
Marcello Caetano e a transição portuguesa: entre a história e a memória 

 

Gostaria, inicialmente, de agradecer ao generoso convite do ICS para aqui comparecer e 

proferir a presente comunicação. Devo dizer que sou grato a esta instituição que há anos me acolhe 

sempre que venho a Portugal realizar pesquisas. Gostaria também de informá-los que o que vou 

apresentar aqui é parte de um artigo que escrevi para um livro que organizei com o professor 

António Costa Pinto e que sairá brevemente no Brasil com o título O passado que não passa, livro 

este que trata exatamente das relações entre memória e história em períodos de transições para a 

democracia.  

Bem, começo propriamente minha palestra com a seguinte indagação: como lidar com o 

passado? Tem sido esta, uma pergunta recorrente nas sociedades que viveram transições de regimes 

autoritários para democráticos, tanto à direita como à esquerda. Em geral tende-se, na construção 

memorialística do passado, a desconsiderar o apoio dado às ditaduras em decomposição. A 

indagação do historiador brasileiro Daniel Aarão Reis Filho acerca do Brasil serve para a França de 

Vichy, os países do Leste Europeu, a Espanha de Franco ou o Portugal de Salazar e Caetano: 

“Como o regime durara tanto tempo sem viva alma que o apoiasse?”.  

No caso dos países onde regimes autoritários de direita vivenciaram transições para a 

democracia, a memória tendeu a ser monopolizada pela esquerda ou pelas oposições liberal-

democráticas. Espaços de memória, como logradouros públicos, museus e mesmo a produção 

historiográfica ficaram, então, marcados pela ideia de um passado ilegitimo, ocorrido apesar da 

sociedade. Daí a evocação da resistência.  

O marechal Charles De Gaulle, por exemplo, nunca aceitou que o Estado francês tivesse 

sido colaboracionista: o Estado legítimo era aquele situado no exílio, a França da Resitência. 

Apenas recentemente, junto ao Monumento aos Justos, Jacques Chirac reconheceu o 

colaboracionismo do Estado francês. De qualquer forma, o reconhecimento do apoio do Estado ao 

nazismo é distinto do reconhecimento do apoio da sociedade francesa. Esta, continua incólume.  



Enfim, de uma forma geral, lembramos o que nos é conveniente e esquecemo-nos daquilo 

que nos é constrangedor. Como disse Lídia Jorge: “Deveríamos rir-nos da fragilidade da memória, 

ou pelo menos sorrirmos das artimanhas do seu esquecimento”.  Por isso, “lembrar é também 

esquecer um pouco”. As marcas do passado têm cores nítidas algumas, enquanto que outras 

permanecem embassadas ou mesmo apagadas. 

Falemos, então do caso de Portugal. Sua transição foi marcada por uma profunda crise do 

Estado, consequência do desencadeamento revolucionário que implicou em ruptura institucional e 

em uma política para com o passado, à semelhança de algumas das transições ocorridas no pós-

1945. A partir daí, viveu o país o dilema entre punição e integração daqueles que apoiaram o Estado 

Novo. E, assim como na Itália democratizada no pós-Guerra, a memória construída acerca do 

passado contou com o protagonismo dos comunistas e dos socialistas.  

Trata-se, pois, de um caso evidente em que a memória do Estado Novo foi rapidamente 

monopolizada por aqueles que lhe fizeram oposição e em seguida o derrubaram. Esta memória 

monopolizada, do ponto de vista prático contribuiu para que fossem adotadas medidas de 

saneamento, punição aos responsáveis pelo regime pretérito e construção de espaços de memória, 

como museus, nomes de ruas e logradouros públicos, cujos exemplos mais notórios são o nome da 

Ponte 25 de Abril, outrora Oliveira Salazar, e do Estádio de Futebol do Braga, antes 28 de Maio e 

doravante, igualmente, 25 de Abril.  

Também durante o processo de transição, uma Comissão diretamente ligada ao Conselho de 

Ministros foi instituída a fim de coordenar as comissões de saneamentos existentes em cada 

ministério. Naquela conjuntura, o partido mais próximo da herança do Estado Novo, o CDS-PP, 

teve imensas dificuldades de se organizar.  

Os campos politicamente situados à direita ficaram, então, à margem e mesmo isolados 

quando das primeiras reflexões – e mesmo ações – a respeito do legado da ditadura iniciada em 

1926. Afinal de contas, a ruptura decorrente da crise do Estado havia sido contra eles.  



Foi apenas com o arrefecimento da revolução a partir do 25 de novembro de 1975 e a 

revisão de muitas das punições atribuídas nos meses anteriores, que o campo da direita começou, 

muito lentamente, a manifestar-se. Ainda assim, sem eliminar uma cultura “antifascista” 

consolidada durante os meses revolucionários.  

