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Resumo 
 
 

Na sequência da Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926 e no estabelecimento da 
Ditadura necessária para instaurar uma Ordem Nova pautada por valores que 
necessitavam de muitos suportes de inculcação ideológica, com primazia para os visuais, 
dada a grande taxa de analfabetismo então existente, surge uma imagética do regime que 
propagandeia simultaneamente ideologia e cultura. 
De todas as modalidades que então veiculavam a simbólica representação pictórica de 
princípios tendentes a formar um homem novo, essencialmente com base na história 
pátria e na tradição, destaca-se a do selo postal. É pequeno, sintético, artístico, 
coleccionável e circulante, espalhando a sua mensagem por todos os cantos do mundo. 
Os selos são, pois, verdadeiros documentos onde se encontram, cristalizadas, não só 
mensagens, mas também tendências artísticas de uma época, pelo que constituíram um 
meio privilegiado de cultura, propaganda e ideologia no período do Estado Novo, 
chegando mesmo a repercutir as políticas praticadas nos mais variados sectores da 
governação da Nação. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
 
After the National Revolution of 28th May 1926 and in the subsequent establishment of 
the necessary dictatorship to found a New Order ruled by values which needed many 
ways of ideological instillation, with primacy for visual ones as illiteracy rate was 
enormous, a regimen imagery emerges to make propaganda and conveying, at the same 
time, culture and ideology.  
Of all the means that at the time conveyed the symbolic and pictorial representation of 
principles essentially based on fatherland’s history and tradition which led to the 
formation of a new man, stamps assume a very important role. It is small, synthetic, 
artistic, collectable and circulating, spreading its message throughout the world. 
Thus, stamps are real documents where one can find not only crystallized messages but 
also artistic trends of the time which makes of them a privileged means of culture, 
propaganda and ideology in the period of Estado Novo, quite often advertising the 
performed policies on different areas of the nation governing.     
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

«É muito difícil ver o mundo da janela do nosso quarto.» 
 

                                                               Oliveira Salazar 
 
 

O objectivo principal do presente trabalho é o de situar e analisar algumas emissões 

filatélicas entre 1934 e 1951, de modo a verificar até que ponto é que o selo postal 

constituiu um veículo de inculcação ideológica, dentro da vasta panóplia de meios de 

propaganda que o regime do Estado Novo, sobretudo por mão de António Ferro, teve ao 

seu dispor. 

De acordo com o mentor do regime «a necessidade de uma intensa e bem ordenada» 

propaganda visava a educação política do povo português numa dupla função: 

informativa e formativa. Assim, na sequência das suas célebres frases «Politicamente só 

existe o que se sabe que existe» e «politicamente o que parece é», torna-se 

absolutamente necessário mostrar, ilustrar e divulgar todas as acções do Estado 

empreendidas em prol do engrandecimento da Nação e do bem estar do seu povo, mas 

também veicular os valores que norteiam a acção do Governo, no intuito de formar 

politicamente os portugueses, para desse modo, continuarem a obra nacional, capaz de 

se transmitir de geração em geração, não podendo, de forma alguma, o caminho 

reconstrutivo de Portugal como gloriosa Nação multi-secular ignorar o seu passado 

glorioso. 

Desta forma se explica o ressurgimento de uma profusão de símbolos nacionalistas que 

constituem a imagética nacionalista do Estado Novo, principalmente nas duas primeiras 

décadas de vigência, e que culmina, no fim da primeira, com a Exposição do Mundo 

Português – a concentração máxima da essência ideológica do regime – também fixada 

numa emissão filatélica. Mas antes deste extraordinário acontecimento, foram muitos e 

diversificados os meios de propaganda do Salazarismo com vista à formação de um 

homem novo, começando pela reconstrução e restauro dos grandes monumentos 

espalhados pelo país, passando pelas Artes Gráficas e Plásticas, pelo Cinema, pela 

própria Arquitectura, alargando-se a iconografia histórica a todo o quotidiano, 

abrangendo mesmo marcas oficiais dos mais variados produtos, desde fósforos a 

sabonetes. 
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Esta materialização de uma «Política do Espírito» concebida por António Ferro, 

mobilizou um grande número de artistas de várias áreas cujas realizações versavam 

temas que espelhavam uma ideia mítica de nação, não sendo excepção os selos postais, 

esse material que goza de um estatuto extraordinário por várias razões, mas dentre as 

quais destacamos três: a vantagem de circular diariamente dentro e fora de portas; 

possuírem valor documental e artístico, e constituírem objecto de colecção. 

Optou-se por analisar sete emissões filatélicas que consideramos elucidativas do que nos 

propomos demonstrar, inserindo uma curta história do próprio selo, relacionando-o 

depois com os factos históricos que estiveram na base da sua concepção e procedendo, 

finalmente, a uma análise iconográfica, que é, obviamente, uma proposta interpretativa 

que não se arroga categoricamente fechada. 

Entendemos ainda dar notícia sintética e visual dos artistas que elaboraram os motivos 

de cada selo, sendo que a maior parte deles foi responsável pela representação pictórica  

dos  princípios e valores do Estado Novo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Capítulo 1 
 

 1951 – 25º Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926 
 
 
 
 

                                        
                                                                                                      
 
                                   Fig. 1 – Selos do 25º Aniversário da Revolução de 28 de Maio 
 
Desenho: Domingos Maria Xavier Rebelo. 

Impressão: Offset na Casa da Moeda. 

Folhas: 10 x 10 selos. 

Circulação: De 22 NOV 1951 até 23 ABR 1954. 

Tiragem: 1 Esc. – 4.000.000; 2.30 Esc. – 1.000.000. 

Papel: Liso 

Denteado: 13 ½ 

 

1.1 - História: Com o objectivo de comemorar os 25 anos da Revolução do 28 de Maio, 

preparou o Governo, em 1951, um plano de manifestações civis e militares, dentro do 

qual se inseria uma emissão de selos para assinalar a efeméride. Assim, o Eng. Augusto 

Cancela de Abreu1 diligencia, enviando um ofício ao ministro das Comunicações a pedir 

a criação de selos postais comemorativos do acontecimento histórico, o que foi 

prontamente acedido. O desenho ficou a cargo do pintor Domingos Maria Xavier Rebelo 
2que devia, no entanto, seguir algumas instruções emitidas pela União Nacional. O 

motivo deveria conter um marco onde se lesse: “Revolução / XXV / Ano, cinco ou seis 

figuras em busto ou em corpo inteiro e, com legenda inferior, “ Prosseguindo…”. 

(Marques 1995: vol. II, 72) 

                                                 
1 Presidente da Comissão Executiva da União Nacional desde 1950 
2 Pintor açoriano (Ponta Delgada, São Miguel 1891 – Lisboa 1971) 
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Embora se pretendesse pôr os selos em circulação no dia 28 de Maio, tal não foi 

possível, uma vez que várias entidades oficiais sentenciaram a necessidade de alterações 

no desenho, designadamente a Comissão Permanente e a Junta Nacional de Educação 

que sugeriram as seguintes modificações: “representação de mais figuras, a fim de dar 

uma melhor ideia da constituição da União Nacional; representação de um fundo 

perspectiva; renovação das letras.” (Idem). 

Assim, desapareceu a legenda “Prosseguindo” e o motivo passou a ostentar um marco 

representativo dos 25 anos, à frente do qual desfilam um estudante a abrir o cortejo, 

seguido por um soldado e um marinheiro, um camponês e um legionário, ficando, num 

plano inferior, duas outras figuras que assistem ao desfile em união fraternal. 

A emissão foi encomendada à Casa da Moeda, que também figura em letras minúsculas 

na base dos selos.  

 

 

                                    

 

                                                 Fig. 2 –  Domingos Maria Xavier Rebelo 

 

 

1. 2 - Factos históricos 

 

A Revolução do 28 de Maio de 1926 constitui o fim de uma experiência liberal 

centenária cujas realizações se operaram em curtos intervalos de instabilidade política, 

económica e social, permanecendo sempre mais no ideário que em concretizações 

satisfatórias. Um momento particularmente agudo deste tipo de situação ocorre em 1908 

quando, sob a ditadura de João Franco – uma tentativa de superar a ineficácia 

governativa do rotativismo político entre Regeneradores e Progressistas –, o rei é 
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assassinado, prenunciando o fim próximo da Monarquia Constitucional. O sentir 

republicano fortalece-se a amplia-se, constituindo um bloco político-social abrangente 

que conta com simpatizantes de todas as classes sociais que vêem na República, a 

solução para Portugal. Esta colagem ao Partido Republicano reveste-se de uma 

transversalidade inédita e resulta sobretudo de um conjunto de condicionantes (crise 

financeira e censura à imprensa) que colocam jornalistas, comerciantes, industriais – 

toda uma faixa da burguesia urbana – na senda da República, a par dos mais 

desfavorecidos que reivindicam um país mais justo através das suas organizações 

sindicais e também dos militares que não vêem com bons olhos um certo alheamento de 

João Franco em relação aos territórios ultramarinos e à degradação do seu estatuto. Eis, 

pois, que se começam abrir os portões de uma nova civilização que a República apregoa 

e se diz em condições de materializar, pondo termo ao ineficaz rotativismo político e 

atendendo a todas as classes que a apoiam, proclamando a execução de um projecto 

patriótico, nacional e revolucionário. 

Todavia, esta aparente coesão não dura muito, se é que realmente existiu, fragmentando-

se sucessivamente ao longo dos anos com consequências funestas para figuras de topo 

como Sidónio Pais e António Granjo, surgindo, a partir de 1919 dois caminhos distintos: 

o do Partido Democrático – originalistas fiéis à política do governo provisório de 

1910/1911 - e os oposicionistas que integram unionistas, ex-sidonistas, evolucionistas e 

independentes, a favor, estes, da criação de dois partidos principais, reeditando-se, 

assim, uma espécie de rotativismo que veio mesmo a acontecer quer em 1920/21 com o 

novo Partido Liberal (unionistas e evolucionistas), quer em 1923/24 com o Partido 

Nacionalista. A fragmentação continua e, em 1924/1925, uma terceira via constituída 

pela ala esquerda do Partido Democrático dá origem aos governos de Álvaro de Castro e 

de José Domingues dos Santos que pretendiam pôr em prática políticas já instituídas na 

Europa do pós-guerra. É assim que o fulgor original da ideologia republicana de 1910 

começa a esbater-se por manifesta inoperância e constantes dissidências. Durante a 

República, o jogo democrático quase sempre excluiu a esquerda (movimento social, 

sindical e operário) e a direita (que culminou com o Sidonismo), ficando constantemente 

adiado o projecto revolucionário e modernizador de 5 de Outubro, perfilando-se no 

horizonte um quadro negro com o agravamento da crise financeira e monetária, 

desemprego e consequente agitação social que se repercutiria inevitavelmente na ordem 
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pública e na deterioração do Estado. Governos sucessivos3, cisões partidárias e 

conspirações demonstram a falta de representatividade e aglutinação de todas as 

sensibilidades por parte do projecto republicano que já se desdobrara em República 

Nova (Sidonismo) e a Nova República que agoniza. 

A historiografia desse período aponta as causas do fracasso das instituições republicanas, 

detendo-se, sobretudo sobre a questão religiosa, a questão do regime, a questão operária 

e a questão da conjuntura internacional. Crêem alguns que a Lei da Separação de 1911, 

da autoria de Afonso Costa, e a perseguição a bispos e padres que então se iniciou, 

constituíram motivo de reserva mental por parte do mundo rural em relação à República. 

Esta atitude persecutória só se alterou no período do Sidonismo quando a lei foi revista 

com carácter apaziguador e com vista a um restabelecimento de boas relações entre 

Estado e Igreja. Outra das causas seria a questão do regime, consistindo na constante 

conspiração dos monárquicos que não deixava, assim, a República desenvolver-se 

plenamente, embora na Nova República o Partido Monárquico tivesse sido legalizado 

em 1921 e a partir daí a sua aliança com outros sectores de direita atenuasse a questão. 

Já a historiografia de tendência marxista aponta a questão operária como principal causa 

do insucesso da República, uma vez que os dirigentes republicanos nunca souberam 

defender os interesses do seu mais importante sector social de apoio. Contudo, não se 

pode contornar o facto de o operariado – partidariamente dividido – representar apenas 

cinco por cento da população global do país. Finalmente, a questão da conjuntura 

internacional não parece ter grande relevância uma vez que embora estivessem em alta o 

fascismo em Itália e o riverismo em Espanha, a situação política europeia estava longe 

da aceitação incondicional de soluções autoritárias. Talvez, pois, o fim da primeira 

república tivesse a ver mais com factores político-culturais internos do que propriamente 

com factores económico-sociais. É importante ter em mente que a legitimidade e 

representatividade do regime republicano peca por excesso, uma vez que os seus apoios 

se situavam nos meios urbanos, não conseguindo penetrar facilmente no mundo 

predominantemente rural do país, bem como o facto de logo ter abandonado o ideal 

republicano do sufrágio universal mercê da esmagadora taxa de analfabetismo das 

populações são razões de peso nunca verdadeiramente ultrapassadas que estigmatizaram 

o regime republicano. Também o autismo dos dirigentes republicanos que se recusavam 

a aceitar as repetidas propostas da intelectualidade e a incapacidade de pôr em prática 

                                                 
3 De 1911 a 1926 houve 8 Chefes de Estado e 43 Ministérios. 
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medidas de auto e hetero-regulação do sistema republicano, bem como fazer face à 

oligarquia financeira constituíram revezes graves para o regime. Paralelamente, a 

reorganização do sector conservador, iniciada pelo movimento Cruzada Nacional 

Nun’Álvares que preconizava o fim da luta estéril entre partidos  e uma solução 

ditatorial de cariz militar e, ainda, a crise de confiança das elites intelectuais na classe 

política dominante que revela um vazio ideológico ensurdecedor, preocupando-se apenas 

com mesquinhas lutas pelo poder, podem ajudar a perceber melhor os motivos que 

levaram o general Gomes da Costa, ele que seria decisivo para o fim deste ciclo político, 

a declarar publicamente em 1922: “ Eu nada espero do próximo parlamento […]. Impõe-

se uma ditadura: não uma ditadura policial mas para realizar uma obra que é impossível 

arrancar de qualquer parlamento. Meu caro amigo, em 5 de Outubro fez-se uma 

revolução e uma substituição de funcionários. A verdadeira República está no programa 

de 1891. Para o impor só uma ditadura”4. 

Esta ideia é partilhada pelo próprio Cunha Leal5 que não consegue vislumbrar outra 

saída para a repetitiva ineficácia parlamentar, o que o leva, em 1926, em comícios pelo 

país, a apelar à disciplina, à ordem e à condução dos destinos de Portugal por um líder 

forte que assegurasse a liberdade religiosa, o equilíbrio das finanças e a reforma do 

sistema político. Se ambos, Gomes da Costa e Cunha Leal, consideram a ditadura como 

inevitável, também têm visões diferentes de a pôr em prática, de acordo com as suas 

opiniões políticas, acabando por prevalecer a daquele, apoiado por uma grande faixa da 

sociedade que começava a rever-se numa solução antidemocrática e ditatorial e cujo 

espectro político ia da direita à esquerda, arregimentando sectores diversos. 

Triunfante, Gomes da Costa é implacável e varre do Estado todas as famílias partidárias 

que se dissessem da “democracia republicana”. Desta forma, o novo regime que tinha 

como ponto primordial do seu programa acabar com as revoluções e com a desordem, é 

também imposta pela revolução. 

 

1. 3 - Análise iconográfica 

 

Antes de nos determos sobre a iconografia do selo torna-se imperioso perceber, de modo 

sucinto, a natureza e função da União Nacional e o seu estatuto neste momento 

particular de 1951, o que poderá lançar alguma luz sobre a escolha dos motivos. 

                                                 
4 “ À volta do presídio” in O Século, 22 de Janeiro de 1922 
5 Destacada figura da 1ª República. 
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Fundada a 30 de Julho de 1930 pelo Governo da Ditadura Militar, surge a União 

Nacional com o intuito de preparar a constitucionalização da Ditadura. Era, a princípio, 

uma mera organização cívica com o propósito de conseguir o apoio da opinião pública 

ao regime, mas com o tempo veio a assumir características e funções partidárias, sendo 

os seus primeiros dirigentes empossados em 1932 e Salazar o presidente da sua 

Comissão Central – Era o Governo à frente da UN e não a UN à frente do Governo. 

No seu seio cabiam católicos e laicos, monárquicos e republicanos, nacionalistas liberais 

e autoritários, corporativistas e sindicalistas, o que faz jus ao nome “União Nacional”. A 

partir de 1934 torna-se a única organização política permitida e passa a ter um papel 

decisivo na construção do Corporativismo, realizando conferências e comemorações. 

Perde, contudo, peso político a partir de 1936, data da criação da Mocidade Portuguesa e 

da Legião Portuguesa, ambas com mais capacidade de mobilização. Reactiva-se com o 

deflagrar da Guerra para preparar a opinião pública durante e depois dela e, em 1944, no 

II Congresso, os seus dirigentes tentam ressuscitar a importância anterior da UN com um 

maior dinamismo político e criticando a sua subordinação e dependência face ao Estado, 

o que custou a substituição dos seus dirigentes  Nobre Guedes e Águedo de Oliveira em 

Agosto de 1945. Pela sua direcção passam Marcelo Caetano, Ulisses Cortês e Cancela 

de Abreu, o encomendador do selo, a quem cabe preparar o III Congresso realizado em 

Coimbra, em Novembro de 1951 e que se ocupará da questão do regime. É, pois, neste 

clima de intermitência de importância da UN que surge o selo da Comemoração do 25º 

Aniversário da Revolução Nacional, pretendendo, certamente, Cancela de Abreu, 

impressionar durante o seu consulado, o que se depreende das instruções sobre o motivo. 

Curioso é notarmos que o marco tem uma aparência sólida e firme, resultando o facto de 

a numeração romana “XXV” figurar no topo, na sugestão de um crescendo que estaria 

em harmónica consonância com a legenda “Prosseguindo”, entretanto preterida, mas que 

permanece na marcha das figuras rumo ao devir. 

Embora desconheçamos qualquer instrução nesse sentido, só podemos especular se ficou 

totalmente ao critério de Domingos Rebelo e se foi aleatório que a marcha das figuras 

evolua da esquerda para a direita como, aliás, se adequa ao status do regime. 

Um estudante abre o desfile, o que possibilita a leitura óbvia do comando dos destinos 

da nação pela intelectualidade civil, sendo lícito extrapolar para o timoneiro Oliveira 

Salazar, ele que foi professor da Universidade e que proferiu no seu discurso de tomada 

de posse como ministro das Finanças, a 28 de Abril de 1928: “Sei o quero e para onde 

vou.” (Nogueira 1977 a: 339), seguido por um soldado e um marinheiro, numa alusão 
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incontornável ao papel das forças armadas na estrutura da pátria, agora acompanhadas 

pela Legião Portuguesa, na figura do legionário, uma organização miliciana criada em 

1936 que durou até 1974 e que tão bem serviu os diversos propósitos do Estado Novo. 

Faz ainda parte do desfile, o camponês que representa o papel absolutamente primordial 

que a agricultura tinha para o país e para a economia, dentro e fora do território 

continental. Ressalta do conjunto das figuras que marcham uma determinação 

inquebrantável de quem sabe o caminho a seguir, apoiada pelo semblante de aprovação 

dos que observam, unidos por uma postura fraterna que sugere união a avaliar pelo braço 

em cima do ombro. 

No seu todo, o quadro, celebra os 25 anos da revolução nacional de 28 de Maio, mas as 

figuras são as do momento presente (1951), o que vem na esteira da legenda eliminada, a 

prossecução dos objectivos da revolução: Autoridade, Ordem e Justiça. 

