativa de fecho por parte destas últimas, da Igreja de S. João de Almedina com vista à
sua transformação em museu. É nesta época que profere algumas conferências no Porto, em Viseu e
em Coimbra.
Em 1916, Salazar entrega em Coimbra, na Faculdade de Direito, o trabalho que lhe permitia
concorrer ao lugar de professor de Ciências Económicas: “A data das provas seria fixada
posteriormente, mas, em face da grave doença do Professor Marnoco e Sousa, foi Salazar convidado,
ainda no mês de março de 1916, para assumir imediatamente a regência das cadeiras de Economia
Política e de Finanças que aquele mestre estava impossibilitado de reger.”87
Não decorreram ainda seis anos desde que ingressara em Coimbra e ele tem apenas vinte e
sete anos, refere o autor.
Segue-se uma tentativa de resumir a personalidade de Salazar, para este fim o autor socorrese de uma longa citação de Franco Nogueira, que transcrevo parcialmente:88
Dedicava à família um afecto intenso, mas dominava-o sobretudo a paixão pela Mãe…
nenhum sacrifício era excessivo para conseguir a saúde, a felicidade, o bem-estar de Maria do
Resgate… Para sua Mãe era companheiro, conversador que a distraía, enfermeiro carinhoso,
quando necessário… E à sua Mãe tudo era comparado: devia-se amar a Pátria porque esta era
a Mãe de todos. A par do seu enlevo filial pela Mãe, vibrava nele o apego à terra… e, para
além destes dois pensamentos poderosos e ardentes, Salazar atingia, numa ordem já
teológica, a fé em Cristo e o patriotismo… Da sua fé vigorosa e do seu catolicismo veemente
extraía uma força íntima e esta traduzia-se na preocupação do rigor, na recusa a qualquer
cansaço moral ou de espírito, na disciplina mental de quem possui princípios de que não
dúvida, na humildade perante o que sentisse ser-lhe superior, na sujeição dócil ao que
devesse ser atribuído a desígnio da Providência, na seriedade grave que imprima a todos os
assuntos e problemas. […]

Sollari Allegro faz referência seguidamente, a «O ágio do Ouro – Sua natureza e suas
causas»,89 é o seu trabalho de dissertação no concurso para assistente da Faculdade de Direito em
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que vem a ser aprovado por unanimidade: “Seguiu-se a nomeação como assistente efectivo,
passando, posteriormente, a professor ordinário e obtendo também o grau de Doutor.”90
Refere que é suspenso pelo governo do exercício das suas funções, em março de 1919,
conjuntamente com outros professores da Faculdade de Direito: Carneiro Pacheco, Fezas Vital e
Magalhães Colaço. A suspensão deve manter-se até à conclusão de um inquérito a instaurar de
imediato. Sobre os motivos da suspensão, Sollari Allegro é omisso, talvez por para explicar bem este
caso complicado e vasto, como veremos mais à frente, tivesse que alongar em demasia a palestra,
não sei… socorro-me, neste caso, de Franco Nogueira para perceber os verdadeiros motivos da
suspensão de Salazar e dos outros professores das suas funções académicas, eis o que este relata a
este propósito:
José Alberto dos Reis,91 fez uma declaração solene: momentos antes recebera a
informação oficial de haverem sido suspensos, pelo governo da República, os
professores Carneiro Pacheco, Fezas Vital, Magalhães Colaço e Oliveira Salazar: a
suspensão mantinha-se até à conclusão de um inquérito que o governo mandaria
instaurar imediatamente: e os resultados daquele determinariam o procedimento
ulterior. Nestes termos, prosseguiu José Alberto, convocara o conselho para
ponderar a grave situação criada aos serviços da Faculdade e tomar as deliberações
que o caso requeresse. Escutadas estas palavras, os quatros professores visados
pediram escusa, e retiraram-se da sala. Permaneceram José Alberto, Guilherme
Moreira, Caeiro da Matta e Manuel Paulo Merêa. Estes resolvem consignar na acta e
significar ao governo a absoluta impossibilidade, em que a Faculdade se encontraria,
de funcionar apenas com quatro professores para regerem vinte cadeiras. E pedem
que o inquérito abranja todos os mestres da Faculdade Direito de Coimbra. E todos
se consideravam suspensos.
À parte a comunicação oficial, José Alberto obtivera outros pormenores, que
transmitiu aos seus colegas. Moniz Bacelar, Governador civil de Coimbra, sentira-se
preocupado. Tivera informações, com efeito, de que estava sendo organizado um
movimento muito grave de carácter bolchevista; o general comandante da região
militar, consultado, dissera não ter forças para vencer o movimento, nem para o
evitar; fora preso um operário com dois contos no bolso; e na cidade encontrava-se
Maldonado de Freitas a constituir sovietes locais. Em face de tudo isto, o governador
abordara os chefes sediciosos: perguntara-lhes o que pretendiam e se haveria uma
forma de entendimento. Das conversações apurara que exigiam a suspensão
mediata dos quatro professores. E o governador assim o solicitara para Lisboa: e o
governo anuíra. E naquela manhã, na verdade, Bacelar comunicara ao Reitor Mendes
dos Remédios que o Ministro da Instrução Pública92 havia assinado uma portaria
ordenando a suspensão dos aludidos mestres: sobre estes «pesavam graves
acusações políticas que seriam apuradas em inquérito». 93

Ainda não inteiramente satisfeito com estas explicações, procuro uma terceira opinião,
divergente, preferencialmente, ei-la:
90
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A 30 de Março de 1919, ocupava o poder o gabinete mais vincadamente
democrático, presidido por Domingos Leite Pereira, com Leonardo José Coimbra,
também democrático, na Pasta da Instrução Pública. A sua política vai ser encarada
como um ataque às posições conservadoras e anti-republicanas que estavam
concentradas na Universidade de Coimbra, sobretudo na sua Faculdade de Letras, na
medida em que, em termos docentes, era uma derivação da antiga Faculdade de
Teologia, e na sua Faculdade de Direito, onde pontificavam nomes como Oliveira
Salazar e Carneiro Pacheco.94

Razoavelmente esclarecido este ponto, com o contributo quer das razões ditas subjacentes,
quer ainda e de não menos importância, das razões de enquadramento e de luta política, Sollari
Allegro cita Salazar e os argumentos que usou em sua própria defesa:
Do Seminário nada digo. Há pessoas que desconhecem que pode haver na alma dos
outros coisas inolvidáveis e sagradas que a gente esconde cuidadosamente das vistas
dos tolos e dos maus, porque não podem compreendê-las nem são capazes de sentilas. Pobre, filho de pobres, devo aquela casa grande parte da minha educação, que
de outra forma não faria; e ainda que houvesse perdido a fé em que lá educaram,
não esqueceria nunca aqueles bons padres que me sustentaram quase
gratuitamente durante tantos anos, a quem devo, além do mais, a minha formação e
disciplina intelectuais.95

Sollari Allegro dá-nos conta seguidamente, da absolvição e da revogação do despacho de
suspensão dos quatros professores.
Em 1921, é eleito deputado pelo círculo de Guimarães, assiste à sessão inaugural e não
retorna ao Parlamento.
Assiste a alguns congressos, nomeadamente, em 1922, ao Segundo do Centro Católico
realizado em Lisboa, e em 1924, em Braga, ao do Congresso Eucarístico Nacional, ambos de cariz
religioso.
Faz referência, em seguida, o autor, ao seguinte: em 1926, com o triunfo do movimento
militar integra, conjuntamente com dois professores da Universidade de Coimbra, o governo,
soçobrando Salazar a pasta das Finanças, não sem antes ter recusado o cargo alegando razões de
saúde. Por motivos que se prendem com as divergências entre Gomes da Costa e o almirante
Cabeçadas, os três ministros de Coimbra depunham os seus lugares nas mãos do chefe do
movimento e regressam a Coimbra. Salazar alegava ainda que não lhe foram dadas as condições que
julgava necessárias para levar a cabo o plano de reforma financeira que queria e era urgente
empreender.
A sua Mãe falece a 17 de novembro desse ano.
Sollari Allegro diz-nos que entrega ao governo um relatório contendo a reforma das
principais contribuições e do contencioso das mesmas contribuições e impostos que lhe tinha sido
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encomendado menos de um ano antes. Escreve vários artigos, sobretudo, no jornal católico
Novidades, sobre o problema do défice crónico das contas públicas em Portugal, problema que já
vinha da monarquia.
E continua: tinham-se passado cerca de dois anos quando assume, de novo, com garantias de
que lhe dariam as condições pretendidas por ele, a pasta das Finanças, estamos em abril de 1928.
Apresenta, três meses depois, o orçamento para o ano subsequente, 1928/29, com saldo
positivo. São dele as seguintes palavras: «Muitos dos números que aí se lêem são lágrimas, são
miséria, são dor, preço alto do resgate, pago sem resistência ou azedume – que digo? quase
alegremente, por cada um, para a salvação de todos.»96
Atingido o equilíbrio orçamental, Sollari Allegro refere-se a uma plêiade de obras públicas
encetadas pelo regime a partir desse momento. Subsiste o problema político:
Consolidada a situação financeira e lançadas as bases que permitiram ir resolvendo o
problema económico, foi a vez de encarar os problemas social e político. Este foi
abordado pelo Doutor Salazar em vários discursos, quando era apenas Ministro das
Finanças e fê-lo de forma que logo lhe foram reconhecidas qualidades de
doutrinador, de homem de Estado e de chefe. Ele foi o autor do documento
constitutivo da União Nacional, criada para congregar todos aqueles que pusessem
de lado os seus particularismos partidários e se dispusessem a defender acima de
tudo os interesses da Nação. Ele definiu a doutrina, a ideologia e os princípios que
deveriam informar as instituições do novo Estado e são suas as seguintes palavras:
«A União nacional não pode imbuir-se do espírito de partido porque seria criminoso
e ridículo acrescentar aos que existem, o partido dos que não querem partidos.» 97

Em 1930, ao assumir interinamente a pasta das Colónias, Salazar faz publicar o
importantíssimo Ato Colonial tendo, cumulativamente, saneado a administração das Colónias nessa
mesma altura.
Em junho de 1932, Salazar chega, finalmente, à chefia do executivo:
Em fins de Junho de 1932 pediu a demissão o governo presidido pelo general
Domingos de Oliveira e o Presidente da República encarregou o Doutor Salazar de
constituir governo, o qual tomou posse no dia 5 do mês seguinte. Era o justo
reconhecimento da obra levada a cabo nos quatro anos anteriores por quem se
impusera pela sua capacidade intelectual, pelo seu trabalho incansável e até pela sua
imagem um tanto misteriosa e tão fora dos quadros convencionais. 98

Afirma, Sollari Allegro, que Salazar constrói laboriosamente, os alicerces do Estado Novo:
Com a eleição dos deputados para a Assembleia Nacional, em Dezembro de 1934, a
designação, pela mesma altura, dos procuradores à Câmara Corporativa e a eleição
do General Carmona para Presidente da República, em Fevereiro de 1935, tudo foi
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feito já de harmonia com a Constituição aprovada em plebiscito nacional, terminou o
período transitório da Ditadura e ficou completa a estrutura legal do sistema político
que se tornou conhecido por Estado Novo.99

Sollari Allegro faz referência, seguidamente, aos importantes programas de Fomento levados
a cabo pelos governos de Salazar:
O I Plano de Fomento, a cumprir de 1953 a 1958.
O II Plano de Fomento, a executar de 1959 a 1964.
O Plano Intercalar, correspondendo aos anos de 1965 e 1966.
E, finalmente, o III e último Plano de Fomento, a vigorar entre 1967 e 1973.
Por ocasião do décimo aniversário da arrancada de Braga, o autor cita Salazar, nos seguintes
termos e num discurso tornado famoso:
«Às almas dilaceradas pela dúvida e pelo negativismo do século, procurámos restituir
o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos a
Pátria e a sua História; não discutimos a autoridade e o seu prestígio; não discutimos
a família e a sua moral; não discutimos a glória do trabalho e o seu dever.» 100

Segue-se a guerra civil espanhola e, pouco depois, o começo da guerra na Europa, Sollari
Allegro menciona estes factos e a forma como Salazar manobrou para influenciar uma, e evitar a
intervenção na outra.
Há uma referência interessante por parte de Sollari Allegro, a um facto pouco conhecido,
nesta palestra, e que é o seguinte:
Em Abril de 1941 Salazar recebeu as insígnias de Doutor «honoris causa» da
Universidade de Oxford e, caso inédito, veio de Inglaterra para lhas impor uma
delegação daquele estabelecimento de ensino, em vez de ser o galardoado a
deslocar-se a Oxford. Na cerimónia foram exaltadas pelo representante especial da
Universidade as qualidades do Doutor Salazar como doutrinador e como homem de
acção.101

O autor faz breve menção aos problemas dos Açores, ainda durante a guerra e à entrada de
Portugal no Tratado do Atlântico Norte em 1949. Faz também referência à entrada de Portugal nas
Nações Unidas.
Sollari Allegro debruça-se sobre o conflito com a União Indiana e a onda de anti-colonialismo
que assolou o mundo por essa altura e que foi um dos maiores problemas com que Portugal se
defrontou na época, cita Salazar a este propósito, após a ocupação dos territórios portugueses da
Índia: «Há hoje na Índia um pequeno país despojado pela força dos seus territórios e, às portas de
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Goa, duas grandes potências também vencidas – a Inglaterra e os Estados Unidos… É triste e
desoladora a derrota dos pequenos; mas é incomparavelmente mais grave a impotência dos grandes
para defender o Direito».102
Segue-se, na sua palestra, a referência ao início da guerra em África nos antigos territórios
ultramarinos e do apoio que concitou, segundo o autor, a política de defesa intransigente desses
territórios
Finalmente, Sollari Allegro traça um quadro de algumas das facetas mais importantes e que
mais distinguiam Salazar, vejamos, então, quais, segundo o autor:
Além da sua inteligência invulgar e da sua honestidade, reconhecidas por todos, são
de assinalar também a austeridade, a auto-disciplina, a fortaleza de ânimo, o
ascetismo e uma sensibilidade muito humana, com aparente retraimento para não
prejudicar a análise fria dos problemas.
São ainda de registar a sua tenacidade, coerência, coragem moral, completa isenção
e desprendimento por quaisquer vantagens e honrarias, bem como a entrega total
de si próprio ao que considerava ser o seu dever. 103

Eis o essencial da palestra e eis, também, o essencial da opinião de José Luciano Sollari
Allegro sobre Salazar.
José Luciano Sollari Allegro morreu a 17 de maio de 1990, em Lisboa, e a sua vida, como
vimos, ficará indissociavelmente ligada a António de Oliveira Salazar; numa primeira fase, que serviu
com lealdade e competência e indissociável do Estado Novo, numa segunda fase, como homem de
confiança do regime e com aptidão para desempenhar cargos que requeriam a estrita confiança do
mesmo ou, de outro modo, do próprio Salazar.
É verdade que, com a queda do regime em 1974, deve ter passado por agruras e dissabores,
mas lendo o seu testemunho e sabendo o que foi a sua vida, particularmente após o 25 de abril,
pode-se inferir, com razoável grau de evidência e razoabilidade, que o novo regime foi algo
complacente em relação à sua pessoa e ao seu passado político – prova disso mesmo a sua
reintegração na função pública, aparentemente, sem demais aborrecimentos ou constrangimentos
de teor político ou pessoal.
Não obstante, tendo dedicado grande parte da sua vida ao serviço de Salazar, a quase
totalidade da sua vida ao serviço de um regime, imagino o desgosto e tristeza que deve ter sentido
com o desabar de quase tudo aquilo porque lutou e trabalhou toda uma vida, imagino a frustração, a
angústia e a incerteza que terão perpassado em muitos momentos da sua existência após o 25 de
abril, particularmente, naqueles momentos em que o regime se radicalizou, como, por exemplo, na
vigência do V governo provisório chefiado por Vasco Gonçalves, um governo claramente criptocomunista, logo, nos antípodas do que tinha sido e representado o Estado Novo, altura em que, em
plena guerra fria, ninguém saberia dizer que direção tomaria o regime e que consequências adviriam
do caminho escolhido…
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Numa mudança de cariz político tão violenta como constituiu a introduzida pelo 25 de abril,
todos os leias servidores do anterior regime devem ter sofrido as agruras decorrentes da nova
situação política e da sua nova situação pessoal – Sollari Allegro não foi seguramente exceção.
Conheci pessoalmente José Luciano Sollari Allegro com quem estive numa ocasião, em
Lisboa, em casa de seu filho, José Allegro, por motivo do funeral de meu Tio Eduardo Navarro de
Castro, tendo toda a família reunido em casa deste após a cerimónia fúnebre.
Como é óbvio, não falei de política – o que nas circunstâncias teria sido completamente
descabido – com ele nessa altura nem me passou remotamente pela cabeça que um dia trabalharia o
seu arquivo pessoal e escreveria sobre a sua vida particular e sobre o seu percurso político, guardo
uma recordação algo difusa da sua pessoa pois passaram muitos anos desde esse encontro…
Creio, aliás, que foi a única vez que nos cruzámos, já ele estava reformado e retirado de toda
a atividade política. Não obstante, lembro-me de na altura ter pensado no papel importante que ele
tinha desempenhado em prol do Estado Novo – na sua presença, era impossível não ter refletido
sobre isso…
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5.

Análise e comentário sobre os Conteúdos do seu Arquivo Pessoal

Temos disputado o nosso problema por uma e outra parte. E como cada uma delas se defende,
e tem por si grandes Textos, muitos Doutores, e eficazes razões, ambas são prováveis. O que
agora resta, como no princípio propus, é fazer juízo de uma, e outra, e resolver qual se deve
seguir na reza do Rosário, como mais proveitosa a nossas Almas, e mais aceita a Deus, e a sua
Santíssima Mãe.104

Muitas vezes, e isto é particularmente válido em História, é preciso deixar passar o tempo,
algum tempo – sendo que é difícil mensurar concretamente esse espaço de tempo – para se
conseguir avaliar corretamente e em todas as suas vertentes; políticas, económicas, sociais e
sociológicas, um dado tempo histórico, acontece que isto é ainda mais válido quando se trata de
analisar a obra de um homem, particularmente, a de um estadista.
Salazar é, provavelmente, a figura política mais importante e mais controversa do século XX
português. É também uma personagem com inúmeros admiradores e não menos detratores, uns e
outros aduzindo e esgrimindo argumentos de vulto para o engrandecer e venerar ou, ad contrarium,
para o denegrir e apoucar.
Dito isto, convém notar que José Luciano Sollari Allegro, pelas funções que desempenhou
está estreitamente ligado, acoplado, digamos assim, a Salazar, logo, não se pode – ou é mais difícil –
analisá-lo sem analisar o segundo também, ou seja, Salazar. Objetivamente, analisando Salazar
constata-se que é um homem ainda do século XIX (nasceu em 1889) e muito influenciado pelo clima
desse mesmo século, por sinal bem atribulado, como veremos já de seguida. A respeito do
pensamento político do século XIX, a melhor síntese que conheço e que serve os meus intentos no
momento, é a seguinte:
O século XIX inaugura, em Portugal, um ciclo extraordinariamente rico de vicissitudes
políticas.
Dois regimes jurídico-constitucionais, absoluto e liberal.
Três leis fundamentais, com vigência diferida por diferentes estratos históricos.
Nove reinados curtos e atribulados.
Um governo estrangeiro (ainda que em nome de Rei português), uma abdicação (a
primeira desde a fundação da monarquia), uma usurpação (a única, pelo menos sem
sucesso, desde o domínio filipino) e cinco períodos de regência.
Dezenas de governos, em especial no período que medeia a fuga da Corte para o
Brasil e o início das invasões francesas (1807-1808) e a última intervenção do
Marechal de Saldanha na vida pública (1870), com a estabilização do esquema
partidário e a institucionalização da rotina do rotativismo.
Duas guerras civis sangrentas e extenuantes, repetidas revoluções, golpes de Estado,
pronunciamentos militares e movimentos palacianos (especialmente até à

104

53

VIEIRA, Padre António – Sermões do Rosário – Maria Rosa Mística II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2013. p. 93.