Ao isolamento da direita, soma-se também certo isolamento da extrema-esquerda, 

fragilizada pelo 25 de Novembro e pelos acontecimentos políticos seguintes. Nas primeiras eleições 

livres pós-25 de Abril, por exemplo, as escolhas de Mário Soares para Primeiro Ministro e de 

Ramalho Eanes para Presidente da República comprovaram que os ânimos revolucionários, ainda 

que existissem, estavam restritos a pequenos grupos de vanguarda: venceu uma perspectiva 

moderada com o discurso da crítica ao “duplo legado autoritário”: o legado “fascista” e o legado 

“comunista” ou de “extrema-esquerda”.  

Ainda assim, o avanço democrático permitiu que, lentamente, os campos à direita 

obtivessem espaço para expressar o que pensavem da transição portuguesa. As referências ao 

passado apresentavam, no entanto, um problema. A “cultura antifascista” a que me referi impedia, 

naturalmente, uma evocação da ditadura. Desta forma, era necessária uma reelaboração dos 

argumentos acerca do passado.  

O objetivo desta minha comunicação é pensar como grupos que mal ou bem atuaram no 

apoio ao Estado Novo em sua fase final construíram uma memória a respeito do regime e, em 

particular de sua figura de maior importância à época: Marcello Caetano.  

Considerarei aqui, como fontes para análise três tipos de documentos: em primeiro lugar, os  

depoimentos produzidos em 1980 quando da notícia do falecimento de Caetano em seu exílio, na 

cidade do Rio de Janeiro; em segundo lugar, os os artigos e depoimentos produzidos quando da 

passagem do centenário de seu nascimento, em 2006; por fim, livros de memória publicados por 

personagens que contribuíram com o regime do Estado Novo em sua fase final. Devo informá-los 

que não me utilizo do livro recentemente organizado por Manuel Braga da Cruz e Rui Ramos com 



depoimentos acerca do marcelismo. Quando preparei o presente trabalho o livro ainda não havia 

chegado às livrarias brasileiras.  

O falecimento de Caetano ocorreu a 26 de outubro de 1980. Foi uma surpresa, tanto para 

seus amigos no Brasil como para seus antigos correligionários e também adversários em Portugal. 

No dia 27 de outubro, o jornal Diário de Notícias divulgava a opinião de alguns dos políticos e 

intelectuais que tiveram a oportunidade de com ele conviver. Estamos a falar, pois, de uma memória 

imediata, construída a partir do fato de sua morte e necessariamente marcada por forte emoção. E 

igualmente, claro está, marcada pelo fato de terem decorridos apenas seis anos desde o 25 de Abril.   

Se a revolução não estava mais na ordem do dia, é fato taambém que seu passado ainda era muito 

recente para ser posto no campo das memórias remotas.  

Diogo Freitas do Amaral, ex-aluno de Marcello Caetano e seu assistente na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, lamentava o falecimento do mestre. Para ele, tratava-se de um 

grande professor e, como intelectual, uma personagem dotada de grande rigor científico. Ao mesmo 

tempo, fazia questão de demarcar politicamente do antigo presidente do Conselho. Referia-se a 

divergências políticas que diziam respeito sobretudo aos problemas com a eventual transição 

política e com os impasses frente ao colonialismo. Por este motivo, teria se afastado de Caetano 

durante os últimos anos do Estado Novo.  

Visão semelhante tinha o parlamentar açoriano Mota Amaral. Para ele, Caetano havia sido 

um grande mestre na Faculdade de Direito de Lisboa. Também como intelectual, era um homem 

marcado pelo rigor científico e pela dedicação à Universidade. Mota Amaral considera ainda que 

houve de fato uma tentativa de liberalização por parte de Caetano que, entretanto, a circunstância da 

crise não permitiu se levasse adiante. 

Outro depoimento, francamente positivo a respeito de Marcello Caetano, foi dado por Rui 

Machete. Para este advogado e político, Caetano não era um homem qualquer e só os medíocres não 

seriam capazes de o reconhecer. Suas qualidades podiam ser percebidas na grande inteligência, na 

força de vontade e na capacidade de trabalho. Reafirma ainda o rigor científico do intelectual.  



Já Marcelo Rebelo de Souza evoca em seu depoimento a lembrança do professor de Direito 

Constitucional. Ao mesmo tempo, recorda-se das relações e proximidades familiares. O pai de 

Marcelo, Baltazar Rebelo de Souza, governador de Moçambique entre 1968 e 1970, havia sido 

padrinho de casamento de Caetano. Entretanto, apesar da amizade e das relações familiares, Rebelo 

de Souza afirma que, entre 1971 e 1973, assim como Freitas do Amaral, afastou-se de Caetano 

devido às divergências políticas. Tais divergências, porém, nunca obstaculizaram a admiração e o 

respeito pelo intelectual. Quando Rebelo de Souza enviou para o ex-professor um livro seu, Teoria 

da Constituição, Caetano teria respondido: “Creio, na realidade, que meus discípulos de Direito 

Público, não encontraram obstáculos de formação para se integrarem num regime democrático”. Tal 

afirmação, para Rebelo de Souza, é reveladora dos grandes méritos do mestre universitário que teria 

dado aos seus alunos uma formação “que ultrapassou as contingências da política e as mudanças da 

política nacional”. 