 

 (…) Mas o que está feito cria em nós a obrigação de fazer mais e melhor. Iniciámos uma 

Revolução, de todas a mais extensa e a mais profunda. E porque temos bem clara a noção dos 

objectivos, não duvidamos de os atingir. Ponto é que não desfaleça a vontade nem abrande o 

ritmo. Ponto é que a revolução continue. (A Revolução… 1945:6) 

 

A justificar o prosseguimento da marcha triunfante rumo ao progresso da Nação, o 

Governo, através do SPN (Secretariado da Propaganda Nacional) e, a partir de 1944, do 

SNI (Serviço Nacional de Informação), ia publicando pequenas brochuras dando conta 

dos avanços nos vários sectores da Administração Pública. De forma sintética, cinco 

anos antes da emissão deste selo, eram publicitadas as seguintes realizações: 

Presidência do Conselho – Publicação do Estatuto do Trabalho Nacional, Criação da 

Organização Corporativa, Construção de casas Económicas; Regulação do Contrato de 

Trabalho com a adopção do princípio dos salários mínimos. 

Interior – Restauração da Ordem nas Ruas, Intensificação da Acção de Assistência, 

Desenvolvimento dos Serviços Sanitários, Reorganização da Administração Local. 

Justiça – Renovação Jurídica, Reforma dos Tribunais, Criação da Ordem dos 

Advogados, Remodelação do Processo com a promulgação do Código de Processo Civil 

e Publicação de Processo Penal, Criação de Serviços de Registo Policial e de 

Propriedade Automóvel, Reforma dos Serviços Prisionais e Jurisdicionais de Menores, 

reorganização dos Serviços de Notariado, Registo Civil, Registo Predial, Registo 

Criminal, Identificação Civil e Polícia Judiciária, Construção de Palácios da Justiça. 
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Finanças – Restauração do Equilíbrio Orçamental, Redução e saneamento da Dívida 

Pública, Reforma do Regime Tributário, das Pautas e dos Vencimentos do 

Funcionalismo, Reorganização do Crédito, Restauração da Moeda. 

Guerra – Remodelação dos Conselhos Superiores de Defesa Nacional, da Direcção da 

Guerra e Militar, Rearmamento. 

Marinha – Elaboração de Programa Naval, Construção de navios, Modernização da 

Aeronáutica Naval, Construção do Arsenal do Alfeite e Preparação da Base Naval de 

Lisboa. 

Negócios Estrangeiros – Restauração da Posição Internacional de Portugal, Assinatura 

da Concordata com a Santa Sé. 

Obras Públicas e Comunicações – Resolução do problema das Estradas, Valorização 

da rede Ferroviária, Desenvolvimento da Rede telefónica do estado, Modernização dos 

Portos, Construção de Edifícios e reparação de Monumentos Nacionais, Programa de 

Reconstituição Económica. 

Colónias – Recuperação do Sentido Imperial do destino de Portugal, remodelação da 

Legislação Ultramarina, Realização de Obra de Fomento, Intensificação de trocas com a 

Metrópole. 

Educação Nacional – Passagem de Ministério da Instrução Pública para Ministério da 

Educação Nacional, Definição do Programa de Educação Integral, Reforma do Ensino, 

Criação da Junta Nacional de Educação, Intensificação da Luta contra o Analfabetismo, 

Criação do Instituto Nacional de Educação Física, Organização da Mocidade 

Portuguesa. 

Economia – Criação do Ministério da Economia, Aumento das Exportações, 

Diminuição significativa do deficit da Balança Comercial, desenvolvimento da Função 

de Crédito, Aumento da Área Cultivada, Intensificação da Cultura do Trigo, Extinção do 

deficit do Arroz. 

Eis, pois, o que parece transparecer do passo firme dos homens que prosseguem a 

revolução. 
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Capítulo 2 

 

1934 – 1ª Exposição Colonial Portuguesa 

 

 

                               

 

                   Fig. 3 – Selos da emissão comemorativa da 1ª Exposição Colonial Portuguesa 

 

 

Desenho: Almada Negreiros 

Gravura: Arnaldo Fragoso 

Impressão: Tipográfica, na Casa da Moeda 

Folhas: 10 x 10 selos 

Circulação: De JULHO de 1934 até 30 de SETEMBRO de 1945 

Tiragem: 25 c. – 3.000.000; 40 c. – 10.000.000;  1.60 Esc. – 1.000.000 

Papel: Liso 

Denteado: 11 ½ 

 

2.1- História: É convicção de A. H. de Oliveira Marques, autor da “História do Selo 

Postal Português – 1853/1953” que a ideia de uma emissão de selos comemorativos da 

1ª Exposição Colonial Portuguesa, prevista para Junho de 1934, no Porto, foi do coronel 

Jaime Ramalho. Para tal, baseou-se o historiador no artigo publicado no “Portugal 

Filatélico” nº 44, de Janeiro de 1934 em que o filatelista, coronel Jaime Ramalho, 

afirma:  

(…) “Portugal Filatélico”, que não é concordante em que se explore com desnecessárias 

emissões comemorativas, nem com selos abusivos, não deixava de ver com simpatia que a I 
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Exposição Colonial Portuguesa, no Porto, que ao país vai dar maior notoriedade, fosse desde já 

reclamada com um belíssimo selo anúncio, - como não deixava de aplaudir a criação de duas ou 

três taxas, para serviço interno e para o estrangeiro -, que fixassem a grandeza do certame que 

ao mundo vamos patentear como glória das nossas Navegações e Conquistas. (Marques 1995: 

vol. II, 205) 

 

O que é certo é que, atendendo ou não a tal sugestão, a Administração Geral dos 

Correios e Telégrafos logo tratou da emissão de selos comemorativos que contemplava 

três taxas, como sugerido no artigo. Para execução do desenho foi escolhido o artista 

José de Almada Negreiros6, personalidade artística em ascensão graças “às suas 

concepções arrojadas, no campo da pintura modernista” (Marques 1995: vol. II, 205-

206) e é ainda, fundamentadamente, que Oliveira Marques aponta a influência que o selo 

francês de 1931, também comemorativo da Exposição Colonial Internacional, realizada 

em Paris, teve na composição do selo português7 como a imagem seguinte atesta. 

 

 

 

                                           

 

 Fig. 4 – Selo francês, comemorativo                                           Fig. 5 – Selo comemorativo da 

              da Exposição de 1931                                                    da Exposição Colonial do Porto 

 

 

 

 

                                                 
6 José Sobral de Almada Negreiros. Escritor e artista plástico (roça Saudade, ilha de São Tomé (07/04/ 
1893 – Lisboa 15/06/1970. 
7 Com efeito, quer o motivo (busto de uma indígena), quer a disposição dos dizeres se assemelham 
bastante. 
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O modernismo de Almada está bem patente no facto de não ter usado a habitual 

cercadura ornamental, e também pelo seu evidente aspecto “gráfico”, característica da 

sua arte. 

 

 

                                                      

 

                                                        Fig. 6 – José Sobral de Almada Negreiros 

 

No dia 7 de Junho, as cores dos selos são escolhidas pelo Administrador Geral interino, 

Eng. Couto dos Santos, que delibera ser sépia para o selo de 25 c., vermelho-laranja para 

o de 40 c. e azul (cor obrigatória) para o de 1.60 Esc.. 

A portaria da criação da emissão foi a nº 7840, de 15 de Junho (Diário do Governo nº 

139, 1ª série), mas em virtude do atraso dos trabalhos na Casa da Moeda, os selos não 

puderam circular em simultâneo com a abertura da Exposição (19 de Junho), e só no dia 

23 de Julho todas as taxas estavam prontas. 

Ainda antes de ser colocada em circulação, a primeira crítica a esta emissão 

comemorativa surge no “Portugal Filatélico” nº 47, de Abril de 1934, onde, pelo punho 

da redacção, se podia ler:  

 

[…] A série de selos que se vai emitir é pequena, apenas três valores, e de preço moderado, o 

que muito há-de contribuir para a sua fácil venda aos filatelistas. Com prazer registamos que, 

pela primeira vez no nosso país foram compreendidas as possibilidades de colocação numa 

série de selos postais. 

Os futuros selos que Fragoso gravou e Almada Negreiros desenhou são de um mesmo tipo. 

Permitimo-nos dois reparos à vinheta postal em questão. Em vez da legenda “Exposição 

Colonial – Portugal - Porto 1934” porque não “Portugal – Exposição – Colonial – Porto 

1934”? 
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Para quê copiar o exemplo da França que, na sua emissão comemorativa da Exposição 

Colonial Internacional de Paris de 1931, popularizou a efígie aliás inexpressiva e nada 

significativa da «preta»? 

Os retratos dos nossos navegadores, mal conhecidos até entre nós, ou reprodução dos padrões 

por eles mandados levantar, nos territórios que descobriram e conquistaram para Portugal, 

forneciam motivos sobejos para uma série de selos que vaidosamente espalharíamos pelo 

mundo fora revivendo páginas gloriosas da nossa história, cuja recordação é reconfortante e 

salutar. (Marques 1995: vol. II, 207) 

 

Ainda no nº 54, de Janeiro de 1935, a mesma folha filatélica admitia na rubrica «Balanço 

do ano que findou»: “ A emissão comemorativa da 1ª Exposição Colonial do Porto, 

embora prejudicada pela nenhuma beleza do motivo, é, ainda assim, bem gravada e bem 

impressa.» 

 

2.2 - Factos históricos 

 

A situação da política colonial, desde finais do séc. XIX, poucas alterações sofreu até 

1930. A natureza económica e social da presença portuguesa nas colónias de África 

mantinha-se basicamente a mesma e, nas primeiras três décadas do séc. XX, podia 

caracterizar-se muito sumariamente da seguinte forma: 

- Número reduzido de população branca, a maioria da qual ligada à burocracia colonial e 

não a actividades de exploração económica, representando o número de brancos, em 

Angola, em 1930 apenas 0,9% da população total. (Rosas 1996 a: 75) 

- Principal actividade baseada na exploração de matérias-primas de origem agrícola 

(algodão, sisal, oleaginosas), produtos agrícolas (café, açúcar, cacau), pecuária e, em 

menos quantidade, de minerais (caso dos diamantes em Angola), quase tudo para 

exportação para o estrangeiro, sendo, inclusive, Portugal, um importador secundário dos 

produtos exportados pelas colónias. Durante a 1ª República crescera uma forte presença 

de capital estrangeiro, não só ligado à exploração dos citados produtos, mas também à 

construção e exploração das vias de transporte ferroviário, de importância decisiva para 

o escoamento dos produtos até aos portos litorais. Até 1930 instalam-se diversas 

companhias estrangeiras em vastos territórios coloniais que lhes são concedidos, tendo 

algumas delas – as companhias majestáticas – plenos poderes administrativos e de 

segurança dentro da sua área de jurisdição. ( casos das Companhias de Moçambique, do 

Niassa e da Zambézia). 
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- Uma legislação de “ trabalho indígena” e regime de “contratos” que proporcionava a 

obtenção de elevados lucros a partir de um investimento tecnológico e social mínimo, 

por um grande período de tempo. 

É, pois, este modelo de dominação colonial típica, assente, essencialmente, numa 

exploração colonial periférica, com pouco investimento e dominado por fortes interesses 

comerciais e território de penetração de capital estrangeiro que Salazar encontra quando 

alcançou o poder, acrescendo ainda o facto de as colónias se encontrarem económica e 

financeiramente muito abaladas não só pela queda do preço dos seus produtos, mas 

ainda pelas ameaças mais ou menos constantes à soberania portuguesa, pelo que urgia 

tomar medidas imediatas, o que aconteceu logo em 1930 com a publicação do Acto 

Colonial. Já a Ditadura Militar em 1928 tentara modificar o estado de coisas nas 

colónias portuguesas através da promulgação de leis estruturantes que permitissem uma 

maior consistência ao aparelho de estado colonial e uma maior eficácia à sua acção, 

limitando a autonomia dos governos coloniais e reforçando as faculdades de 

superintendência e de fiscalização do poder central, ao mesmo tempo que se dava campo 

livre à acção das Missões Católicas Portuguesas de África que teriam uma dupla função: 

a da conversão dos gentios e a do combate à influência das missões estrangeiras, 

particularmente as dos protestantes, vista como subversiva e desnacionalizadora. 

Tentava-se, assim, alcançar o apoio institucional da Igreja para um efectivo controlo 

ideológico que o estado sozinho não conseguia efectivar. 

Estas e outras leis fundamentais da Ditadura Militar constituem os alicerces sobre os 

quais se sustentará a política colonial das décadas seguintes. Pode afirmar-se que é a 

partir do Estado Novo que as políticas referidas ganham um carácter efectivo e 

sistemático, sendo o projecto de construção do Império uma das funções do aparelho 

estatal. A transição para esta nova fase está marcada pelo já referido Acto Colonial, 

aprovado pelo decreto nº 18570 de 8 de Julho de 1930, sendo Salazar ministro interino 

das Colónias e passa a vigorar como lei constitucional e, pela primeira vez nestes 

termos, a missão de colonizar passa a considerar-se como inerente à própria identidade 

da Nação, na sua “essência orgânica” e à sua “função histórica” como se pode ler no seu 

artigo 2º, donde ressalta ser «essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a 

função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as 

populações indígenas […]». (Rosas e Brito 1996: vol. I, 21) 

Embora a nomenclatura “Acto Colonial”, “Império Colonial Português” e “colónia”, a 

par da urgência e tom doutrinário do documento tivessem gerado controvérsia, foi o 
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próprio Salazar que apontou os quatro vectores essenciais do documento: a ideia de 

Império, a maior concentração de poderes (nos governos central e ultramarinos), a forte 

reivindicação de ordem nacional e a integração das colónias e metrópole “ na unidade 

pluriforme da Nação Portuguesa”. 

É assim que o Acto Colonial inaugura uma nova etapa na história colonial portuguesa, 

caracterizada pela promoção de uma política imperial e implantação de um modelo 

simultaneamente nacionalista e centralista, subordinando os interesses das colónias aos 

da metrópole, impondo-se restrições ao regime das concessões e presença de 

estrangeiros nos domínios político-administrativo e económico-financeiro, alterando-se 

as hierarquias da seguinte forma: os até então altos-comissários são substituídos por 

governadores, tendo todas as competências - política, legislativa e administrativa – o 

Ministro das Colónias. 

Esta e outras acções relativas à política colonial surgem na sequência do discurso/ 

programa de 30 de Julho de 1930 em que Salazar declara: 

 

 (…) Na nossa ordem política, a primeira realidade é a existência independente da Nação 

Portuguesa, com o direito de possuir fora do continente europeu, acrescendo à sua herança 

peninsular, por um imperativo categórico da História, pela sua acção ultramarina em 

descobertas e conquistas, e pela conjugação e harmonia dos esforços civilizadores das raças, o 

património marítimo, territorial, político e espiritual abrangido na esfera do seu domínio ou 

influência. (Decálogo… 1934: 81) 

 

Eis, pois, a necessidade de afirmar não só perante o País, mas para o Mundo, a 

integridade plena e gloriosa do Portugal Histórico, o que serviu de base também a 

Armindo Monteiro8 para, no encerramento da Semana das Colónias, em 1932, afirmar: 

«Diz-se que as nações têm, como os homens, as suas épocas de ascensão, de apogeu e de 

declínio. Portugal parece destinado a erguer-se perpetuamente sobre as próprias cinzas.» 

(Idem 1934: 83) 

De facto, qual Fénix Renascida, a partir do 28 de Maio resgatador, Portugal trilha os 

caminhos de um nacionalismo de exaltação criadora que engloba também a valorização 

do seu Império, surgindo uma política imperial responsável pela elaboração do Acto 

Colonial, pela Conferência Imperial de 1933 e pela Exposição Colonial do Porto. 

 

 
                                                 
8 Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro, Ministro das Colónias desde 1931. 
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2.2.1 - 1ª Exposição Colonial Portuguesa 

As exposições coloniais são acontecimentos privilegiados para a socialização do 

discurso ideológico do colonialismo e de tudo que lhe está subjacente, mas constituem, 

também, uma forma de aferir a receptividade da opinião pública aos discursos e imagens 

apresentadas. Assim, por toda a Europa colonizadora se sucederam estes eventos (12 

exposições desde 1883 - Amesterdão - a 1938 – Glasgow - ) com o objectivo de suscitar 

o interesse das populações pelos assuntos coloniais, mas também publicitar empresas e 

produtos ultramarinos e enaltecer os sentimentos nacionalistas, ao mesmo tempo que, no 

caso português, se estava a enfrentar o voraz apetite de várias potências europeias pelas 

possessões africanas pelo que a exposição se revestia de uma importante componente de 

propaganda que pretendia impor - frente à ameaça de um novo conflito mundial – que 

Portugal era um país vasto e estável quer no território europeu, quer no ultramarino. A 

Exposição Colonial Portuguesa foi claramente uma peça fundamental da actividade 

propagandística apostada em veicular a imagem de um Império antigo de séculos, sólido 

e inabalável, que não permitiria qualquer ameaça exterior à sua integridade e paz 

territorial, como se depreende das seguintes palavras: 

 

 (…) para nós portugueses que somos hoje velhos de oito séculos não há pedaço de soberania ou 

de terra que nos pese e estejamos dispostos a alijar de cansados ou de cépticos (…); (…) 

Portugal não perturba a paz no mundo nem a ninguém pode permitir que perturbe a sua (…). 

(Salazar 1946: 132 – 216) 

 

Com o claro objectivo de divulgação ideológica e de propaganda e na sequência da 

publicação do Acto Colonial, começa a preparar-se, já em 1931, a Exposição Colonial 

Portuguesa, sendo intenção dos responsáveis, organizar um evento de dimensões 

nacionais com ecos internacionais (constituindo a emissão filatélica em análise um 

deles), recaindo a escolha do local para a sua realização na cidade do Porto. De facto, o 

Palácio de Cristal9 e os seus frondosos jardins circundantes constituíam o local ideal;  

onde se podia recriar um ambiente africano. (Galvão 1934 a: 9) Os trabalhos de 

planeamento da exposição iniciaram-se formalmente em Setembro de 1933 e abriu 

portas no dia 16 de Junho, estando dividida em duas secções principais - Oficial e 

Iniciativa Privada -, sendo, a primeira, (a que nos interessa) subdividida em 15 
                                                 
9 Este edifício, concebido para a Exposição Internacional de Indústria ficou pronto em 1865, mas a médio 
prazo a sua manutenção revelou-se muito dispendiosa, pelo que acabou por ser adquirido pela Câmara 
Municipal do Porto (início de 1934) com o intuito de o salvar. A Exposição seria uma das formas de 
devolver vida ao palácio. O Tripeiro nº 9, de Janeiro de 1952, V série, ano VII, p. 200, assim o refere. 
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subsecções, entre as quais: História; Empreendimentos Coloniais Portugueses dos 

últimos 40 anos; Representação Etnográfica10 (Idem: 19); Exército; Monumentos; 

Parque Zoológico; Teatro e Cinema oficiais; Livraria Colonial; Provas de Estudos 

Coloniais; Salão de Conferências e Congressos; Assistência Médica e Sanitária aos 

nativos. 

A recriação do Império Colonial era completíssima, sendo possível encontrar a 

diversidade orográfica africana desde a floresta tropical, o deserto, a picada angolana, 

aldeias típicas de todas as colónias, dando a sensação ao visitante de, no fim do percurso, 

ter viajado por todo o Império Português. Este tinha ao seu dispor o Guia Oficial do 

Visitante que descrevia a Exposição em pormenor, sugerindo itinerários e contendo 

mapas e fotografias.  