«acalmação» propiciada pela viragem regeneradora de 1851) sucedendo-se a um
ritmo vertiginoso.
Na envolvência externa, a experiência vexatória das invasões francesas, da
prolongada tutela inglesa, das repetidas interferências internacionais nos assuntos
domésticos, culminando no humilhante ultimato britânico.
No panorama ultramarino, de tanta ressonância político-económica como imaginária
e simbólica, o trauma que se abate sobre o império, com a perda da jóia da Coroa,
precedida pela elevação do Brasil a reino associado, e a posterior viragem para
África. Enfim, na dinâmica interna, a rápida degradação da imagem da monarquia e
dos seus representantes dinásticos, assumindo foros de grande brutalidade e
virulência a partir da organização dos primeiros círculos republicanos.
Todos estes sucessos e perturbações têm, naturalmente, um impacto ao nível do
pensamento político.
Com efeito, talvez em nenhum outra época histórica, com excepção da primeira
República, que é em muitos aspectos semelhante ao período a que nos reportamos e
constitui em grande medida o seu prolongamento, os contributos e polémicas
políticas floresceram de modo mais vivo, alargado, intenso e participado, mas
também marcados por um mais intenso circunstancialismo.”105

Esta citação dá-nos sucinta e exemplarmente a dimensão dos problemas que Portugal
enfrentou durante todo o século XIX e o ambiente, talvez mais o legado de cultura política e social
em que Salazar viveu a sua infância mas, principalmente, a sua juventude. É óbvio que não poderia
ter ficado imune a este passado e às suas repercussões em toda a vida nacional, incisivamente até ao
advento da I República, depois, com o exercício do poder pelos republicanos, ganhando uma forma
diferente: “[…] Salazar era um homem da sua época e o movimento que personificava tinha vários
traços em comum com os diversos autoritarismos e totalitarismos de direita que proliferaram na
Europa nas décadas de 20 e 30 […]” 106
Salazar era, sem dúvida, um homem da sua época, influenciado pelo atribuladíssimo século
XIX, como vimos em supra e, indiscutivelmente, pelos complicadíssimos primórdios do século XX e,
concretamente, pelo seu primeiro quartel, que hão de levar o país a por um ponto final na
Monarquia e a enveredar pela República, a este propósito, diz muito oportunamente, Ribeiro de
Menezes:
No início do século XX, os portugueses estavam perturbados com a ideia de declínio.
Um país com mais de sete séculos de existência atingira o apogeu no século XVI,
quando controlara muitas das rotas marítimas vitais e pontos estratégicos no mundo
inteiro; desde então, parecia ter vegetado enquanto observava o fosso cada vez
maior que o separava dos países mais dinâmicos da Europa e do mundo. A República
Portuguesa inaugurada em 1910, descreveu-se como o agente que poria um ponto
final a este declínio, usando a energia e o talento da população e afirmando o direito
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de Portugal a viver. A maioria dos republicanos, com Afonso Costa na linha da frente,
reconhecia a Primeira Guerra Mundial como um meio de acelerar este processo. 107

Pulido Valente corrobora esta visão sobre este desastrado e desgraçado século XIX
português:
De 1808 a 1847, Portugal sofreu uma série ininterrupta de choques e humilhações:
três invasões francesas, a fuga do Rei para o Rio de Janeiro, a independência do
Brasil, a ocupação inglesa, o pró-consulado de Beresford, quatro guerras civis, várias
revoluções falhadas e várias intervenções estrangeiras militares e diplomáticas.
Desde 1820 que a intelligentzia indígena viveu com um agudo sentido da decadência
nacional. […] não havia literato, político ou revolucionário que não sonhasse
restaurar a antiga grandeza de Portugal.108

Para além do declínio sentido por todos e por todos avaliado numa perspetiva
essencialmente histórica, consubstanciada na grandeza do Portugal de antanho, agora,
irremediavelmente desaparecido, Portugal não passava de um país atrasadíssimo sob o ponto de
vista económico e social quando comparado com os seus congéneres europeus:
Pelo fim do século Portugal não passava ainda de um país rural. A agricultura
empregava 65,2% da população activa, a indústria 22,2% e os serviços 12,6%.
Quando a monarquia caiu, em 1910, estes números pouco se tinham alterado
(61,6%, 26,2% e 12,2%). Apesar disso, apenas 3,2% da população activa lisboeta
trabalhava no campo, enquanto 43,8% trabalhava na indústria, 22,6% no comércio e
9,7% nos transportes.109

Estes números ajudam a explicar o motivo pela qual havia dois tipos de sociedade em
Portugal, a dos habitantes da capital e a dos habitantes do resto do país; ajudam também a explicar o
motivo pelo qual muitas situações políticas geradas e desenvolvidas em Lisboa criavam a
estupefação geral e o desacordo do resto do país, invariavelmente, em dessintonia com as elites da
capital, com o seu pensamento e a sua ação.
Por ouro lado, a monarquia estava completamente exaurida e Salazar assistiu a esse estertor,
Joaquim Romero de Magalhães, cita João Chagas numa excelente síntese sobre o estado da
monarquia em 1910, no limiar da derrocada, assim
A monarquia é uma forma de governo indefensável perante a razão, mas que tem
uma força de tradição que a suplanta, sempre que não se torna inconciliável com os
progressos da liberdade e sempre, principalmente, que não se torna inconciliável
com o interesse público. […] Em Portugal a monarquia tornou-se por tal forma
incompatível com o interesse público que este condena-a a desaparecer. Aqui a
questão de forma de governo não vem num segundo, mas num primeiro plano. 110
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Diz também este autor o seguinte a respeito das expetativas criadas em volta da anunciada
implantação da República:
A propaganda republicana usava promessas aliciantes para um regime que nunca
seria, abrindo perigosas expectativas para um regime que se quisesse concretizar,
Caía-se na desmesura do que se imaginava possível. Abrindo para imensas
dificuldades. Tudo se podia e devia esperar do regime republicano.111

É interessante, por outro lado, ver a visão que no estrangeiro têm de Portugal desta época,
socorro-me da lucidez de Nolte, de novo:
Le Portugal peut être consideré comme un specimen typique de ces pays situés aux
confins orientaux ou occidentaux de L’Europe où le système libéral accéda au débout
du XX ème siècle au pouvoir sans que preexistent ses conditions historiques, dans cet
État, tout entier catholique, après la chute de la monarquie em 1910, un petit groupe
de libéraux, recrutés pour la plupart dans la mince couche de l’intelligentsia de la
capitale, tenta d’un seul coup d’ériger cette forme politique moderne qui fut dans les
grands États de l’Europe occidentale le résultat de luttes séculaires aux issues
indécises. Au Portugal, dès 1910, s’engagea une guerre d’extermination contre
l’Église catholique, tandis que les groupes libéraux et démocrates au pouvoir étaient
dèjá ménacés eux-mêmes par une vive agitation de la gauche qui trouvait dans les
conditions de vie de la population un terrain favorable. 112

Esta reflexão de Nolte remete para um fenómeno de uma certa forma idêntico aquele vivido na
Rússia, quando os bolcheviques tentam arrancar o país, país em muitas aspetos medieval ainda em
1917, por meio da revolução, e trazê-lo para o século XX, dum só golpe, sem que as condições préhistóricas existissem igualmente…
Voltando a Portugal, é assim, neste contexto e com este enquadramento, que me proponho
começar a análise de parte do arquivo à minha disposição, a restante análise remetê-la-ei para a tese
de doutoramento que me proponho fazer sobre este mesmo arquivo e a que já fiz alusão na Nota
Prévia.
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6.

O ARQUIVO

QUADRO CRONOLÓGICO-TEMÁTICO DO ARQUIVO DE JOSÉ LUCIANO SOLLARI ALLEGRO
67 Documentos com data e inteligíveis

Começo por publicar os quadros gerais para, desta forma, dar uma visão global do arquivo e
da especificidade do seu conteúdo, posteriormente, analisarei dois quadros com mais profundidade:
o das «Relações com a Igreja»; e o das «Relações com os Militares». Procurarei analisar documento
a documento e a importância dos mesmos; sobretudo, numa perspetiva algo ambiciosa de melhor
compreensão, ou de subsídios, por pequenos que possam ser, para uma melhor compreensão do
que foi o Salazarismo ou, num sentido, mais lato, do que foi o Estado Novo formado por Salazar.

Quadro 1
Doc.
N.º

Data

SUMÁRIO

TEMA

1

1940.06.21

Carta do Papa Pio XII a Salazar

Relações com a Igreja

Dactilografada

2

1945/00/00

Reunião em Coimbra de comemoração do curso jurídico 1910-15

Notícia da Imprensa

Fotocópia de notícia

3

1950.06.07

Nota interna de Salazar ao seu Secretário José Luciano Sollari Allegro

Nota interna a secretariado

Manuscrito por Salazar

4

1951.05.31

Carta a Salazar de Charles Maurras

Relação com ideólogo

5

1951.06.29

Carta de Salazar ao Dr. Ruy Luís Gomes do Partido Comunista Português

Relações com a oposição

6

1951.06.29

Cópia de carta de Salazar ao Dr. Ruy Luís Gomes do P. Comunista Português

Relações com a oposição

7

1951.07.07

Carta de Salazar ao Dr. Ruy Luís Gomes do Partido Comunista Português

Relações com a oposição

Idem

8

1951.07.18

Relações com Editoras

9

1951.07.18

Questões editoriais; Coimbra Editora
Nota de instruções a propósito do discurso proferido aquando da campanha do
General Craveiro Lopes

Dactilografada
Manuscr. Salazar e
J.L.S.A.

10

1951.08.21

Nota interna de Salazar ao seu Secretário José Luciano Sollari Allegro

11

1952.05.30

12

1952.07.02

Espírito programático da União Nacional (Documento incompleto)
Carta a alto dignitário da Igreja de Moçambique sobre questões laborais dos
Ferroviários da Beira

13

1952.08.17

Anotações sobre aposentações de juízes

Relações com magistrados

14

1953.11.06

Carta de Salazar de agradecimentos ao Embaixador do Brasil Olegário Mariano

Relações com dignitários

Dactilografada/

estrangeiros
Relações com cidadãos
ilustres
Relações com cidadãos
ilustres
Relações com o Fundo do
Teatro

manuscrita por J.L.S.A.

15

1953.01.30

Carta de pêsames de Salazar; morte do Eng. Vicente Ferreira

16

1953.06.12

Convite de A. Assis Teixeira para Salazar assistir a uma reunião e a uma missa

17

1954.01.08

Contas da Companhia de Teatro e prejuízos do exercício anual

57

Páginas

3

Nota

Dactilografada
Dactilogr./assin. J.L.S.A.

2

Nota interna a secretariado
Oferendas de cidadãos
Relações com filiados na U.
Nac.

Idem

Manuscrito por Salazar
Dactilografada
Dactilografada (original
doc. 31, manus. Salaz.)

Relações com a Igreja
F. e V.

Manuscrito por Salazar

Dactilografada
F/V

Manuscrito
Manuscrito por Salazar

18

1954.06.12

Carta de Salazar ao Eng. Cunha Leal

Nota à Imprensa

Dactilografada

19

1955.01.23

Nota interna sobre publicação de uma entrevista

Nota interna a secretariado

Manuscrito por Salazar

20

1955.03.14

Relações com Arquitectos

21

1955.03.25

22

1955.12.02

Nota sobre a construção do Hotel Tivoli em Lisboa
Carta dos pescadores a pedir autorização para oferecer a Salazar um «Peixe Rei» conforme a tradição
Nota de Salazar relativa a pousadas e abrigos na Ilha da Madeira, denominação e
modus faciendi

23

1956.06.25

24

3

Manuscrito por Salazar

Relações com cidadãos
Relações com Organismos
Oficiais

5

Manuscrito
Dactilografada/
manuscrita

Relações com a Monarquia

3

Manuscrito por Salazar

1956.08.05

Carta a Sua Alteza o Senhor Dom Duarte
Nota sobre a inauguração dos serviços de fototelegrafia entre Lisboa e Lourenço
Marques pela Marconi

25

1957.01.16

Nova carta a Sua Alteza o Senhor Dom Duarte

Relações com a Monarquia

5

Manuscrito por Salazar

26

1957.01.16

Transcrições por J.L.S.A. das cartas de Salazar a Sua Alteza o Senhor D. Duarte

3

Manuscrito por J.L.S.A.

27

1957.01.22

Carta protocolar de agradecimentos e lisonjas do Marechal Weigand a Salazar

Relações com a Monarquia
Relações com militares
estrangeiros

28

1957.02.24

Carta ao Provedor da Santa Casa de Santa Comba Dão a enviar cheque de 5.000

Relações com Misericórdias

Dactilografada
Manuscrito por J.L.S.
Allegro

Relações com a Imprensa

Manuscrito por Salazar

escudos oferecido por um português residente no Brasil
29

1957.03.18

Notas sobre construção de um Hotel em Lisboa

Nota interna a secretariado

Manuscrito por Salazar

30

1957.06.08

Nota sobre resultado de um concurso para aumento de um quartel

Relações com militares

Manuscrito por Salazar

31

1957.07.02

Carta ao Bispo da Beira sobre questões laborais dos Ferroviários da Beira

Relações com a Igreja

32

1957.11.30

Nota interna a secretariado

33

1957.12.10

Nota ao Secretariado sobre as eleições para a Presidência da República
Notas ao Secretariado sobre homenagem a Santos da Cunha em Braga e temas de
Finanças

34

1957.12.13

(avaliações das empresas e pagamento de cotas atrasadas)
Mensagem de solidariedade de Salazar aos Goeses por interposta pessoa – Dª.
Telma Rocha

Missiva aos Goeses

35

1958.01.15

Carta ao Reitor da Universidade de Coimbra

Relações com Reitores

36

1958.05.??

Carta de informação e incitamento de Maria Camilla Carneiro Pacheco

Relações com cidadãos

Dactilografada

37

1958.06.11

Telegrama da Direcção e operários da Fábrica Barcelense

Relações com a Indústria

Manuscrito pelos C.T.T.

38

1958.12.24

Carta de incitamento e de louvor de Josefa Violante Soares da Rocha

Relações com cidadãos

Dactilografada

39

1959.01.05

Carta de esclarecimento de Salazar ao Dr. Ferro Alves

Dactilografada

40

1959.01.29

Carta de reconhecimento de Mr. J. Brown a favor do Goês Donald Nazareth

Relações com cidadãos
Relações com cidadãos
estrangeiros

41

1959.01.07

Carta de explicações e de reprimenda ao Dr. Ângelo César

Relações com a Imprensa

Dactilografada

42

1959.04.28

Relações com a Igreja

Dactilografada

43

1959.04.16

Carta elogiosa do Cardeal Cerejeira a Salazar
Instruções de Salazar a propósito do In Memoriam consagrado ao General
Domingos de Oliveira

Relações com militares

Dactilografada

44

1959.05.02

Informação à Imprensa do Secretariado Nacional da Informação

Dactilografada

45

1959.08.01

3

Dactilografada

46

1959.11.04

Relações com cidadãos

3

Dactilografada

47

1959.12.04

Relações com cidadãos

4

Dactilografada

48

1960.01.11

Carta do cidadão Goês Donald Nazareth de agradecimentos e de esclarecimentos
Carta a uma cidadã a prestar esclarecimentos sobre ensino e sobre o Bispo do
Porto.
Carta a uma cidadã a precisar melhor pontos já citados em correspondência
anterior
Carta de Salazar ao General Benard Guedes a sugerir o adiamento da II Semana de
Estudos

Relações com a Imprensa
Relações com cidadãos
estrangeiros

2

Dactilografada

49

1960.02.06

Carta ao cidadão russo Gleb Borissovitch Axelrod sobre Concurso Viana da Mota

Relações com militares
Relações com cidadãos
estrangeiros

3

Dactilografada

50

1960.04.21

Nota de júbilo ao cardeal Patriarca de Lisboa enquanto Cardeal Legado em Brasília

Relações com a Igreja

2

Manuscrit. J.L.S. Allegro

51

1960.06.17

Nota incompleta sobre festas religiosas

Relações com a Igreja

52

1961.03.25

Carta de aclamação a Salazar de Octávia Isabel Lucas

Relações com cidadãos

58

Nota interna a secretariado

2

Manuscrito por Salazar

3

Manuscrito por Salazar
Manuscr. Salazar /
excerto
notícia de jornal
acoplada
Dactilografada

2

5

Dactilografada

Dactilografada

Manuscrit. Salazar
2

Dactilografada

53

1961.02.25(?)

54

1961.03.??

55

1961.04.13

Carta do General Júlio Botelho Moniz a Salazar a clamar contra a situação política
no País
Carta resposta de Salazar ao General Botelho Moniz e Comandante Almeida
Fernandes
Decreto publicado no D.R. a exonerar o General Botelho Moniz e outras altas
patentes militares

Relações com militares

2

Dactilografada

Relações com militares

3

Manuscrit. Salazar

Relações com militares

Dactilografada

e a proceder a novas nomeações, do próprio Salazar e de Adriano Moreira
56

Portaria a nomear e a exonerar altas patentes militares e civis para altos cargos

Relações com militares

6

Manuscrita

militares e civis
57

1961.04.27
1961.07.07

Carta de encorajamento do Cardeal Cerejeira a Salazar
Carta ao Dr. Alberto Madureira a declinar a necessidade da criação da "União
Patriótica"

58

Relações com a Igreja
Relação com cidadãos

59

1962.10.20

Despacho sobre os serviços da Censura

Despacho oficial

60

1963.12.09

Relações com a Igreja

61

1966.08.16

Nota de agradecimento do Cardeal Patriarca
Carta a um seu ministro teorizando sobre a localização da estátua de Nuno Álvares
Pereira na Batalha

62

1967.01.16

Carta da Irmã Lúcia à Governanta de Salazar

Relações com ministros
Relações entre católicos
próximos

Dactilografada
2

Dactilografada
Dactilografado
Manuscr. p/Card.
Patriarca

7
2

Manuscrito de J.L.S.A.
Manuscrita por irmã
Lúcia

de Salazar
63

1967.01.17

64

1975.05.09

Instruções ao secretariado a propósito de um jornal não ter publicado
integralmente uma dada entrevista
Certidão de óbito; Testamento; Relação de bens de Maria de Jesus Caetano Freire.
Governanta de Salazar

65

1975.09.05

66

1975.05.09

67

1971.12.30

Manuscrito por Salazar

Testamento de serviçal

11

Manuscritos notariais

Anexo ao Testamento identificando legatários e herdeiro

Testamento de serviçal

2

Dactilografado

Anexo ao Testamento – avaliação de bens
Discurso pronunciado na Câmara Municipal de Lisboa pelo Vereador Sebastião
Alves
a propósito de um monumento a Salazar

1975.05.09

Fim do Quadro N.º 1.

59

Relações com a Imprensa

Discurso de um Vereador

Dactilografado
7

Dactilografado

QUADRO NÚMERO 2

QUADRO TEMÁTICO DO ARQUIVO DE JOSÉ LUCIANO SOLLARI ALLEGRO
217 DOCUMENTOS SEM DATA E INTELIGÍVEIS

D.
Nº.
1
2
3

SUMÁRIO
Telegrama de felicitações pela sua reeleição, ao Presidente da República Italiana
Carta resposta ao Sr. José Maria de Freitas que solicitava ocupação auferindo maiores
proventos

4

Documento que trata do rumor da ida da prata para Inglaterra (incompleto)
Telegrama de agradecimento de Salazar ao Dr. Caeiro da Mata, Embaixador de Portugal em
Vichy

5

Carta de Salazar a contestar argumentos de um cidadão da Beira (Moçambique)

6
7

Carta de Salazar ao Eng. Cunha Leal
Nota (incompleta) de esclarecimento sobre custos da Ponte sobre o Tejo em Vila Franca de
Xira

8

Nota da Presidência da República sobre a inauguração do Cristo-Rei

9

Notas de João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) sobre planeamento

TEMA
Relações com Chefes de
Estado

Pág.s

NOTAS

2

Dactilografado

Relações com cidadãos

2

Man. por J.L.S.A.