 As memórias a respeito de Marcello Caetano foram reacesas quando da passagem de seu 

centenário, em 2006.  

Retomemos, pois, Marcelo Rebelo de Souza. Vinte e seis anos após o depoimento elogioso, 

agora, escrevia Rebelo de Souza um artigo assinado. Não se tratava mais de uma opinião 

momentânea, marcada pelo acontecimento da morte, mas de um texto mais reflexivo. Quatro pontos 

fundamentais foram escolhidos para que a homenagem pudesse ser justificada. Em primeiro lugar, 

lembrava o Marcello Caetano amigo da família desde o final da década de 1930, um personagem 

austero e de grande cultura. Tratava-se de um homem sempre persistente em seus valores, ainda que 

“aqui e ali” resvalando para a teimosia. Mas para Rebelo de Sousa esta característica evidenciava 

um grande critério para com o trabalho e um sentido de responsabilidade pessoal “cristã e cívica”. 

Daí sua inicial militância católica com evidente sentido social e comunitário. Em segundo lugar, 

Rebelo de Souza faz referência ao acadêmico e cientista, assim como ao professor que sempre 

buscou primar pelo rigor e pela excelência. Em terceiro, faz uma homenagem ao político. Enaltece 

o doutrinador da Mocidade Portuguesa em um sentido anglófilo, o Ministro das Colônias e o 



responsável pela renovação dos quadros da Câmara Corporativa. Do ponto de vista econômico, 

Rebelo de Souza lembra da responsabilidade de Caetano na elaboração do II Plano de Fomento. Por 

fim, refere-se ao esforço do presidente do Conselho no sentido da europeização e sua tentativa de 

abertura liberal “impossibilitada pela caducidade do regime e pelo prolongamento da guerra”. Por 

fim, cita uma correspondência de Caetano datada de 1940 para Baltasar Rebelo de Souza, que então 

servia em Moçambique, quando de sua recusa para ocupar o cargo de Sub-secretário de Estado das 

Corporações. Afirmava Caetano que o que o guiava era “... o desejo de não deixar a Universidade 

por enquanto – enquanto, digo, não tiver aí começado ao menos uma obra que, no caso de falhar 

como estadista, me consolar do que fui como Professor”. Passados 25 anos de falecimento de 

Marcello Caetano e 32 de Revolução dos Cravos, Rebelo de Souza opta, como se vê, por não mais 

se referir às chamadas “divergências políticas”. A ênfase passa ao intelectual e acadêmico. Ao 

político é destacada a opção “anglófila” na Mocidade Portuguesa e a perspectiva modernizante 

evidenciada no II Plano de Fomento. Refere-se inclusive, como vimos, a uma tentativa frustrada de 

liberalização.  

 As unanimidades se encerram, entretanto, na medida em que os depoimentos recaem sobre 

um membro da Ala Liberal. Segundo Miller Guerra, deputado eleito à Assembleia Nacional em 

1969 e ativo participante do grupo que, por dentro do regime pretendia implementar reformas 

democratizantes, seus contatos com Marcello Caetano começaram quando um grupo de jovens 

políticos se entusiasmou com as promessas reformistas formuladas por Marcello Caetano quando de 

sua posse em setembro de 1968. Entretanto, rapidamente o otimismo foi-se deteriorando. Miller 

Guerra fala, por exemplo, de um pronunciamento seu quando do episódio da Capela do Rato, em 

1972, ocasião em que uma vigília de católicos pela paz foi duramente reprimida pela polícia 

política. O discurso feito na Assembleia Nacional contou com a dura oposição de Caetano. O então 

deputado renunciou ao cargo. Reuniões a posteriori ocorridas em sua casa teriam sido 

acompanhadas de ameaças, ora mais, ora menos veladas. Assim, o ex-parlamentar aponta para um 

processo crescente de frustração na medida em que percebeu-se que a liberalização havia sido 



sustada. E esta responsabilidade, para ele, cabia exclusicamente a Marcello Caetano. 