A Exposição encerrou com o Cortejo Colonial que percorreu algumas ruas da cidade e o 

balanço pós evento feito por Galvão refere o número de um milhão e meio de visitantes 

(Galvão s/d: 4) que terão regressado a casa com a certeza de não serem habitantes de um 

país pequeno, que era, aliás, a legenda de um mapa exposto no certame e que 

graficamente ilustrava essa ideia. O mapa representava a Europa onde, sobrepostos a 

outra cor, foram desenhadas as colónias portuguesas, evidenciando que com o Império, 

Portugal era de facto um país grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 8 – Mapa exposto na 1ª Exposição Colonial Portuguesa, mostrando a área do Império 

 

                                                 
10 “ Cada colónia enviou os seus nativos, que foram alojados em aldeias ou habitações típicas, continuando 
na Exposição a sua vida, usos e costumes coloniais.” 
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Ainda segundo Galvão, a Exposição Colonial Portuguesa era a consequência de uma 

política estruturada e de um pensamento imperial perfeitamente claro e definido, cuja 

força e resultados dependiam de três conquistas essenciais: ordem social e política, 

ordem económica e financeira, e ordem colonial. (Galvão s/d: 7).  

 

 

2.3 - Análise Iconográfica 

 

Como já se viu, o motivo deste selo comemorativo não foi bem aceite pela crítica 

filatélica que apontou negativamente o seguidismo em relação ao selo francês. Apesar de 

tudo, consideramos o desenho de Almada Negreiros muito mais apurado e complexo do 

que o do seu homólogo francês, desde logo pelo facto de ser muito mais difícil desenhar 

um rosto de frente do que de perfil. 

Depois podemos interrogar o porquê de um rosto feminino, o que dá azo a mil 

especulações. A indígena ostenta um porte elegante e ornamentos sóbrios (colar, brinco 

(?)) que não obstante remetem para o eterno feminino. Partindo do princípio que a 

mulher representada é angolana (Angola era considerada a colónia mais importante), 

pode-se dizer algo sobre o seu penteado. Com efeito, entre as diferentes tribos de Angola 

há em comum o rito da iniciação das jovens, facto que dá início aos diferentes penteados 

ostentados pelas raparigas (Vacchi 1965: 3) e, através dos quais é possível saber se 

celebraram o rito da puberdade antes, durante ou depois da cerimónia ritual. Noutras 

mulheres é indicativo apenas da tribo a que pertencem, embora a partir de determinada 

altura (meados do séc. XX) comece a ser difícil fazê-lo, uma vez que as diferenças se 

esbateram muitíssimo. 

A mulher representada no selo de Almada apresenta um penteado simples, sem 

ornamentos vistosos, normalmente usado para indicar luto. Recorrendo à simples 

comparação visual entre a mulher/rapariga do selo e as representadas na obra de Vacchi 

sobre os penteados de Angola, podemos adiantar algumas possibilidades sobre a 

hipotética tribo representada. Assim, as que se afiguram mais prováveis são as Kuvale  

ou Dimba (Banto, grupo Herero), ou Tyilenge-Muso (Banto, grupo Nyaneka), sendo que 

se trata de uma mera indicação subjectiva. 

  Não sendo possível responder satisfatoriamente à interrogação colocada inicialmente e 

exorbitando um pouco a análise iconográfica possível, pareceu-nos aceitável contudo 
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incluir aqui as considerações do Governador da Zambézia no seu relatório anual (1955), 

na rubrica “ Negócios Indígenas”, sobre a mulher indígena, cujo estatuto era o mesmo 

em 1934.  

Relativamente a este assunto, o governador aponta o problema do trabalho da mulher, 

prática seguida por muitas entidades patronais para evitarem a burocracia necessária no 

caso dos homens e também por questões económicas, que em seu entender trará graves 

inconvenientes e perturbações, o que claramente se deduz do excerto que se segue:  

 

(…) desde a diminuição da produção agrícola indígena que ainda depende essencialmente da 

iniciativa e esforço da mulher, até à destribalização com as inevitáveis más consequências dela 

resultantes, tudo se pode esperar se não houver um sistema apertado e firme de protecção e 

disciplina do trabalho da mulher para além das normas legais que sobre o assunto vigoram e que 

parece não terem tido em conta certas realidades. 

Por mim, sempre considerei e considero altamente desvantajoso que a mulher indígena sirva 

fora da área da sua residência habitual e em regime que não seja o do trabalho diário de natureza 

eventual absolutamente livre, receando que se permitamos o recrutamento da mulher 

generalizado como o do homem, alteremos todo o sistema de vida da família indígena, com 

reflexos profundos, mas não benéficos, na vida social e económica da população nativa e 

mesmo na vida económica e social do Distrito e da província. (Melo 1955: 34-35) 
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Capítulo 3 

 

 1935 –  Tipo « Estado Novo»  (Tudo pela Nação) 

 

 

                                 

                                             

                                       

  

                                       Fig. 9 – Emissão de selos “Tudo pela Nação” 

 

 

Desenho: Almada Negreiros. 

Gravura: Arnaldo Fragoso. 

Impressão: Tipográfica, na Casa da Moeda 

Folhas: 10 x 10 selos. 

Circulação: De 23 AGOSTO 1935 ($25); 20 NOVEMBRO 1935 (1$00); 26 

DEZEMBRO 1935 ($40); 26 DEZEMBRO 1941 (10$00 e 20$00), todos até 30 

SETEMBRO de 1945. 

Tiragem: $25 – 30.172.800; $40 – 241.503.200; 1$00 – 7.657.700; 10$00 – 354.600; 

20$00 – 355.000. 

Papel: Liso. 

Denteado: 11 ½. 

 



 28

 

3.1 - História: Pela primeira vez na história do selo em Portugal, foi primeiramente 

desenhado um bilhete postal e mais tarde, adoptado o seu cunho para o fabrico dos selos, 

percurso que, até aí, costumava ser justamente o inverso. Mais uma vez coube ao pintor 

modernista, José Sobral de Almada Negreiros, a tarefa de desenhar um selo alegórico do 

Estado Novo que mereceu imediata aprovação do Ministro em 27 de Novembro de 1934. 

A primeira entrega deste selo ($25) gravado de forma perfeita por Arnaldo Fragoso, foi 

feita pela Casa da Moeda aos Correios em 23 de Agosto de 1935, seguindo-se o de 1$00, 

em 7 de Setembro. 

A reacção do público filatelista ao desenho e à “inferioridade estética” (Marques 1995:  

vol. II, 212) em relação ao selo “ Lusíadas” não se fez esperar a avaliar pelo artigo da 

revista “Portugal Filatélico”, nº 57, de Julho – Setembro, em que se podia ler: 

 

 Apareceu um novo selo da taxa de 25 c., tirado do bilhete postal há tempos posto em 

circulação, desenhado por Almada Negreiros e gravado por Arnaldo Fragoso. 

 

 

        

                        

    Fig. 10 – Bilhete Postal «Tudo pela Nação», curiosamente expedido de um acampamento da Legião 

Portuguesa, em 1937. 
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A escolha do novo selo não podia ser mais infeliz. É certamente o mais feio de quantos 

actualmente circulam pelo mundo. O desenho é de tal modo inexpressivo que o motivo central 

do selo é sensivelmente semelhante ao dum cartaz – reclame do caça-moscas «Fulminante», que 

nos princípios do Verão apareceu afixado nas paredes de Lisboa. A escolha da cor é igualmente 

desastrada, pois, devendo emitir-se um selo de 1$75 esc. a azul, fica a mesma série com dois 

valores emitidos na mesma cor, o que deveria ter-se evitado. 

E lembrarmo-nos de que vai ainda ser emitido um selo de 1$00 com o mesmo motivo… Não 

tem Portugal homens célebres, monumentos e panoramas capazes de fornecerem motivos para 

os seus selos postais?! 

Seja tudo… por amor de Deus. ( Marques 1995: vol. II,  212-213) 

 

Não calculava o autor do artigo que o mesmo selo surgiria ainda com outros valores – 

10$00 e 20$00 – necessários para a franquia de grande número de correspondências, em 

especial, para o serviço internacional. Estes valores foram criados pela portaria nº 9485, 

de 27 de Março de 1940 ( D. do G. nº 71, 1ª série), respectivamente nas cores ardósia e 

verde claro. 

 

 

 

                                                 

 

                                         Fig. 11 - Selo Tipo “Lusíadas” de 1931  

 

 

3.2 - Factos Históricos 

 

 É  em Julho de 1932, três anos antes da emissão deste selo, que a República Portuguesa 

volta a ter um civil como chefe do governo: António de Oliveira Salazar. O jovem 

professor da Universidade de Coimbra era ministro das Finanças desde 1928 e, consigo, 

iniciar-se-ia a fundação do Estado Novo, que culmina na promulgação da Nova 
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Constituição em 11 de Abril de 1933. Este novo Estado seria nacionalista, autoritário e 

corporativo cujos pilares assentavam numa chefia pessoal do Estado, detenção da única 

actividade política legal por parte de uma organização cívica de apoio ao governo – 

União Nacional -, e na articulação do Estado com associações sócio - profissionais e 

locais – Corporativismo – que arregimentassem em torno de um objectivo único – a 

Nação – toda a sociedade, ideário que, curiosamente, de alguma forma já havia sido 

preconizado pelo rei exilado, D. Manuel II, em 1926, na mensagem que então dirigiu aos 

seus partidários e que foi lida por Aires d’Ornelas, em sessão magna de 27 de Fevereiro 

do mesmo ano. Aí, D. Manuel traçava o novo caminho que a Causa Monárquica devia 

seguir, referindo que:  

 

A Monarquia do futuro tem de ser baseada sobre Deus e a Religião, sobre a Tradição, sobre a 

Autoridade, sobre princípios e convicções, sobre a Ordem (…) As eleições são indispensáveis 

hoje, mas o país reclama, e com razão, mais alguma coisa. O sistema parlamentar, tal como ele 

existe, faliu. Querendo salvar Portugal, tem de se modificar aquilo que há tantos anos tem 

exausto o País: não se pode seguramente consentir nada que impeça a obra da reconstrução 

nacional. 

Um plano terá de ser elaborado e cada problema estudado e decidido por competências. Esse 

plano aprovado por quem de direito, terá de ser seguido e cumprido. (Cabral 1934: 89-91) 

 

Não o rei mas Salazar revelou a grande habilidade política de saber jogar com todas as 

peças do xadrez político de então – situacionistas, esquerdas republicanas, 

reviralhistas11, integralistas, etc. – pondo em prática o único factor aceite por todos e que 

era o autoritarismo. Com efeito, a ideia de um governo forte, autoritário, capaz de 

intervir efectivamente na sociedade e na economia, era aceite até pelos reviralhistas, pelo 

que a 28 de Maio de 1932 é publicado um projecto de Constituição, preparado por 

Salazar e seus colaboradores para ser discutido no Conselho de Ministros e no Conselho 

Político Nacional. 

A proposta revelava-se ecléctica e empírica e propunha que o regime continuasse a 

designar-se por “República Portuguesa”, com a mesma bandeira, hino e feriados 

estabelecidos pelo governo provisório de 1910. A Igreja continuaria separada do Estado, 

mantinham-se os mesmos direitos e liberdades, assim como o princípio da igualdade dos 

                                                 
11 « É designada de reviralhista a acção revolucionária levada a cabo por vários sectores do 
republicanismo radical, para derrubar, pela força das armas, a Ditadura Militar saída do 28 de Maio de 
1926 e reconduzir o país à normalidade constitucional, restaurando a “República Democrática”.» (Rosas e 
Brito 1996: vol. II, 832). 
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cidadãos perante a lei, divisão de poderes e independência dos magistrados. A novidade 

era a da intenção de associar os portugueses em diversos organismos locais e sócio – 

profissionais que seriam representados numa Câmara Corporativa que seria apenas 

consultiva. Este sistema foi evoluindo, pregando pragmaticamente a ordem e a 

estabilidade social, ao mesmo tempo que combatia os excessos do capitalismo 

«plutocrático» (Mattoso 1994: Vol. VII, 101) sem contudo ter cortado com o sistema 

capitalista ou tê-lo posto em causa. 

O Corporativismo português é inovador (Idem:216), congregando aspectos do 

capitalismo liberal e socialismo que o precederam, mas também algumas ideias avulsas, 

reformuladoras do capitalismo, retirando-lhe os abusos e os excessos, contribuindo para 

o seu sucesso, a inclusão de um vasto conjunto de grupos e ideologias que tinham em 

comum o facto de serem antiliberais, antiparlamentares, antipartidárias e anti-

republicanas. 

Quanto aos elementos políticos, mantinham-se os mesmos: um Chefe de Estado, um 

Governo e um Parlamento, com semelhanças claras de uma Monarquia Constitucional, 

em que o lugar do rei era agora ocupado por um Presidente da República por sufrágio 

directo e individual para um mandato de sete anos. O parlamento só tinha uma câmara ( 

Assembleia Nacional) e o Presidente da República, que dispunha de um Conselho de 

Estado como órgão consultivo, podia nomear e exonerar livremente o chefe do governo 

e dissolver a Assembleia mas não governava, o que estava reservado ao Chefe do 

Governo, que respondia apenas perante o Presidente. 

A Assembleia Nacional era eleita para quatro anos por sufrágio directo e resumia-se a 

um órgão de debate político, que votava leis e o orçamento propostos pelo governo, o 

que, tudo junto, fazia Salazar depender exclusivamente do Presidente Carmona. 

Se o Chefe do Governo era o real detentor do poder, do ponto de vista formal, o 

Presidente da República permanece a pedra angular do regime. (Caetano 1952: 128) 

Se, por um lado, a Constituição não condicionava a vida pública, uma vez que até 

reconhecia  « o direito de resistência às ordens que violem as garantias individuais», por 

outro lado era a legislação reguladora das liberdades que o fazia através, por exemplo, da 

reorganização da Censura Prévia (11 de Abril de 1933), criação da Polícia de Vigilância 

e Defesa do Estado – PVDE ( 9 de Agosto), a legislação básica da organização 

corporativa ( 23 de Setembro), a criação do Secretariado de Propaganda Nacional – SPN 

(25 de Setembro), carência de autorização do governo para a realização de reuniões e 

constituição de associações, e, como já referido, a actividade política exclusivamente 
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reservada à associação cívica designada União Nacional, que funciona como um cadinho 

onde se fundem as mais diversas sensibilidades políticas e assim possui um papel 

inibidor de dissidências. 

De todos os aspectos anteriormente mencionados, revela-se particularmente importante 

para a nossa análise o Secretariado da Propaganda Nacional, que nasce da necessidade 

da mediatização do Estado Novo, por proposta de um homem que se revelaria 

fundamental para o regime, defensor de uma “Política de Espírito” que muito agradou a 

Salazar. Trata-se de António Ferro12, o jornalista amigo das letras e do modernismo, que 

vai ter um papel fundamental na propaganda e nas artes ao serviço do Estado Novo, e 

que Salazar nomeia para dirigir o SPN. 

 

 

3.2.1 - A Política do Espírito e a Acção do Secretariado de Propaganda Nacional 

 

Numa das célebres entrevistas concedida por Salazar a António Ferro, à afirmação do 

que já havia sido feito em relação a templos, castelos, monumentos castrejos, museus e 

palácios nacionais de Queluz, Mafra, Sintra e Necessidades, Ferro lembra a necessidade 

também de «pensar na arte viva que deve acompanhar a nossa evolução, que deve ser a 

expressão do nosso momento» (Ferro 1933: 89), para além, é claro, da justeza e 

necessidade da conservação do património artístico. 

 Salazar acolhe as ideias de António Ferro com agrado, ele que acreditava no princípio 

de que «politicamente só existe o que se sabe que existe» e «politicamente o que parece 

é» (Salazar 1940: 7) vendo na propaganda um meio de educação política do povo 

português num percurso de informação primeiro e formação política depois, entendendo 

que todas as iniciativas estatais se deviam revestir de uma atmosfera que cativasse e 

seduzisse o povo, recorrendo para tal, ao reaproveitamento das antigas tradições da 

pátria, posto que mesmo sendo um regime de matriz autoritária, Salazar sabia da 

primordial importância de existir um reconhecimento mútuo e de concordância. 

           

 

                                                 
12 António Joaquim Tavares Ferro,. Jornalista e político, natural de Lisboa.  (1895-1956) 
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                                                    Fig. 12 – António Joaquim Tavares Ferro 

 

 

Assim, caberia ao Secretariado de Propaganda Nacional o enaltecimento da identidade 

nacional, elevando o espírito da «gente portuguesa no conhecimento do que é e do que 

realmente vale, como grupo étnico, como meio cultural, como força de produção, como 

capacidade civilizadora, como unidade independente». (Rosas e Brito 1996: vol. II,  894) 

A chave para atingir tal desiderato compunha-se de cinco vertentes integradoras 

fundamentais: “Deus”, “Pátria”, “Família”, “Autoridade” e “Trabalho”, que numa 

investida sem precedentes implicou a mobilização de um vastíssimo leque de actividades 

culturais como a imprensa, a literatura, a arte, o cinema, o teatro e a radiodifusão, acção 

liderada, como já referimos, por António Ferro, um jornalista confessadamente 

apaixonado pelas ditaduras e também conhecido pelas suas ligações ao primeiro 

modernismo português que paradoxalmente tentou associar ao salazarismo. Na esteira 

do fascismo italiano, do nazismo alemão e do franquismo espanhol que se aproximaram 

no colossalismo, na exaltação do Estado, no historicismo mas que contrastaram na 

atitude para com a modernidade (recusa inflexível por parte da Alemanha, utilização 

inicial e depois decrescente no caso de Itália e integração muito prudente no caso de 

Espanha) em Portugal, Ferro afirma que o SPN tem funções específicas relativamente 

aos artistas:  

 

Nós somos pura e simplesmente um órgão animador. Não consagramos: estimulamos. Os 

artistas que nos preocupam são os que precisam de nós, do nosso auxílio moral e material (…) 

O futuro é a nossa matéria- prima, o barro com que trabalhamos (….) Poderá dizer-se – eu sei! – 

que a nossa preferência  tem ido, até entre os que partem, para os mais ousados, para os mais 

novos. A razão continua a ser a mesma… (Arte… 1949: 12)  
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Não obtendo a participação dos nomes consagrados do meio cultural da época, foram 

nomes oriundos das vanguardas artísticas que, num primeiro momento, encenaram a 

ideologia do Estado Novo, celebrando-se com eles um contrato em que o poder político, 

por intermédio de António Ferro, reconheceria, catapultando para a ribalta, as suas 

produções, até então preteridas a favor dos chamados artistas académicos. 

A «Política do Espírito» começa a concretizar-se com a imediata abertura de um estúdio 

e na criação de prémios e patrocínios de exposições individuais e colectivas, sempre com 

o objectivo de afirmar a arte moderna e os seus novos valores de audácia e irreverência, 

e que de 1934 a 1945 projectou cerca de duzentos artistas que de uma maneira ou doutra 

conseguiram pôr em prática o princípio idealizado por António Ferro de «ser modernos 

sem deixar de ser portugueses» (Rosas e Brito 1996: vol. II, 894), estando sempre 

subjacentes a «história», «folclore» e «arte popular», o que possibilitou resgatar do 

limbo alguns materiais para as produções artísticas de uma emergente classe de pintores-

decoradores, como o azulejo, a cortiça, o ferro forjado, a filigrana, as chitas, etc., bem 

como do escultor-estatuário sempre ao serviço do interminável curso de comemorações 

históricas e grandes eventos que se iniciava na Exposição Internacional de Paris (1937), 

continuou em Nova Iorque e S. Francisco (1939) e culminaria na Exposição Histórica do 

Mundo Português em 1940. 