Bancarrota da 1ª República

2

Dactilografado

Relações com Embaixadores

Man. por Salazar

Relações com cidadãos
Relações com cidadãos
proeminentes

Dactilografada
Man. por Salazar

Relações com cidadãos

Dactilografada

económico e a estrutura financeira interna em Portugal

Relações com a Igreja
Reforço e justificação de
políticas
prosseguidas pelo Estado
Novo

10

Carta ao Dr. Sollari Allegro sobre um artigo referente à remessa da prata para Londres

Relações com cidadãos

Dactilografada

11

Carta de Salazar ao cidadão José Maria de Freitas a anunciar donativo de 30.000 escudos

Relações com cidadãos

Dactilografada

12

14

Nota de Estado, de parabéns ao General Weigand pelo seu aniversário

15

Nota de cumprimentos ao Dr. Bissaya Barreto pelo seu jubileu

16
17

Nota de Estado a agradecer a hospitalidade de Franco
Nota de agradecimento ao Sr. João Duarte, Gerente da Fábrica Barcelense, e a todo o pessoal
da fábrica

Relações com Editoras
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com Chefes de
Estado

2

13

Nota à Editora sobre determinado trabalho editorial: tamanho e custos
Nota de felicitações endereçado ao historiador da Academia Francesa, Daniel Rops, pela sua
eleição p/ a mesma.

2

18

Carta de agradecimentos de Salazar ao Presidente da Assembleia Nacional

19

Carta em francês a uma jornalista estrangeira da revista "Vers L'Avenir"

20

Carta ao Sr. Hassan - Tabet Rifaat a agradecer carta e artigo sobre Goa, Damão e Diu

21
22

Carta a António Correia de Oliveira a anunciar que se fará representar numa cerimónia
Documento resumo da Obra de Salazar na Pasta das Finanças (27 de Abril de 28 a 28 de
Agosto de 40)

Relações com cidadãos
Relações com a Assembleia
Nacional
Relações com jornalistas
estrangeiros
Relações com jornalistas
estrangeiros
Relações com dignitários do
regime
Justificação de políticas do
Estado Novo

23

Carta resposta a um cidadão que indaga sobre o Bispo do Porto

Relações com cidadãos

24

Nota de esclarecimento sobre afirmações do candidato oposicionista Eng. Sá Cardoso,

Relações com a oposição

sobre a não admissão de Portugal na O.N.U.

60

2

Dactilografada

9

Dactilografadas

Man. por Salazar
Dactilografada
Dactilografada
Dactilografada
Dactilografada

F. e
V.
F. e
V.

Dactilografa
Dactil./ corrigida por
Salazar
Dactil./ corrigida por
Salazar
Dactil../ corrigida por
Salazar
Dactilografada

11

Dactilografada
Dactilografada

2

Dactilografada

25

Decreto de exoneração de altas patentes militares e civis

Relações com militares

26

Relações com militares

Manuscrito

27

Portaria de nomeação de alta patente militar
Portaria de exoneração do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General José António da Rocha Beleza
Ferraz

Relações com militares

28

Nota de agradecimento ao Dr. Amândio Tavares, Reitor da Universidade do Porto

29

Nota de agradecimento ao Presidente da República no momento da sua visita à ilha do Sal

Relações com Reitores
Relações com Chefe de
Estado

30

Nota ao Ministro do Ultramar no momento da sua visita à ilha do Sal

Relações com Ministros

31

Nota de agradecimento ao Reitor da Universidade de Coimbra

32

Nota de agradecimento ao Governador Geral de Moçambique

Relações com Reitores
Relações com
Governadores Gerais

2

33

Nota de agradecimento ao Vigário Capitular de Aveiro

34

Nota de agradecimento ao Governador do Estado de Pernambuco - Etelvino Luís de Albuquerque

Relações com a Igreja
Relações com dignitários
estrangeiros

2

35

Nota de agradecimento ao Rei Humberto de Saboia

36
37

Nota de solidariedade ao Dr. João Ameal pelo acidente de seus Pais
Nota de solidariedade a Sua Eminência o Cardeal Patriarca por motivo da inauguração da nova Igreja de Lousado
(existe o original manuscrito por Salazar)

Manuscrito
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. Salazar /
S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

38

Nota de cumprimentos e de louvor ao Dr. Bissaya Barreto no momento do seu jubileu

39

Nota de agradecimentos ao Comendador Albino Braga Cruz pelo acompanhamento nas homenagens ao P.R.

40

Nota de pêsames ao Eng. Duarte Amaral pela morte de sua Mãe

41

Nota de agradecimento ao Sr. Albino Sousa Cruz, do Real Gabinete Português no Rio de Janeiro

42

Nota de regozijo e cumprimentos ao presidente da República dos Estados Unidos do Brasil

43

Nota de agradecimento pela gentileza da hospitalidade recebida, ao Generalíssimo Franco

Relações com a Igreja
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com dignitários
do regime
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com Chefes de
Estado
Relações com Chefes de
Estado

44

Nota de agradecimento ao Sr. João Duarte da Fábrica Barcelense

Relações com cidadãos

3

45

Nota ao Cardeal Patriarca sobre nova Igreja em Louzado

46

Nota ao Eng. Pedro Inácio Álvares Ribeiro a desejar felicidades num dado dia de festa

47

Nota ao Eng. Barbosa Carmona sobre inauguração de nova ponte sobre o Tâmega

48

Nota (telefonar) ao Dr. Fezes Vital a solicitar confirmação de presença em evento no Palácio de S. Bento

49

Carta ao Presidente da Câmara de Aguiar da Beira

50

Carta ao Governador do Distrito autónomo do Funchal

Relações com Igreja
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com Presidentes
de Câmaras
Relações com
Governadores Civis

2
F. e
V.

51

Carta a Maria da Luz d´Oliveira e colegas (???)

52

Nota interna a dar instruções para tirar cópias sem sujar original

53

Carta de agradecimentos ao Sr. Afonso Lourenço da Silva, de Pedrógão Pequeno

54

Carta ao Presidente da Assembleia Nacional (???)

61

2

Relações com monarquia
Relações com dignitários
do regime

2

2

Relações com cidadãos
Nota interna ao seu
secretariado

2

Relações com cidadãos
Relações com dignitários
do regime

2
2

Manuscrito

Man. S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

Relações com cidadãos
proeminentes
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

55

Carta ao Sr. António Correia de Oliveira dando conta da representação do Governo por um dos seus membros

56

Nota interna a dar instruções para tirar diferentes cópias de uma dada carta

57

Nota interna a chamar a atenção para um dado endereço

58

Nota a MELO E IRMÃO sobre melhoria da qualidade de roseiras

59

Nota de pêsames ao Dr. Rodrigues Queirós da Faculdade de Direito de Coimbra

60

Carta ao Cónego Martins sobre determinado concurso

61

Nota dando conta da exoneração a seu pedido da U.N., do Eng. Cancela de Abreu

62

Carta em francês de agradecimentos e gratidão ao cidadão St. Bay (?)

63

Nota a solicitar ao SNI 40 exemplares dos Discursos (tradução francesa)

64

Nota de agradecimento ao Embaixador de Espanha em Portugal, Nicolau Franco

65

Cartão de visita de apresentação de cumprimentos por parte de Salazar

66

Carta ao Presidente da Câmara de Braga, por ocasião do 30º aniversário da Revolução Nacional

Relações com cidadãos
Relações com Presidentes
de Câmaras

67

Nota de agradecimento ao Brigadeiro Pimenta de Faria, Comandante Militar da Índia

Relações com Militares

68

Nota irónica comparando Ataturk e Salazar, e o partido único na Turquia versus a U.N., em Portugal

69

Nota de agradecimento e votos de bom ano ao Embaixador de Portugal em Londres (R.U.)

70

Nota de agradecimento e de cumprimentos endereçada a Dª. Marília Salazar de Melo

71

Nota de instruções ao seu Secretariado, de como distribuir determinado documento

Relações com a oposição
Relações com
Embaixadores
Relações com familiares
(?)
Nota interna ao seu
secretariado

72

Nota ao Patriarca das Índias, em Goa, a agradecer um telegrama

73

Nota ao Secretariado alertando para a necessidade de conferir as datas nas notas oficiosas

74

Nota a Gerhard Arzmüller a solicitar que transmita agradecimentos aos "Pequenos Portugueses" – Viena

75

Nota de pêsames ao Eng. Duarte Amaral pela morte de sua Mãe

Relações com a Igreja
Nota interna ao seu
secretariado
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com dignitários
do regime

76

Nota de agradecimento à Verª. Madre Brito, Directora da Federação Nacional e dos Institutos

Relações com a Igreja

Nota a fornecedores
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com a Igreja
Relações com a União
Nacional
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com S.N.I.
Relações com dignitários
estrangeiros

Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria
77

Nota de agradecimento ao Comendador Albino Souza Cruz pelas homenagens prestadas

Relações com dignitários
estrangeiros

ao Presidente da República por ocasião da sua visita ao Brasil
78

Nota de agradecimento à Direção do Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, por

Relações com dignitários
estrangeiros

ocasião da visita do Presidente da República ao Brasil
79

Nota de agradecimento ao Comendador Albino Souza Cruz, pelo telegrama por este enviado e

Relações com dignitários
estrangeiros

manifestando gratidão pelo servir e acompanhar a Mãe Pátria por parte dos portugueses no Brasil
80

Nota ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil dando conta da preocupação
com as notícias dos jornais e regozijando-se com o fim da crise

62

2

F/V
2

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Dactil., autor
indefinido
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por S.
Allegro
Man. por S. A.,
existe
o original man.
por Salazar
Manuscrito por
S. A., existe
o original man.
por Salazar
Manuscrito por
S. A., existe
o original man.
por Salazar
Manuscrito por
S. A. existe
o original man.
por Salazar
Man. por Sollari
Allegro

Relações com Chefes de
Estado

Man. por Sollari
Allegro

81

Nota de agradecimento e de regozijo ao Ministro das Relações Exteriores do Brasil pelas duas nações

Relações com dignitários
estrangeiros

Man. por Sollari

estarem tão identificadas no propósito de estabelecer uma comunidade luso-brasileira
82

Estudo interno sobre Estadistas com 25 anos ou mais de exercício ininterrupto

83
84

Nota de pêsames à Família de Giovanni Papini em Florença
Nota a um fornecedor de flores a indagar quem foi o ofertante de um ramo de gladíolos ao Presidente do
Conselho

85

Nota de agradecimento à Verª. Madre Brito, Directora da federação Nacional e dos Institutos

Allegro
Nota preparada pelo seu
secretariado

Dactilografada

Relações com dignitários
estrangeiros

2

Man. por S.
Allegro
Man. por S.
Allegro
Man. por
Salazar

F. e
V.

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

Relações com cidadãos
Relações com a Igreja

Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria (doc. original)
86

Nota com instruções a Bernardo Amaral Figueiredo (empresa especializada em eventos, festas, congressos )

87

Anotações sobre o Dec. 40.900 que estabelece o regime a que ficam sujeitas as associações
e organizações dos alunos do ensino superior

88

Anotações sobre legislação relativa a Turismo

89

Indicações ao S.N.I. sobre publicação de brochura em França a entregar na Casa de Portugal

90

Notas sobre intervenções na rádio do Presidente do Conselho

91

Nota ao secretariado sobre publicação do decreto de nomeação de ministros e secretários

92

Nota ao Presidente da Junta Central da Legião Portuguesa contra intervenção russa na Hungria (1956)

Relações com
fornecedores
Instruções e directivas
sobre
o ensino superior
Relações com C.
Municipais/Turismo
Relações com S.N.I.
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Relações com a Legião
Portuguesa

4

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

e incentivando à defesa da civilização ocidental como há 20 anos atrás
93

Nota de informação sobre nomeações e exonerações de ministros e subsecretários de Estado,

Nota interna ao seu
secretariado

Man. por
Salazar

com instruções para publicação no Diário do Governo
94

Acordo sobre parecer jurídico sobre nomeação do Padre Martins Fontoura na situação de reforma

95

Nota sobre cerimónia de transmissão de poderes entre Ministros

96

Nota sobre comunicado da Republica Popular do Congo entregue à missão portuguesa na O.N.U.

Relações com serviços
jurídicos
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado para
entregar à imprensa

F. e
V.

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

na esperança de que o Governo português possa contribuir para a paz e a segurança na região
97

Nota sobre dimensões de uma fotografia para o Embaixador (não identificado no documento)

98

Nota sobre nomeação do Dr. Martins da Cunha logo que o Ministério da Justiça dê autorização

99

Notas ao Secretariado sobre uma publicação a editar

100

Indicação sobre o Duque de Palmela e publicação do testamento da rainha

101

Nota sobre índice de publicação

Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

102

Carta à Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Santa Comba Dão sobre envio de cheque de 200

Relações com Santa Casa

contos para a instituição
103

Listagem com descriminação de verbas para instituições de assistência e solidariedade sociais

104

Nota ao Secretariado sobre emenda introduzida no artigo 8 (')

da Misericórdia
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

105

Carta ao Dr. Ramada Curto sobre artigo no D. N. contra a Comissão Distrital da Ordem dos Advogados

Relações com advogados

e na qual Salazar lamenta não poder estar presente em dada cerimónia não identificada

63

2

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
(original)

106

Nota sobre envelope dirigido a Salazar para tentar identificar o autor "português do Brasil"

107

Nota para aquisição de 5 sacos de semente Dinamarquesa (batata)

108

Nota em francês de felicitações sobre uma publicação não identificada

109

Nota a mandar indagar se será possível obter os 5 sacos de semente de batata dinamarquesa

Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

inclui nota no verso a indagar quando se devem enviar as sementes para Santa Comba
110

Carta em francês a uma cidadã francesa agradecendo a mesma e o conteúdo simpático para com Portugal,

Relações cidadãos com
estrangeiros

possivelmente Christine Garnier
111

Nota sobre a batata dinamarquesa versus irlandesa e alemã, esta última no verso

Nota interna ao seu
secretariado

112

Carta de pêsames a Maria Teresa Vasconcelos Pessoa Monteiro pelo

Relações com cidadãos

F/V

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
/ verso man.
por S. Allegro
Carta redigida
por Salazar e
assinada por S.
Allegro
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

falecimento de seu pai - Rua 5 de Outubro, Porto
113

Nota aos Ministérios da Finanças e da Marinha sobre o regime fiscal para o navio Gil Eanes

Relações com Ministérios

114

Notas à PIDE: pedir visto para Ivo Cruz se deslocar à Roménia e para limitar nos jornais

Relações com a P.I.D.E.

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

as notícias relacionadas com o Alferes Mourão ( por, aparentemente, ter ingerido os óculos?)
115

Nota de correcção a um texto

116

Nota sobre a rotação de juízes

Nota interna ao seu
secretariado
Relações com
Magistrados

117

Carta de agradecimento ao Sr. António do Nascimento da Silva de Ponte do Lima

Relações com cidadãos

118

Recusa de intervenção do poder central, caso remetido ao Governador Geral

119

Carta sobre Hotel de Abrantes e financiamento do hotel pela Caixa Geral de Depósitos

Relações com cidadãos
Nota interna ao seu
secretariado

120

Carta de agradecimento a um Padre não identificado por dar informações sobre portugueses

Relações com a Igreja

F/V

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

leais ao regime, a partir de informações recolhidas junto de inimigos da situação, comunistas ou outros.
121

Nota ao Secretariado sobre diferentes máquinas de escrever

122

Nota sobre cheque de U.S.D. 10 a remeter ao Reverendo Fulton Sheen

123

Nota sobre a nomeação de Ministros e Secretários de Estado: Kaúlza de Arriaga a Secretário

Nota interna ao seu
secretariado
Relações com a Igreja
Relações com Ministros e
Secretários de Estado

F. e
V.

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

de Estado da Aeronáutica e Correia de Oliveira a Ministro Adjunto do Presidente do Conselho
Nota interna ao seu
secretariado

124

Nota ao Secretariado a alterar hora de entrevista

125

Nota sobre o Decreto da Faculdade de Economia em que falta a assinatura de um Ministro

126

Nota sobre a admissão de um candidato a um dado cargo não identificado

127

Nota a mandar enviar ofício para a Câmara Corporativa e telefonar ao Presidente a informar

128

Nota ao Secretariado a pedir a conta não identificada dos Hospitais da Universidade

129

Nota a solicitar identificação de uma dada revista internacional para nota de rodapé dos discursos

130

Nota sobre a revisão da edição dos discursos de Salazar

131

Nota sobre as eventuais comemorações do Infante D. Henrique e Nuno Álvares Pereira

132

Anotações para as edições dos seus discursos

Relações com Ministros
Nota interna ao seu
secretariado
Relações com Câmara
Corporativa
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

133

Nota sobre artigo do Diário de Notícias e o oposicionista Sá Cardoso

Relações com a Imprensa

64

2

2

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar / S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

Relações c/Assembleia
Nacional

3

Relações com editores

2

136

Indicações ao Editor sobre edição de livro ( ??? )
Profecia existente na Biblioteca da Ajuda, do ano de 1736, sobre um futuro regicídio e o surgimento de um
homem providencial da autoria de Maria de Nª. Srª. Patrocínio

Do foro profético

Manuscrito

137

Poesia de Salazar sobre a bandeira nacional quando aluno do Seminário de Viseu

Do foro pessoal

Dactilografada

138

Notas de cumprimentos ao Engenheiro Ezequiel de Campos;

139

Nota ao Orfeão Académico de Coimbra conferindo-lhe o grau da Ordem de Benemerência

140

Nota ao Gabinete Português de Leitura agradecendo incentivos e o seu contributo no sucesso visita P.R.