Ainda quando das efemérides do centenário de Marcello Caetano, outros personagens da 

recente história de Portugal escreveram artigos assinados. Um deles foi o ex-ministro da educação,  

Jorge Veiga Simão. Inicia seu artigo afirmando a impossibilidade de evocar Marcello Caetano 

apenas a partir da perspectiva de seu governo e da crise desencadeada a partir do 25 de Abril de 

1974.
.
 Para Simão, uma análise que restringe a figura de Caetano ao final de seu governo ficaria 

aprisionada às paixões ideológicas e políticas. E assim, toda a realização de uma vida de ação 

científica e social em prol do país ficaria injustamente apagada. Faz-se, portanto, necessário um 

balanço da evolução do pensamento de Marcello Caetano a fim de que se possa compreender os 

conflitos e os dilemas vividos e com os quais se debateu nos últimos anos do Estado Novo. Curioso 

é que, a despeito das preocupações anunciadas, o que Veiga Simão faz é exatamente reduzir sua 

análise ao derradeiro período de governação de Marcello Caetano. Afirma o ex-ministro que a 

Caetano faltou correr o risco das decisões necessárias. Teria falado mais alto um coração 

enfraquecido e ao mesmo tempo protegido por uma legitimidade respeitável. Tais críticas, 

entretanto, não deveriam obstar a visão acerca dos importantes feitos do governo de Marcello 

Caetano: os anos de ouro da economia portuguesa; a nomeação para altos cargos do Estado e da 

função pública de grandes figuras independentes, inclusive da oposição; o início de uma política de 

apoio social, de desenvolvimento de polos competitivos obedecendo à necessária articulação entre o 

capital privado e o público. Ao mesmo tempo, os chamados Planos de Fomento expressavam a 

consciência de Caetano e de seu governo para com o atraso de Portugal em relação à Europa 

democrática. Tratava-se, pois, de um projeto de governação com uma clara perspectiva de longo 

prazo no sentido da modernização do país. 

 Mas era na reforma educacional, protagonizada pelo próprio, que Veiga Simão anotava o 

compromisso de fato de Marcello Caetano para com a modernidade. Cita, em favor de seus 

argumentos, matéria publicada no jornal inglês The Guardian, de 1° de março de 1974, com 

grandes elogios às mudanças realizadas no campo da educação. Cita também um depoimento de 



Francisco Sá Carneiro em que, a despeito da postura oposicionista frente ao regime, reconhecia que 

a educação era o setor em que o governo mais se revelava modernizante e progressivo. Tratava-se 

de uma reforma também com grande impacto internacional e com o apoio da OCDE e das 

democracias ocidentais. Reconhece Veiga Simão que a implantação do projeto de reforma 

educacional somente foi possível graças ao apoio de Caetano mesmo que, em alguns casos, 

contrariando a opinião majoritária do governo. 

Os textos de depoimentos até o momento tratados foram produzidos, conforme disse, em 

dois momentos específicos: quando da notícia do falecimento e quando do centenário de Marcello 

Caetano. Outros textos, igualmente memorialísticos, foram produzidos em forma de livro e embora 

fizessem referência a Caetano, não necessariamente tinham a ver exclusivamente com o 

personagem que aqui tratamos.  

Pedro Feytor Pinto foi, durante o governo de Marcello Caetano, diretor do Secretariado de 

Estado da Informação e o Turismo, ou seja, foi o responsável pelos serviços de informação do 

regime. Assim, não só acompanhou todo o período final do Estado Novo como também era ele 

quem respondia às imprensas nacional e internacional em nome do governo. Foi, portanto, um 

expectador privilegiado da conjuntura portuguesa entre o final da década de 1960 até o ano de 1974. 

Escreveu um livro de memórias intitulado Na sombra do poder. Uma visão de um Portugal 

revolucionário pelo porta-voz de Marcello Caetano. Para personagem dos bastidores do Estado 

Novo, o relativo atraso português ocorreu à despeito da lucidez de alguns dos personagens do 

regime que vislumbravam a necessidade de mudança. Entretanto, recusaram-se a protagonizar esta 

necessária mudança devido ao sentimento de lealdade pessoal ou do legado institucional que, de 

certa forma, ajudaram a construir. Dois desses personagens, na opinião de Feytor Pinto, foram 

Armindo Monteiro e Marcello Caetano. Ambos sabiam como evoluir, mas repudiavam a ideia de 

traição, fosse ao chefe ou a eles próprios.  

 A escolha e a posse de Marcello Caetano como sucessor de Salazar foi, de certa forma, uma 

grande surpresa para Feytor Pinto. Soube da notícia a caminho da Suíça, onde trabalhava como 



professor de cultura portuguesa. Em diversos momentos de seu texto procura mostrar o quanto que 

o regime, durante o consulado Marcello Caetano, recusava-se a permanecer “orgulhosamente só”. O 

antigo diretor da propaganda procura também apontar para os traços que indicam ter sido Marcello 

Caetano um democrata ou, ao menos, um homem do seu tempo. Assim, recorda-se de quando foi 

chamado para ocupar a direção dos serviços de informação do Estado Novo. Perguntou-lhe então 

Caetano quem deveria substituí-lo no cargo de professor da Universidade de Genebra. Sem exitar, 

Feytor Pinto indicou o nome de Maria Emília Brederode Rodrigues dos Santos, à época casada com 

o historiador José de Medeiros Ferreira, um importante nome da oposição portuguesa no exílio. 