 

 

 

3.2.2 - O Decálogo do Estado Novo 

 

Há quem considere terem existido dois SPN distintos: o de Salazar e o de Ferro (Portela 

1987: 24). Para este último o organismo tinha como função «combater o derrotismo» e 

produzir «para os outros e para nós, como resposta para tudo e caminho único, este grito 

supremo, que já não significa o nome de um homem mas a síntese duma ideia redentora, 

a abreviatura de um sistema: Salazar!» (Catorze…1948: 21). Ferro, que entendia bem o 

seu valor político, propunha a mobilização da arte, da literatura e da ciência para a 

construção da «Grande fachada de uma nacionalidade» que Salazar se propunha refazer. 

Logo no ano de 1934, o SPN, ávido por cumprir a sua missão doutrinária, dá à estampa o 

célebre «Decálogo do Estado Novo» que rezava da seguinte forma: 
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1º - O Estado Novo representa o acordo e a síntese de tudo o que é permanente e de 

tudo o que é novo, das tradições vivas da Pátria e dos seus impulsos mais 

avançados. Representa, numa palavra, a vanguarda moral, social e política. 

 

Este preceito, que concilia a Tradição e o Progresso como sendo complementares de 

uma mesma força criadora, enformaria a continuidade construtiva do génio nacional, o 

que ressaltava já das palavras de Salazar, no seu discurso programa de 30 de Julho de 

1930,  proferido na Sala do Risco, relativamente ao caminho a seguir para salvar a 

pátria:  

(…) tomar resolutamente nas mãos as tradições aproveitáveis do passado, as realidades do 

presente, os frutos da experiência própria e alheia, a antevisão do futuro, as justas aspirações dos 

povos, a ânsia de autoridade e disciplina que agita as gerações do nosso tempo, e construir a 

nova ordem de coisas que, sem excluir aquelas verdades substanciais a todos os sistemas 

políticos, melhor se ajuste ao nosso temperamento e às nossas necessidades.(Decálogo… 

1934:8)  

 

Salazar tinha em mente um «aproveitamento dinâmico da tradição» lembrando ao país as 

suas responsabilidades históricas, fazendo-o orgulhar-se do seu passado heróico, 

exortando-o a repetir esses altos feitos, obviamente «dentro do quadro de valores do 

nosso tempo». (Idem: 9) 

É claro que não pretende Portugal repetir as façanhas das Conquistas e dos 

Descobrimentos, mas sim alcançar lugares semelhantes de glória ao nível da indústria e 

do comércio, usando, para tal, esse legado – Tradição – das gerações que possibilitaram 

o estabelecimento e crescimento da Pátria de hoje, o que constitui o «imperativo 

categórico da História». (Ibidem) Explica-se, assim, este ponto de convergência da 

Tradição e do Progresso, não sendo a primeira mais do que a soma dos percursos 

realizados e o Progresso não outra coisa senão a acumulação de novas tradições capazes 

de gerar progressos futuros. 

 

2º - O Estado Novo é a garantia da independência e unidade da Nação, do 

equilíbrio de todos os seus valores orgânicos, da fecunda aliança de todas as suas 

energias criadoras. 

 

De facto, a Nova Constituição, no seu art.4º estabelece:   
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A Nação Portuguesa constitui um estado independente, cuja soberania só reconhece como 

limites, na ordem interna, a moral e o direito; e, na internacional, os que derivam das 

convenções e dos tratados livremente celebrados ou do direito consuetudinário livremente 

aceito, cumprindo-se cooperar com os outros Estados na preparação e adopção de soluções que 

interessem à paz entre os povos e ao progresso da humanidade. (Idem: 17) 

 

Com o crédito restabelecido, o tesouro tornou-se próspero e a valorização e ampliação 

da Defesa Nacional – Exército, Marinha e Aviação agora munidos dos mais modernos 

equipamentos – coloca-a em condições de assegurar quer a integridade do território 

nacional, quer a conservação do Império. 

No que diz respeito à unidade, facilmente se reconhece no conceito de nacionalismo 

orgânico, orientado do Estado Novo. Salazar escreveu: 

 

 A Nação – a nossa Nação é uma realidade viva e que desejamos imorredoira. A Nação é um 

todo orgânico, constituído por indivíduos diferenciados em virtude de aptidões diversas e 

actividades diferentes, hierarquizados na sua diferenciação natural. Há interesses deste todo 

perfeitamente distintos dos interesses individuais, e por vezes até antagónicos aos interesses 

imediatos da generalidade e muito mais de um grupo ou duma classe de cidadãos. (Idem: 19) 

 

 Destas palavras se entende a Nação como um organismo que possui uma realidade 

moral, histórica, geográfica e étnica com valores e interesses comuns, fundando-se na 

unidade que, pelo concurso de todos os seus componentes, promove um perfeito 

equilíbrio funcional e orgânico. A Nação como «uma hierarquia dentro de uma 

unidade». (Idem: 20)  

É esta a «fecunda aliança de todas as energias criadoras da Nação» e a chave do sucesso 

reside, segundo Salazar, na substituição dos partidos políticos por «agrupamentos 

naturais ou sociais dos homens – a família, a sociedade, o sindicato profissional, a 

associação de fins ideais, a autarquia local» (Ibidem) uma vez que aí sim, o indivíduo 

representa o elemento-base das sociedades, podendo intervir, dentro da sua esfera e dos 

seus limites próprios, na marcha dos negócios públicos. Os partidos e os seus jogos 

caprichosos e desordeiros são um factor de condenação à dissipação e ruína, enquanto 

fundar o Estado na aliança de energias criadoras como as associações naturais, 

espirituais e produtoras, será torná-lo a expressão autêntica da vida nacional. 
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3º - O Estado Novo não se subordina a nenhuma classe. Subordina, porém, todas as 

classes à suprema harmonia do Interesse Nacional. 

 

Nem o sistema capitalista como o dos Estados Unidos, nem a ditadura do proletariado 

como a da União Soviética constituem modelos a seguir. O verdadeiro caminho será 

  

    (…)coordenar as corporações, federações e confederações económicas de carácter patronal ou 

operário formadas espontaneamente ou por impulso do Poder, desviando-as das competições e 

lutas e sujeitando todas as actividades e interesses às necessidades e interesses superiores da 

Nação – eis o pensamento que deve dominar a lei e a administração públicas. (Idem:30) 

 

 É, pois, desta forma, fazendo do capital e do trabalho colaboradores de um objectivo 

útil, dirigidos e orientados pelo Estado o que constitui uma solução corporativa, 

enquadrando os grupos patronais e as massas trabalhadoras no Estado, e subordinando 

todas as classes à suprema harmonia do Interesse Nacional como demonstra, aliás, o art. 

1º do Estatuto do Trabalho Nacional: - «A Nação Portuguesa constitui uma unidade 

moral, política e económica cujos fins e interesses dominam os dos indivíduos e grupos 

que a compõem.» (Estatuto… 1936:3)  

 

 

4º - O Estado Novo repudia as velhas fórmulas: Autoridade em Liberdade, 

Liberdade sem Autoridade e substitui-as por esta: Autoridade e liberdades. 

 

 

Na explicação deste princípio aponta-se o séc. XVII como ponto de partida para a 

corrupção e desvirtuamento das monarquias que deixaram de ser uma organização ao 

serviço do «Bem comum» para se converterem em tiranias absolutas (como a cruel 

ditadura pombalina), e que resultou, desde então, na incessante busca de uma solução 

para o problema que consiste em conciliar harmoniosamente a Autoridade e as 

liberdades. 

Vários modelos se experimentaram, consistindo, o primeiro, na concentração da 

Autoridade nas mãos de um só homem, o que descambou em opressão e revolta. Foi o 

período da Autoridade sem liberdade. Mais tarde, a Revolução Francesa trouxe uma não 

menor opressão, diluindo a Autoridade a favor da Liberdade abstracta. Foi o período da 
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Liberdade sem Autoridade. Ambos os referidos sistemas constituem erros grosseiros: 

«Autoridade sem Liberdade – é o erro dos sistemas demasiado centralizadores, 

arbitrários, despóticos. Liberdade sem Autoridade – é o erro dos sistemas 

desagregadores, individualistas, anarquizantes.» (Decálogo… 1934: 36) Assim, o que se 

pretende é restituir aos povos as liberdades, o que só é possível através de uma 

Autoridade, só alcançável, segundo Barjac, através de um governo forte que possibilite a 

realização plena das actividades criadoras dos indivíduos e dos grupos sociais. 

À abstracção – sombra sem corpo – da ideia de Liberdade, opõe Salazar as liberdades 

«faculdade de fazer ou deixar de fazer, de possuir ou deixar de possuir alguma coisa 

concreta» (Idem: 37), adiantando que o homem não nasce livre uma vez que usufrui dos 

laços e dos benefícios da solidariedade social, assim desde o nascimento até à sua 

adolescência, vive apoiado por cuidados e auxílios prestados pela família, pela escola e 

pelo Estado. Eis por que «o homem não nasce livre – Torna-se livre»13 ou seja, faz algo 

para merecer a sua liberdade, como se depreende do seu discurso de 30 de Julho:  

 

Na crise de autoridade que o Estado atravessa, dar-lhe autoridade e força para que mantenha 

imperturbável a ordem, sem a qual nenhuma sociedade pode manter-se e prosperar; organizar os 

poderes e funções do Estado de forma que se exerçam normalmente, sem atropelos nem 

subversões; não coarctar o Estado a livre expansão das colectividades que se movem e actuam 

no seu seio, senão no que seja reclamado pelas necessidades de harmonia e das colectividades, e 

estabelecê-los e defendê-los de tal modo que o Estado os não possa desconhecer e os cidadãos 

os não violem impunemente – isto é liberdade. ( Idem: 41) 

 

Há, então, liberdades em vez de Liberdade: liberdades políticas, liberdades municipais e 

liberdades profissionais, e o Estado Novo, pelo fortalecimento da Autoridade, constitui-

se como o restaurador das liberdades nacionais, ou, como aparece resumido no texto 

doutrinário, «o estado Novo teve de ser anti-liberal, no campo das palavras, para ser, no 

campo dos factos – libertador.» (Idem:42) 

 

 

5ª – No Estado Novo o indivíduo existe, socialmente, como fazendo parte dos grupos 

naturais (famílias), profissionais (corporações), territoriais (municípios) – e é nessa 

qualidade que lhe são reconhecidos todos os necessários direitos. Para o Estado 

Novo, não há direitos abstractos do Homem, há direitos concretos dos homens. 

                                                 
13 Pensamento do Filósofo Francês, Jacques Maritain, de orientação católica (1882-1973).  
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Na realidade, o indivíduo não é – ao contrário do que sustinha a sociologia demo-

liberalista – um ser soberano e autónomo. Pertence sempre a uma família, a uma 

profissão, a uma região – a um grupo natural e social, nas quais pode viver, desenvolver-

se, subir, ampliar o seu valor e a sua influência. Deste modo, a primeira instituição que 

se depara ao homem é a família, essa «célula social irredutível, núcleo originário da 

freguesia, do município, e, portanto, da Nação; é, por natureza, o primeiro dos elementos 

orgânicos do Estado Constitucional» (Idem:49) que será defendido pelo Estado, como 

pode ler-se na Nova Constituição, título III, art. 11º: 

 

 O Estado assegura a constituição e defesa da Família, como fonte de conservação e 

desenvolvimento da raça, como base primária da educação, disciplina e harmonia social, como 

fundamento de toda a ordem política pela sua agregação e representação na freguesia e no 

município. (Idem: 49-50) 

 

Fazendo jus ao lema «Tudo pela Nação, nada contra a Nação», o Estado Novo 

compreendeu que não há Nação forte sem Família, com a sua missão política e social, 

juntamente com o papel das corporações e dos municípios, estes últimos encarados 

como células político-administrativas que eram valorizadas por consagrarem na terra as 

actividades produtoras, tendo em conta as particularidades locais e os costumes próprios 

de cada região. Só assim se pode atingir o Homem concreto com direitos concretos. 

 

 

6º - «Não há Estado Forte onde o Poder executivo o não é.» O Parlamentarismo 

subordinava o Governo à tirania da assembleia política, através da ditadura 

irresponsável e tumultuária dos partidos. O Estado Novo garante a existência dos 

Estado Forte, pela segurança, independência e continuidade da chefia do Estado e 

do Governo. 

 

Para Salazar o problema subjacente à crise moderna estava claramente identificado: «O 

enfraquecimento deste (Poder Executivo) é característica geral dos regimes políticos 

dominados pelo liberalismo individualista e socialista, pelo espírito partidário e pelos 

excessos e desordens do parlamentarismo» (Idem:57), pelo que urgia acabar com esse 

sistema em que o Governo era escravo da assembleia política composta por «maiorias 



 40

variáveis e ocasionais», deixando o Chefe de Estado e o Governo de estar subordinado 

aos caprichos das batalhas parlamentares14. Assim se assegura a continuidade 

governativa da Nação que a todos pertence e a todos se destina. 

A Nação é una e contínua: unidade e continuidade de governo, unidade e continuidade 

de pensamento e unidade e continuidade de acção. 

 

 

7º - Dentro do Estado Novo, a representação nacional não é de ficções ou de grupos 

efémeros. É dos elementos reais e permanentes da vida nacional: famílias, 

municípios, associações, corporações, etc. 

 

A constituição orgânica da Sociedade – Nação claramente deixa perceber qual é a sua 

representação. Não grupos efémeros de motivações duvidosas, mas sim, como já 

referido, as famílias e as outras organizações sociais que constituem o motor da Nação. 

 

 

8º - Todos os portugueses têm direito a uma vida livre e digna – mas deve ser 

atendido, antes de mais nada, em conjunto, o direito de Portugal à mesma vida 

livre e digna. O bem geral suplanta – e contém – o bem individual. Salazar disse: 

temos obrigação de sacrificar tudo por todos; não devemos sacrificar-nos todos por 

alguns. 

 

Todos podem ser dignos e livres, o que só é possível quando exista a liberdade e 

dignidade da Pátria, o que decorre do princípio claríssimo da subordinação do bem 

individual ao bem geral, tal como o resumiu S. Tomás de Aquino: «O bem da multidão é 

maior e mais divino que o bem de um só» (Idem:76). Também o sociólogo francês 

Durkheim, nas sua “Régles de la Methode Sociologique” dizia: - « A sociedade não é 

uma simples soma de indivíduos, mas o sistema formado pela sua associação representa 

uma realidade específica que tem as suas características próprias» (Idem: 78) 

 

 

                                                 
14 Leiam-se art. 78 e art. 106, § 1º da Nova Constituição 
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9º - O Estado Novo quer reintegrar Portugal na sua grandeza histórica, na 

plenitude da sua civilização universalista de vasto Império. Quer voltar a fazer de 

Portugal uma das maiores potências espirituais do mundo.15 

 

 

10º - Os inimigos do Estado Novo são inimigos da Nação. Ao serviço da Nação – isto 

é: da ordem, do interesse comum e da justiça para todos – pode e deve ser usada a 

força, que realiza, neste caso, a legítima defesa da Pátria. 

 

Tendo o Estado Novo sido criado com base nos melhores princípios nacionalistas 

conducentes ao desenvolvimento, harmonia e expansão de todos os valores nacionais, 

naturalmente se depreende que os seus inimigos são por conseguinte inimigos da Nação 

que «têm de ser dominados sem dó nem piedade» (Idem: 90), uma vez que se trata da 

legítima defesa da Pátria, e a força a utilizar não o é como um fim, mas como um meio e 

guiada pela «Razão Nacional» (Idem: 91) que radica na doutrina da restauração 

portuguesa indicada pelas lições da história e pela fé nacionalista que ajudará a edificar 

progressivamente o Estado Novo. 

 

3.3 - Análise Iconográfica 

 

O selo “Tudo pela Nação” inclui-se no conjunto das realizações artísticas da década de 

30 que constitui o período designado por «Anos Dourados» de António Ferro - ele que 

era um mussoliniano e conhecia bem as ideias do Duce que exortava os artistas italianos 

a fazerem colunas, feixes e obeliscos como os da antiga Roma (Portela 1987: 31) - e é, 

sem dúvida, o selo mais emblemático do Estado Novo, onde se conjuga uma 

modernidade com carácter didáctico e cenográfico de empolgamento no conjunto da sua 

representação, com uma tradição que é indispensável resgatar e devolver ao povo 

português. 

Com efeito, o Estado Novo faz ressurgir toda uma simbologia evocativa das glórias do 

passado com as quais o povo deve identificar-se, assistindo-se ao reaparecimento das 

quinas, das cruzes de Cristo, das ameias dos castelos, da letra gótica, dos costumes 

medievais, da expansão marítima e das lutas pela independência que pontificam agora 

                                                 
15 Desenvolvido na análise da Emissão Filatélica comemorativa da 1ª Exposição Colonial Portuguesa. 
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em cartazes16, emblemas e num sem número de produtos de uso quotidiano, desde caixas 

de fósforos e maços de tabaco, passando por um grande número de marcas comerciais e, 

claro está, nos selos de correio, que chegavam aos lugares mais recônditos do país, bem 

como fora de portas, divulgando-se por estas formas toda uma imagética nacionalista 

com o objectivo primordial de resgatar o orgulho da «raça», o orgulho de ser português e 

de pertencer a uma das nações mais antigas da Europa. 

Este selo apresenta um marco cónico cuja observação mais atenta e minuciosa sugere, 

embora não na sua forma convencional, um feixe lictórico (fasces lictoriae), símbolo de 

soberania e de união, entre os Etruscos, e usado pelo Império Romano associado ao 

poder e à autoridade, e que foi modernamente incorporado na imagética nacionalista 

italiana por Mussolini, tornando-se um elemento de referência no repertório das 

imagéticas ditatoriais da época e não só. 

É claro que a realidade portuguesa, nas suas vertentes cultural, política, social, 

económica e mental, embora fizesse do regime português um fenómeno historicamente 

idêntico ao dos fascismos europeus desse período, divergia contudo nas especificidades 

ideológicas bem diferentes, patentes não só na acção do Governo como na imagética 

adoptada. 

Estes feixes eram constituídos por varas de bétula amarradas por correias, feixe que 

também se consegue discernir no desenho de Almada, embora a sua forma aguçada ao 

contrário da cilíndrica convencional, possa até sugerir não união pela união ou força pela 

força, mas sim união e força rumo a um desígnio superior que é a Nação, claramente 

plasmada no conjunto das quatro quinas, adivinhando-se a última no topo. Um listel 

enlaçado em diagonal no marco, ostenta a célebre frase de Salazar, transformada em 

divisa do regime, «Tudo pela Nação», em harmoniosa consonância com a união sugerida 

pelo feixe atado. 

                                                                       

                                                 
16 Em 1934, Ferro homenageia o mestre cartazista francês Paul Colin e segue na sua esteira a fazer 
cartazes artísticos, turísticos e eleitorais de que Almada foi um dos principais autores. 
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   Fig. 13 -  Selo «Tudo pela Nação». Pormenor do desenho             Fig. 14 – Feixe lictórico 

 

 

Curioso, é ainda o facto de a única ponta bem visível do listel, a superior, atravessar o 

marco perto do topo, o que sugere uma cruz, e que não nos parece totalmente isento de 

premeditação. 