141

Várias notas ao secretariado: sobre cópias de documentos; pêsames ao João Ameal e entidade inidentificável

142

Nota de regozijo pelo bom acolhimento das populações ao P.R. aquando da sua visita a Angola

143

Nota ao Presidente do Brasil de agradecimentos pela viagem efectuada a Portugal

Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com
Colectividades
Relações c/cidadãos
estrangeiros
Nota interna ao seu
secretariado
Relações com Presidente
da República
Relações com dignitários
estrangeiros

144

Carta ao Dr. Ramada Curto por altura do seu abandono da advocacia

145

Nota ao Instituto do Vinho do Porto sobre propaganda na Casa de Portugal em Paris

146

Nota sobre convidados para jantar de Queluz, utilização oficial de viatura, e cumprimentos ao Rei Humberto

Relações com Advogados
Relações com organismos
Oficiais
Nota interna ao seu
secretariado

147

Nota ao Cardeal Gouveia de Lourenço Marques, a agradecer telegrama

Relações com a Igreja

148

Nota ao Arcebispo de Coimbra de cumprimentos por festa jubilar

Relações com a Igreja

149

Relações com a Igreja

151

Nota de pêsames ao Cabido da Diocese de Leiria, por morte do Bispo
Nota ao Doutor Pedro Colman da Universidade do Rio de Janeiro a agradecer telegrama com votos de festas
felizes
Nota a José C. M. Soares, Ministro das Relações Exteriores do Rio de Janeiro, a agradecer manifestações de
carinho

152

Carta ao Presidente da República em visita a Sá da Bandeira, agradecendo telegrama de júbilo

153

Carta de pêsames a Raquel Vicente Ferreira pela morte do marido

154

Carta de pêsames a Condessa de Sevilha, não identificada

155

Carta de pêsames ao Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha, a propósito de uma tragédia de aviação

156

Carta de agradecimento ao Embaixador de Portugal em Londres, sobre mensagem do 1º Ministro MacMilan

157

Carta a uma Alteza local na Índia agradecendo lealdade a Portugal

158

Condolências à família de Giovanni Papini em Florença

159

Carta ao Orfeão Académico de Coimbra conferindo a ordem de Benemerência (original)

160

Carta ao Cônsul português em Bayonne sobre viagem de Madame Garnier e a pedir marcação de lugar até Paris

Relações com cidadãos
Relações com a
aristocracia
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com
Embaixadores
Relações com a
Monarquia
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com
Colectividades
Relações com Organismos
Oficiais

161

Nota ao Bispo de Macau formulando votos pessoais de sucesso no cargo

Relações com a Igreja

162

Carta de pêsames ao Barão de Hoyningen-Huene

163

Carta de agradecimentos ao Professor Luís Ferreira no momento da sua visita a Portugal

164 Carta de agradecimento a Dª. Gertrude Ondrej-Provicz e endereçando votos de felicidades para o seu casamento

Rel. com a aristocracia
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com cidadãos
estrangeiros

165

Relações com Ministros

Man. por S.A /
Salazar
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
J.L.S.A.
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

134

Nota sobre exposição a fazer à Assembleia Nacional

135

150

Nota ao Ministro da Justiça a transmitir os pêsames pela morte de um familiar

65

Relações com Reitores
Relações com dignitários
estrangeiros
Relações com Presidência
da República

F. e
V.
2

2

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

166

Carta de pesar a Santos da Cunha, Presidente da Camara Municipal de Braga

167

Carta de agradecimento a estrangeiro não identificado de Salisbúria, agradecendo fotografia

168

Nota à Delegação de Portugal em Roma a confirmar recepção de personagem não identificada em Lisboa

169

Nota de cumprimentos ao Comendador Sousa Cruz no Rio de Janeiro

Relações com Presidentes
de Camaras
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com
Embaixadores
Relações com
Comendadores

170

Nota a Francisco da Silva e Moura, na Índia Portuguesa, a acusar recepção e esforços do governo para

Relações com cidadãos

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

lhe devolver o filho
171

Nota a desejar as maiores felicidades ao Governador Geral de Angola

Relações com
Governadores
Relações com
Governadores

172

Nota de agradecimentos ao Governador Geral de Moçambique

173
174

Nota de agradecimentos e a desejar um ano feliz ao Eng. P. Teixeira
Nota de agradecimento redigida em francês e endereçada a Luigi Federzani por carta recebida e votos de Bom
Ano

175

Nota de agradecimento a Martin Aulajo por carta recebida

176

Nota de pêsames à viúva de Artur Bernardes

177

Nota de agradecimento ao Embaixador de Portugal em Londres, Teotónio Pereira

178

Nota de agradecimento por telegrama recebido ao Eng. Paiva Teixeira

179

Nota de agradecimento ao Coronel Ribeiro Casais em Goa

180

Nota de agradecimento e votos de boas festas ao Embaixador de Portugal em Paris

181

Nota de agradecimento ao Senhor Dino Grandi, em São Paulo, por intermédio do Consulado de Portugal

182

Nota de agradecimento e votos de felicidades endereçados ao Governador Geral de Moçambique

183

Nota de agradecimento ao Embaixador do Brasil em Paris, Melo Franco

184

Nota de agradecimento à Administração da empresa Soful, em Sá da Bandeira

185

Nota de pêsames a António Figueiredo e Silva, Viseu

186

Nota de agradecimento à família Frota, de Sá da Bandeira

187

Nota de agradecimento ao Governador Geral de Moçambique

Relações com militares
Relações com
Embaixadores
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com
Governadores
Relações com
Embaixadores
Relações com
empresários
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com
empresários
Relações com
Governadores

188

Nota de agradecimento a Gerhard Arzmueller pelo telegrama e cumprimentos dos

Relações com Cônsules

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

Relações com cidadãos
estrangeiros

(original)
Man. por
Salazar

Relações com cidadãos
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com cidadãos
estrangeiros
Relações com
Embaixadores
Relações com cidadãos
proeminentes

"Pequenos Portugueses de Viena"
189

Nota a Ferzse Dadysethuna, em Damão, a informar que não é possível manter o Capitão Loureiro na

2

chefia do Distrito mas que o governo vai procurar uma solução
190

Nota a indagar sobre a nomeação do Reitor do Colégio Santo António dos Portugueses em Roma

191

Nota sobre comércio com o Brasil

192

Despacho sobre a Comissão Nacional e a Comissão Executiva da União Nacional

193

Nota a indeferir uma entrevista a um jornalista com a promessa de o fazer mais tarde

194

Carta ao Presidente da República Italiana de felicitações pela eleição para o cargo e formulando

Manuscrito por
Salazar
Manuscrito por
Salazar
Manuscrito por
Salazar

Relações com a Igreja
Nota interna ao seu
secretariado
Relações com a União
Nacional
Relações com a Imprensa
Relações com Chefes de
Estado

2
3

Man. p. Salazar
Man. por
Salazar

votos pelo estreitamento das relações existentes entre a República Italiana e a República Portuguesa
195

Original da nota sobre um jantar em Queluz

66

Nota interna ao seu
secretariado

Man. por
Salazar

196

Nota de agradecimento do Cardeal Patriarca a Salazar

Relações com a Igreja

197

Nota de solidariedade do Cardeal Patriarca a Salazar (morte da Mãe de Salazar?)

198

Nota sobre a recomposição da União Nacional (incompleta)

199

Nota sobre a realização de dois banquetes

200

Nota sobre a publicação dos "Monumenta Henricina" e do Congresso Internacional dos Descobrimentos

Relações com a Igreja
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

201

Nota de agradecimento e formulando votos de Bom Ano ao Doutor Pedro Colman,

Relações com Reitores

Man. pelo
Cardeal
Patriarca
Man. pelo
Cardeal
Patriarca

3

Dactilografada
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por S.
Allegro

Reitor da Universidade do Rio de Janeiro
202

Nota de esclarecimento a Alexandre Freire sobre requerimentos do mesmo cidadão a propósito da

Relações com cidadãos

F. e
V.

Man. por
J.L.S.A.

adjudicação de um dado contrato e a informar do remetimento do mesmo para o Ministério do Ultramar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

203

Instruções ao secretariado para enviar um telegrama a um condiscípulo que escreveu ao S. Allegro

Relações com cidadãos

204

Nota de agradecimento pelos 25 anos de entrada no governo

Relações com cidadãos

205

Nota de agradecimento ao Presidente da Junta Central da Legião Portuguesa, Eng. André Navarro pela

Relações com a Legião

disponibilidade da Legião em lutar pela Revolução Nacional e a felicitar a qualidade dum desfile

Portuguesa

206

Nota de pêsames ao Conselheiro Dr. Alfredo Fernandes, Santa Comba Dão

207

Carta de agradecimento ao Presidente do Brasil pelo envio de uma fotografia

208

Nota de pêsames ao Eng. Trigo de Morais pelo falecimento da Mãe

209

Nota de agradecimento ao Eng. Vitória Pires, Subsecretario de Estado da Agricultura, com votos

Relações com cidadãos
Relações com Chefes de
Estado
Relações com cidadãos
proeminentes
Relações com altos
dignitários do regime

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

de felicidade aos noivos (provavelmente os filhos)
210

Nota interna sobre parecer do S.N.I. a inquirir sobre um dado plano (não identificado)

211

Nota ao Secretariado da Presidência da República a sugerir a preparação de um projecto

Relações com S.N.I.
Relações com a
Presidência da

sobre hotelaria não promulgado ainda por desejar que o Artº 13 fosse de novo submetido

República

à apreciação da Câmara da Assembleia Nacional
212

Nota de agradecimento a pessoa não identificada pelo Presidente do Conselho

213

Instruções ao Secretariado para aprofundar esclarecimento sobre o Artigo 109

214

Instruções ao Secretariado para enviar para diferentes entidades o estudo em questão

Relações com cidadãos
Nota interna ao seu
secretariado
Nota interna ao seu
secretariado

215

Instruções ao Secretariado para passar ao S.N.I. documento sobre o tema de touradas

Relações com S.N.I.

216

Instruções ao Secretariado sobre resposta ao Patriarcado

Relações com a Igreja

217

Instruções ao Secretariado sobre notas a tirar do documento do Ministro do Ultramar

Relações com ministros

67

2

Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar
Man. por
Salazar

Quadro n.º 3
QUADRO DO ARQUIVO DE
JOSÉ LUCIANO SOLLARI ALLEGRO
31 DOCUMENTOS SEM DATA E
QUASE TOTALMENTE ININTELIGÍVEIS

Doc. N.º

SUMÁRIO (Palavras chave)

TEMA

Páginas

Notas

1

[…] Ultramar […]

[…]

Manuscrito por Salazar

2

[…] viagem de 4 […]

[…]

Manuscrito por Salazar

3

[…] a antecipação vai […]

4

[…] sua Excelência o Senhor Presidente […]

[…]

Manuscrito por Salazar

5

[…] sua carta a […]

[…]

Manuscrito por Salazar

6

[..] propósito […]

[…]

Manuscrito por Salazar

7

[…] o Português […]

[…]

8

[…] Nacional […]

[…]

Manuscrito por Salazar

9

Pres. do Conselho […]

[…]

Manuscrito por Salazar

10

[…] é o se novo Hotel.

[…]

Manuscrito por Salazar

11

[…] esplanada […]

[…]

Manuscrito por Salazar

12

[…] expressão mais sentidos pêsames (?)

Nota de pêsames

Manuscrito por Salazar

13

[…] as pessoas.

Cartão de visita

Manuscrito por Salazar

14

[…] agora está […]

Cartão de visita

15

[…] tão identificados […]

[…]

Manuscrito por Salazar

16

[…] et vous aussi […]

Carta a […]

Manuscrito por Salazar

17

[…] nota igualmente […]

[…]

Manuscrito por Salazar

18

[…] nomeação […]

[…]

Manuscrito por Salazar

19

Aprovado, sem prejuízo […]

[…]

Manuscrito por Salazar

20

[…] a firma que V. Exa. Representa […]

Carta a […]

Manuscrito por Salazar/

Manuscrito por Salazar

F. e V.

F. e V.

Manuscrito por Salazar

Manuscrito por Salazar

/anotado por S. Allegro
21

[…] é bastante para nos levar a […]

[…]

Manuscrito por Salazar

22

[…] que a comissão […]

[…]

Manuscrito por Salazar

23

[…] citada […]

[…]

Manuscrito por Salazar

24

[…] duas condições […]

[…]

Manuscrito por Salazar

25

3 exemplares […]

Nota ao seu Secretariado

Manuscrito por Salazar

26

[…] Não tirar exemplares definitivos sem ordem, a qual se espera […]

Nota ao seu Secretariado

Manuscrito por Salazar

27

[…] entre a folha 261 e a folha 260 […]

Nota ao seu Secretariado

Manuscrito por Salazar

28

[…] todas as suas qualidades de trabalho.

[…]

Manuscrito por Salazar

29

[…] entregar hoje à noite.

Nota ao seu Secretariado

Manuscrito por Salazar

68

30

O Senhor Presidente do Conselho […]

31

[…] seu grande empenho em que não inutilize sua
carreira e possa prestar seus bons serviços […]

69

[…]

Manuscrito por Salazar
Manuscrito por Salazar

[…]

Quadro N.º 4

Quadro com documentação exclusiva e pessoal
de José Luciano Sollari Allegro
N.º De Documentos: 34

Doc.
N.º

Data

1

1943.09.27

2

1943.10.01

3

1943.11.19

4

1950.07.03

5

1960.02.01

6

1964.10.22

7

1967.04.01

SUMÁRIO
Diploma de Nomeação de Funções Públicas e Declaração de Compromisso - José
Luciano Sollari Allegro
Diploma de Curso de José Luciano Sollari Allegro, Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
Documento de Candidatura ao Instituto Para a Alta Cultura a fim de obter bolsa
mensal
Diploma de Nomeação de Funções Públicas e Declaração de Compromisso - José
Luciano Sollari Allegro
Diploma de Nomeação de Funções Públicas e Declaração de Compromisso - José
Luciano Sollari Allegro
Diploma de Nomeação de Funções Públicas e Declaração de Compromisso - José
Luciano Sollari Allegro
Carta a informar da atribuição da Comenda da Ordem de Isabel a Católica a Sollari
Allegro

8

1967.04.01

Carta do Ministério dos Negócios Estrangeiros Espanhol a enviar as insígnias da

Impresso Tipo
Procedimentos do Estado
Novo
Procedimentos do Estado
Novo
Procedimentos do Estado
Novo
Relações entre os Estados
Ibéricos
Relações entre os Estados
Ibéricos

1967.06.20

Condecoração concedida por Franco a José Luciano Sollari Allegro
Carta do Embaixador Espanhol a J.L. Sollari Allegro, ainda a propósito da Comenda
que lhe foi atribuída, da aprovação. “agrément”, do governo português à entrega

Relações entre os Estados
Ibéricos

Dactilografada

1967.06.22

desta mesma Comenda
Carta de J.L. Sollari Allegro ao Embaixador de Espanha agradecendo a Credencial e as
Insígnias da Comenda da Ordem de Isabel a Católica

Relações entre os Estados
Ibéricos

Dactilografada

9

10

TEMA
Procedimentos do Estado
Novo

Páginas

Notas

F/V

Diplomas

F. e V.

Dactilografado
Dactilografado
e selado
Dactilografado

2

Dactilografado

F. e V.

Dactilografada

F. e V.

Dactilografado
Dactilografada
Dactilografada

que lhe foi concedida por Franco
11

1967.07.20

Carta de agradecimento de J.L. Sollari Allegro pela Comenda que recebeu da Santa Sé

Relações com a Santa Sé

2

12

1974.06.25

Diário da República sobre a demissão, a aposentação, suspensão ou transferência

Regulamentação nova após

2

dos funcionários públicos nos termos do Artigo 1º .

o 25 de Abril
Relações com o Estado

Dactilografada

Dactilografada

13

1974.11.08

Carta do Ministério das Finanças dando conta do processo de saneamento em curso

14

1974.11.11

Carta de J.L. Sollari Allegro ao Ministério das Finanças a refutar que se considere

Relações com o Estado

15

1974-11.16

abrangido pelas medidas do artigo 5º do Decreto-Lei nº. 277/74
Carta do Ministério das Finanças informando-o de que se encontra suspenso do
exercício das funções de presidente da Junta de Crédito Público, nos termos do artigo
1º do Decreto-Lei nº 277/4

Relações com o Estado

16

1975.02.14

Carta do Ministério das Finanças acusando-o de colaboração com a Ex-Pide/DGS e

Relações com o Estado

Dactilografada
Fotocópia do
D. da R.

e convocando-o para apresentar a sua defesa no prazo de cinco dias

convocando-o a apresentar a sua defesa no prazo de 8 dias.
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Dactilografada

17

1975.07.02

Carta ao Primeiro Ministro a contestar a resolução do mesmo de congelamento
preventivo e provisório de todos os seus bens pessoais.
Carta ao Presidente da Comissão de Saneamento e Reclassificação do Ministério das
Finanças a
refutar e explicar, devido à inerência das suas funções, eventual colaboração com a
Ex-Pide/DGS.
Carta do Ministério das Finanças a comunicar a sua demissão
do cargo de Presidente da Junta do Crédito Público

Relações com o Estado

2

Dactilografada

Relações com o Estado

2

Dactilografada

18

1975.02.16

19

11975.03.20

20

1975.09.17

21

1976.05.03

Carta do Ministério das Finanças informando-o da sua demissão das funções de
Presidente da Junta de Crédito Público e informando-o de que a sua carta foi
remetida a este Ministério (da Justiça)
Carta ao Presidente da Comissão de análise e recursos de Saneamento e
Reclassificação a requerer

22

1976.08.25

a reabilitação ou a substituição da pena nos termos da lei.
Declaração do Ministério da Justiça a atestar que por despacho do Secretário de
Estado do Tesouro foi ordenado que se procedesse ao descongelamento de bens de
José Luciano Sollari Allegro

Relações com o Estado

Dactilografada

23

1977.01.17

Carta da Comissão de Análise de Recursos de Saneamento e Reclassificação a
informar da anulação da pena de demissão e substituição

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

3

Dactilografada

Relações com o Estado

6

Dactilografada

pela pena de aposentação
24

1977.03.00

Cópia do Diário da República com publicação da anulação da sua pena de demissão
e substituição pela pena de aposentação compulsiva.

25

1982.06.21

26

1982.07.09

27

1982.08.02

Termo de Conclusão do Tribunal Militar Territorial de Lisboa informando do Acórdão
do mesmo
Tribunal sobre a não existência de ilicitude, improcedência da acusação e absolvição
do réu.
Carta ao Presidente da Comissão de análise de Recursos de Saneamento e
Reclassificação a solicitar seja reabilitado e reintegrado no cargo vitalício que exercia
quando foi demitido da função pública.
Carta do Presidente da Comissão de Análise de Recursos de Saneamento e
Reclassificação a várias

Relações com o Estado

4

Dactilografada

Relações com o Estado

3

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografada

Relações com o Estado

Dactilografado

Relações com o Estado

Dactilografado

entidades dando conta da Resolução do Conselho da Revolução sobre o processo
movido a José Luciano Sollari Allegro e sua absolvição.
28

1982.08.13

Carta do Serviço de Coordenação de Extinção da PIDE/DGS e LP informando sobre o
julgamento e absolvição que transitou em julgado em 29 de Junho de 1982.

29

1982.09.14

30

1983.05.30

Cópia do Diário da República sobre absolvição em tribunal e processo de reabilitação
Cópia do Diário da República sobre a revogação extintiva da pena de aposentação; a
necessidade de reintegração e criação
do lugar de assessor, letra A.

31

1983.12.15

32

1983.11.26

33

1983.12.29

Termo de Posse do Ministério das Finanças e do Plano do cargo de Assessor - Letra A
Cópia do Diário da República sobre a reintegração no quadro de pessoal da Direcção
Geral da Junta de Crédito público de J.L.S. Allegro
Cópia do Diário da República sobra a anulação do despacho de aposentação
compulsiva

Relações com o Estado

2

Dactilografada

Curso e vida académica

2

Desenho

aplicada a José Luciano Sollari Allegro
34

1942

71

Páginas do Livro de Curso de José Luciano Sollari Allegro - Universidade de Coimbra

Quadro N.º 5

QUADRO DE 24
FOTOGRAFIAS
Arquivo de José
Luciano Sollari
Allegro

Data

SUMÁRIO

OBSERVAÇÕES

Fotografia
número:

1952.05.28

Comemorações do 28 de Maio

Presentes na fotografia:

1

Salazar; Albino dos Reis; Marcello Caetano;
Santos Costa e Sollari Allegro
1952.10.00

Visita à F.N.A.T.

Salazar e Sollari Allegro

2

1952.00.00

Cerimónia indeterminada

Helena Keller e Sollari Allegro

3

1952.00.00

Cerimónia indeterminada

Salazar e Sollari Allegro

4

1953.04.27

Local indeterminado

Salazar e Sollari Allegro

5

1953.00.00

Cerimónia indeterminada

Salazar; Craveiro Lopes; Paulo Cunha e

6

Sollari Allegro
1953.00.00

Inauguração do Monumento a Duarte Pacheco, em Loulé.

Salazar e Sollari Allegro

7

1955.04.00

Cerimónia indeterminada no Porto

Sollari Allegro

8

1955.08.00

Cerimónia indeterminada

Veiga de Macedo, Ministro das Corporações

9

e Previdência e Sollari Allegro
1957.02.18

Visita da Rainha Isabel II de Inglaterra

Rainha Isabel II; Marechal Craveiro Lopes;

10

Salazar e Sollari Allegro
1960.02.01

Tomada de posse do lugar de Director Geral

Sollari Allegro

11 e 12

da Junta de Crédito Público
1963.00.29

Na Junta de Crédito Público

Sollari Allegro

13

1964.05.00

Sollari Allegro

14

1964.10.22

Almoço em lugar indeterminado
Tomada de posse do lugar de Presidente da Emissora
Nacional

Sollari Allegro e Paiva Brandão

15 e 16

1964.12.00

Mensagem de Natal de Américo Tomás

Américo Tomás e Sollari Allegro

17

?

Inauguração da Feira Popular

César Moreira Baptista; Sollari Allegro; Ramiro

18

Valadão e França Borges
1965.04.01

Inauguração da linha da TAP, Lisboa-Genebra

1967.01.24
1967.04.20

72

Sollari Allegro e mulher (atrás)

19

Cerimónia na Emissora Nacional: discursando

Sollari Allegro

20 e 21

Num evento de carácter social

Marissol; Sollari Allegro e sua mulher

22

1967.12.23

Recendo uma medalha do Cardeal Manuel Cerejeira

Cardeal Patriarca e Sollari Allegro

23

?