Argumentando em favor das qualidades de sua indicada, Feytor Pinto teria conseguido a anuência 

de Caetano, a despeito da resistência de diversos setores mais “duros” do regime. Também recorda-

se de um incidente ocorrido com o semanário Expresso, onde Marcelo Rebelo de Sousa trabalhava 

como diretor de redação. O jornal saía aos sábados, de modo que na sexta Rebelo de Sousa, pela 

manhã, enviou as provas para o Exame Prévio, o nome oficial dos serviços de censura. Dentre os 

textos, um artigo do proprietário do periódico, Francisco Pinto Balsemão, ex-membro da Ala 

Liberal, cujo título era “Um problema chamado Ultramar”. Como a resposta da censura demorara, o 

diretor dos serviços de informação resolveu, por conta própria, liberar a publicação de todos os 

textos sem qualquer corte. A decisão causou tensão entre Pedro Feytor Pinto e o diretor dos serviços 

de Exame Prévio. Passado o fim de semana, Marcello Caetano convocou Feytor Pinto para uma 

reunião e questionou a liberação do citado artigo. Em resposta, Feytor Pinto disse como o episódio 

havia se passado e propôs a leitura de todo o texto, parágrafo por parágrafo, ao término do qual, 

Caetano terminou por concordar com a decisão tomada. Para Feytor Pinto, “foi evidente mais uma 

vez o respeito que Marcello Caetano tinha, tanto pela liberdade de pensamento como pela decisão 

responsável que seus colaboradores pudessem tomar”. 

 No entanto, a despeito destes exemplos “liberais”, Feytor Pinto não deixa de lembrar 

passagens nas quais, por fidelidade ao regime ou a ele próprio, a tolerância com relação à 

democracia ou às liberdades era menor. Afirma ter conversado diversas vezes com Marcello 



Caetano sobre o problema da censura. A extinção deste instrumento do regime era importante tanto 

para sedimentar uma formação pluralista na sociedade portuguesa como para melhorar a visão do 

país no exterior. De acordo com Feytor Pinto, Marcello Caetano não era estranho ao problema, 

procurando mesmo solucioná-la através de uma nova lei de imprensa. Porém, insistia em dois 

argumentos para a manutenção do controle prévio sobre as publicações: a existência de um 

confronto militar em três frentes distintas e a presença de elementos do Partido Comunista no seio 

das redações, o que teria como resultado a crescente influência oposicionista sobre a opinião 

pública. A descrença, pois, para com a capacidade de discernimento dos portugueses não era 

ignorada.  

Também quando da crise instaurada com a publicação do livro do general António de 

Spínola, Portugal e o futuro, Feytor Pinto não deixou de ver o comportamento de Caetano de forma 

bastante crítica. A seguir à recusa do pedido de demissão formulado ao presidente da República, a 

opção de Marcello Caetano teria sido a de convocar uma sessão especial da Assembleia Nacional, 

“reação típica de um jurista”. Assim, procurava o presidente do Conselho transferir a 

responsabilidade da crise para os “representantes da Nação”, esquecendo-se como haviam sido 

eleitos, o pouco ou quase nada que representavam e o controle que, na prática, o Executivo exercia 

sobre o Legislativo. Daí o fato de que a grande maioria dos discursos pronunciados foram acríticas 

manifestações de desagravo. Aqui, evidenciam-se dois olhares a respeito do último presidente do 

Conselho de Ministros e do regime do Estado Novo. Enquanto Veiga Simão fala de uma confiança 

exacerbada de Caetano que se ancorava em uma legitimidade respeitável, Feytor Pinto via essa 

legitimidade corroída por um sistema eleitoral falido, falso e responsável pela eleição de quadros 

tendentes a uma lealdade que, salvo a Ala Liberal, nem era mais a expressão do pensamento médio 

português e muito menos a tarefa do legislativo.   

Além da questão democrática, como sabemos, um dos “gargalos” do regime era aquele que 

dizia respeito à questão do ultramar. Em entrevista a mim concedida, trinta e um anos depois da 

morte de Caetano, Diogo Freitas do Amaral era já algo mais crítico se  compararmos com seu 



depoimento antes citado.  Afirmava, por exemplo, que quanto às colônias, Caetano chegava a 

aventar a possibilidade de uma saída gradual para o problema ultramarino desde que a autonomia 

fosse concedida a elites brancas. Esta teria sido uma declaração do então presidente do Conselho ao 

ex-aluno quando de uma visita privada. Para Marcello Caetano, a inexistência de elites brancas e 

com formação europeia, mas em convívio harmônico com os nativos, inviabilizava o processo de 

autonomia. 