O fundo de finas linhas paralelas na horizontal por trás do conjunto pictórico confere um 

certo modernismo gráfico a todo o desenho que, não obstante a receptividade negativa 

de que foi alvo por parte dos filatelistas da época, resume, magistralmente, de forma 

simples17 a dinâmica do novo regime em expansão, com base na União, Ordem, 

Autoridade, Justiça Social, Deus, Pátria e Família, que consistia, afinal de contas, na 

continuação do nacionalismo entretanto interrompido pela experiência liberal que 

constituiu um hiato nesse rumo e que agora se pretende retomar, o rumo do genuíno 

curso da história pátria, a que Fernando Rosas chama o «mito central da essência 

ontológica do regime ou do novo nacionalismo». (Rosas 2001 b: 1034) 

         

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 A singeleza de grafia do selo foi superiormente decidida pelo artista no sentido de evitar os imprevistos 
que a pobreza da fabricação traria a desenho mais rico. “100 Anos do Selo do Correio Português – 1853 / 
1953”, Ed. dos CTT, p. 162. 
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Capítulo 4 

 

 1940 – Legião Portuguesa 

 

              

             

   

 

                                              Fig. 15 – Emissão de Selos Legião Portuguesa 

 

 

Desenho: António Lima 

Gravura: Gustavo de Almeida Araújo 

Impressão: Tipográfica, na Casa da Moeda 

Folhas: 10 x 10 selos 

Circulação: De 27 JAN 1940 (selos) e 19 ABR 1940 (bloco) até 30 SET 1945. 

Tiragem: 5 c. – 3.200.000; 10 c. – 2.000.000; 15 c. – 6.000.000; 25 c. – 2.000.000; 40 c. 

– 20.000.000; 80 c. – 800.000; 1 E. – 800.000; 1$75 – 1.400.000; bl. – 10.000. 

Papel: Liso. 

Denteado: 11 ½  
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4.1 - História: Em 1937, o Administrador – Geral dos C.T.T., Eng. Couto dos Santos, 

propôs que se fizesse um selo de homenagem e propaganda à Mocidade Portuguesa, 

tendo pouco depois alvitrado que se fizesse o mesmo em relação à Legião Portuguesa, o 

que foi aceite, sugerindo o então Correio - Mor, por ofício, o nome do artista António 

Lima para fazer os respectivos desenhos, o que mereceu despacho favorável do Ministro. 

António Lima começou então por executar o selo da «Legião Portuguesa», sugerindo 

que o selo fosse impresso a prata sobre papel verde, ou a verde sobre papel prata, o que 

não viria a acontecer pelo facto de a Casa da Moeda considerar que tal seria demasiado 

oneroso. 

Optou então o artista pela cor verde – esmeralda sobre papel branco, uma vez que, na 

altura, se pensava na emissão de uma só taxa. Com o desenho do selo «Mocidade 

Portuguesa» já executado, suspendem-se todos os trabalhos por despacho de 5 de 

Agosto, uma vez que os projectos careciam da aprovação da J.N.E. (Junta Nacional de 

Educação). Contudo, a gravura do desenho «Legião» já tinha sido executada por 

Gustavo de Almeida Araújo na Casa da Moeda. Mesmo assim, ambos os projectos 

ficaram interrompidos durante aproximadamente dois anos, por falta de informação que 

a J.N.E. devia dar, situação que seria desbloqueada com a criação da Comissão 

Permanente de Fórmulas de Franquia18, que diligenciou no sentido de se proceder a nova 

avaliação dos selos em questão. 

O desenho e gravura da «Legião» foram aprovados pela dita Comissão Permanente e 

pela J. N. E. em 1939, mas o desenho da «Mocidade Portuguesa» não mereceu 

aprovação em virtude de se considerar que não possuía a qualidade desejada e acabou 

por originar a desistência da emissão de um selo dedicado àquela organização juvenil. 

 

 

 

                                                 
18 Decreto-lei nº 28 940, de 25 / 8 / 1938 (D. do G. nº 197, 1ª série) 
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                                         Fig. 16 – O Correio – Mor, Eng. Couto dos Santos 

 

 

                                        

É finalmente, em 28 de Junho de 1939 que o Administrador – Geral dos C.T.T. propõe 

ao Ministro a emissão «Legião Portuguesa» com oito taxas, o que vem a ser aprovado a 

1 de Julho do mesmo ano. As cores dos selos foram escolhidas pelo Ministro e 

comunicadas à Casa da Moeda por ofício de 14 de Julho de 1939 que indicava o 

seguinte: $05 – amarelo – ocre; $10 – violeta; $15 – azul – claro; $25 – castanho; $40 – 

verde; $80 – verde – amarelo; 1$00  e 1$75, respectivamente carmim a azul, cores 

obrigatórias. 

Por causa dos atrasos da Casa da Moeda, só em 1940 se fez a primeira entrega de selos. 

 

4.1.1 - O 1º Bloco de Selos   

 

Os Correios portugueses inauguram o fabrico de blocos com esta emissão, vinte e sete 

anos depois do primeiro país a fazê-lo, o Luxemburgo. Os blocos surgem com 
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finalidades filatélicas em 1912, e o exemplo do Luxemburgo é seguido, primeiro pela 

Bélgica (1924) e depois pela França (1925), seguindo-se-lhes a maioria das nações do 

mundo, uma vez que os blocos se revelaram um sucesso comercial19, esgotando-se em 

pouco tempo, por serem geralmente reduzidas as tiragens. 

   

 

                                      

 

                              Fig. 17 - 1º Bloco emitido em Portugal com os selos «Legião Portuguesa» 

 

De todas as nações que mais recorreram ao expediente da emissão de blocos filatélicos, 

destacam-se a Bélgica, Alemanha, Espanha, Hungria, Roménia, Suíça e Portugal, que 

durante quase dez anos, entre 1940 e 1949, não emitiu série comemorativa sem o 

respectivo bloco. 

Relativamente ao bloco da «Legião Portuguesa», o Administrador – Geral decidiu a 

colocação dos oito selos por ordem crescente das taxas e o bloco indicava a data de 1939 

porque era a data inicialmente prevista para a circulação. Os filatelistas receberam muito 

bem os blocos, que se esgotaram em pouco tempo, uma vez que muitos legionários que 

não eram filatelistas também os quiseram adquirir. A venda fazia-se segundo inscrição e, 

ao que consta, não chegaram para as encomendas, o que fez deste bloco um dos mais 

                                                 
19 Os blocos eram quase sempre vendidos por preço muito superior ao dos respectivos selos, residindo aí o 
grande lucro das administrações postais. (Marques 1953: vol. II, 229) 
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valiosos de sempre. Os selos e blocos da «Legião Portuguesa» foram retirados de curso 

no dia 1 de Outubro de 1945, nos termos da portaria nº 11 036, de 24 de Julho desse ano. 

A crítica do público filatélico a esta emissão pautou-se por grande divergência de 

opiniões, havendo quem achasse os selos completamente detestáveis e quem os 

considerasse entre os mais belos dos modernos selos portugueses. Mas para melhor 

avaliar o assunto transcreve-se a seguir aquela que é considerada a atitude mais geral, 

publicada em o “Filatelista” nº 1, de Maio de 1940, onde se lê: 

 

Apareceram, finalmente, os há tanto tempo anunciados selos da Legião Portuguesa. Não 

enfileiramos entre os detractores desses selos, no que se refere à parte artística. O desenho é 

correcto, sóbrio de linhas e de efeito decorativo. [….]  

Gostámos, como dito fica. Mas não sem restrições. E estas, tirando a cruz central do selo que 

não é a insígnia da Legião Portuguesa, mas sim a cruz da ordem de Aviz, incidem todas sobre a 

parte material: papel, tinta, colagem e picotagem. São detestáveis. Neste ponto comungamos 

com o parecer geral. (Marques 1953: vol. II, 231). 

 

 

4.2 - Factos Históricos 

 

A 28 de Agosto de 1936, um comício dos sindicatos nacionais no Campo Pequeno, em 

Lisboa, deu azo à fundação de uma milícia que as hostes de índole fascista vinham 

reclamando há muito: a Legião Portuguesa. 

Criada em 30 de Setembro de 1936, junta-se à Mocidade Portuguesa que já existia desde 

19 de Maio do mesmo ano, ambas com camisas verdes e saudações romanas. 

Na origem deste comício está um momento de particular radicalização política, prenhe 

de «nacionalismo», imbuído de um sentimento fortemente anticomunista face à ameaça 

que constituía para o Estado Novo, o regime republicano da vizinha Espanha (só 

dissipado por Franco em 1939). É, pois, neste caldo político que, no comício, o antigo 

sidonista Jorge Botelho Moniz faz aprovar uma moção que vai originar a criação de uma 

«legião cívica» de combate às ideias marxistas e, indirectamente, de apoio à causa dos 

insurrectos espanhóis. 

Percebe-se claramente o sentido de «cruzada» do comício nas seguintes passagens do 

discurso de Botelho Moniz: 

Organizemo-nos, pois. Mas organizemo-nos esquecendo divisões de crenças ou de pessoas, 

rivalidades ou ambições. 
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Constituamos uma grande legião de voluntários, apta para o combate pela ideia e pela espada – 

uma grande legião, disciplinada e forte, enquadrada por chefes combativos, constituída por 

homens desinteressados, instruídos militarmente e educados socialmente. 

Nas horas críticas e gloriosas em que o Exército se bate – há muitos portugueses civis que 

anseiam acompanhá-lo. 

O Exército, que é a expressão mais pura e mais sã do povo, o Exército tem sido o guarda 

vigilante da tranquilidade pátria. Mas os nacionalistas civis são homens e são portugueses que 

sentem o sangue bem rubro e bem quente a pulsar-lhe nas artérias – querem mostrar 

praticamente ao Exército que estão com ele, que desejam fazer parte dele nas horas em que a 

vitória se decide não pela boca fluente dos oradores mas pela bocarra negra e gritante dos 

canhões. 

Por isso os nacionalistas portugueses pedem ao Governo e pedem ao Exército: - Deixai-nos ser 

soldados na guerra, a nós que já somos soldados na paz. Concedei-nos a honra de combater a 

vosso lado. Queremos também arriscar as nossas vidas. Queremos também dar o nosso sangue, 

na defesa da causa sagrada que se chama Pátria e Família. O Exército defende o que é nosso. 

Portanto temos que estar com ele. 

Podemos acaso deixá-lo só, podemos acaso ficar comodamente abrigados quando outros se 

batem pelo bem comum? Além disso o Exército não se acha em toda a parte. Há milhares de 

povoações sem guarnição. Será nessas, especialmente, que haverá que instalar a defesa. 

Vai começar a guerra santa, a guerra de todos os instantes. Vai começar a cruzada heróica para a 

qual chamamos os portugueses. (…) 

Organizemo-nos, pois. Constituamos a força de choque das primeiras linhas e a força dos 

flancos e da retaguarda que actuará na paz e actuará na guerra. 

Nós, nacionalistas, somos legião e somos portugueses. Constituamos a «Legião Portuguesa», a 

legião onde só entrem “portugueses”, mas que fica aberta a todos os portugueses, leais, 

disciplinados, dignos e honrados que aceitam como lema “Pela Família, pela Pátria, pela 

Civilização Lusitana”. 

Será uma legião de nacionalistas. Portanto combaterá o comunismo e todos os demais inimigos 

do progresso nacional – sob todas as suas formas, em todas as suas causas e consequências, com 

toda a energia, sem descanso e sem temor. (Medina 1990: vol. I, 243) 

 

Um mês depois de proferidas estas palavras, o Governo publica o decreto que institui a 

Legião Portuguesa, aliás apoiada pela União Nacional20 e logo após a sua criação, a LP 

vai, antes de mais, preparar uma milícia antibolchevista com capacidade para recrutar 

combatentes voluntários para lutarem em Espanha contra os comunistas, o que veio a 

acontecer em 1938 quando uma companhia de legionários, os «Viriatos», seguiu para 

Espanha para se baterem contra os «vermelhos». O decreto da criação da LP, bem como 

a sua constituição e hino podem ser lidos em anexo. 
                                                 
20 Leia-se Diário de Notícias de 21 de Agosto de 1936, p. 2 
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             Fig. 18– Jorge Botelho Moniz                                 Fig. 19 – Costa Leite ( Lumbralles) 

 

A Legião Portuguesa, contudo, dependia dos ministérios do Interior e da Guerra, 

possuindo respectivamente uma estrutura de comando bicéfala: uma Junta Central, de 

nomeação governamental que dirigia de modo supremo o organismo, sendo as questões 

relacionadas com a sua faceta militar entregues a um comandante geral, oficial do 

exército ou da armada, como já se viu. 

A nível interno, a criação da Legião Portuguesa serve os propósitos de Salazar ao 

permitir a canalização dos sectores de direita radical ligados à organização corporativa, e 

dos seus homens oriundos do nacional-sindicalismo, bem como de alguns tenentes 

envolvidos no 28 de Maio de 1926. Paralelamente, o seu aparecimento favorece o 

desenvolvimento do processo de subordinação do Exército ao Estado Novo, processo 

que se conclui com a assumpção da Pasta da Guerra por Salazar, ganhando, assim, a 

margem de manobra necessária para poder fazer o Exército voltar aos quartéis 

definitivamente. 

Num período particularmente delicado de relacionamento entre o Governo e os militares, 

a criação da LP permitiu quebrar o monopólio armado até então só detido pelo Exército 

e obter margem de manobra para pôr em marcha o vasto conjunto de reformas a executar 

na instituição militar que ocorreram em 1937. Com efeito, quando as leis reformistas do 

Exército foram apresentadas publicamente, Salazar já havia feito sentir aos militares que 

caso fosse necessário, dispunha de forças alternativas. 
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Inicialmente, a LP funcionou mesmo como um pólo aglutinador dos homens mais 

radicais da direita portuguesa que sonhavam inclusivamente transformar a Legião 

Portuguesa numa milícia autónoma e independente do Exército, à semelhança do que 

acontecia com as suas congéneres fascistas, o que nunca viria a acontecer por 

impedimento do Governo. Há, por isso mesmo, uma tensão latente e constante, nos 

primeiros anos, entre esses radicais e a vontade de Salazar que era diversa, acabando por 

triunfar a habilidade do Salazarismo sobre o radicalismo, mesmo que para tal tivessem 

de rolar cabeças, como a de Namora de Aguiar, substituído por Casimiro Teles, que 

tinha a missão crucial de depurar a LP, o que faz em 1938, procedendo a uma verdadeira 

reorganização da milícia, com substituições a nível da Junta Central, comandantes 

distritais, remodelação de alguns serviços, corpos especiais e mesmo a nível de 

legionários alistados, em que se fez sentir uma verdadeira purga. 

No final de 1937, novas leis de reorganização militar impunham já a subordinação total 

da LP ao Exército, não só ao nível da utilização da força, mas também ao nível da 

formação de quadros. Tudo porque além da rivalidade que se estabelece entre LP e MP, 

o Exército  desconfia do poder armado dos legionários, a PSP queixa-se de ingerência e 

ultrapassagem de competências quando a LP faz rusgas e detenções por mera suspeita de 

filiação comunista, vendo nisto tudo, a União Nacional, um contrapoder. 

Mesmo assim, durante a eclosão da Segunda guerra Mundial, a LP, divergindo do 

discurso oficial, assumiu publicamente uma posição germanófila, o que levou Salazar, 

sobretudo a partir do momento em que pressentiu que a guerra se inclinava a favor dos 

aliados, a silenciar o discurso pró-germanófilo da LP, atribuindo-lhe funções na 

organização da Defesa Civil do Território (DCT), cumprindo tarefas relacionadas com a 

manutenção da ordem interna. 

A despolitização do organismo revela-se então progressiva até ao aniquilamento de todo 

o radicalismo, transformando-se a Legião Portuguesa num serviço auxiliar das forças da 

ordem, desde o Exército à GNR e PSP, passando pela PIDE, nomeadamente no que 

respeita ao seu serviço de informações, assim se mantendo até ao momento da extinção, 

em 25 de Abril de 1974. 
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4.3 - Análise Iconográfica 

 

Quando António Lima, depois de executar o desenho deste selo, propõe que o mesmo 

seja impresso a prata sobre papel verde ou a verde sobre papel prata, estava a seguir, na 

segunda opção, o que a heráldica estabelecia para a simbologia da Ordem de S. Bento de 

Avis: em campo de prata, cruz flordelisada de verde. 

Tal não foi possível como já vimos, sendo o mais aproximado, o verde sobre papel 

branco, embora se tivesse deliberado mais tarde, estabelecer mais taxas e 

consequentemente mais cores. 

Curioso é o artigo publicado em o «Filatelista» onde o articulista nota que a cruz central 

do selo não é a insígnia da Legião Portuguesa. Com efeito, causa estranheza que nenhum 

dos responsáveis pela emissão se tivesse apercebido do lapso. Ora acontece que a cruz 

da Legião Portuguesa é a Cruz da Ordem de S. Bento de Avis, enquanto a que figura no 

selo é, na realidade, a Cruz da Ordem de Calatrava21. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Selo – Legião Portuguesa    Fig. 21 – Cruz da Ordem de Calatrava 

 

 

                                                 
21 A Ordem de Calatrava foi fundada em 1158 na cidade de Calatrava com a missão de a defender contra 
os Mouros. Em 1162, D. Afonso Henriques fundou em Coimbra o ramo português dessaOrdem, 
inicialmente conhecida por Ordem Nova. Só depois da conquista de Évora, os freires da Ordem, entretanto 
designada como Ordem de Milícias, passaram a Avis, onde tomou o nome definitivo de Ordem de S. 
Bento de Avis. 
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              Fig. 22 – Bandeira da LP                                       Fig. 23- Cruz da Ordem de S. Bento de Avis 

 

                                                                                                                                                                              

Terá António Lima optado pela cruz de Calatrava em função do seu inegável maior 

efeito artístico? É uma hipótese plausível, embora a grande profusão de versões da cruz 

de Avis então existentes, o possam ter induzido em erro, levando-o a considerá-la como 

sendo uma cruz de Avis. Poder-se-á, no entanto, especular  que a escolha da Cruz de 

Calatrava para figurar no selo não foi fruto de confusão e terá sido premeditada tendo 

em conta que a Legião Portuguesa nasceu também, como já referido, pela ameaça que a 

Guerra Civil de Espanha representava para Portugal. 

 De facto, Jorge Botelho Moniz ao criar esta legião cívica de combate às ideias 

marxistas, também o faz para apoiar a causa de Franco, muito inclinado para o regime 

monárquico, cujo representante exilado – o Rei Afonso XIII – era Grão-Mestre da 

Ordem de Calatrava. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 – Rei Afonso XIII 

ostentando a Cruz de Calatrava. 
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A ser assim, António Lima, terá querido registar, através desse símbolo, uma das 

principais – senão a principal – razão da criação da Legião Portuguesa, cuja Legião 

Viriato, constituída por milhares de voluntários portugueses, membros da Legião 

Portuguesa, foram combater ao lado dos nacionalistas espanhóis, incluindo-se neles o 

próprio Jorge Botelho Moniz. 

De qualquer das formas, resulta em prejuízo do verdadeiro símbolo da Legião 

Portuguesa que é a cruz flordelisada que se pode observar na figura 23. 

No selo, o desenho é soberbo, tendo a moldura que circunda a cruz emprestado um 

enchimento harmonioso, ao mesmo tempo que confere uma estrutura medalhística ao 

conjunto. 

O alinhamento vertical do selo é o que convém à espada que atravessa por trás e por 

inteiro todo o conjunto, e que confere um ar bélico, próprio do espírito que anima a 

Legião Portuguesa, não sendo, certamente, por acaso que o artista optou por desenhar a 

espada de lâmina ao alto, em posição de ser brandida, pronta para combate. 

Curiosamente, o modelo de espada representada, não obstante o poder nela vislumbrar-

se flores de lis nas guarda, ao invés de ser uma espada da Casa Real de Avis, como a que 

figura no monumento Padrão dos Descobrimentos, condiz com as do séc. XV, o que a 

afasta um pouco dos tempos heróicos da «refundação» da nacionalidade, sob o comando 

de D. João I, coadjuvado por D. Nuno Álvares Pereira, cujos feitos pátrios terão 

inspirado não só a Cruzada Nacional Nun’Álvares Pereira, surgida em 1918, mas 

também a Legião Portuguesa, sendo aliás a adopção da Cruz de Avis como emblema, 

uma homenagem ao rei da «boa memória», incorporando ambas uma ritualização cívica 

do Estado. 