No Seminário

Salazar, 1º à esquerda, sentado

24

Este quadro põe fim aos quadros com documentos do arquivo de José Luciano Sollari Allegro. Os
próximos quadros serão construídos a partir da decomposição destes.
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7.

RELAÇÕES COM A IGREJA
Quadro N.º 6

QUADRO DAS RELAÇÕES COM A IGREJA
Documentos com e sem data; 25 documentos no total

Doc.
N.º

Data

SUMÁRIO

TEMA

1

1940.06.21

Carta do Papa Pio XII a Salazar

Relações com a Igreja

Dactil.

12

1957.07.02

Carta ao Bispo da Beira sobre questões laborais dos Ferroviários da Beira

Relações com a Igreja

Dactil.

31

1957.07.02

Original da carta ao Bispo da Beira sobre questões laborais dos Ferroviários da Beira

Relações com a Igreja

42

1959.04.28

Carta elogiosa do Cardeal Cerejeira a Salazar

Relações com a Igreja

50

1960.04.21

Nota de júbilo ao cardeal Patriarca de Lisboa enquanto Cardeal Legado em Brasília

Relações com a Igreja

51

1960.06.17

Nota incompleta sobre festas religiosas

Relações com a Igreja

Man/ Salazar

57

1961.04.27

Carta de encorajamento do Cardeal Cerejeira a Salazar

Relações com a Igreja

Dactil.

60

1963.12.09

Nota de agradecimentos do Cardeal Cerejeira a Salazar

Man/Cardeal

P.

2

Nota

Man/Salazar
Dactil.

2

Man/ Allegro

8

Nota da Presidência da República sobre a inauguração do Cristo-Rei

Relações com a Igreja
Relações EstadoIgreja

33

Nota de agradecimento ao Vigário Capitular de Aveiro

Relações com a Igreja

Man/ Salazar

37

Nota de solidariedade a Sua Eminência o Cardeal Patriarca (original doc. N.º45)

Relações com a Igreja

Man/Allegro

45

Nota ao Cardeal Patriarca sobre nova Igreja em Louzado (documento original)

Relações com a Igreja

Man/Allegro

60

Carta ao Cónego Martins

Relações com a Igreja

Man/Allegro

72

Nota ao Patriarca das Índias, em Goa, a agradecer um telegrama

Relações com a Igreja

Man/Allegro

76

Nota de agradecimento à Verª. Madre Brito, Directora da Federação Nacional

Relações com a Igreja

Man/Allegro

Relações com a Igreja

Man/Salazar

Dactil.

e dos Institutos Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria (ver doc. 85)
85

Nota de agradecimento à Verª. Madre Brito, Directora da federação Nacional
e dos Institutos Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria (original)

120

Carta de agradecimento a um Padre não identificado por dar informações sobre
portugueses leais ao regime, a partir de informações recolhidas junto dos
inimigos da situação, comunistas ou outros.

74

(original)
Relações com a Igreja

Man/Salazar

122

Nota sobre cheque de U.S.D. 10 a remeter ao Reverendo Fulton Sheen

Relações com a Igreja

Man/Salazar

147

Nota ao Cardeal Gouveia de Lourenço Marques, a agradecer telegrama

Relações com a Igreja

Man/ Salazar

148

Nota ao Arcebispo de Coimbra de cumprimentos por festa jubilar

Relações com a Igreja

Man/Salazar

149

Nota de pêsames ao Cabide da Diocese de Leiria por morte do Bispo

Relações com a Igreja

Man/Salazar

161

Nota ao Bispo de Macau formulando votos pessoais de sucesso no cargo

Relações com a Igreja

Man/Salazar

190

Nota a indagar s/nomeação do Reitor do Colégio Santo António

Relações com a Igreja

Man/Salazar

dos Portugueses em Roma
197

Nota de solidariedade do Cardeal Patriarca a Salazar

Relações com a Igreja

M. Cardeal

216

Instruções ao Secretariado sobre resposta ao Patriarcado

Relações com a Igreja

Man/Salazar

Melhor se rege a Igreja a si própria, em harmonia com as suas
necessidades e fins, do que pode dirigi-la o Estado através da sua
burocracia; melhor se defende e robustece o Estado a definir e
realizar o interesse nacional nos domínios que lhe são próprios, do
que pedindo emprestada à Igreja força política que lhe falte.
Digamos por outras palavras: o Estado vai abster-se de fazer
política com a Igreja, na certeza de que a Igreja se abstém de fazer
política com o Estado.
Salazar
Discursos (1940)

Antes de analisar os documentos deste quadro, opto por fazer um enquadramento das relações
do Salazarismo com a Igreja e do que foi o seu papel junto do regime. Este, permitirá perceber
melhor – é minha convicção – todos e cada um destes documentos.
Utilizo a designação «Relações com a Igreja», pretendo, desta forma, abranger todo o tempo
que durou o Estado Novo, independentemente do mesmo ter subsistido ao fim físico de Salazar.
Com efeito, Marcello Caetano dirige ainda e tenta reformar o Estado Novo e não tem nada a ver,
diretamente, nem com este arquivo, nem com este trabalho.
O Estado Novo é criado de raíz por Salazar, este é a alma mater deste Estado que designa de
Novo e o contributo da Igreja para a consolidação do mesmo é incontornável:
Entre 1928 e 1933, o Estado Novo Salazarista emergiu lentamente da ditadura militar
estabelecida em 28 de Maio de 1926. Um conjunto desgarrado de facções de direita,
unidas por pouco mais do que o desejo de pôr fim ao monopólio do Partido
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Republicano Português dos cargos públicos, deu lugar a um regime autoritário que
uniu pate da direita antiliberal em apoio de um programa coerente (no essencial) de
«restauração nacional». Este processo conduziu ao estabelecimento de uma nova
ordem sociopolítica, na qual foi atribuído um papel importante à Igreja Católica e à
sua doutrina.113

Para a análise deste tema é preciso recuar um pouco, até à Primeira República, para se perceber
melhor os motivos e motivações das partes nas relações entre a Igreja e o Estado a partir do fim da
República.
Arnaldo Madureira, que escolhi citar à laia de enquadramento dos primórdios da República no
poder e das suas primeiras medidas no campo religioso, diz-nos o seguinte:
Os republicanos teriam agora de mostrar a sua capacidade para efectuar as reformas
há muito reclamadas. […] No dia 8 de Outubro, três dias depois da vitória, o Governo
provisório ordenava uma aplicação integral da legislação do marquês de Pombal de
Joaquim António de Aguiar sobre associações religiosas e conventos, e revogava o
decreto de 18 de Abril de 1901, de Hintze Ribeiro, que autorizava a constituição de
congregações em Portugal quando elas pretextassem dedicar-se à instrução, à
beneficência, à propagação da fé e da civilização, e desde que apresentassem os seus
estatutos ao Governo num prazo de seis meses. 114

Estava dado o tom e imediatamente outra medida revolucionária naquele contexto, surgiria a
curto prazo:
A religião foi banida da escola. Quem quiser que dê á criança no recato do lar,
porque o Estado, respeitando a liberdade de todos, nada tem com isso. A moral das
escolas, depois que a República se fundou, só tem por base os preceitos que regulam
a justiça entre os homens e a dignidade dos cidadãos. Varreu-se da pedagogia
nacional todo o turbilhão de mistérios, de milagres e de fantasmas, que regulavam
até então o destino mental das crianças. A escola vai ser neutra. Nem a favor de
Deus, nem contra Deus.115

É pois interessante notar como estas medidas da República tenderam objetivamente para
provocar e infernizar a Igreja Católica por meio do seu anticlericalismo violento, gratuito – à luz dos
nossos dias e ideias – e cínico, por vezes.
Atente-se, a este propósito – e torno a referir a Lei da Separação do Estado das Igrejas por ser
um excelente exemplo do que afirmo – promulgada pelo governo de Afonso Costa e da sua autoria
enquanto Ministro soçobrando a pasta da Justiça, em abril de 2011; em teoria, com esta lei,
pretende-se um Estado laico e equidistante de todas as igrejas, na prática, só há uma verdadeira
Igreja em Portugal, no Portugal atrasado, profundamente religioso, visceralmente católico de 1911, e

113

SIMPSON, Duncan – A Igreja Católica e o Estado Novo Salazarista. Lisboa: Edições 70, Lda. p. 33.
MADUREIRA, Arnaldo – A Questão Religiosa na I República. Viseu: Livros Horizonte, 2003. p. 7.
115
MADUREIRA, Arnaldo, ob. cit., p. 32-33
114
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essa Igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana116, pelo que qualquer medida deste teor a atinge
exclusivamente a ela, as outras Igrejas são desprezíveis, nesse tempo, por não terem nem
representatividade nem número de crentes suficientes para ombrearem com a Igreja Católica. Sendo
assim, só há um alvo nesta lei – a Igreja Católica. Atentemos nestas afirmações:
Para a Igreja institucional, o ímpeto de secularização inerente ao ideal republicano
representava pura e simplesmente um insulto. […] Os fundadores da República
conceberam uma grande parte da sua legislação religiosa e social não só em torno de
um compromisso com o positivismo e o racionalismo, mas também como uma
afronta intencional à hierarquia eclesiástica – em retaliação direta pelo papel que lhe
atribuíram na manutenção do regime monárquico. 117

Os republicanos temiam a Igreja católica e a sua postura, essencialmente retrógrada, para a
ideologia que os animava, e assumiam um posicionamento suposta e rigorosamente laicista no
aparelho do Estado, que deveria ser neutro em matéria religiosa. Sempre denunciaram e
combateram intransigentemente a considerável influência que a Igreja católica detinha ainda sobre a
sociedade portuguesa e o aparelho do Estado, nos seus diversos dispositivos, nomeadamente nos
serviços de registo individual, no ensino religioso e também no domínio administrativo, por ela
controlar as Juntas de Paróquia, de que o Padre se tornara o presidente nato, cargo que lhe dava
controlo e poder de influência sobre os crentes e sobre os cidadãos, na sua grande maioria, incautos
e incultos, sobretudo nos meios rurais, uma imensidão deles naquele Portugal de 1910… Neste
quadro, na linha laicista e anticlerical, criaram o registo civil, proibiram a catequese nas escolas e
tentaram regular as práticas religiosas, remetidas para o interior dos templos, pela mencionada Lei
da Separação do Estado das Igrejas. Por outro lado, criaram as «comissões cultuais», também elas
pretensamente «comissões laicas» para a gestão do culto nos templos e das quais os padres estavam
excluídos; contudo, a lei que presidiu à sua criação estava imbuída de franco otimismo que não se
verificava no terreno: “Em Outubro de 1913, apenas 234 comissões laicas tinham sido criadas num
universo de 3800 paróquias e só 20% do clero recebia a pensão estatal.” 118
Vejamos o seguinte: Vasco Pulido Valente, na sua obra: O Poder e o Povo, A Revolução de 1910,
cita J. Leitão, A Comédia Política (Lisboa, 1910), pp. 249-95., nos seguintes termos: “[…] se, em 1911,
a política cultural de Afonso Costa não passou de uma sistemática provocação à Igreja e aos
católicos, isso deveu-se sobretudo a que para lá do alvo imediato se pretendia atingir o
conservadorismo português no seu terreno guardado e coagi-lo a uma reacção violenta.”119 Esta
frase, corrobora, em parte, o que foi dito anteriormente.

116

”[…] a República nunca conseguiu, nem de perto nem de longe, afirmar a sua posição cívica face à posição
dominante do catolicismo. A Igreja continuou a beneficiar de uma presença profundamente sedimentada na
sociedade portuguesa, que terá tido a sua expressão mais inequívoca no censo geral de 1940, no qual 93% da
população se declarou católica.” SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 36
117
SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 34
118
MENESES, Filipe, ob. cit., p. 40.
119
VALENTE, Vasco Pulido – O Poder e o Povo – A Revolução de 1910. Lisboa: Gradiva, 1999. p. 171.
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Diz, ainda, este autor: ”A lei de Afonso Costa não deixava nenhuma opção à Igreja, a não ser a
revolta. Como se pretendia, esta reagiu com desesperada dureza.”120
E remata, sobre esta mesma lei, nestes termos: “ A Lei de Separação e as convulsões que logo
provocou tornaram a «classe média» católica inconciliável com o regime e criaram um estado de
agitação endémica na província, principalmente a norte do Mondego.”121
Nogueira Pinto que corrobora, em certa medida esta visão, dá-nos, assim, conta do seguinte:
A Igreja Católica aparecia-lhes como inimiga do progresso e como responsável pelo
atraso – ou, na versão anteriana, pela «decadência» – do povo português. O
liberalismo trouxera já esta perceção. O clero fora identificado com a causa de D.
Miguel e a expulsão das ordens religiosas fora o castigo da sua má escolha. Em 28 de
Maio de 1834, Joaquim António de Aguiar publicara um decreto que extinguia em
Portugal continental e nos domínios portugueses todas as ordens religiosas, o que
lhe valeu a alcunha de Mata-frades.122

Nogueira Pinto define ainda Afonso Costa, o grande vulto da primeira República e o grande
responsável político enquanto autor e legislador da Lei de Separação, nestes termos:
Alguém disse que se a república não podia viver com Afonso Costa, também não
podia viver sem Afonso Costa. […] Homem admirado e vilipendiado como nenhum no
seu tempo, Costa reunia capacidade estratégica, inteligência, saber profissional,
cultura política, determinação e sobretudo a convicção inabalável da razão e
correcção das suas posições e princípios. A isto juntava-se, coerente ou
paradoxalmente, uma total falta de limites e de escrúpulos quando se tratava de
levar por diante os seus projectos, eliminando quem e o que quer se lhes opusesse.
Malheiro Dias chamara-lhe «o Robespierre português»: Costa era um perfeito
representante do espírito jacobino, todo feito de certezas absolutas, o espírito que
levara Maximien Robespierre, no famoso ano de 1793, a instaurar o terror para
salvar a Revolução em França.123

O Estado Novo vai ser o herdeiro de todos estes ódios, – à luz dos nossos dias, de toda esta
insanidade – dissabores e conflitos entre os republicanos e a Igreja; assim, poderemos distinguir
algumas fases nas relações entre a Igreja e este mesmo Estado: ao ter sido humilhada e espoliada,
quer da sua influência espiritual, quer dos seus bens materiais pela Primeira República, é natural que
a Igreja Católica receba o «28 de maio» inicialmente, com grande expetativa, pois representa o fim
da primeira República da qual tinha tantas razões de queixa, depois, de braços abertos e como uma
bênção divina. A Igreja Católica ganha, com Salazar, uma enorme relevância – mesmo que Salazar
dissesse o contrário, como chegou a fazer por mero tacticismo político124 – readquire sob o ponto de
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vista espiritual e de proximidade do poder, uma influência importantíssima e que matizará o regime
até ao fim dos seus dias:
O Estado Novo Salazarista, independentemente das suas diversas influências
ideológicas, continha no seu núcleo uma tendência particular da doutrina católica
forjada pela elite católica portuguesa no primeiro quartel do século XX (antiliberal,
tradicionalista e nacionalista). Desta componente católica do programa salazarista
emergiu uma aliança institucional duradoura e abrangente com a igreja Católica, com
esta a participar na legitimação, no esforço doutrinário e na implementação das
políticas do Estado Novo.125

Se isto é verdade, ou seja, a recuperação, sobretudo, da influência espiritual e moral eivada de
cunho ideológico sobre os portugueses, sem as peias nem os entraves que os republicanos lhe
haviam criado nesses desideratos, também é verdade que Salazar nunca lhe devolveu todos os seus
bens nacionalizados com o advento da Primeira República, pelo que esta Igreja, outrora
poderosíssima sob o ponto de vista económico, ficou mais pobre.
É também sintomático que na negociação com a Santa Sé sobre a Concordata, Salazar não
tenha cedido praticamente em nada às pretensões da mesma, nem os antigos bens da Igreja foram
devolvidos: “Consciente de que o seu passado de político católico o expunha a críticas de
subserviência perante a Igreja, Salazar adotou desde o início uma posição dura, praticamente
exigindo do Vaticano que aceitasse tal qual as suas propostas.”126
Salazar tem uma formação religiosa e por pouco não professou votos: “[…] Abalançava-se agora
nos estudos teológicos, dominados pelas visões tomistas prevalecentes, e rapidamente se revelou o
melhor da turma; concluiu o curso de Teologia em 1908 como primeiro entre pares, com uma média
de dezasseis valores.127
Para perceber a postura e a devoção religiosas de Salazar é importante começar por perceber a
sua formação nessa área também, Luís Filipe Meneses continua a descrevê-la, agora, nestes termos:
“Uma vez concluídos os seus estudos teológicos, Salazar recebeu ordens menores. Não tinha ainda
idade para ser ordenado sacerdote – não podia rezar missa ou administrar os sacramentos – mas já
era chamado Padre Salazar pelos seus conterrâneos.”128
Esta formação religiosa influenciará decisiva e irreversivelmente Salazar para o resto da sua vida
e mantê-lo-á fiel e o seu regime à Igreja até ao fim. Mas, como em todas as relações, há momentos
melhores e momentos de tensão, há altos e baixos na relação do Salazarismo e da Igreja Católica,
como veremos mais à frente.
Duncan Simpson, na sua obra, dá-nos uma boa visão de dois historiadores distintos e de áreas
políticas diferentes e da sua perspetiva sobre a importância da Igreja no regime Salazarista:
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Se Braga da Cruz resume a perspectiva católica, Fernando Rosas enferma de
anticlericalismo marxista. A religião, segundo este historiador, funcionou, «maciça e
explicitamente, como um instrumento de sujeição e obscurecimento das massas,
cujos sentimentos religiosos são explorados para manter uma ordem política assente
na exploração e na opressão». Onde Braga da Cruz vê uma relação colaborante
enraizada em interesses convergentes e um nível genuíno de autonomia
institucional, Fernando Rosas vê a subserviência da Igreja ao regime. 129

Nesta primeira fase, poderíamos dizer que se trata quase de conúbio espiritual e ideológico, tal a
sintonia de objetivos e de substratos comuns entre o Estado e a Igreja. Eis uma boa súmula para
materializar este conúbio:
É igualmente necessário considerar o amplo quadro através do qual a Igreja interagiu
com as autoridades públicas. No caso de um regime como o Estado Novo salazarista,
este quadro inclui não só a legislação directamente relacionada com os assuntos
religiosos, mas também os domínios fundamentais do corporativismo, da educação e
do colonialismo, todos com um elevado nível de interação entre as autoridades
«temporais» e «espirituais».130

Ainda nesta fase e a atestar as boas relações entre a Igreja e o regime, conta-se também a
posição dos bispos metropolitanos: “Entre 1933 e 1946, 12 dos 15 bispos metropolitanos de Portugal
escreveram cartas pessoais a Salazar elogiando os seus feitos no governo.131 Para a maioria dos
prelados, Salazar era o estadista providencial que operava a «renascença» económica, política e
moral da nação.”132
De novo, Duncan Simpson faz uma síntese excelente e exemplar desta relação profunda entre a
Igreja Católica e o regime, assim:
O catolicismo era, pois, a causa primeira do desenvolvimento histórico da nação e a
razão última dos seus feitos mais gloriosos. Por conseguinte o remédio para os males
contemporâneos de Portugal era o reencontro com a sua linhagem católica
tradicional através da eliminação das erróneas doutrinas liberais (descendentes do
racionalismo e do secularismo da Revolução Francesa) e da justa asserção do papel
da Igreja na (re)educação espiritual e moral do povo português.
Foram estes os princípios ideológicos segundo os quais a influência da Igreja foi
favorecida pelo Estado Novo e que foram aceites (e reivindicados) pela hierarquia
eclesiástica. Ao Estado incumbia o dever, entre outros, de acomodar a presença da
Igreja na vida pública da nação, em nome da sua indispensabilidade para o bem-estar
espiritual dos portugueses.133