Veiga Simão lamentava o fato de Marcello Caetano não ter agarrado a “oportunidade única” 

do Portugal e o futuro, tomando a decisão de abrir o caminho em direção à democracia, de dar voz 

aos portugueses a respeito de seu destino e incluir o direito à autodeterminação dos povos. Esta 

seria, a seu ver, a o resultado natural da evolução “de uma notável lição colonizadora que, ainda 

hoje, é o nosso orgulho”. É provável que a visão de Caetano acerca do Ultramar tenha impedido que 

este tomasse atitude diferente da que tomou. Adriano Moreira – também quando das comemorações 

do centenário - lembra, por exemplo, que tendo iniciado sua mais expressiva carreira política na 

década de 1940, exatamente aquela das comemorações do duplo centenário, 1140 – formação do 

Estado Português e 1640 – Restauração, Marcello Caetano construiu uma visão do Portugal 

Imperial que teve na liturgia daquela data uma premissa visível ao longo de todos os anos. Por isso, 

a coerente aceitação dos compromissos impostos pelo presidente Américo Tomás e pela alta 

hierarquia das Forças Armadas. Compromisso este calcado na fidelidade ao combate ao comunismo 

e à política colonial que vinha sendo sustentada pelo governo Salazar. Para Moreira, Marcello 

Caetano via o destino do Império como necessariamente tendente à independência. Mas a partir de 

uma premissa muito própria: a eventual independência das colônias seria uma decisão de europeus 

transplantados para o além-mar. Nunca de nativos ou de afro-americanos. O modelo brasileiro era, 

assim, a sua referência fundamental. As novas circunstâncias da política mundial, em que elites 

nativas lideraram os processos de independência, foram sempre difíceis de serem aceitas por 

Caetano.  

Para Rui Patrício, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal entre 1970 e 1974, os 



chefes militares somente aceitariam a indicação de Marcello Caetano caso este mantivesse intacta a 

política ultramarina. Para ele, a cúpula das Forças Armadas era decididamente apoiante com o que 

estava a se proceder no Ultramar. De certa forma, de acordo com Patrício, a manutenção da política 

ultramarina era mais consequência de um acordo e de uma concessão de Caetano que propriamente 

de suas convicções. Como vimos, esta opinião de Rui Patrício não é compartilhada por Adriano 

Moreira. Para o então jovem ministro dos Negócios Estrangeiros, não havia à época, consenso na 

questão ultramarina e Marcello Caetano era visto com sérias desconfianças. De certa forma 

também, o problema ultramarino tornava-se cada vez mais complicado para o regime na medida em 

que uma parte da oposição tinha, como um de seus objetivos mais importantes, o fim da defesa do 

Ultramar. Patrício, entretanto, concorda que Marcello Caetano não tinha um plano de 

descolonização. Para ele, o que havia era um pensamento e uma estratégia de longo prazo sobre a 

evolução das Províncias Ultramarinas. De acordo com sua análise, Caetano considerava que o 

determinante era o desenvolvimento econômico e social dos territórios ultramarinos e a formação 

de sociedades multirraciais. A fórmula jurídica a ser adotada em uma eventual independência ou 

autonomização das colônias era uma questão de futuro. Via, pois, como simplistas as teses do 

general António de Spínola aceca de uma comunidade lusa. Para ele, um homem com os predicados 

intelectuais de Marcello Caetano não podia admitir “as ideias toscas” do general. Mas na medida 

em que apontava o futuro da África portuguesa como um espaço de administração plurirracial, a 

vitória da guerra era determinante. Afirma Patrício não acreditar que Marcello Caetano preferia uma 

derrota militar em África. Ao menos nunca ou ouviu dizer tal coisa. O fato de ter autorizado 

contatos com o PAIGC  em Londres evidenciava que preferia evitar qualquer coisa que se 

assemelhasse à derrota militar. Aqui, mais uma vez, memórias distintas. Enquanto que, para uma 

vasta e dominante literatura, Marcello Caetano entendia o ultramar como uno, o antigo diretor do 

SEIT afirmava que o presidente do Conselho via a possibilidade de soluções específicas e a análise 

de caso a caso. De acordo ainda com Pedro Feytor Pinto, Marcello Caetano conhecia bem o 

problema ultramarino. Havia sido ministro das Colônias, dera pareceres que apontavam para uma 



solução e visitara a África em diversas ocasiões. Na primeira conversa entre ambos a seguir à posse 

de Feytor Pinto como responsável pela propaganda Caetano ter-lhe-ia perguntado o que achava de o 

chefe do Executivo pronunciar a palavra autodeterminação. Feytor Pinto respondeu que Caetano 

deixaria de ser o presidente do Conselho em curto prazo, mas que voltaria mais tarde, e com mais 

força. Mas Caetano não pronunciou a palavra e, cada vez mais, elaborou um discurso a respeito do 

Ultramar que se assemelhava à defesa intransigente da política ultramarina herdada de Salazar. 