Com efeito, uma das figuras que o Estado Novo incorpora no seu dispositivo simbólico 

institucional é a de D. Nuno Álvares Pereira que considera como um dos guias ideais da 

acção da Mocidade Portuguesa, como símbolo da raça, que se estende também à Legião 

Portuguesa cuja missão é a de conduzir a Pátria rumo a um destino heróico, contra os 

seus inimigos. 

Na base do selo, um listel magnificamente rematado com pontas em voluta ostenta a 

legenda “Legião Portuguesa” em caracteres góticos, remetendo todo o conjunto – 

Correio de Portugal em cima também em caracteres góticos – para o passado glorioso de 

um recomeço de pátria que é necessário repetir no momento presente. 

É o eco de um espírito guerreiro medieval que ajudou a formar a nação e a refundá-la 

após a crise de 1383-85, que se procura veicular. 
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A cruz é símbolo de ressurreição, da redenção e da imortalidade, mas também é êmbolo 

de cruzada, expedição militar ao serviço de Deus e da Nação, a conotar no caso vertente, 

o combate da Nação contra o comunismo ateu e o anarquismo.  

É ainda curioso verificar que a incursão dos legionários portugueses por terras de 

Espanha violava o estabelecido na Base IV da sua regulamentação, onde se diz 

claramente que o âmbito de acção da LP se restringe à metrópole e colónias. 
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Capítulo 5 

 

 1940 – 8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal 

 

                                

                                   

                                           

 

                                         Fig.25 – Emissão dos selos comemorativos dos centenários. 

 

 

Desenho: Alberto de Sousa ($40 e 1$75); Jaime Martins Barata ($10 e $80); Maria Keil 

do Amaral ($25 e 1$00); Henrique Franco ($15 e $35). 

Gravura: Renato de Sousa Araújo ($15 e $35), sendo as das restantes taxas executadas 

em conjunto por aquele gravador e por José Armando Pedroso. 

Impressão: A talhe doce, no Banco de Portugal, sendo gomados e denteados na Casa da 

Moeda. 



 57

Folhas: 10 x 10 selos. 

Circulação: de 4 JUN 1940 ($40 e 1$75); JUL 1940 ($25 e 1$00); 24 OUT 1940 ($10 e 

$80); 1 DEZ 1940 ($15 e $35), todos até 30 SET 1945. O bloco só começou a ser 

vendido em 12 AGO 1941. 

Tiragem: 10 c. – 3.500.000; 15 c. – 10.500.000; 25 c. – 4.200.000; 35 c. – 1.200.000; 40 

c. – 34.500.000; 80 c. – 1.600.000; 1$00 – 1.600.000; 1$75 – 2.400.000; bl. – 100.000. 

Papel: Liso, médio e fino. 

Denteado: 11 ½ x 12 ou 12 x 11 ½. 

Nota: Os selos do Bloco são de menores dimensões que os selos impressos em folhas. 

 

5.1 - História: Necessário se torna recuar alguns anos para se poder avaliar a 

importância que a Comemoração da Independência de Portugal sempre mereceu aos 

governantes. Na realidade, uma «Comissão Central 1º de Dezembro de 1640» foi 

fundada em 1861, com o objectivo de defender, propagandear e comemorar a 

independência de Portugal – Restauração de 1640 – tendo, inclusive, esse organismo, a 

pretensão primordial de adquirir o Palácio dos Condes de Almada, em Lisboa, com o 

objectivo de nele se instalar um Museu da Independência, bem como firmou o propósito 

de se comemorar solenemente, em 1940, o 8º Centenário da Fundação de Portugal e o 3º 

da Restauração da Independência. Para atender ao primeiro objectivo e após várias 

sugestões para obtenção de verbas, a única que se afigurou exequível foi a proposta da 

elaboração de um projecto de lei relativo à criação de um selo comemorativo «onde se 

reproduzissem os vultos mais notáveis da fundação, consolidação e Restauração da 

Independência ou os factos mais importantes da história portuguesa em sua defesa.» 

(Marques 1953: vol. II, 134) 

É assim que surge, em 1925, o projecto de lei nº 917, com a redacção seguinte: 

[…] 

Art. 1º - É criado um selo comemorativo da Independência de Portugal, impresso nas cores e 

nos valores correspondentes às franquias usuais empregadas diariamente nos correios da 

metrópole, ilhas adjacentes e províncias ultramarinas. 

Art. 2º - A franquia com este selo será obrigatória, como franquia ordinária, no serviço postal, 

nos dias 10 e 11 de Abril, 30 de Novembro e 1 de Dezembro, correspondentes à véspera e dias 

respeitantes à Independência de Portugal em 1140 e à sua Restauração em 1640. 

§ único – A franquia será obrigatória nesses dias e durante os anos de 1925 a 1940, inclusive, 

tendo os selos, para cada ano, a sobrecarga correspondente ao ano em que são vendidos. 
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Art. 3º - A escolha de tipos de selos e bem assim todas as despesas da emissão ficam a cargo da 

Comissão Central 1º de Dezembro de 1640, colectividade legalmente constituída por decreto de 

1 de Dezembro de 1869, sendo essa comissão a depositária de todas as colecções. 

Art. 4º - A Comissão central 1º de Dezembro de 1640 entregará anualmente, até 1940, à 

Administração Geral dos Correios e telégrafos as colecções de selos calculadas como sendo 

necessárias à venda nos dias mencionados no art. 2º, além das colecções destinadas à Secretaria 

Internacional de Berna. 

Art. 5º - A Administração geral dos Correios e telégrafos entregará à Comissão a que se refere o 

artigo anterior, em Janeiro de cada um dos anos indicados no § único do artigo 2º, a diferença 

entre o produto da venda dos selos indicados e a média de venda do ano anterior. Essa diferença 

constituirá receita da subscrição nacional promovida pela Comissão central 1º de Dezembro de 

1640 e que é destinada a: 

a) – Promover e efectuar, em 1940, em Lisboa, uma exposição internacional de carácter 

económico, científico e histórico; 

b) – Adquirir, por contrato directo com os actuais proprietários ou expropriando por utilidade 

pública ordenada pelo Governo, no caso de não haver acordo de venda, o histórico palácio 

dos Condes de Almada, incluindo o terreno do antigo jardim desse palácio, já considerado, 

para todos os efeitos monumento nacional, e situado no Largo de S. Domingos, 11, da 

cidade de Lisboa, do qual é directa senhoria a Comissão central 1º de Dezembro de 1640. 

c) – Promover, em 1940, em Lisboa, em todas as capitais de distrito da metrópole e ilhas 

adjacentes, e nas capitais das províncias ultramarinas, a comemoração do 8º centenário da 

primeira independência de Portugal e do 3º centenário da restauração de Portugal, sendo os 

respectivos programas submetidos à sanção do Governo. […] ( Marques 1953: vol. II, 134-

135) 

 

As comissões parlamentares competentes (Correios e Telégrafos, Guerra e Finanças) 

foram favoráveis à emissão do selo comemorativo, sendo o projecto submetido à 

discussão no Parlamento e no Senado, que após algumas alterações se tornou a lei nº 

1814, publicada no D. do G. nº 183 (1ª série) de 19 de Agosto. Cumprem-se, então, três 

emissões – 1926, 1927, 1928 – não chegando a efectuar-se a projectada para 1929, por 

que o Governo, por solicitação da Administração – Geral dos Correios e Telégrafos, 

decidiu acabar com todas as séries comemorativas, invocando questões organizacionais 

de serviço e prejuízos financeiros. 

Pelo decreto nº 17 664, de 25 de Novembro de 1929 (D. do G. nº 271, 1ª série, de igual 

data) ficam sem efeito as emissões projectadas de 1929 a 1941, criadas pela lei nº 1814. 

Decorrem então nove anos, até que em 17 de Agosto de 1938, o jornal A Voz publica um 

artigo da autoria de Nuno Catarino Cardoso dizendo o seguinte: 
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  O Diário de Notícias publicou, em 13 do corrente pela pena do ilustre escritor Sr. Dr. Alberto 

de Oliveira, sob o título de “Cem Bustos” um curioso artigo em que S. Exª sugere que se 

mandem executar para 1940 cem bustos de portugueses que se notabilizaram, quer como Reis, 

quer como Descobridores, Navegadores, Vice Reis, Sábios, Escritores, Artistas e Grandes 

Figuras da Igreja, ideia esplêndida e que só viria, posta em prática, prestar justiça a tantos 

portugueses dignos de serem recordados e perpetuadas as suas memórias. 

Como os anos das Comemorações Nacionais se aproximam, venho também apresentar a V. Exª 

um alvitre que se me afigura dever merecer a atenção de quem de direito e que podia também 

prática a rapidamente converter-se numa eficaz e bela propaganda das nossas Figuras Históricas 

e da belezas de Portugal pelas quais há muito tempo venho pugnando e que consiste em se 

fazerem, por essa época, duas edições de selos postais (…) reproduzindo figuras históricas e os 

principais monumentos e recantos de Portugal. 

Assim se completariam as séries de selos Henriquinas, Antonina, de Camilo, da Guerra 

Peninsular e outros e se levariam a todas as partes do mundo imagens dos nossos vultos 

notáveis, tais como Camões, D. Nuno Álvares Pereira, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, D. 

João de Castro, Mousinho de Albuquerque, Pedro Nunes, Padre António Vieira, Santo António, 

etc. etc., a par dos nossos monumentos tais como o Castelo da Pena e de Guimarães, e da Feira, 

a Batalha, o Convento de Cristo, os Jerónimos, etc., colecção esta que seria admirável se o 

desenho e a impressão fossem muito perfeitas e inspiradas as molduras em que assentem os 

assuntos escolhidos. 

Deste modo, juntando-se o útil ao agradável, o Estado podia auferir, em dois anos, uma bela 

receita pela venda destes selos, de grande propaganda para Portugal. 

E outro tanto se poderia fazer para cada uma das nossas colónias. 

Aí fica o meu alvitre. 

Agradecendo a publicação destas linhas, sou com muita consideração 

Nuno Catarino Cardoso. (Marques 1953: vol. II, 232-233) 

 

A ideia frutifica e em 12 de Setembro é o Eng. Humberto Serrão, Director dos Serviços 

Industriais dos C.T.T. que se dirige ao Correio – Mor patrocinando a emissão. O 

Administrador – Geral e o Ministro apoiam a proposta e o assunto, interrompido por 

algum tempo, é retomado em 1939. 

Perfilam-se alguns artistas interessados em fazer os desenhos para a emissão: Alberto 

Sousa e Arnaldo Ressano Garcia que fazem sugestões e apresentam desenhos. Entretanto 

entra em cena a Comissão Nacional dos Centenários, presidida por António Ferro – o 

arauto do Estado Novo – que definitivamente dá o impulso necessário à rapidez da 

emissão. Após vários alvitres sobre os motivos a figurar nos selos, adiantados quer pela 

Comissão Permanente, quer pela Comissão dos Centenários, é, no entanto, o Ministro 

quem decide que a série deve compreender quatro selos, impressos a talhe-doce, com os 



 60

seguintes motivos: «Fundação» - conjunto da estátua de D. Afonso Henriques e do 

castelo de Guimarães; «Restauração» - monumento a D. João IV; «Descobrimentos» - 

monumento a erigir na Exposição; «Exposição» - assunto a escolher pelos arquitectos 

Varela Aldemira e Cottinelli Telmo.22 

 

 

 

                                       

 

Fig. 26 – Henrique Franco de Sousa23                                           Fig. 27 – Maria Keil do Amaral24 

 

 

O desenho do selo «Restauração» ficaria a cargo do pintor Henrique Franco de Sousa e, 

por indicação de Cottinelli Telmo, Maria Pires Keil do Amaral para o desenho do selo 

«Descobrimentos» e Jaime Martins Barata para o desenho do selo «Exposição», o que 

mereceu aprovação superior. 

Os desenhos dos selos foram baseados em fotografias tiradas para o efeito e aprovadas 

pela Comissão Permanente em Julho de 1939. Em 5 de Agosto é apresentado um 

primeiro plano de emissão que continha doze taxas, cabendo, portanto, três taxas a cada 

selo, e seriam fabricados blocos com os doze selos para vender a 6$50 e todos seriam 

colocados à venda no dia da abertura das Comemorações, em Maio ou Junho. As 

legendas para cada motivo foram aprovadas pelo Ministro em 9 de Setembro de 1939, da 

seguinte forma: selo «Fundação», legenda «1140-1940»; selo «Descobrimentos», 

                                                 
22 José Ângelo Cottinelli Telmo. Arquitecto e cineasta (Lisboa 1897 – Cascais 1948). 
23 Pintor, nasceu em 1883 no Funchal e faleceu em 1961. Era irmão do escultor Francisco Franco. 
24 Nasceu em Silves em 1914 e vive aposentada no Algarve. Pintora, ilustradora, decoradora de interiores, 
designer de mobiliário, ceramista, cenógrafa e figurinista, autora de tapeçarias e de composições de 
azulejos. Foi uma das mais importantes artistas ao serviço do Estado Novo. 
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legenda «Era dos Descobrimentos»; selo «Restauração», legenda «1640-1940 D. João 

IV» e para o selo «Exposição», legenda «Exposição do Mundo Português – 1940». 

 

 

 

                                                               

 

Fig. 28 – Jaime Martins Barata 25                                                Fig. 29 – Alberto Augusto de Souza 26   

 

Imponderáveis de vária ordem relacionados com correcções a fazer e atrasos na entrega 

dos desenhos levaram à redução de valores a emitir e diferentes datas de colocação em 

circulação, constando do novo plano apenas oito taxas com as seguintes cores: $10 – 

Laca escura (lilás vermelho); $15 – azul – esverdeado; $25 – verde – azeitona; $35 – 

verde – escuro (verde – amarelo); $40 – Castanho – amarelado; $80 – Laca íris (violeta – 

cinzento); 1$00 – Encarnado; 1$75 – Azul – ultramarino (Azul – claro), sendo as cores 

das taxas de $35, 1$00 e 1$75 obrigatórias segundo as convenções postais 

internacionais. 

Esta emissão inaugurou o fabrico de selos em processo de talhe doce em Portugal, 

trabalho que, por ser o primeiro, enfermou de algumas imperfeições prontamente 

denunciadas no «Portugal Filatélico» nº 86 de Maio – Junho de 1940, onde se lia: 

 

 Não seríamos sinceros se não disséssemos que os selos que vimos nos proporcionaram uma 

desilusão. Esperávamos selos bonitos, bem gravados e bem impressos. Afinal, se o desenho do 

selo é indiscutivelmente bem concebido e primorosamente executado, a imperfeita gravação dos 

cunhos e a péssima qualidade do papel e tintas empregadas comprometem o trabalho do 

                                                 
25 Pintor (Póvoa e Meadas, Castelo de Vide 1899 – Lisboa 1970). Foi ainda professor liceal e Consultor 
artístico dos Correios desde 1947, orientando inúmeras emissões filatélicas. 
26 Desenhador, aguarelista e ilustrador (Lisboa 1880 – 1961). 
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primoroso aguarelista português, que sabemos muito se ter esmerado para que Portugal tivesse 

bonitos selos. 

Prova da imperfeita gravação é, sem dúvida, o aparecimento de um “til” sobre o “4” de “$40”, a 

má qualidade do papel e das tintas, assim como a má escolha destas, são evidentes. (Marques 

1953: vol. II, 239-240) 

Ainda para a história desta emissão comemorativa fica a criação de um carimbo 

comemorativo da Exposição dos Centenários, para o qual alertou, em Julho de 1940, um 

grupo de filatelistas em ofício dirigido ao Administrador – Geral dos Correios, não se 

sabendo porém se a sua execução foi consequência directa dessa missiva ou se já havia 

sido pensada antes. 

 

 

 

                                     

 

                                          Fig. 30 – Carimbo Comemorativo 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Factos Históricos 

 

1940 assume uma importância assinalável para o regime do Estado Novo, não só pelo 

simbolismo histórico que os centenários da Fundação da Nacionalidade e Restauração da 

Independência encerram, mas, obviamente, também pela organização da Grande 
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Exposição do Mundo Português que vai funcionar como uma enorme injecção de 

nacionalismo, preparada por todos os aparelhos de propaganda e inculcação do regime e 

constituir o grande emblema do período áureo do Estado Novo. 

Com a guerra civil a decorrer em Espanha e a imposição dos regimes autoritários no 

teatro político europeu, o Estado Novo respirava saúde e é neste ambiente instável e com 

o fantasma da guerra a pairar no velho continente que a 27 de Março de 1938, Salazar dá 

a conhecer ao público e ao mundo, a realização de uma grande comemoração do duplo 

centenário da Independência -1140 – e da Restauração – 1640 – para o ano próximo de 

1940. Para pôr em prática as comemorações que não se cingiram apenas à Exposição do 

Mundo Português em Lisboa, mas se espalharam um pouco pelo país (Cortejo do 

Trabalho, em Junho, no Porto; Cortejo das Flores, em Junho, em Guimarães; Embaixada 

de D. Manuel I ao papa, em Junho, em Lisboa; Cortejo da Lavoura, em Outubro, no 

Porto e Desfile das Corporações, em Novembro, em Lisboa) foi necessário montar uma 

estrutura de recursos materiais e humanos absolutamente inédita em Portugal, 

constituindo, simultaneamente, o acontecimento político – cultural mais importante do 

Estado Novo. 

Tendo Salazar a plena consciência de que se jogava a consagração pública do regime 

que estava apostado na formação de um homem novo que só pode surgir alimentado 

ideológica e historicamente, o empenho político investido nestas comemorações é total. 

Pretende, através das extraordinárias representações executadas pelos melhores artistas 

modernistas da época, o Estado Novo incutir os traços fundamentais do seu conceito de 

nacionalismo que passa pelo autoritarismo, elitismo, paternalismo, conservadorismo 

associados a um passado mítico legitimador do presente, de um retomar o glorioso rumo 

da história pátria entretanto interrompido pela experiência liberal, e restituído aos 

portugueses pela Revolução Nacional.  

Em aproximadamente dois anos a mobilização é geral e todos os organismos culturais e 

outros se esforçam para preparar a tempo o grandioso evento que abrange também o 

restauro de peças do património nacional, passando pela reabertura do Teatro de S. 

Carlos com os bailados do Verde Gaio, e um notável Congresso do Mundo Português, 

subdividido em 10 realizações em que participam 231 historiadores portugueses e 121 

estrangeiros, sendo apresentadas cerca de 500 comunicações. (Rosas e Brito 1996: vol. I, 

326) 

Se, por um lado, se enaltece a glória do passado, por outro, dá-se a conhecer o vasto 

leque de obras públicas que de alguma forma reforçam a legitimidade das políticas do 
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regime, e o número não é pequeno, destacando-se a Fonte Monumental da Alameda 

Afonso Henriques, o Estádio Nacional, ampliação do Museu Nacional de Arte Antiga, o 

início da construção da Gare Marítima, da Fluvial, o aeroporto, a auto – estrada e o 

viaduto (Duarte Pacheco) e ainda os Bairros de Alvalade e do Restelo.  

