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Baseado numa extensa investigação histórica, 
um livro que se lê como um romance
Depois do primeiro volume, Salazar – A 
Queda de uma Cadeira que Não Existia, 
lançado em Junho de 2020, a Gradiva aca‑
ba de publicar Salazar e Caetano: O Tem-
po em Que Ambos Acreditavam Chefiar o 
Governo, que cobre o período de 1951 a 
1970. Continua a traçar retratos amplos dos 
principais actores políticos daquele tempo, 
com destaque para Salazar e Caetano, e 
mantém a lógica de «entrar dentro da épo‑
ca». Baseado numa alargada e profunda 
pesquisa histórica, trata‑se de um livro cheio 
de histórias interessantes, que aproximam o 
leitor do tempo a que se referem. E conta a 
situação extraordinária de ter a certa altura 
Salazar e Caetano em edifícios próximos, o 
primeiro a pensar que ainda detém o poder 
e sem saber que o «verdadeiro» presidente 
do Conselho actua mesmo ali ao lado. Entre 
o muito que se conta nesta obra, está tam‑
bém a sucessão de Salazar.
José António Saraiva, nas respostas que se 
seguem, caracteriza em traços gerais este 
novo livro.

Salazar e Caetano: O Tempo em 
Que Ambos Acreditavam Chefiar 
o Governo é um título sugestivo 
e remete para uma situação no 
mínimo «estranha» na história 
portuguesa. Mas parece falar-se 
pouco disso. Porquê?
Toda esta época é mal conhecida. Antes do 
25 de Abril havia censura e as questões me‑
nos «convenientes» não vinham a público; 
depois do 25 de Abril encara‑se o Estado 
Novo como um período negro da nossa His‑
tória que não interessa conhecer em profun‑
didade. Dizem-se umas coisas superficiais, 
fala‑se da PIDE, das revoltas contra a dita‑
dura, da guerra colonial e pouco mais. Eu 
quis olhar para o Estado Novo por dentro, 
como se estivesse nessa época a observar 
os acontecimentos, e narrá‑los livremente, 
sem preconceitos.
Esse período em que Salazar, já doente, 
ainda pensava ser chefe do Governo, e Mar‑

cello Caetano, empossado no cargo, tenta 
desesperadamente salvar o Estado Novo, 
é um tempo extraordinário, «shakespearia‑
no», recheado de episódios inacreditáveis, 
simultaneamente cómicos e dramáticos.

Nesta obra traça um «retrato» 
amplo de Marcello Caetano. Mais 
do que o decisor político, era o 
homem, a sua personalidade, a 
sua ambição que lhe interessava 
mostrar?
A politica é feita por homens, embora por 
vezes os historiadores se esqueçam disso. 
Assim, para perceber as decisões políticas, 
é preciso conhecer os homens que estive‑
ram por trás delas. O livro procura, pois, tra‑
çar os retratos dos principais protagonistas 
daquele tempo: Salazar, Caetano, Thomaz, 
a governanta Maria de Jesus… É impressio‑
nante a semelhança que encontramos entre 
os percursos de Salazar e Caetano, mas as 
suas personalidades muito diferentes irão 
marcar o regime de modo completamente 
distinto. E o facto de um nunca ter tido uma 
família e outro ter mulher e filhos também 
será determinante.

O primeiro livro, Salazar – A Queda 
de uma Cadeira que Não Existia, 
publicado em Junho, já vai na 5.ª 
edição. O que podem os leitores 
esperar encontrar neste segundo 
volume?
Procurei que a História daquele tempo fosse 
contada como um romance – embora com 
factos reais, esforçadamente investigados. 
Por isso, falo de uma História do Estado 
Novo «como nunca foi contada». Neste se‑
gundo volume, que cobre o período de 1951 
a 1970 – ou seja, do pós‑guerra à morte de 
Salazar –, muito rico em episódios, os mo‑
mentos mais altos serão a preparação e 
execução do assassínio de Humberto Del‑
gado; o quotidiano de Salazar em S. Bento, 

já um destroço humano, em que acredita 
ser ainda presidente do Conselho; a morte 
e o funeral do ditador, com uma pompa e 
circunstância nunca vistas. São estes os 
acontecimentos que me deram mais prazer 
a investigar e a descrever. Sem esquecer, 
claro, o atribulado processo da substituição 
de Salazar por Marcello Caetano à frente do 
Governo.
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arcello Caetano instala o seu gabinete no edifício 

do Parlamento, ficando com vista para o palacete 

onde vive Salazar, já enfermo. Dá-se assim o facto 

extraordinário de o antigo e o novo chefe do Governo es-

tarem instalados a oitenta metros um do outro, separados 

por um jardim! Marcello, da sua janela, pode ver Salazar 

sentado debaixo da pérgula onde gosta de estar; e este, 

quando contempla o edifício da Assembleia, pensando 

que ainda detém o poder, não sonha que ali à sua frente 

trabalha o «verdadeiro» presidente do Conselho. É uma 

situação nunca vista!
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Visite também 
a feira do livro on-line 
no nosso site
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