Durante as diversas entrevistas que tivera com Marcello Caetano, Feytor Pinto se recorda da 

rejeição o presidente do Conselho a duas hipóteses: uma independência branca e uma negociação 

direta com os movimentos de libertação. A primeira, considerava Caetano que era contrária ao 

“espírito português”. Daí o exemplo paradigmático do Brasil, que considerava deveria ser seguido 

em África. Quanto à eventual negociação com os movimentos “terroristas”, dizia Caetano que se 

Portugal tivesse qualquer gesto de aproximação com a guerrilha, rapidamente elas assumiriam a 

parte pelo todo, de modo que rapidamente fixariam datas e promoveriam motins. O que Feytor 

Pinto chama aqui de “independência branca” difere, claro está, de uma saída “à brasileira”. Neste 

caso a preocupação de Caetano parece ser a vitória de um projeto de independência segregacionista 

e semelhante aos casos da Rodésia ou da África do Sul. Assim, preso a “soluções impossíveis”, 

Caetano via os desgastes interno e externo se alastrarem e se confundirem. Dois episódios foram, 

então, marcantes para aprofundar a crise do governo. O primeiro deles foi quando da viagem de 

Feytor Pinto preparatória para a visita oficial de Marcello Caetano a Londres. A segunda, foi a já 

citada crise inaugurada a partir do lançamento do livro Portugal e o Futuro do general António de 

Spínola. A data para a visita de Caetano fora marcada para o dia 16 julho de 1973. Poucos dias 

antes, o jornal londrino Times publicou um longo artigo informando e comentando notícias de que 

haviam sido descobertas em Moçambique, evidências de um massacre perpetrado pelas Forças 

Armadas portuguesas. Mulheres e crianças haviam sido assassinadas e suas habitações queimadas. 

A oposição trabalhista imediatamente exigiu do Primeiro Ministro britânico que fosse cancelada a 

visita oficial do chefe do Executivo português. Marcello Caetano desconhecia o ocorrido. As 



primeiras reações do governo português foram a de manifestar desconhecimento do caso e pôr em 

causa sua veracidade. Teria, no entanto, que assumir o impacto do que estava a ocorrer, tanto nos 

meios políticos quanto na opinião pública. Foi nesta circunstância que Marcello Caetano 

determinou  a Feytor Pinto que fosse imediatamente para Londres a fim de avaliar a situação e 

procurar dar resposta às múltiplas intervenções da mídia. O clima não era, pois, favorável. Ainda 

assim, a viagem de Marcello Caetano, com enorme aparato de segurança, terminou por acontecer; 

Como parte das mediações a fim de que a imprensa atenuasse suas críticas ao governo português, 

Feytor Pinto comprometeu-se a dar vistos de entrada em Moçambique aos jornalistas ingleses, o 

que causou tensão entre o responsável pela propaganda do regime e o ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Rui Patrício. Ainda que Feytor Pinto afirme o sucesso da visita, que teria permitido a 

Portugal expor seus pontos de vista, o fato é que também houve manifestações públicas contra o 

regime. 

No ano seguinte, quando do lançamento de Portugal e o Futuro, a crise interna tornava-se 

mais evidente. O livro, lançado em uma sexta-feira imediatamente anterior ao Carnaval, foi um 

sucesso editorial imediato, esgotando logo sua primeira edição. De acordo com Feytor Pinto, as 

teses defendidas por Spínola não diferenciavam muito “do que o próprio Prof. Marcello Caetano 

tinha em mente”. No entanto, lançado em uma conjuntura de guerra e ainda por cima por um 

prestigiado general que havia servido em Angola e na Guiné, o livro adquiria tons de manifesto 

contra a política ultramarina portuguesa. Convidado por Marcello Caetano a, na Quarta-feira de 

Cinzas, a comparecer no Palácio de São Bento, percebeu logo o clima de tensão vivido. Para 

Caetano, a publicação do livro era um “verdadeiro golpe de Estado”. Em resposta, Feytor Pinto teria 

feito a Caetano duas indagações: 1. podia demitir o general? 2. podia governar ignorando que em 24 

horas toda a primeira edição havia sido vendida? Às duas perguntas Caetano respondeu 

negativamente. Dada a resposta do presidente do Conselho, sugeriu três saídas. A primeira foi a de 

organizar um acontecimento em que o general Spínola estivesse junto com Caetano. A segunda, era 

a sugestão de que, dado o sucesso do livro e o evidente interesse da opinião pública, a imprensa 



fosse liberada a fim de que fizesse os comentários que bem entendesse. Por fim, a terceira, era ir a 