Trinta e cinco mil contos – pela primeira vez, Salazar parece desprezar os seus sagrados 

princípios de poupança - é a extraordinária verba disponibilizada para montar a 

exposição na zona de Belém, que vai ocupar uma área de cerca de 560 mil metros 

quadrados, sendo expropriados, em dois anos, mais de 1300 hectares de terrenos, 

correspondendo a um sexto da área total do município e conduzindo a uma completa 

renovação urbana da zona ocidental de Lisboa. A nova Praça do Império era uma das 

maiores da Europa e todas as obras executadas tiveram um gigantesco impacto sobre os 

lisboetas em geral e os belenenses em particular. Todos os aspectos negativos da 

exposição eram extirpados da imprensa, uma vez que era «Tudo pela Nação» e, 

oficialmente, demoliram-se casebres que ofuscavam o esplendor dos Jerónimos ou 

«demoliu-se o feio para dar lugar ao belo» como apregoa o documentário 

cinematográfico realizado por António Lopes Ribeiro. 

A equipa responsável pela organização era constituída por Júlio Dantas  (Presidente da 

Comissão Executiva), Augusto de Castro (Comissário – Geral) , Sá e Melo (Comissário 

– adjunto) , Cottinelli Telmo (Arquitecto Chefe) e António Ferro (Secretário – Geral), e 

em catorze meses trabalharam na construção do complexo da exposição, cinco mil 

operários, quinze engenheiros, dezassete arquitectos, 43 pintores – decoradores e mais 

de mil estucadores e auxiliares.  

Remando contra a corrente tradicionalista, António Ferro chama os modernistas, que já 

tinham dado provas do seu trabalho na construção dos pavilhões portugueses de Paris e 

de Nova Iorque, acreditando que eles seriam os intérpretes de uma «arquitectura do 

regime», e que referindo-se à exposição esclareceu sintetizando: « 1140 (…) explica 

1640, como 1640 prepara 1940» (Rosas e Brito 1996: vol. I, 326). Para a construção dos 

pavilhões, em estafe, trabalham Cottinelli Telmo, Pardal Monteiro, Jorge Segurado, 

Cristiano da Silva, Carlos Ramos e Cassiano Branco e, na estatuária, estão Leopoldo de 

Almeida, António Duarte, Canto da Maia, Barata Feyo e Martins Correia. Na pintura, 

ilustração e decoração, Almada Negreiros, Bernardo Marques, Carla Botelho, Jorge 

Barradas, Maria Keil, Sarah Afonso, Fred Kradolfer, Tomás de Melo, Emérico Nunes e 

Paulo Ferreira. 
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5.2.1 - Apoteose de um Regime 

 

A Exposição do Mundo Português é inaugurada no dia 23 de Junho de 1940 pelo Chefe 

de Estado, Marechal Carmona, acompanhado pelo Presidente do Conselho, Dr. António 

de Oliveira Salazar e pelo Ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco. 

No Guia da Exposição do Mundo Português, o comissário Augusto de Castro escreve: « 

Sendo um olhar lançado sobre o passado, não terá um carácter exclusivamente erudito – 

e muito menos arqueológico. Deverá ser, ao contrário, uma lição de energia, uma 

perspectiva do génio português através de todos os estímulos de grandeza, um balanço 

de forças espirituais.»  

Com efeito, o certame é talvez a mais conseguida conciliação da arte com a política em 

toda a história recente de Portugal, proporcionando uma grandíloqua lição de história 

pátria em que abundam os feitos heróicos e se apresentam os homens de rija têmpera que 

construíram a nação, guerreiros, missionários e trabalhadores. Por todo o lado estão as 

imagens, os símbolos, as sentenças, o combustível do orgulho da raça e a matéria 

essencial do verdadeiro patriotismo. 

Na brochura intitulada «Portugal – Oito Séculos de História», publicada pela Secção de 

Propaganda e Recepção da Comissão Executiva dos Centenários e ilustrada por Maria 

Keil podia ler-se: «Convite» - « Vinde a Portugal em 1940! Se não o conheceis ainda – 

vereis como uma terra saturada de história acorda para a vida moderna, como uma velha 

nação se renova e progride, graças à inteligência e à energia dum homem extraordinário, 

Salazar, que tem a ajudá-lo um povo que gosta de trabalhar, que gosta de transformar as 

pedras, por quotidiano milagre dos seus músculos e da sua enxada, em flores, em frutos, 

em vinho e em pão. 

Vereis também como se pode olhar para o futuro e para o futuro caminhar sem que por 

isso se despreze ou se esqueça o passado; como se pode conciliar o progresso com o 

culto dos antepassados, com o respeito pelas igrejas e pelos castelos antigos, pelos 

campos onde se travaram batalhas decisivas e pelas ruínas das casas onde moraram 

homens que a cruz, o ceptro, a espada ou a pena fizeram ilustres e merecedores de 

veneração. 

Vinde a Portugal em 1940! 
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Se não conheceis ainda – ficareis a conhecê-lo e a apreciá-lo. Mas se o conheceis já – 

então perfeitamente sabeis como é franca e acolhedora a nossa hospitalidade, como 

temos sempre a porta aberta e a mesa posta para quem chegue e seja nosso amigo. 

Vinde a Portugal! 

Portugal espera-vos, Portugal abre-vos, de par em par, as portas do seu solar debruçado 

sobre o oceano, entre jardins e vinhedos onde lindas raparigas morenas – filhas e irmãs 

de navegadores – vos receberão com o mais fresco e puro dos sorrisos.» 

As festas dos centenários que decorrem um pouco por todo o país arrancam com um Te 

Deum na Sé de Lisboa, em que o cardeal Cerejeira grita: «Arraial! Arraial! Por 

Portugal!» e uma cerimónia no castelo de Guimarães. Inicialmente prevista encerrar em 

Outubro, a exposição dura até Dezembro, passando por ela três milhões de visitantes, 

quando por ironia do destino um violento temporal destrói muitas das construções feitas 

de gesso e afunda a Nau Portugal, réplica das naus das carreiras das Índias, 

expressamente construída para o evento, num agoirento presságio. 

A monumental exposição estava organizada em três núcleos que eram a secção 

Histórica, Secção Colonial e Secção de Etnografia Metropolitana (ou da Vida Popular), 

compostas por um total de 11 pavilhões: Fundação; Brasil (único país convidado); 

Formação e Conquista; Independência; Descobrimentos; Colonização; Associações 

Comerciais e Industriais; da Honra e de Lisboa; dos Portugueses no Mundo; Vida 

Popular.   

Esta grandiosidade e monumentalidade afagavam o ego nacionalista das populações que 

nem se apercebiam que o grandioso evento estava de certa forma toldado pelo deflagrar 

da guerra decorrente da investida alemã um pouco por toda a Europa, que, ciosa da sua 

integridade e segurança, pouco tempo tinha para se deter no glorioso passado lusitano, 

não se podendo, por isso, contar com a colaboração e retumbância internacionais que 

doutro modo lhe estariam asseguradas. Salazar, sempre meticulosamente racional, 

ponderaria até desistir da iniciativa, mas é prontamente dissuadido de o fazer por 

Augusto de Castro, o Comissário – geral e António Ferro, adiantando o primeiro que 

seria «mais custoso e mais difícil suspender ou destruir as obras do que concluí-las», e o 

segundo, dizendo que se a Europa se desintegrava, a Exposição do Mundo Português há-

de «mostrar aos nossos amigos e inimigos que nós continuamos unos e orgulhosos da 

nossa história». 

Saint- Exupéry, em trânsito por Portugal na altura da exposição, escrevia: «Lisboa, que 

organiza a mais bela exposição do mundo, sorria com um sorriso um tanto pálido, como 
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o das mães que não têm quaisquer notícias do filho ausente na guerra e se esforçam por 

salvá-lo a poder de confiança (…)». (Vieira 1999: 201) 

 

 

5.3 - Análise Iconográfica 

 

5.3.1 - Selo - Fundação 

Seguindo a linha cronológica das comemorações – 1140 – 1640 – 1940, analisamos, em 

primeiro lugar, o selo com D. Afonso Henriques e o Castelo de Guimarães, ambos 

ícones da fundação da nacionalidade. 

O selo apresenta a célebre estátua do 1º rei de Portugal, da autoria de Soares dos Reis,27 

que foi inaugurada em 1874, no Largo do Toural, em Guimarães e que contou com a 

presença do rei D. Luís. 

Curiosamente, foi em 1940 que a estátua mudou de lugar, para junto do castelo, tal como 

formulado no pedido para a elaboração do selo onde devia constar a reunião da estátua 

com o castelo. D. Afonso Henriques é superiormente representado, de pé, envergando a 

armadura de combate, com saiote de malha e elmo, em posição bélica, com a espada em 

riste e o escudo, simultaneamente instrumento de defesa e de reclamo à pátria e `a fé. De 

toda a figura emana determinação, valentia, dignidade e coragem, sugeridas não só pela 

verticalidade da figura, mas também pelo braço desnudo e robusto, o manto real sobre os 

ombros e mesmo a barba e o bigode fartos que na época simbolizavam também a 

virilidade e a força, à semelhança de um Zeus terreno. A imagem é tão forte que alguns 

criativos do regime não hesitaram em reproduzi-la com a efígie de Salazar, em postal da 

época, numa clara analogia com o fundador da Pátria. 

De fundo, por trás do monarca, o Castelo de Guimarães, inconfundível e soberbo, 

construído no séc. X (Pina 1933: 11) que, se distinguia « por sua fortaleza, vastidão e 

elegância» que « podia, do teso sobre que estava assentado, olhar com tranquilidade para 

os formidáveis e variados engenhos militares de cristãos e sarracenos.» (Herculano s/d: 

15-17)  

É portanto inquestionável a escolha dos motivos com o propósito de comemorar 1140, 

uma vez que os mesmos possuem toda uma dimensão mítica que se pretende incutir no 

                                                 
27 António Soares dos Reis. Escultor (Vila Nova de Gaia 1847-1889). 
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orgulho de se ser português, nessa raça que necessita urgentemente de um alimento 

glorioso do passado, que se vai repetindo ao longo dos séculos, desta feita, em 1640. 

                        
 
 

                                                        
 
                     Fig. 31 – Selo da Fundação                                                       Fig. 32 – Postal da época. 
 
 
 
 
 
5.3.2 - Selo - Restauração 
 

Foi em 1938 que se divulgou oficialmente a ideia de erigir uma estátua equestre ao 

monarca da Restauração, em Vila Viçosa, a inaugurar no âmbito das Comemorações 

Centenárias de 1940. Para executar o projecto foram indicados o escultor Francisco 

Franco28 e o arquitecto Pardal Monteiro29.  

Minucioso, Francisco Franco documentou-se sobre a iconografia do rei, e o modelo 

definitivo em gesso foi apresentado ao público durante três dias, a partir de 24 de 

Dezembro de 1940, no recinto da Exposição do Mundo Português, pelo que a emissão 

deste selo acaba por fazer uma dupla propaganda: a da exaltação nacionalista 

preconizada pelo regime, e, a de difundir em antecipação visual de três anos, a colocação 

da estátua equestre no terreiro do Paço Ducal, em Vila Viçosa, o que aconteceu em 

Dezembro de 1943. De salientar o facto de esta estátua ser a terceira estátua equestre 

erigida em Portugal, sendo a primeira no período do Estado Novo – (Seguir-se-iam a de 

D. João VI e a de Vímara Peres, de Barata Feyo, no Porto, a de Nuno Álvares Pereira, na  

                                                 
28 Irmão do pintor Henrique Franco, nasceu no Funchal em 1885 e estudou na Academia de Belas Artes de 
Lisboa, em Paris e em Roma. Foi o primeiro escultor do Modernismo Português e alcançou o estatuto de 
escultor oficial do regime. 
29 Porfírio Pardal Monteiro. Arquitecto (Sintra 1897-Lisboa 1957) 
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Fig. 33 – Selo da Restauração                                                            Fig. 34 – Estátua em Vila Viçosa                                            

 

Batalha e a de D. João I, em Lisboa, ambas da autoria de Leopoldo de Almeida30), 

visando todas o enaltecimento da história pátria, um dos pilares nacionalistas do regime. 

Henrique Franco, irmão do escultor, passa a desenho o modelo de gesso executado por 

seu irmão e nele há pontos de convergência com a descrição de D. João IV. O rei era «de 

estatura mediana e mais para o baixo, tinha o cabelo claro e uns olhos azuis que se dizia 

serem alegres e agradáveis. Fronte larga num rosto cheio, branco e corado que ele 

adornava com uma barba ainda mais loira que o cabelo.» (Costa e Cunha 2006: 10) 

Na estátua pode ver-se o sombreiro que é descrito como sendo negro com pluma branca, 

e, na mão direita, o ceptro de ouro, legado do seu sétimo avô, D. João I. 

Segundo Francisco Sá Lopes31, referindo-se à estátua que o desenho do selo reproduz, 

«O cavalo lusitano está representado em passage32, a cauda um pouco descida, o que 

transmite o movimento curto da passage e muita exibição, muita pompa a condizer, as 

crinas soltas como é natural (…)». (Lopes 2006: s/p)  

Antes da estátua equestre de D. João IV, apenas existiam em Portugal a de D. José I e a 

de D. Pedro IV, respectivamente de Joaquim Machado de Castro33 e de Calmels34 e, 

                                                 
30 Leopoldo Neves de Almeida. Escultor (Lisboa 1898 – 1975). 
31 Articulista da especialidade no Portal Equestre Cavalonet.com. 
32 Movimento de Alta Escola de Equitação, no qual o cavalo executa um trote altamente elevado e 
extremamente poderoso. 
33 Famoso escultor e estatuário. Nasceu em Coimbra a 19 de Junho de 1731 e faleceu em Lisboa em 1822. 
34 Célestin Anatole Calmels, escultor francês (1822 – 1906) 
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ainda segundo Sá Lopes, Francisco Franco como artista do regime procurou um discurso 

escultórico consentâneo com a ideologia do regime, bem mais próxima do absolutismo 

do tempo do reinado de D. José I em que o primeiro ministro detinha, na realidade o 

poder, do que no tempo de liberalismo de D. Pedro IV, pelo que curiosamente há mais 

semelhanças com a estátua do primeiro do que com a do segundo. 

O que se afigura indiscutível, apesar da divergência de opiniões dos críticos de arte no 

que diz respeito a influências que o escultor assimilou, é que a sua obra revolucionou o 

panorama da estatuária portuguesa desde Machado de Castro35, atingindo uma 

monumentalidade, dignidade e sobriedade ao nível do espírito do regime do Estado 

Novo. 

Da mesma forma que na época a Restauração foi objecto de uma grande campanha 

propagandística num esforço titânico de difusão e legitimação, também em 1940, o 

Estado Novo fazia questão de lembrar o tempo de mudança que restaurava o orgulho e a 

afirmação da identidade nacional, na sequência da Revolução Nacional de 1926, cujo 

programa continuava em progresso. 

 

 

5.3.3 - Selo –  Era dos Descobrimentos 

 

O Padrão dos Descobrimentos, uma ideia de Leitão de Barros36, foi materializado pelo 

arquitecto Cottinelli Telmo e pelo escultor Leopoldo de Almeida. Construído em gesso 

para integrar a Exposição de 1940, constitui o mais emblemático monumento da história 

dos Descobrimentos, assim uma espécie de Lusíadas a três dimensões, onde figuram 

«(…) aqueles que por obras valerosas / se vão da lei da Morte libertando», (Camões (s/d) 

: 53)  numa plêiade de 33 personalidades. 

O monumento, que viria a ser desmontado em 1958 e reedificado em 1960, em betão 

armado revestido a pedra rosal de Leiria, no âmbito das comemorações do V Centenário 

da morte do Infante D. Henrique, mede 56 metros de altura, 20 de largura e 46 de 

comprimento, ocupando uma área de 695 m2, e representa, em linhas estilizadas, uma 

nau, com a proa virada para o Tejo, possuindo as respectivas velas e mastro e trinta e 

três tripulantes, figuras idealizadas dos homens ligados às descobertas Quinhentistas, 

                                                 
35 Joaquim Machado de Castro. Escultor (Coimbra 1731 – Lisboa 1882) 
36 José Júlio Marques leitão de Barros. Jornalista e cineasta (Porto 1896 – Lisboa 1967). 
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tutelados pela figura do Infante, na proa, aliás de maior tamanho37, como que indicando 

o caminho a seguir na saga de desbravar os oceanos. 

 

 

                                
      Fig. 35 – O Padrão dos Descobrimentos                                 Fig. 36 – O monumento da Exposição 

                     visto por M. Keil.                                                      em  gesso. 

 

O selo apresenta o monumento visto do lado oriental cujos tripulantes são: Cristóvão da 

Gama; S. Francisco Xavier; Afonso de Albuquerque; António Abreu; Diogo Cão; 

Bartolomeu Dias; Estêvão da Gama; João de Barros; Martim Afonso de Sousa, Gaspar 

Corte Real; Nicolau Coelho; Fernão de Magalhães; Pedro Álvares Cabral; Afonso 

Baldaia; Vasco da Gama e D. Afonso V.  

A autora coloca três estrelas na composição, o que pode ser entendido como uma alusão 

ao processo de orientação dos navegadores no tempo das descobertas, bem como a 

protecção divina ao espírito de cruzada que animava a expansão. Isto, claro está, se não 

for a mera representação de um plano nocturno, como aliás parece acontecer com o selo 

da exposição que se verá mais adiante. Uma aura de luz por trás do monumento confere-

lhe um acréscimo de monumentalidade muito bem conseguido, que deixa adivinhar a 

estupefacção inicial dos seus visitantes, mesmo se, de igual modo, está lá pelo motivo 

anteriormente mencionado, sendo, nesse caso, o ponto de luz proveniente da cúpula 

iluminada do Pavilhão dos Portugueses no Mundo. É que, de facto, uma observação 

atenta ao ângulo de representação do Padrão dos Descobrimentos, tendo em conta o seu 

enquadramento espacial no recinto da Exposição, aponta claramente para um 
                                                 
37 A figura do Infante mede 9 metros de altura, enquanto todas as outras medem apenas 7. 
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alinhamento que torna plausível, ser esse clarão, o feixe de luz emanado pela estrela 

tridimensional que encimava a torre do referido Pavilhão. 

 

5.3.4 - Selo – Exposição 

O desenho do selo de Jaime Martins Barata, aliás baseado numa fotografia, apresenta 

uma panorâmica bastante abrangente da Exposição do Mundo Português, conseguindo 

dar uma visão de conjunto, do qual o visitante facilmente identificaria os seus elementos. 

Do lado esquerdo do selo está a Secção Histórica, com o Pavilhão da Independência em 

1º plano, vislumbrando-se ainda nesse conjunto à direita e num plano mais recuado, o 

Pavilhão da Formação e da Conquista, e, por trás, à esquerda da forma arredondada que 

é a Esfera dos Descobrimentos, vê-se o Pavilhão dos Descobrimentos. Mais ao fundo, 

vê-se claramente a Nau Portugal. 

Ao centro, a monumental Porta dos Cavaleiros ou da Fundação38, com passagem sobre a 

linha férrea do Estoril, encabeça a rua que atravessa toda a Exposição até ao outro 

extremo. Do lado direito da Porta dos Cavaleiros está o Pavilhão da Fundação, não 

sendo bem visíveis o Pavilhão da Colonização e o Pavilhão das Associações Comerciais 

e Industriais que se lhe seguiam. Percebe-se, depois, um espaço quadrilátero que é a  

magnífica Praça do Império, com uma torre em 1º plano que pertence ao Pavilhão da 

Honra e de Lisboa. Os Jerónimos na extrema direita e, no segundo vértice esquerdo da 

Praça do Império, como um farol resplandecente enxerga-se a torre do Pavilhão dos 

Portugueses no Mundo, atrás do qual se situava a entrada da Secção de Etnografia 

Metropolitana, que dava acesso às Aldeias Portuguesas. 