É assim que um outro autor, corrobora a mesma ideia, João Miguel Almeida define esta fase de
sintonia entre a Igreja e o regime: ”A igreja apoia o regime saído do 28 de Maio de 1926, ao qual
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atribui um papel benéfico para a Nação. E usa uma retórica providencialista que legitima Carmona e
Salazar.”134
Numa segunda fase, começam a surgir tensões a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e da
vitória das democracias, da descolonização subsequente e das novas ideias de autodeterminação
inicialmente, e independência, subsequente e consequentemente depois, a Igreja começa a oscilar
no sentido de uma melhor compreensão destes novos ventos que sopram no mundo e que chegam a
Roma também.
Disto mesmo nos dá conta, de novo, Duncan Simpson, fazendo referência a dois autores
importantes e que tratam esta problemática, nestes termos: “Tal como Braga da Cruz, Luís Salgado
de Matos sublinha as relações crescentemente tensas entre a Igreja e o Estado Novo a partir de
1945, essencialmente resultantes das posições cada vez mais pró-democracia e pró-descolonização
do Vaticano.” 135
Em 1958, a situação altera-se completamente, sobretudo com a candidatura do General
Humberto Delgado, o verdadeiro catalisador dos problemas com que o Estado Novo se vai
confrontar doravante: Delgado; a «Abrilada»; ocupação e anexação do Estado da então Índia
portuguesa; guerra em África e crise estudantil – uma verdadeira hecatombe para um regime que
tinha vivido em relativa paz interna e externa há praticamente três décadas.
O comentário de Jorge Fernandes Alves a este respeito é particularmente elucidativo:
A partir do «furacão Delgado», que agitou o regime como nunca antes, a situação
política não voltou ao que era: a velha árvore do regime partira muitos galhos e o
próprio tronco ficara abalado, a sua imagem teve que ser retocada, algumas
estruturas alteradas. Aspecto já muito comentado, e que gerará um mal estar
crescente, com posteriores e crescentes manifestações de insatisfação, desde a
imediata agitação operária, a tentativas de golpe militar e à crise estudantil,
prolongando uma situação de instabilidade que culmina em 1962. 136

A Igreja não ficou indiferente ao momento político e como lhe «competia», tomou partido, isto
mesmo afirma Duncan Simpson: ”Porém, quando a campanha do General Humberto Delgado abalou
as fundações do regime, o apoio eclesial tornou-se explícito e enorme.”137
A todos estes problemas há ainda um de grandíssima importância e consequências graves para o
regime, o caso do Bispo do Porto. Com efeito, a carta que escreveu a Salazar caiu como ma
verdadeira bomba nas instâncias do regime pois na mesma criticou contundentemente a apolítica do
Estado Novo, sobretudo na sua componente social – a mais próxima da Igreja e aquela em que ela
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SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 165

mais desenvolvia a sua ação. Eis, segundo Duncan Simpson, algumas consequências muito graves
para o regime da mesma:
[…] denunciou a natureza estatista e autoritária do corporativismo português e a
aliança do Estado com patronato e sublinhou a incapacidade grosseira do sistema
para lidar com a «questão social». O bispo afirmou que a Igreja tinha de ser
autorizada a ensinar a sua doutrina social sem interferência do Estado e lamentou a
«terrível» cedência da Igreja ao promover a ordem corporativa da sociedade. Se a
novidade da carta, derivou, em parte, da sua franqueza, a sua característica mais
notável – e mais inaceitável para Salazar – foi o apelo directo a favor da organização
política autónoma dos católicos, numa tentativa de separar a causa católica da causa
do Estado Novo.138

Como é evidente, esta carta subvertia o apoio sempre prestado por um dos pilares mais fortes
do regime e Salazar não o poderia tolerar, como não tolerou e redundou no exílio do Bispo do Porto,
não sem antes ter provocado um grande abalo no Estado Novo e nos seus apoiantes. Na realidade,
um mal nunca vem só e outros se seguirão em breve.
Outro episódio que em nada contribuiu para o bom relacionamento entre a Igreja e o Estado, foi
a visita do Papa a Bombaim em 1964. Salazar chamou-lhe «agravo gratuito» e que «a visita
acarretava um inevitável significado político devida ao peso moral atribuído ao Papa».139
Não despiciendo para o regime pelas suas consequências graves para o episcopado português,
seu suporte e baluarte, foi também o Concílio Vaticano II:
O Concílio Vaticano II (elemento central do processo de aggiornamento) foi um
acontecimento desgraçado para o episcopado português. As sessões expuseram
cruamente o atraso do catolicismo português no âmbito da reflexão teológica e da
prática eclesiológica.140

Outro momento complicado para o regime foram igualmente as eleições de 1965, João Miguel
Almeida afirma: “Para a oposição católica, a campanha eleitoral de 1965 representa um salto
qualitativo na consciência das razões que a opõem ao Estado Novo e na percepção dessas razões
pela opinião pública nacional e estrangeira.”141
Sem dúvida que há um sem número de situações que confirmam a consciencialização cada vez
maior, de um número cada vez maior de católicos, que despertam para a sua oposição ao regime.
Neste breve apanhado tentei dar uma perceção das principais fases das relações do regime com a
Igreja, muitas outras, menores, não mencionei por não ser esse o escopo deste trabalho, ative-me
exclusivamente às principais crises que o regime viveu, neste binómio: Relações (do regime) com a
Igreja, muitas delas com epicentro na própria da Igreja, como foi o caso da carta do Bispo do Porto.

138

SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 169
SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 211
140
SIMPSON, Duncan, Ob. Cit., p. 218
141
ALMEIDA, João, Ob. Cit., p. 149
139

82

Feito este pequeno enquadramento histórico, analiso, agora, os documentos do arquivo na
vertente das relações do regime com a Igreja:

Doc. N.º 1 – “Carta do Papa Pio XII a Salazar”:
O teor desta carta parece pôr em evidência a grande cumplicidade entre a Igreja, ao seu mais alto
nível, e Salazar e o seu regime, mesmo que descontando algum formalismo oficial sempre presente
neste tipo de documentos. Atente-se no ano em que é escrita: 1940, ou seja, só passaram 14 anos
desde o «28 de Maio» e muito menos desde a formação do regime propriamente dito.

Doc. N.º 12 – “Carta ao Bispo da Beira sobre questões laborais dos ferroviários da Beira”:
Esta é uma carta resposta, o que pressupõe uma carta interpelativa do Bispo da Beira sobre esta
matéria. Não deixa de ser curioso que um Bispo tenha a coragem de fazer uma intromissão na área
do poder secular, em 1952, portanto, muito antes do Bispo do Porto contestar abertamente o
regime, pelo menos na sua vertente da liberdade da Igreja ensinar sem interferência do Estado.
Salazar responde que a situação se encontra definida por ter sido autorizado o contrato do pessoal
no regime do decreto lei 34.107; o mesmo foi comunicado ao Governador Geral de Moçambique que
tomará conta do caso, não havendo mais nada a fazer ao nível do governo central para respeitar os
legítimos interesses dos ferroviários.

Doc. N.º 31 – “Original da carta ao Bispo da Beira sobre questões laborais dos Ferroviários da
Beira”:
A parte interessante deste documento é tratar-se do original manuscrito por Salazar.

Doc. N.º 42 – “Carta elogiosa do Cardeal Cerejeira a Salazar”:
Carta que denuncia grande intimidade pessoal e proximidade religiosa e que subentende um
percurso académico trilhado em proximidade, por esse facto, o Cardeal congratula-se com a
homenagem que lhe presta a Universidade de Coimbra, e regozija-se, sobretudo com o facto de a sua
Faculdade de Teologia se associar às homenagens promovidas pela Universidade, em que Direito
deve ter sido a principal, considerando que Salazar se formou nesta última.

Doc. N.º 50 – “Nota de júbilo ao Cardeal Patriarca de Lisboa enquanto Cardeal Legado em Brasília”:
Esta nota de Salazar condensa em si todo o espírito do regime: colonialista, tradicionalista, religioso,
grandiloquente, ecuménico e imbuído de espírito de missão.
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Doc. N.º 51 – “Nota (incompleta) sobre festas religiosas”:
A festa religiosa que ocorre a 14 de agosto, embora não completamente claro, parece referir-se à
Festa de Nossa Senhora da Graça e aos seus patronos.

Doc. N.º 57 – “Carta de encorajamento do Cardeal Cerejeira a Salazar “:
De novo, o tom da carta é de grande intimidade e amizade, só possível com figuras de Estado como
Salazar e Cerejeira, dois ex-colegas e grandes amigos. Salazar tem nesta data 72 anos pelo que a
alusão à velhice de ambos é muito pertinente.
Salazar devia ter acabado de decidir:
“Para Angola, rapidamente e em força!”,
após os massacres de fazendeiros brancos pelos movimentos de libertação, daí a alusão a resoluções
de grande grandeza, que «excedem todas as que nestes trinta e três anos tens tomado».

Doc. N.º 60 – “Nota de agradecimentos do Cardeal Cerejeira a Salazar”:
Pequena nota para dar conta a Salazar de que a primeira coisa que fez foi sentar-se à mesa a
agradecer-lhe. Pressupõe-se que as grandes decisões políticas entretanto tomadas por Salazar e em
curso, nomeadamente a defesa das colónias portuguesas.

Doc. N.º 8 – “Nota da Presidência da República sobre a Inauguração de Cristo-Rei”:
Esta nota da Presidência da República está perfeitamente em consonância e em sintonia com a
identificação do regime com a Igreja Católica. Toda a carta é um panegírico à atuação do Cardeal
Patriarca e ao facto de ter consagrado o País aos sagrados corações de Jesus e Maria. A atentar neste
texto e no seu conteúdo, dir-se-ia que Portugal à época (o Cristo-Rei foi inaugurado em 17 de maio
de 1959), era um verdadeiro Estado confessional e não um país europeu, 14 anos após o fim da
segunda Guerra Mundial, tal o tom encomiástico e a devoção que nele perpassa.

Doc. N.º 33 – “Nota de agradecimento ao Vigário Capitular de Aveiro”:
Mera nota formal a transmitir sentido pesar à Diocese de Aveiro, por ocasião da morte do Vigário
Capitular. Possivelmente, esta nota sem data, refere-se à morte de D. Domingos da Apresentação
Fernandes, que veio a ser substituído por D. Júlio Tavares Rebimbas, futuro bispo emérito do Porto.

Doc. N.º 37 – “Nota de solidariedade a sua Eminência o Cardeal Patriarca”:
Nesta nota Salazar informa o Cardeal Patriarca de que tem seguido na imprensa notícias acerca da
nova Igreja de Louzado e da sua construção pelo povo; bem como da missa comemorativa da
primeira, celebrada há 50 anos ainda na pequena Igreja.
Salazar associa-se à festa de todo o coração.
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Uma das coisas extraordinárias neste documento tem a ver com o facto de Salazar, enquanto
problemas que daí advinham, no seu fervor religioso, ter tempo, disponibilidade e vontade para
redigir uma nota deste teor. Não deixa de ser curioso e de dar o tom e o “l’air du temps” que o
regime vivia em 1959, sendo certo que o Cardeal Patriarca, Manuel Gonçalves Cerejeira era natural
de Louzado.

Doc. N.º 45 – “Nota ao Cardeal Patriarca sobre nova Igreja em Louzado”:
O único interesse deste documento é o original ser redigido e manuscrito por Salazar.

Doc. N.º 60 – “Carta ao Cónego Martins”:
Neste documento há uma referência explicita ao cónego Martins sem que se consiga perceber
exatamente qual o objetivo desta referência.

Doc. N.º 72 – “Nota ao Patriarca das Índias, em Goa, a agradecer um telegrama”:
Nota formal e protocolar de agradecimentos de Salazar ao Patriarca das Índias, por telegrama que
este lhe enviou.
Esta nota mostra, mais uma vez, a proximidade e a cordialidade das relações entre o regime e a
Igreja.

Doc. N.º 76 – “Nota de agradecimento à Venerável Madre Brito, Diretora da Federação Nacional e
dos Institutos Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria”:
De novo, neste documento caligrafado por Sollari Allegro, Salazar agradece protocolarmente o
telegrama que a Madre Brito teve a gentileza de lhe remeter. Testemunha-lhe também a sua
satisfação com o êxito do curso de férias para educadoras femininas e espera que o mesmo dê bons
frutos.
A sintonia do regime de Salazar com a Igreja é total e vê-se de diversas formas e em inúmeros
documentos – este é mais um de entre eles.

Doc. N.º 85 – “Nota de agradecimento à Venerável Madre Brito, Diretora da Federação Nacional e
dos Institutos Religiosos Femininos no Colégio Coração de Maria”
De novo, original redigido e manuscrito por Salazar.
Doc. N.º 120 – “Carta de agradecimento a um padre não identificado por dar informações sobre
portugueses leais ao regime, a partir de informações recolhidas junto do inimigos, comunistas ou
outros”:
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Na realidade trata-se de agradecer a vigilância de um dado Padre por fornecer informações à P.I.D.E.,
subentende-se, sobre portugueses que conspiram contra o regime.
É também um testemunho de que quando se vive em Ditadura e se tem uma polícia política, os
instrumentos políticos correlativos existem sempre; polícia política e encorajamento da delação ao
mais alto nível do regime.

Doc. N.º 122 – “Nota sobre cheque de U.S.D. 10 a remeter ao Reverendo Fulton Sheen”:
Não se conhecendo nada sobre esta personagem, nem o próprio Reverendo Fulton Sheen, não é
possível perceber a que título o Reverendo Fulton Sheen recebe estes 10 Dólares por parte do
Estado. Seria, de novo, para pagar favores relacionados com informação que interessava ao regime?
Fica a dúvida.

Doc. N.º 147 – “Carta ao Cardeal Gouveia de Lourenço Marques, a agradecer telegrama”:
Simples carta formal de agradecimento de telegrama remetido pelo Cardeal e a formular votos das
maiores prosperidades para o novo ano.

Doc. N.º 148 – “Nota ao Arcebispo de Coimbra de cumprimentos por festa jubilar”:
Carta formal e protocolar de cumprimentos de Salazar ao Arcebispo de Coimbra pela sua festa
jubilar.

Doc. N.º 149 – “ Nota de pêsames ao Cabido da Diocese de Leiria por morte do Bispo”:
Nota formal e protocolar de sentidos pêsames endereçada ao Presidente do Cabido da Diocese de
Leiria por motivo da morte do Bispo.

Doc. N.º 161 – “Nota ao Bispo de Macau formulando votos pessoais de sucesso no cargo”:
Nota formal e protocolar de cumprimentos e de agradecimentos; formula votos de felicidades
pessoais e extensivos a Macau no novo ano.

Doc. N.º 190 – “Nota a indagar sobre a nomeação do reitor do Colégio Santo António dos
Portugueses, em Roma”
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Nota ao seu secretariado a instruir no sentido de indagar junto Ministro das Finanças – Fazenda
Pública, se já foi publicada a nomeação do Reitor do Colégio Santo António dos Cavaleiros, em Roma.
O que me parece extraordinário neste documento é o nível de minúcia a que Salazar trabalha, nada
lhe escapa, procura estar ao corrente de tudo.

Doc. N.º 197 – “Nota de solidariedade do Cardeal Patriarca a Salazar”:
Nova pequena nota manuscrita do Cardeal Patriarca a Salazar e que apresenta as seguintes
características:






rasgada inicialmente e posteriormente colada.
ignoram-se as razões porque tal aconteceu.
esta nota é a reação a uma má notícia – possivelmente a morte da Mãe de Salazar.
na missa do dia seguinte, Salazar é informado de que o Santo Sacrifício será em seu nome,
subentende-se, de novo, em nome da sua Mãe.
todo o tom da nota é, como de costume, neste tipo de missivas, de grande amizade,
proximidade e cordialidade.

Doc. N.º 216 – “Instruções ao Secretariado sobre resposta ao Patriarcado”:
Pequena nota interna aos seu secretariado a dar instruções no sentido de agradecer ao Patriarcado,
um assunto não identificado.

87

8.

AS RELAÇÕES COM OS MILITARES

Quadro N.º 7

QUADRO DAS RELAÇÕES COM OS MILITARES
13 Documentos com e sem data

Doc.
N.º

Data

SUMÁRIO

30

1957.06.08

43

1959.04.16

48

1960.01.11

Nota sobre resultado de um concurso para aumento de um quartel
Instruções de Salazar a propósito do In Memoriam consagrado ao General Domingos
de Oliveira
Carta de Salazar ao General Bernard Guedes a sugerir o adiamento da II Semana de
Estudos

53

1961.03.25(?)

54

1961.03.??

55

1961.04.13

Carta do Ministro da Defesa, General Botelho Moniz, a Salazar
Carta resposta de Salazar ao General Botelho Moniz, Ministro da Defesa Nacional e ao
Comandante Almeida Fernandes
Decreto publicado no D.R. a exonerar o General Botelho Moniz e outras altas patentes
militares

56

1961. 04.13

Decreto de exoneração de altas patentes militares e civis

25

Decreto de exoneração de altas patentes militares

26
27

Portaria de nomeação de alta patente militar
Portaria de exoneração do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General José
António da Rocha Beleza Ferraz

67

Nota de agradecimento ao Brigadeiro Pimenta de Faria, Comandante Militar da Índia

179

Nota de agradecimento ao Coronel Ribeiro Casais em Goa

TEMA
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares
Relações com
Militares

Páginas

Nota
Manuscrito por Salazar
Dactilografada

2

Dactilografada

2

Dactilografada

2

Dactilografada
Dactilografada

8

Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito
Manuscrito por Salazar
Manuscrito por Salazar

Há quem diga que eu sou contra o Exército, talvez porque presido ao
Governo mais estruturalmente civil dos últimos dez anos. Mas quem pensa
assim, quem lhe fala assim, quem tem sobretudo a preocupação do
interesse nacional e dos problemas mundiais que com ele se prendem, não
pode ser acusado, com justiça, de anti-militarismo…
Salazar
Imprensa (1932)
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Algumas considerações genéricas a respeito das relações do Salazarismo com os militares, para
facilitar um melhor entendimento e para melhor enquadrar os documentos disponíveis neste
quadro:
Os militares, de par com a Igreja, é sabido, sempre foram o principal baluarte de defesa do
Salazarismo, desde os seus primórdios, e do Estado Novo, até o derrubarem.
O «28 de maio», que abre caminho ao Salazarismo e, posteriormente, ao Estado Novo pela mão
dos militares, foi o início do regime, pela sua intervenção, ação e determinação. O 25 de abril foi o
seu fim e de novo pela mão dos militares. Podemos, portanto, dizer que os militares estão na génese
do Salazarismo e no seu fim, neste caso, como Salazar tinha morrido há poucos anos, no fim do
regime por si criado – o Estado Novo.
Nogueira Pinto descreve, nestes termos, o momento e o clima que leva os militares a intervir
decisivamente e a pôr cobro à Primeira República:
Perante as instituições paralisadas, o agravamento das finanças públicas e da
economia, a deterioração da situação social e a luta de classes entre as «forças vivas
empresarias e os sindicatos revolucionários, muitos, à esquerda e à direita,
começavam a voltar-se para os militares em busca de solução. […]
[…] Os valores e as instituições do constitucionalismo liberal tinham entrado em
falência e eram contestados por novas ideologias de ruptura, como o comunismo dos
bolcheviques, o nacionalismo revolucionário dos fascistas ou as soluções autoritárias
dos monarcas e presidentes que, perante a crise, fechavam os parlamento e se
apoiavam na força. 142

Os militares tornam-se, desta forma, protagonistas incontornáveis e sempre com uma palavra a
dizer na política do país. Esta situação só se alterou recentemente com a entrada de Portugal na
Comunidade Europeia que pôs fim a qualquer veleidade dos mesmos em intervir, tornando,
finalmente, o regime completamente civilista, exclusivamente dependente da sociedade civil e sem
receio de uma intervenção inoportuna castrense.
Gosto da maneira como Eduardo Lourenço aborda (abordava, em 1975, retrospetivamente, é
preciso dizê-lo) e das dificuldades que encontra(va) para caracterizar o exército enquanto instituição
nacional incontornável:
De todas as instituições, o Exército é sem dúvida aquela que oferece maiores
dificuldades de compreensão sociológica activa. Sob certo aspecto, essas dificuldades
são mesmo superiores às oferecidas pela existência da Igreja. Nós queremos dizer
que as considerações sobre o Exército são imediatamente de natureza política
concreta.
[…]