Belém, expor a situação ao presidente Américo Tomás, abrindo as portas para que Spínola 

assumisse a chefia do Executivo. Às três propostas apresentadas Marcello Caetano disse não. À 

primeira, de fazer uma cerimônia com Spínola, respondeu com um muxoxo: “Eu, com o meu tutor 

ao lado”; à segunda, afirmou, como já fizera antes, que as redações estavam dominadas pelo Partido 

Comunista e as Forças Armadas considerariam um traição ao esforço empreendido em África; por 

fim, à terceira, disse que jamais cometeria uma ilegalidade. A reação de Caetano foi, então, procurar 

o presidente da República, Américo Tomás e entregar o cargo. Este, ainda de acordo com Feytor 

Pinto, recusou a demissão afirmando que Marcello Caetano havia deixado criar o problema, de 

modo que deveria resolvê-lo. Considerava uma injustiça a resposta de Américo Tomás. É curiosa 

esta afirmação de Feytor Pinto, pois sequer Marcello Caetano assim se refere ao diálogo com 

Américo Tomás. Em suas memórias, no livro Depoimento, publicado no Rio de Janeiro, Caetano 

afirma que o presidente da República considerava que sua exoneração não fazia sentido dada a 

confiança que o país havia depositado no Governo. E também o próprio Américo Tomás só via 

razões para manter Caetano como presidente do Conselho. Por fim: se o substituísse lançaria o país 

nas mãos de um desconhecido e, consequentemente, em uma irresponsável aventura. 

Frente a possibilidades de escolhas não tomadas ou na ausência destas, o fato é que Marcello 

Caetano manteve, tal e qual, a política ultramarina de Salazar. Este fato, como sabemos, foi 

determinante para o golpe de 25 de abril de 1974 e a revolução daí advinda. Assim, se havia ou não 

vontade política de alterar “por dentro” o regime, o fato é que elas não se deram durante o 

consulado de Marcello Caetano. Episódios como a repressão à Capela do Rato ou a própria restrição 

nas listas eleitorais, tanto em 1969 quanto em 1973, por si só demonstram a continuidade do regime 

inaugurado por Oliveira Salazar. A real alteração apenas veio a ocorrer apenas a seguir ao 25 de 

abril e às consequentes democratização do país e sua entrada, de fato, na Europa.  Este processo 

aconteceu com um Marcello Caetano devotado, ainda que à revelia de suas vontades, à sua 

“verdadeira vocação”, a Universidade. 



É, a meu ver interessante a dicotomia dos depoimentos, as contradições da memória. Para os 

quadros que apoiaram o regime do Estado Novo ou que, de uma forma ou de outra, tiveram alguma 

proximidade com Caetano o político era, em certa medida, ofuscado pelo intelectual. Todos falaram 

de seu rigor acadêmico e de sua dedicação à Universidade. O distanciamento provocado pelo cargo 

que Caetano ocupava e pelas escolhas políticas que havia tomado não ofuscavam este perfil 

determinante: Caetano era um grande intelectual e era assim que deveria ser lembrado. As poucas 

referências ao político falam de um homem hábil e modernizador, ainda que muitas vezes – ou 

quase sempre - limitado pelas circunstâncias. Neste caso, a Ala Liberal aparece como um “acorde 

dissonante”. Serve, portanto, para quebrar a relativa homogeneidade do personagem aqui analisado. 

Parece-me também que a maioria dos analistas e memorialistas aqui discutidos mantêm a tendência 

a responsabilizar individualmente a ditadura: ela fora responsabilidade de Salazar, de Marcello 

Caetano ou, na melhor das hipóteses, “das circunstâncias”. A sociedade, neste caso, continua 

absolvida.  

Quanto a Marcello Caetano, um ponto, entretanto, me parece que unifica as opiniões a seu 

respeito, tanto da oposição quanto daqueles que o haviam apoiado. O último presidente da ditadura 

do Estado Novo ficou, em larga medida e a despeito de sua vontade, preso à memória de um regime 

que, entre 1968 e 1974, fracassou em seus principais projetos: a incorporação dos quadros 

“liberais”, ainda que sob o seu controle; a integração à Europa; a resolução do problema colonial; a 

“continuidade na mudança”... Desta forma, Marcello Caetano manteve-se atado aos cinco anos e 

meio de seu mandato como presidente do Conselho de Ministros. Por isso, sua formação pretérita, 

sua vida como intelectual e como político anteriores a 1968, portanto, exatamente o passado que 

pôde credenciá-lo como sucessor de Salazar foi, em grande parte, deixado de lado. Esta é a grande 

artimanha da memória a respeito de muitos dos biografados: a redução ou, na melhor da hipóteses, a 

condensação de toda uma trajetória – para o bem e para o mal - em poucos anos, em poucos meses. 

Às vezes até em pouquíssimos dias. 