142
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PINTO, Jaime, ob. cit., p. 435-436

Com os seus eriçados muros, sua cadência domesticada e popular, seu brilho de aço.
Seu inapelável culto do heroísmo, ou da honra, o Exército está como um navio de
guerra iluminado e solitário ao largo da nação.143

O autor define ainda o exército nos seguintes termos: «Como instituição, o Exército só adquire
importância depois da Revolução Francesa. Pela primeira vez ele se sente autorizado a se autodefinir como «a nação em armas» e esta metamorfose é de consequência.»144
Também em Portugal as coisas se passaram similarmente até ao advento do exército regular.
Particularmente ao longo do século XIX, os militares intervieram inúmeras vezes no decurso da
situação política do país, a esse respeito, o seguinte texto é exemplar e confirma a veracidade desse
facto, não obstante se referir a um período relativamente curto da história de Portugal no século XIX,
com efeito, trata-se de uns meros 31 anos:
A historiografia moderna regista a constante intervenção dos militares145 na política
de 1820 a 1851, mas raramente ela lhe mereceu um estudo ex-professo.146 Os
militares costumam ser tratados como meros apêndices ou meras emanações dos
«partidos» civis em disputa. E, no entanto, por acção ou omissão, o seu peso foi
decisivo em todas as mudanças do regime e de governo, nos trinta anos em que
decorreram algumas das mais profundas transformações do século. Isto sem dúvida
derivou das premissas teóricas de várias escolas de pensamento. Com expressão
académica, que os remetiam para o limbo do epifenómeno. O que não altera os
factos e, sobretudo, fez com que se criasse uma imagem descriminada e difusa do
poder militar, como se o exército se movesse sem método e sem autonomia, ao
sabor dos interesses de certos grupos sociais, de facções, de sociedades secretas ou
até, simplesmente, das circunstâncias.147

Nesta obra, Vasco Pulido Valente elenca e carateriza os diferentes tipos de intervenção militar, a
saber: Pronunciamento; Levantamento; Golpe de Estado; Insubordinação coletiva de oficiais; Motim
e Pronunciamento de milícias. Cito alguns dos acontecimentos caraterizados em supra, com
intervenção militar na vida da país: «O 24 de agosto»; «A Martinhada»; A «revolução» no Brasil; Os
Levantamentos «Miguelistas» contra a Carta Constitucional; A «Belfastada»; A «Revolução de
Setembro»; A «Belémzada»; A «Revolta dos Marechais», só para citar os mais exclusivamente
militares e que se sucederam a um ritmo verdadeiramente alucinante... Posteriormente, um dos
mais importantes movimento de militares foi o 31 de janeiro de 1891.
Também Eduardo Lourenço se refere à intervenção permanente dos militares no decurso da res
pública, deste modo:
Entre o Poder, a Igreja e a Força Armada não há hiatos, embora haja choques de
família até ao advento do Liberalismo. Quando a totalidade orgânica nacional se
143

LOURENÇO, Eduardo – Os Militares e o Poder. Lisboa: Arcádia, 1975. p. 21.
LOURENÇO, Eduardo, Ob. Cit., p. 37.
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O autor explica que usa o termo militares como sinónimo de exército regular.
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Segundo o autor, de novo, excepto os trabalhos de Fernando Pereira Marques, citados na Bibliografia (desta
obra) dos quais o principal continua por publicar.
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VALENTE, Vasco Pulido – Os Militares e a Política. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005. p. 5.
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desarticula é sobre a fonte do poder real – o exército – que se reflectirá o
desequilíbrio momentâneo do Poder cortado de uma das suas amarras tradicionais.
O resultado foram as «marechaladas» e em seguida as «quarteladas» que durante o
século XIX e parte do XX exprimem, mesmo no vocabulário, a desintegração da
mitologia própria das Forças Armadas: garantia da ordem, tornam-se fautores de
desordem. Primeiro, sob um aspecto aristocrático de «pronunciamentos» de tal ou
tal hierarquia, mais tarde, com a penetração das ideias dos vários grupos políticos,
sob o aspecto de «bernardas» ou simples explosão de capricho individual. Com o
advento da República, em grande parte sua obra, as Forças Aramadas tomam
consciência da sua capacidade política e começa entre elas e o Poder Civil um jogo de
báscula, cada qual desejando aproveitar o outro para os eus fins próprios. 148

No século XX, referimos o 5 de outubro, a proclamação da República, como o exemplo mais
importante até 1974 – que pôs fim ao regime – por significar o fim da Monarquia velha de cerca de
oitocentos anos. Cito Vasco Pulido Valente, de novo, para ilustrar bem esse momento, o momento
da queda da monarquia: ”Assim, tirando meia dúzia de ingénuos que levaram o seu juramento de
fidelidade ao rei suficientemente a sério para morrer por ele, os únicos militares que atacaram os
rebeldes foram os «pretorianos» da Guarda Municipal e uns tantos oficiais «africanistas», antigos
ornamentos da «camarilha» palaciana […]149
É ainda o mesmo autor que diz:
Seria, no entanto, errado considerar a revolução de Outubro um mero golpe de mão
que um exército dividido e desmoralizado deixou triunfar. Pelo contrário, a revolução
de Outubro foi um movimento popular que envolveu milhares de pessoas das
camadas sociais mais baixas. No Exército, os rebeldes republicanos eram sargentos e
soldados; não eram capitães nem majores, nem coronéis. Nos grupos civis eram
pequenos funcionários, caixeiros e trabalhadores; não eram médicos nem
comerciantes.
No que respeita ao braço militar da organização revolucionária, o papel decisivo
pertenceu aos sargentos, cabos e soldados.150

Como se comprovou, os militares intervieram inúmeras vezes na política nacional, para tal,
bastava-lhes ter a força das armas e por mais civilista que fosse o regime, sempre se outorgaram o
direito de intervir. De forma que não nos podemos admirar com a sua ação decisiva no 28 de maio,
decorrente da grande degradação de todas as instituições políticas, a par da degradação completa da
economia que a Primeira República tinha instaurado e trazido ao país, e da ruína da nação que daí
decorria. A sua ação, nestas circunstâncias, compreende-se melhor; outra coisa foi a sua intervenção
para pôr fim ao regime que eles próprios tinham ajudado a criar e tinham longamente caucionado.
Basta ler a carta do General Botelho Moniz, datada de abril de 1961, por consequência, nos
primórdios das guerras coloniais, a guerra tinha rebentado há dois meros meses, para perceber o
descontentamento do corpo militar já à época, sendo que a principal razão parece ser, na opinião de
148
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Botelho Moniz, o facto de a política não criar condições para resolver o problema colonial de uma
forma distinta da do recurso às armas. Salazar, após o rescaldo da «Abrilada», confidenciou que os
militares não se queriam bater.
Há uma outra intervenção de um militar que fez tremer o regime, por sinal, anterior à de
Botelho Moniz, em 1958, o chamado furacão «Delgado» e que em conjunto com o golpe deste
último, constituíram as duas mais sérias ameaças ao Salazarismo por parte dos militares, apesar do
seu fiasco. A este respeito diz Jorge Fernandes Alves exemplarmente, o seguinte:
A candidatura presidencial do general Humberto Delgado surgiu como um
verdadeiro «furacão» na paisagem política portuguesa de 1958. Quando tudo se
preparava para um «remake» das eleições presidenciais anteriores, de disputa
inconsequente e desistência à boca das urnas por parte da oposição, eis que alguém
ganha credibilidade e surge como alternativa, captando as simpatias de figuras com
as mais diversas conotações políticas e sobretudo, das massas anónimas. Ao
assumido comportamento de coragem por parte do candidato, logo crismado de
«general sem medo», a sua passagem empenhada pelo regime a conferir-lhe
conhecimento de causa, a promessa de liberalização, o modelo político ocidental que
perfilhava, eis alguns dos ingredientes que explicam a adesão popular. Adesão que
obrigou a tradicional «oposição democrática» a dar-lhe o seu apoio, ainda que na
recta final, colando-se aos efeitos devastadores para a situação que a candidatura
prometia.151

Sabemos que, muito depois, em 1974, além do cansaço evidente patenteado por uma guerra
colonial sem fim à vista e que castigava particularmente os militares de carreira com comissões
sucessivas no ultramar, surgiu e impôs-se um problema de índole corporativa que acabou por
derrubar o regime. Com efeito, dada a falta de capitães do quadro, os capitães milicianos podiam
prosseguir a sua carreira no termo da última comissão de serviço, agora equiparados aos oficiais de
carreira, logo, em condições mais favoráveis do que os oficiais do quadro, o que na sua opinião
constituía uma injustiça. Os militares do quadro sempre se acharam uma elite, um escol, pelo que
esta medida punha essa condição em causa abertamente, afinal, para progredir na carreira e ter
acesso aos cargos de oficiais superiores e, posteriormente, oficiais generais, não era preciso ter feito
o percurso obrigatório até então, na Academia Militar, bastava ser oficial miliciano… esta foi a gota
de água, não foi a única, mas foi a principal e que esteve na origem da queda do regime.
Custa a acreditar que um regime tão experimentado, tão duro, tão tarimbado a lidar com
problemas de índole estritamente militar, como o caso de promoções militares o comprovam, tenha
cometido um erro deste calibre. A história está cheia de factos históricos imprevistos e improváveis…
Análise dos documentos:
Doc. N.º 26 – “Nota sobre resultado de um concurso para aumento de um quartel”:

151

92

ALVES, Jorge, Ob. Cit., p. 5-6.

Salazar, escreve pelo seu próprio punho que aguarda informação para promover o concurso para a
construção de um dado quartel não identificado. Interessante notar o facto de se recorrer a
concursos públicos.

Doc. N.º 43 – “Instruções de Salazar a propósito do In Memoriam consagrado ao General Domingos
de Oliveira.”
Salazar evoca o tempo em que o General Domingos de Oliveira foi Presidente do Ministério, cargo
que futuramente se designará por Primeiro Ministro, entre 1930 e 1932, e ele Ministro das Finanças,
motivo pelo qual passou a merecer a estima do General. Essencialmente, discorre sobre o facto de o
país lhe dever gratidão e o seu sacrifício ter redundado em benefício da Nação.
Doc. N.º 48 – “Carta de Salazar ao General Benard Guedes a sugerir o adiamento da II Semana de
Estudos.”
Neste documento Salazar “mete os militares na ordem”… percebe-se pelo texto que há já
efervescência nas forças armadas, Salazar di-lo abertamente: «[…]pois sei que foi considerada uma
das suas passagens como apelo inconveniente às forças armadas para intervirem na mudança de
Regime»; Salazar não pode ser mais explicito! Não deixa, contudo, e inteligentemente, de dar a ideia
de que este encontro se poderá organizar mais tarde sem, nessa altura, poder ser considerado
inconveniente políticamente… situação em que, quero crer, ele não acreditava. Aliás, Salazar parece
intuir nesta resposta ao General Benard Guedes a grande borrasca que está para chegar em breve,
refiro-me à carta do General Jorge Botelho Moniz que é, claramente, um pré aviso de golpe de
Estado e que analisarei em documento separado seguidamente (Doc. N.º 53). Não deixa de ser um
bocado cínica a forma como Salazar sugere ao General Benard Guedes que impute a
responsabilidade do adiamento desta conferência de estudos ao Governo e ao seu pensamento
sobre o assunto…

Doc. N.º 53 – “Carta do Ministro da Defesa, General Júlio Botelho Moniz, a Salazar”:
Não penso exagerar quando reputo este documento como o mais importante do arquivo de José
Luciano Sollari Allegro. Explico-me, quando li este documento classifiquei-o, sobre o ponto de vista
documental e histórico de enorme relevância e importância, principalmente, porque ajuda a
perceber o mal estar que grassa já naquela altura entre alguns setores de elite da sociedade
portuguesa, nomeadamente, no Exército. Este facto levou-me ao Arquivo de Salazar para tentar
descobrir a unicidade ou não do mesmo documento; a verdade é que não descobri nada na Torre do
Tombo, é possível que haja original ou cópia do mesmo no arquivo pessoal ou na correspondência do
General Botelho Moniz – na Torre do Tombo não fui capaz de o encontrar. Por outro lado, encontrei
um documento muito interessante que incluo em Anexos, sobre a proposta de 19 de setembro de
1950, pelo Ministro do Exército à época, Adolfo do Amaral Abranches Pinto, relativa à promoção do
Coronel do C.E.M. (Chefe de Estado Maior), Júlio Carlos Alves Botelho Moniz, e que dá conta, no
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essencial, de este Coronel, ao ser colocado como adido militar em Washington, acabar por ser
preterido em antiguidade para frequentar o curso de Altos Comandos por outros oficiais mais novos.
Por que motivo é esta carta tão relevante? Em primeiro lugar, por ser, de uma forma algo naïf –
como Salazar e Américo Tomaz152 o entenderam – para uma velha raposa como Salazar o era, a
forma atabalhoada como expõe as suas ideias, depois, por constituir um verdadeiro anúncio de golpe
de Estado e que redundou na sua demissão quase imediata, vejamos algumas de entre elas:
«[…] obriga-me a sumariar aquelas medidas, que julgo indispensável expor a V. Excelência no
momento em que, se afirma estar em curso uma modificação do atual elenco ministerial». Ora,
parece extremamente ousado para quem conhecer Salazar e os seus métodos de seleção de
ministros, pretender influenciar essa escolha, contudo, não me parece que haja outra ilação possível
a retirar desta frase citada.
Botelho Moniz diz ainda que o que está em causa é a sobrevivência das Forças Armadas e a
incapacidade do governo de poder fazer face aos acontecimentos
Sugere um alargamento da cooperação a outros setores da sociedade portuguesa por forma a
reforçar a unidade nacional, estes setores só poderiam ser a oposição, pelo que esta sugestão é
ousada, corajosa e arriscada, numa perspetiva situacionista, na altura, claro.
Sugere também uma «renovação e revalorização dos valôres políticos existentes impõe-se tanto
na metrópole como no Ultramar e talvez ainda mais no Ultramar.» Esta frase indicia que Botelho
Moniz preconiza uma alteração radical da política ultramarina portuguesa e terá a ver, muito
provavelmente, com a posição de Washington ser a favor da autodeterminação dos territórios
ultramarinos; com efeito, Botelho Moniz tinha sido adido militar nesta última cidade, pelo que
deveria saber bem a posição americana em relação a esta matéria – claramente, a favor da
autodeterminação e posterior independência dos povos ainda sob o jugo das potências
colonizadoras, sobretudo após a eleição de Kennedy.
O facto de ter vivido em Washington e o contraste que deve ter observado em relação ao país
que Portugal era na altura, quando comparado com os U.S.A., deve ter ajudado a consciencializa-lo
do nosso grande atraso e subdesenvolvimento, bem patentes á época.
Acusa ainda o regime de não ter conseguido melhorar «as condições sociais de trabalho,
elevando Portugal no conceito internacional onde o baixo nível das classes rurais, operária e média é
motivo de censura frequentemente apontada»; crítica frontal ao regime e, sobretudo, ao
corporativismo que, supostamente, – pelo menos em teoria – deveria zelar e diluir as assimetrias
sociais apontadas por Botelho Moniz.
Há ainda, uma crítica frontal à falta de liberdade política, que ganha a seguinte forma: «[…] se
adequadas medidas forem tomadas de forma a deixarem de existir as razões que nos fazem
considerar um País onde as liberdades essenciais não existem […]».
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Critica a diplomacia portuguesa com contundência, neste termos: «É sentimento geral que a
acção política da nossa diplomacia desde há muito tempo se revela inadequada, e que os factos
demonstram não ter estado à altura da sua missão histórica.»
Faz uma crítica desassombrada a Salazar enquanto Primeiro-Ministro: «Verifica-se no actual
governo e nos anteriores, uma descoordenação perigosa, mesmo entre aqueles Ministérios onde
existe um Ministro coordenador e onde falta espírito de ligação e de subordinação, o que torna
inoperante a acção deste»; esta crítica deve ter sido particularmente dura e difícil de digerir por
Salazar, é que, independentemente dos “coordenadores” a que faz alusão Botelho Moniz, Salazar é o
Primeiro Ministro e como tal, o principal coordenador do governo, é assim com qualquer Primeiro
Ministro, em qualquer parte do Mundo…
Critica duríssima à situação das Forças Armadas que, acusa, podem ser atacadas frontalmente e
que estão dispersas por quatro continentes, sem meios suficientes, o que configura «uma missão de
suicídio da qual não seremos capazes de sair, uma vez que a política lhe não encontra solução nem
parece capaz de a procurar»; ora, nesta frase, premonitória por parte de Botelho Moniz, residiu o
principal problema do regime que há de levar á sua queda, o imobilismo político e a manutenção do
statuo quo militar até à exaustão de um, e da outra.
Descrê totalmente de uma possível ajuda dos nossos aliados e alerta ainda para a descrença que
invade todos.
Apoia-se nos restantes chefes militares e no parecer do Conselho Superior Militar que subscreve
as preocupações a que dá corpo nesta missiva.
Sabemos hoje que Botelho Moniz gozava do favor e apoio dos americanos que discordavam
completamente da visão de Salazar para o ultramar português, particularmente de John Kennedy,
acabado de chegar ao poder em 1960, e eram, talvez pela sua condição de país ex-colonizado, contra
o colonialismo.
Tal não lhe valeu de nada, acabou demitido sem honra nem glória logo após o envio desta
missiva a Salazar. Esta sua atitude, embora ingénua no modus faciendi, não deixou de ser uma
atitude muito corajosa e premonitória em aspetos cruciais: o problema insolúvel da guerra e do
ultramar português; o descontentamento dos militares já na altura e que, em última análise, levarão
à queda do regime. Júlio Botelho Moniz foi de uma ingenuidade confrangedora na maneira como
lidou com este dossier e com Salazar e Américo Tomás, até ser exonerado, especialmente por ter
tentado um golpe de Estado de alguma forma ‘constitucional’, pois pôs os principais intervenientes
ao corrente do que ia fazer e acima de tudo, deu-lhes tempo para reagir e tomar as disposições que
anulavam completamente o seu golpe e todos os arregimentados cúmplices no mesmo, destituindoos dos altos lugares que ocupavam e desempenhavam.
Arrisco-me a dizer que Júlio Botelho Moniz, enquanto militar leu, seguramente, Carl von
Clausewitz e o seu princípio capital de que a guerra é a continuação da política por outros meios, mas
duvido que tenha lido Maquiavel. E fez-lhe falta.
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Esta tentativa de golpe de Estado foi também um sério aviso ao regime do que estava para vir,
embora tal aviso não tenha sido desaproveitado. O próprio Marcello Caetano, bem mais tarde, é
certo, previu a queda iminente do mesmo, como, de facto, veio a acontecer.
Não deixa de ser curioso o cuidado posto pelo Ministro do Exército, A. Abranches Pinto, da
altura, (favor ver documento em Anexo, 3D, sobre a sua colocação enquanto adido militar em
Washington) em, ao propor a sua nomeação para o cargo de Adido Militar em Washington, que a
mesma não tenha repercussão negativa no seu acesso ao Curso de Altos Comandos, «desta forma o
Coronel Botelho Moniz será inevitavelmente retardado no complemento das condições de promoção
a Brigadeiro de Artilharia e, por ventura, também na própria promoção […]». Foi também uma ironia
do destino que um Coronel nestas condições e a fruir de um cargo de primeiro plano – cargo
altamente cobiçado – num país de primeiro plano também, tenha conspirado para deitar o regime
abaixo… O Coronel Botelho Moniz não só foi promovido a Brigadeiro mais tarde, como
desempenhava as funções de General quando foi Ministro da Defesa, pelo que a sua permanência
em Washington em nada o prejudicou na evolução da sua carreira, parece legítimo inferir-se.
Doc. N.º 54 – “Carta resposta de Salazar ao general Botelho Moniz, Ministro da Defesa Nacional e
ao Comandante Almeida Fernandes.”
Com uma missiva explosiva nas mãos, como o era, sem dúvida, a carta do General Botelho
Moniz que analisei em detalhe na análise ao documento anterior (Doc. N.º53), Salazar não perde
tempo a atuar.
Salazar começa por lamentar que seja a segunda vez que se vê obrigado a interromper a
colaboração de Júlio Botelho Moniz com o seu governo. Possívelmente, como Ministro do Interior
em 1944-1947. Acrescenta que os factos dos últimos dias não lhe deixam alternativa, por outro lado,
não deseja discutir naquele momento – nem nunca, acrescento eu! – as ideias de Júlio Botelho
Moniz, e de uma forma algo cínica, afiança-lhe que concordou com algumas dessas ideias.
De alguma forma, Salazar desculpa-se com o Chefe de Estado alegando que este o encarregou
de remodelar o governo e de permanecer como Primeiro Ministro. Podemos analisar esta frase sob
duas perspetivas; uma, a de que Salazar procurou uma forma diplomática para despedir Júlio Botelho
Moniz, a outra, a de que, de novo, há algum cinismo nesta frase pois todos sabemos que era Salazar
que punha e dispunha como queria, sobre os membros do seu governo e todas as matérias
inerentes, e Américo Tomaz limitava-se a anuir a tudo o que lhe fosse apresentado. Américo Tomás
era um ultra e uma figura apagada quando comparada com Salazar, jamais o contrariaria e foi
preciso esperar por Marcello Caetano para agir de forma autónoma e contrária à vontade do
Primeiro Ministro.
Salazar refere-se à conversa havida entre Júlio Botelho Moniz e Américo Tomás, na audiência
que aquele lhe solicitou para lhe dar conta das suas preocupações, já transmitidas ao Primeiro
Ministro por meio da missiva no centro de todo este problema, quebrando irreversivelmente a
confiança de Salazar no seu ministro da Defesa e quebrando também a hierarquia do Governo,
nenhum ministro poderia pedir uma audiência ao Chefe de Estado sem disso dar conhecimento ao
Pimeiro Ministro, muito menos num governo chefiado por Salazar. Esta conversa – fora da cadeia
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hierárquica – implicará a sua demissão irrevogável, e a do Ministro do Exército também,
Comandante Almeida Fernandes, entre mais algumas figuras importantes do corpo militar.
Salazar acaba referindo que assume ele a pasta da Defesa e que espera o auxílio de todos,
sobretudo no que a Angola diz respeito, o caso mais bicudo e onde a guerra já estava instalado há
cerca de dois meses.
Termina, muito civilizadamente, agradecendo a colaboração prestada por Júlio Botelho Moniz.
Este documento contém ainda a carta de Salazar ao Comandante Almeida Fernandes, Ministro
do Exército.
Nesta, Salazar começa por dizer: «O Senhor Presidente da República entendeu não dever
adoptar a sugestão apresentada pelos Senhor Ministro da Defesa e por V. Exa. para a substituição do
Ministério153 e encarregou-me de remodelar o actual governo sob a minha presidência. É o que farei
para obedecer ás ordens do Chefe do Estado […]». Ou seja, Salazar começa imediatamente por
confrontar o Comandante Almeida Fernandes com a sua solidariedade junto de Júlio Botelho Moniz
no sentido da sua substituição à frente do Governo, logo, entre outras coisas graves, acusa-o
subtilmente de o trair conjuntamente com Júlio Botelho Moniz e de desrespeitar a ordem
hierárquica pois passou por cima dele, embora este último facto seja de somenos importância
quando comparado com a tentativa de o depor. Salazar coloca-se de novo, na confortável posição de
que o Chefe de Estado foi o responsável, em última análise, por não ter dado andamento ao
verdadeiro golpe de Estado que constituiria a demissão de Salazar por Américo Tomás, e sendo
assim, está conformado com o facto de ter sido incumbido de remodelar o governo – de novo,
Salazar patenteia algum cinismo nesta posição, quero crer.
Salazar extrai a consequência inevitável deste ato de traição: «é impensável não propor a
substituição de V Exa. […]».
Acaba a dizer que não poderia oficializar o caso sem lhe dar esta satisfação e sem lhe agradecer
a colaboração que lhe prestou no governo.
O assunto está encerrado.154
Neste documento há ainda lugar a agradecimentos ao coronel Costa Gomes…
Podemo-nos interrogar por que motivo falhou este golpe militar que à partida tinha todas as
condições para triunfar? Fernando Rosas dá uma boa achega a esta pergunta, dizendo: “A elite
militar mostrava-se definitivamente incapaz de enfrentar o regime que há muito a tutelava. Era a sua

153

“11 de Abril – O PR recebe em sua casa. Pelas 11H30 da noite o ministro da Defesa, acompanhado pelo seu
homólogo do Exército. Ambos advogam a necessidade da demissão do chefe do Governo.». BRANDÃO,
Fernando, Ob. Cit., p. 463
154
“13 de Abril – Já de madrugada AOS comenta ao jornalista Costa Brochado sobre o «golpe militar de Botelho
Moniz»: «o que eles não querem é bater-se. E isso já vem de trás… A mim o que pode acontecer é apanhar um
tiro, mas eles serão uma província de Espanha».” BRANDÃO; Fernando, Ob. cit., p. 464
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cultura: nunca aceitaria correr qualquer risco ao longo da História do Estado Novo para impor uma
mudança. Salazar conhecia bem os seus generais.”155
Não me parece que Fernando Rosas tenha razão, a verdade é que um conjunto de altas patentes
militares, nas quais havia alguns generais envolvidos, correram gravíssimos riscos ao propor a
destituição de Salazar ao Chefe de Estado e, consequentemente, uma mudança drástica no decurso
da política até aí prosseguida pelo Estado Novo; correram os riscos mas não souberam atuar nem
tática, nem militar, muito menos estrategicamente – um golpe de Estado é uma ação político-militar
que invariavelmente envolve movimentos e ação de tropas e um efeito de surpresa e de rapidez –
como era suposto saberem, e nesse aspeto, foram completamente incompetentes.

Doc. N.º 55 – “Decreto publicado no D.R. a exonerar o General Botelho Moniz e outras altas
patentes militares.”
Por meio deste documento compreendemos a extensão e o envolvimento dos outros oficiais no
golpe que ficou conhecido como «A Abrilada», por ter decorrido durante o mês de abril.
Há nada menos do que seis altas patentes militares demitidas, contando com o Chefe de Estado
Maior General das Forças Armadas. Com um envolvimento deste teor e desta qualidade o regime
perigou verdadeiramente, pela primeira vez há uma conjura militar que vem de dentro do regime e o
contesta em alguns setores fundamentais.
Sabemos hoje que Craveiro Lopes estava na disposição de participar e colaborar neste golpe na
expetativa de ascender, de novo, ao mais alto cargo da nação. Sabemos também que por ter entrado
em choque com Salazar durante o seu mandato não foi proposto para novo exercício.
Acresce que Salazar resolve ficar ele mesmo responsável pelo Ministério da Defesa, situação
com precedentes, sempre que as coisas se complicavam muito, Salazar assumia as pastas
problemáticas em simultâneo; foi assim que chegou a acumular quatro pastas simultaneamente
durante o decurso da Segunda Guerra Mundial.

Doc. N.º 56 – “Decreto de Exoneração de Altas Patentes militares e Civis”:
Este documento consagra as exonerações e algumas nomeações que dão corpo e continuação ao
que foi relatado nos documentos anteriores: Doc. n.º 53 e doc. N. 55. São documentos manuscritos.
Não têm nada de especial nem adiantam nada ao que foi dito.

Doc. N.º 25 – “Portaria de exoneração de Altas Patentes Militares”:

155
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De novo, documento manuscrito de exoneração de Altas Patentes Militares. Documento
incompleto mas que mesmo que estivesse completo teria um interesse muito relativo.

Doc. N.º 26 – “Portaria de nomeação de Alta Patente Militar”:
Nesta Portaria é nomeado o novo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, o General
Manuel Gomes de Araújo, em substituição do General José António da Rocha, em consequência dos
graves acontecimentos recentemente ocorridos e que os documentos anteriores nos dão conta
cabalmente, principalmente os documentos N.º 53 e N.º 54.

Doc. N.º 27 – “Portaria de exoneração do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, general José
António da Rocha Beleza Ferraz.”
Portaria de exoneração do anterior Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, general José
António da Rocha Beleza Ferraz, envolvido com os outros militares no golpe de Estado que ficou
conhecido como «A Abrilada».

Doc. N.º 67 – “Nota de agradecimento ao Brigadeiro Pimenta de Faria, Comandante Militar da
Índia”:
Trata-se de uma nota formal de agradecimento pela amabilidade prestada pelo próprio e pelo
seu quartel general, bem como pela guarnição que o Brigadeiro Pimenta de Faria superiormente
comanda.
Termina com votos de felicidades na defesa do nosso Portugal e ainda com respeitosos
cumprimentos.
Doc. N.º 179 – “Nota de agradecimento ao Coronel Ribeiro Casais, em Goa”:
Nota de mera formalidade a agradecer cumprimentos da unidade por votos de feliz ano novo.
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9.

CONCLUSÃO

Uma análise global, que implica uma reflexão inevitável e a posteriori a todos estes
documentos, textos, bibliografia e principais citações extraídas das obras dos autores mencionados e
que me ajudam a dar suporte a parte do meu texto; permite-me distinguir e separar as conclusões
principais a que cheguei, baseadas também neste arquivo que lhes deu contributo e suporte,
substância e inspiração e que me remeteu para uma época e uma realidade já bem afastadas, quase
incompreensíveis hoje, em função dos nossos padrões, felizmente.
Acresce que o arquivo municiou-me com, acima de tudo, factos.

1. O 28 de maio que abriu as portas ao Salazarismo, foi acolhido por um grande número de
portugueses favoravelmente, fartos da anarquia e do caos quase absoluto em que a Primeira
República lançou o país.
Paradigmático, a esse respeito, são os governos a que chamo de governos «no papel», ou seja,
aqueles que «caíam» antes mesmo de tomar posse, não passavam de mera intenção rabiscada
numa folha de papel qualquer mas que eram ultrapassados pelas circunstâncias políticas
vertiginosas num país em efervescência permanente… O país estava exangue. Foi, portanto, este
movimento militar, em grande parte, uma consequência das práticas nefastas que foram
apanágio constante da Primeira República. O papel do exército para pôr cobro a este estado de
coisas, não só foi incontornável, foi decisivo.
Exército e Igreja, foram os dois grandes baluartes do Estado Novo, embora com papéis
diferentes, naturalmente, dada a condição e natureza de cada um; a Igreja apoiou o regime
praticamente até ao fim, o seu Episcopado – para alguns, com algum exagero, parece-me –
apoiou-o até para além do fim do regime e já após o 25 de abril156; sendo certo que com a
derrocada do regime a postura da Igreja e dos Bispos mudou necessariamente, e tinha
obrigatoriamente, que mudar.
O exército que resistiu para além do fim físico de Salazar, enquanto sustentáculo principal do
Salazarismo, nem por isso deixou de lhe criar escolhos de monta de permeio: a justo título,
refira-se as eleições presidenciais de 1958 – as últimas realizadas por sufrágio direto e universal,
apesar das inúmeras fraudes – que protagonizaram a candidatura de Humberto Delgado e,
156

Em Agôsto 17 de 1974, escreve Eduardo Lourenço no Diário de Notícias, este texto fez parte,
posteriormente da obra O Fascismo Nunca Existiu: “A inocente e a esperançada opinião pública nacional
esperava, mais ou menos abertamente, uma certa viragem da sua Igreja à esquerda. Alguns imaginavam até
que isso lhe seria necessário para apagar cinquenta anos de compromisso com o regime defunto. Impávida,
serena, sem uma onça de má consciência, a Hierarquia afirma a sua coerência inabalável da forma a que
estávamos habituados. Isto significa que no contexto actual ela ousou situar-se mais à direita ainda do que no
anterior sistema.” p. 91.
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também, pela sua gravidade e ineditismo, o golpe de Botelho Moniz que ficou conhecido como
«A Abrilada de 1961», que só não vingou devido a indecisões, lentidão na ação e ingenuidade
política a um ponto inimaginável, são as principais referências e conclusões neste domínio.

2. Contrariamente ao que é comummente aceite por grande parte da Intelligentsia portuguesa,
sou de opinião de que em Portugal nunca houve fascismo,157 talvez tenha havido um
«fascismo» mitigado mas, seguramente, nunca existiu na forma como existiu em Itália,
Espanha ou, na sua variante teutónica – o nazismo. O que houve foi uma ditadura autoritária
e completamente reacionária de direita e com laivos e caraterísticas de extrema-direita, por
vezes. Houve fascismo, sem dúvida, no que ao corporativismo concerne – projeto falhado,
por sinal – pois o corporativismo faz parte integrante de um Estado totalitário fascista e
aquele existiu indiscutivelmente em Portugal ou, pelo menos, a intenção de o criar e
executar. Mas, o corporativismo por si só não faz o fascismo, quero crer, é uma condição sine
qua non do mesmo, mas insuficiente por si só para o qualificar.
Para além da intenção corporativa, houve também alguns elementos que existiram e que
existem sempre nos Estados fascistas e totalitários: polícia política; repressão; supressão de
liberdades; antiparlamentarismo militante; ódio à democracia e ao liberalismo, ódio à herança da
Revolução Francesa, ódio ao jacobinismo com a mesma origem.
É verdade que existiu uma União Nacional, mas esta surgiu a posteriori e nunca teve a
importância nem a relevância das suas congéneres italiana ou alemã. Quanto à Mocidade
Portuguesa, organização de inspiração tipicamente fascista, esteve envolta em equívocos vários
e era mal querida pelo próprio Salazar. Mas, a menos que discordemos ou desconsideremos a
classificação e a descrição fundamentada de autores incontornáveis como, por exemplo, Hannah
Arendt, o «fascismo» português é órfão de caraterísticas essenciais do mesmo e que o
caraterizam indiscutivelmente: partido, ou movimento, subalternização do Estado e do seu
aparelho, totalitarismo, terror, antissemitismo, violência e aparato histriónicos, imperialismo
militante e grandes movimentos de massas, um genuíno e de corpo e alma inteiros, Caudilho,
Duce, ou Führer.
É por isso que a caraterização do Salazarismo como fascismo soa a primo afastado e, ainda por
cima, pobrezinho, além de que não se compreende muito bem qual a vantagem, mais de
quarenta anos passados sobre a queda do Estado Novo, em o rotular desta forma – só se for por,
de alguma forma, persistir na senda da mitologia, ela própria, por definição, grandiloquente,
heróica e jactante…
157

“A ideologia fascista – esta é a essência da nossa interpretação – não foi só criação de Mussolini mas
também expressão das crenças, das ideias, dos mitos e dos programas de um movimento de massas, saído da
experiência da Grande Guerra e da reacção anti-socialista das classes médias, que conquistou uma autonomia
própria como nova força política organizada e que não só se propunha assegurar a defesa da ordem económica
e social fundada sobre a propriedade privada, como realizar uma revolução política e cultural, através da
destruição do regime liberal e da construção de um Estado Novo, concebido segundo a forma inédita de
organização totalitária da sociedade civil e do sistema político. – Emilio Gentile (1996)” in PINTO, Jaime
Nogueira – Ideologia e Razão de Estado – Uma História do Poder. Porto: Civilização Editora, 2013. p.351.
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Estes considerandos não pressupõem nenhum branqueamento da Ditadura Salazarista, dos seus
crimes, nem de nenhum dos seus inúmeros instrumentos repressivos, e a este nível cito um dos
piores – a censura, que trata os homens como seres menores – trata-se, acima de tudo, a meu
ver e sem controvérsia, de rigor na terminologia utilizada e aversão à manipulação.
Acabo em desacordo completo com Salazar, que aproveito para parafrasear:
«[…] Em Política o que parece é»!
Em Portugal, parece ter existido um Estado Fascista, parece ter existido um Estado com as
caraterísticas de um Estado Fascista mas, na realidade, o que houve foi um simulacro do mesmo,
á boa maneira portuguesa, um arremedo do mesmo, pelo que nem sempre «em política o que
parece é…», pelo menos neste particular, creio que Salazar se enganou!

3. O estado a que chegou o Estado Novo, em 1974, por força da guerra colonial mas também
devido à própria essência do regime, reacionário, antiliberal, antiparlamentar,
ultraconservador, católico, periférico e fazendo garbo no seu isolamento internacional, no
«orgulhosamente sós» de péssima memória, sobretudo na Europa – embora, na parte final
as coisas viessem a mudar significativamente nesse aspeto, sobretudo com a entrada na
E.F.T.A. (European Free Trade Association) – o seu berço natural; traduziu-se num Estado
ostracizado pelos seus pares, isolado, decrépito, anacrónico e obsoleto e, last but not least,
um Estado num estado exaurido e, por isso, ou também por isso, caiu inapelável e
fragorosamente.
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Quadro N.º 6: Quadro das Relações com a Igreja
N.º de documentos: 25

Quadro N.º 7: Quadro das Relações com os Militares
N.º de documentos: 12
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1 documento numerado: 1A – árvore genealógica de José Luciano Sollari Allegro manuscrita
pelo próprio.
2 documentos numerados : 2B e 2C – árvore genealógica de José Luciano Sollari Allegro
transcrita para “Word”.
1 documento numerado: 3D – proposta de promoção de Botelho Moniz
67 documentos numerados de 1 a 67
217 documentos numerados de 1 a 217
31 documentos numerados de 1 a 31
34 documentos numerados de 1 a 34
24 fotografias numeradas de 1 a 24

2B

ÁRVORA GENEALÓGICA DE JOSÉ SOLARI ALLEGRO

(Parte I)

(Capitão do exército de D. Pedro IV)
Casado com Maria do Carmo Ramos em
1832.
Ela faleceu em 1886; ele em 1902.

José

Álvaro, médico

Luciano

foi para o

em Vinhais

casado com Isabel

Brasil

casado c/Josefa

Elias Pereira Guimarães

António
Germano

Figueiredo Sarmento
Pimentel

Álvaro

Maria do Carmo

Isabel Maria cas. c/

Elisa, cas. c/Dr. Armando

Silvino P. de Magalhães

Vieira de Castro

Beatriz

Luciano

Maria Isabel
c/Augusto

Helena

Ribeiro da

c/ dr. Alberto Plácido

Fonte

Arnaldo

Henrique

c/Pilar Freire

c/Maria do Carmo

Fernando
c/Maria
Teresa

de Andrade

C. Gouveia

Sousa Pinto

Pais de:

Pais de:

Pais de:

Isabel
Mª. José
(zé)
Mª do Carmo
(Mi)
Fernando
(Pico)

pais de:
Augusto
Ribeiro da

Alberto Manuel

Fonte

Plácido

Luís Filipe

Pedro

Eduardo José Plácido

Pilar

Henrique

Isabel

Nuno

Helena

Miguel
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Filipa

Teresa (Té)

Eduarda

Rosário (Rú)

ÁRVORA GENEALÓGICA DE JOSÉ SOLARI
ALLEGRO

2C

(Capitão do exército de D. Pedro IV)
Casado com Maria do Carmo Ramos em 1832.

(Parte II)

Ela faleceu em 1886; ele em 1902.

António Germano
(Capitão de Engenharia)
Casado com Maria
Henriqueta Allegro

António Adalberto
(Capitão de Cavalaria)
Casado com Carolina
de Mendonça Camões

Mª. Carolina

António Adalberto

José Luciano

Madre Gonzaga

Casado com Margarida

casado com Manuela
Padilha Simões
Lopes

Montenegro

Pais de:
Pais de:
José Manuel (Pepe)
António Adalberto (Tó)
Fernando José
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Mª. Teresa
(Zéca)

Mª. Isabel

Alfredo (Manicho)

Mª. Manuela

Arnaldo

Mª. Carolina

Henrique

Mª Margarida

Isabel Maria

Francisco Maria (Kiko)
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