Martins Barata fez o desenho a partir de uma fotografia de conjunto enviada por 

Cottinelli Telmo, que, tudo indica, seria nocturna, a avaliar pelo jogo luz – sombra do 

desenho do selo. A iluminação do complexo, estrategicamente colocada, conferia uma 

maior monumentalidade a todo o conjunto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Chegou a ser o motivo escolhido para o selo da Exposição. 
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Capítulo 6 

 

 1943 – 1º Congresso de Ciências Agrárias 

 

 

                                                                      

 

                Fig. 49 -  Emissão dos selos comemorativos do 1º Congresso de Ciências Agrárias 

 

Desenho: Álvaro Duarte de Almeida 

Impressão: Fotogravados, na casa da Moeda. 

Folhas: 10 x 10 selos. 

Circulação: De 14 de OUT 1943 até 31 MAR 1948. 

Tiragem: 10 c. – 4.000.000; 50 c. – 10.000.000. 

Papel: Liso, fino ou médio. 

Denteado: 11 ½  

 

6.1 - História: Decorreu em Lisboa, em Outubro de 1943, o 1º Congresso Nacional de 

Ciências Agrárias, o que levou a Secretaria do Congresso a solicitar à Administração 

Geral dos C. T. T. a emissão de um selo postal alusivo ao acontecimento, alvitrando que 

o desenho do mesmo poderia ser o timbre oficial do Congresso, representando o 

«progresso da Nação Portuguesa pelo trabalho da terra racionalizado e consciente.» 

(Marques 1995: vol. II, 263) 

A sugestão foi bem aceite pelo Ministro que aprovou a emissão por despacho de 31 de 

Maio, indicando que o desenho do selo ficasse a cargo do autor do timbre oficial do 

Congresso. Todavia, a Direcção do Congresso escolheu para a tarefa, o artista Álvaro 
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Duarte de Almeida, aproveitando, no entanto, a figura central do referido timbre da 

autoria de Mário Costa. 

O desenho foi aprovado pelo sub-secretário das Comunicações no dia 13 de Agosto, e 

ficou decidida a emissão de apenas duas taxas. 

As cores foram escolhidas a 10 de Setembro, sendo a azul para o selo de $10 e o 

vermelho para o de $50. 

 

6.2 - Factos Históricos 

No Estado Novo, a população agrícola activa atingiu o seu máximo em 1950, com um 

milhão e meio de pessoas – mais duzentas mil do que em 1930 – devendo-se esta 

evolução ao continuado crescimento demográfico, quebra na emigração e diminuta 

criação de emprego noutros sectores de actividade, embora saibamos a importância que 

Salazar atribuía ao sector primário, que constituía o enunciado agrarista tradicional do 

regime e que se enquadrava num conceito integrador e unificador de «cultura popular», 

de raiz nacional – etnográfica. 

Portugal era entendido pelo regime como sendo essencial e inevitavelmente rural, mas 

de uma ruralidade tradicional característica da raça. É o próprio Salazar que em 1953 

profere: 

 (…) aqueles que não se deixam obcecar pela miragem do enriquecimento indefinido, mas 

aspiram, acima de tudo, a uma vida que embora modesta seja suficiente, sã, presa à terra, não 

poderiam nunca seguir por caminhos em que a agricultura cedesse à indústria (…) sei que 

fazemos assim uma taxa de segurança, um preço político e económico, mas sei que a segurança 

e a modéstia têm também as suas compensações. (Salazar 1953: 104-105) 

 

É a terra o segredo da riqueza, ordem, harmonia social que constitui a virtude da raça 

portuguesa. Se se olhava com desconfiança para a técnica, industrialização, urbanização 

e proletarização é porque se acreditava que Portugal tinha uma vocação rural, mesmo 

que tal significasse ausência de riqueza económica, base de ambições doentias, mais 

valendo a pobreza honrada, uma Aurea Mediocritas39 em que o homem se conformava 

com o seu destino que ia de encontro à máxima de Salazar: «viver habitualmente». 

Tudo isto ressalta das palavras do Presidente do Conselho quando diz: 

 (…) nessa sociedade nova haverá certamente ainda a dor, o luto e as lágrimas – a nenhum 

homem é dado eximir-se a elas ou fazer que os seus semelhantes as não chorem; mas na paz que 

cobre a terra trabalhada e as almas conformadas e simples, na alegria do esforço criador, na 

                                                 
39 Ideal de vida Horaciana 



 77

garantia do trabalho e na suficiente satisfação das necessidades, na segurança do lar e no doce 

convívio familiar, o homem tem providencialmente o bálsamo para a dureza da vida (…). 

(Memória 1940: s/p) 

 

6.2.1 - Os Fomentos Agrícola, Pecuário e Florestal 

Vista a importância primordial da agricultura para o Estado Novo, o regime tratou de dar 

um grande impulso à investigação científica nos diferentes aspectos da agronomia, da 

silvicultura e da veterinária. 

Criaram-se diferentes organismos como o Laboratório Químico Central e a Estação 

Agronómica Nacional (em Sacavém), definindo-se ainda, no campo do fomento 

agrícola, uma política de auto-suficiência que levou à constituição de grandes reservas 

de géneros de primeira necessidade. Entre 1926 e 1933, a área cultivada do país 

aumentou em 76 mil hectares, proporcionando um aumento de produção numa 

progressão que excedeu largamente o crescimento da população. 

A título de comparação entre os períodos 1922-26 e 1932-36, a produção média anual de 

trigo foi de 71%, de milho 3%, de arroz 189%, fava 1%, feijão 53%, grão 40%, batata 

149%, azeite 2% e vinho 35%. Estes resultados não foram só a consequência do 

aumento da área cultivada, mas também do esforço de assistência técnica, montando-se 

campos de demonstração e divulgando-se o uso de máquinas agrícolas (1422 postas à 

disposição pelo Estado em 1936). 

Todo este movimento simultâneo do Estado, da técnica e da lavoura que «(…) fez, 

durante largo período, ressurgir, nos campos, um entusiasmo, uma actividade febril e 

uma vontade indómita de vencer (…)»(O Estado…1938:9) ficou conhecido pela 

Campanha do Trigo, que permitiu ao país bastar-se, armazenar e mesmo exportar trigo. 

Também relativamente à pecuária, a orientação seguida pelo Estado Novo trouxe 

consideráveis benefícios, melhorando as suas condições económicas, aumentando o 

pessoal, adquirindo material e equipamento e promulgando diplomas, no sentido de 

alargar a sua esfera de acção, alcançando-se, até 1938, uma melhoria considerável no 

sector, em todas as suas vertentes. 

Quanto ao fomento florestal, procedeu-se à arborização de dunas e incultos, ao 

ordenamento e administração das matas nacionais, orientação das propriedades privadas 

sujeitas ao regime florestal, enriquecimento da fauna dos rios interiores cujos frutos se 

projectariam no futuro. 
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Claro está que, a par de todas as medidas já mencionadas, se procedeu também à 

regulamentação do Comércio e das Indústrias Agrícolas, criando-se, em 1936, a 

Inspecção Geral das Indústrias e Comércio Agrícolas, competindo-lhe: a fiscalização 

técnica e sanitária dos géneros agrícolas alimentícios e dos subsidiários da agricultura; o 

condicionamento, inspecção e licenciamento dos estabelecimentos de moagem e 

panificação e da indústria agrícola; a superintendência no comércio e trânsito de géneros 

agrícolas submetidos a regimes especiais, e a administração dos armazéns agrícolas 

gerais. 

Para completar, de um modo sucinto, a intervenção do Estado Novo na agricultura, é 

imperioso referir aquilo a que se chamou a Colonização Interna e a Organização 

Corporativa da Agricultura cuja face mais visível foi a da criação dos Grémios da 

Lavoura. Assim, relativamente à primeira, é o decreto-lei nº 27207, de 16 de Novembro 

de 1936 que cria a Junta de Colonização Interna, com variadíssimas competências no 

sentido de se proceder ao povoamento das terras agricultáveis dos baldios ou de 

propriedades adquiridas, ou dos terrenos que, mercê da aplicação da lei do Fomento 

Hidro-Agrícola, reverteram para o Estado. Pretendia-se, através da medida, desenvolver 

e consolidar a existência de pequenos proprietários rurais que beneficiariam a economia 

da Nação ao mesmo tempo que concorriam para a paz social e para o progresso rural. 

Já quanto à segunda, foi a Lei nº 1957, de 20 de Maio de 1937 que fixou as bases da 

Organização Corporativa da Lavoura, que tinha como células primárias os conhecidos 

Grémios da Lavoura, os quais se revelaram instrumentos de escoamento dos produtos 

agrícolas como até então nunca havia existido. 

 

 

6.3 - Análise Iconográfica 

 

Um homem jovem, visto de costas – portanto no momento da partida -, desenvolto, de 

passo firme e enxada ao ombro, caminha em direcção a um sol que o ilumina, um sol 

cujo núcleo formado pelas cinco quinas não é mais que a Nação. É um sol – bandeira 

que irradia das chagas de Cristo, o calor e a luz indispensáveis à agricultura, por sua vez 

indispensável ao homem. 
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A indumentária deste agricultor de porte varonil é a de trabalho. Botas de cano alto, 

calças e safões40- o que remete para o Alentejo - , o lavrador evolui pelo caminho 

ladeado de searas, podendo vislumbrar-se, ao fundo, nas extremidades esquerda e 

direita, conjuntos de árvores que lembram pinheiros mansos. A paisagem é geométrica e 

simétrica, o que, de certa forma, reflecte o carácter científico da legenda do selo. 

Parece-nos óbvio que o conjunto pictórico encerra uma forte carga ideológica, 

representativa da importância que a agricultura tinha para o regime, essencialmente nos 

primeiros anos da sua solidificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Regionalismo Alentejano – calças largas e curtas, feitas de peles, que usam os pastores. In Dicionário 
da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa, Verbo, 2001, Vol. II 
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Capítulo 7 

 

 1948 – 3º Centenário do Nascimento de S. João de Brito 

 

 

      

 

        Fig.50 -  Emissão de selos comemorativos do 3º Centenário do Nascimento de S. João de Brito 

 

 

 

Desenho: Jaime Martins Barata. 

Gravura: Renato Cantos de Sousa Araújo. 

Impressão: A talhe doce no Banco de Portugal, sendo a gomagem e o denteado feitos na 

Casa da Moeda. 

Folhas: 10 x 5 selos 

Circulação: de 28 MAI 1948 até 8 AGO 1950. 

Tiragem: $30 – 3.000.000; $50 – 4.000.000; 1$00 – 1.000.000; 1$75 – 1.000.000 

Papel: Liso 

Denteado: 12 x 11 ½  

 

 

7.1 - História: Foi do Eng. Couto dos Santos, Administrador – Geral dos C.T.T., a 

iniciativa desta emissão, em Dezembro de 1946, para comemorar, não só o tricentenário 

do nascimento de João de Brito, bem como a sua canonização, ocorrida na Basílica de S. 

Pedro, em 22 de Junho de 1947, pelo Santo Padre, Pio XII. 

Com o intuito de decidir sobre a iconografia dos selos decorreu uma reunião entre o 

padre Barcelos, do Instituto de Filosofia de Braga e o consultor artístico dos C.T.T., o 
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pintor Jaime Martins Barata, indicando este, em 3 de Fevereiro de 1947, o escultor 

Salvador Barata Feyo41 para executar duas esculturas da personagem João de Brito como 

Pajem e como Missionário, a partir das quais, o próprio Martins Barata realizaria os 

desenhos, o que aliás aconteceu em Abril de 1947. Os selos foram fabricados a talhe – 

doce, cujas gravuras foram habilmente executadas pelo gravador Renato Araújo, e as 

cores, escolhidas pelo Mestre Martins Barata: $30 – verde; $50 – Castanho; 1$00 e 1$75 

respectivamente vermelho-claro e azul (cores obrigatórias). 

 

7.2 - Factos Históricos 

É curioso mas não surpreendente que logo após a Concordata e o Acordo Missionário, 

firmados em 1940 entre o Estado Português e a Santa Sé, venha a público, por acção do 

Secretariado da Propaganda Nacional, em 1941, o livro de autoria de João Ameal, 

intitulado “João de Brito – Herói da Fé e do Império”. 

Mas importa, ainda que sumariamente, darmos conta da substância dos citados acordos 

para melhor se compreender o reaparecimento, após o interregno da 1ª República, de 

selos de temática religiosa de que a emissão do 7º Centenário da Morte de Stº António, 

em 1931, e depois com sobretaxa em 1933 é excepção, denunciando todavia um 

processo de reaproximação entre Estado e Igreja. Contrariamente ao forte 

anticlericalismo que caracterizou a 1º República, o Sidonismo havia já dado passos 

importantes para esbater esse afrontamento directo, embora só com a Ditadura um 

restabelecimento satisfatório das relações entre Estado e Igreja se tivesse, de facto, 

efectivado, reconhecendo, o primeiro, a personalidade jurídica das corporações 

encarregadas do culto e da liberdade de ensino religioso nas escolas particulares, e 

aprovando o estatuto das Missões Católicas. 

Da Concordata saiu expressamente o compromisso de não intromissão por parte do 

Estado na vida interna da Igreja, bem como o de não ingerência clerical na vida política. 

Não haveria subsídios ou subvenções atribuídas pelo Estado à Igreja, mas assegurava-lhe 

a liberdade religiosa, ao mesmo tempo que se resolvia a questão da espoliação dos 

bens42 (Rosas e Brito 1996: vol. I 182) de que a Igreja fora alvo desde os tempos do 

Liberalismo. 

                                                 
41 Salvador Barata Feyo. (Moçâmedes 1899 – 1990) Deixou vasta obra escultórica no período do Estado 
Novo. 
42 Foi devolvida parte dos bens, aqueles que se encontravam ainda na posse do estado, e que não estavam 
aplicados a serviços públicos ou classificados como “monumentos nacionais” ou imóveis de interesse 
público. 
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É, pois, dada uma nova oportunidade à Igreja, havendo bênçãos e missas em quase todas 

as cerimónias públicas, recuperando, o clero, principalmente na província, um estatuto 

privilegiado – na realidade nunca o perdera -. 

No âmbito das Comemorações Centenárias de Portugal em Roma, o Papa Pio XII 

afirma:  

Neste ano de 1940 a Nação Portuguesa celebrou o VIII Centenário da sua Independência e o III 

da sua Restauração: num mundo sacudido pelas febris agitações da guerra, ela soube provar por 

actos que se encaminhava, em ascensões novas, para uma nobre grandeza. (…) O Senhor deu à 

Nação Portuguesa um Chefe de Governo que soube conquistar não só o amor do seu Povo e 

especialmente das classes mais pobres, mas também o respeito e a estima do Mundo. (As 

Comemorações…1940: 57) 

 

A Salazar e à sua política ultramarina interessa, sobremaneira, o Acordo Missionário, 

pelo que se concedem isenções fiscais a templos e seminários, bem como subsídios às 

dioceses e corporações missionárias do Ultramar, atribuindo apoio pecuniário à acção 

missionária no ultramar, exigindo porém a sua nacionalização, ou seja, a cidadania 

portuguesa. Este passo decisivo de reconciliação mereceu do cardeal Cerejeira, amigo de 

longa data de Salazar, as seguintes palavras:  

 

Trata-se para o Estado de realizar a sua missão civilizadora na fidelidade à tradição portuguesa. 

E poderia dizer-se só: trata-se de fazer portuguesas as nossas províncias de além-mar e de as 

conservar. Isto exigia o encontro leal e franco das duas partes, a Igreja e o Estado..» (Rosas e 

Brito 1996: Vol. I, 182) 

 

Paulatinamente, a Igreja recupera estatuto. Em 1940 era proprietária de 14% das 

publicações periódicas e de uma estação de rádio – a Rádio Renascença (1938) - , mas 

não obstante esta sua recuperação em termos de impacto social, sempre houve uma 

grande clivagem norte / sul como documentam os números do recenseamento de 1940, 

dos portugueses declarados sem religião: 22,8% em Setúbal; 19,2% em Beja; 14,1% em 

Évora; 10,4% em Portalegre; 9,6% em Lisboa e 7,9% em Santarém, contra 0% em Braga 

ou 2,2% no Porto. 

No campo da filatelia é notório o fenómeno de uma retoma de temática religiosa, a partir 

da Concordata. Com efeito, desde 1946 a 1954 emitem-se nove colecções com essas 

características, sendo a de S. João de Brito, a segunda. E também não custa admitir que 

tenha ajudado à sua canonização, beato desde 17 de Fevereiro de 1853, por indicação do 
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Papa Pio IX, e finalmente considerado Santo, em 27 de Junho de 1947 pelo Sumo 

Pontífice, Pio XII. Mas que factos extraordinários caracterizaram a vida deste homem? 

 

 

 

7.2.1 - João de Brito – Apóstolo de Maduré 

 

Sete anos após a Restauração da Independência, nasce, em Lisboa, no dia um de Março 

de 1647, João de Brito, oriundo das melhores linhagens. Filho de Salvador Pereira de 

Brito e de D. Brites Pereira, tinha na ascendência inúmeros casos de valentia e 

patriotismo, desde palacianos a alcaides-mores e guerreiros. Seu pai, nomeado 

governador do Rio de Janeiro, parte para o Brasil ainda o infante não tinha dois anos, 

para não mais o ver, uma vez que morre em 1650. 

De compleição física débil, aos nove anos entra no Paço como «Pagem da Campainha», 

ficando ao serviço do Infante D. Pedro, logo sobressaindo pela sua gravidade precoce e 

fervor religioso. O tempo, passa-o a estudar e a rezar e revela-se impassível perante a 

troça dos companheiros, manifestando sempre uma calma bondosa que o acompanhará 

durante toda a vida e só habita nos espíritos de eleição. 

Aos 11 anos, sofre de uma doença misteriosa que ameaça roubar-lhe a vida, o que leva a 

sua mãe a buscar remédio na protecção de S. Francisco Xavier43, prometendo pela cura o 

compromisso de o filho usar o hábito da Companhia de Jesus durante um ano. A prece é 

atendida e o hábito que João de Brito enverga exerce um deslumbramento tal em si que 

transforma por completo a sua vida. Sentia o apelo de Xavier, e contra a vontade de 

todos, ingressa na Ordem, pretendendo seguir o exemplo do Apóstolo da Índia e levar as 

sementes da Fé Cristã a longínquas paragens, imbuído daquele puro idealismo que só 

está ao alcance dos predestinados. Endereça então uma carta ao Geral da Companhia 

afirmando: 

(…) Peço e conjuro, pois, instantemente a V. Paternidade me dê licença para seguir o 

chamamento de S. Francisco Xavier. Não me abandona a ideia de que o Santo, assim como me 

alcançou a saúde, assim me abre agora este caminho directo para a felicidade eterna. (Ameal 

1941: 28) 

 

                                                 
43 Missionário Jesuíta cujo prestígio está no auge entre os portugueses da época. 
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Inácio de Loyola, o fundador da Ordem, que escolhera no tempo de D. João III, Nicolau 

de Bobadilha para ir apostolizar os territórios portugueses do Oriente, manda, por 

doença deste, Francisco Xavier em sua substituição, que agora, do além, parece incumbir 

João de Brito dessa missão de apostolizar a Índia. 

Ainda antes de fazer 16 anos, entra no Noviciado da Cotovia44, a 17 de Dezembro de 

1662, onde depressa se salientam as suas qualidades e raras virtudes na assistência aos 

pobres e enfermos. Feitos os votos perpétuos – de pobreza, de castidade e de obediência 

– João de Brito estuda em Évora e em Coimbra, e em Março de 1673 larga finalmente de 

Lisboa para o Madure na companhia do missionário jesuíta, Padre Baltazar da Costa, 

que entretanto tinha vindo recrutar novos apóstolos. Chegado a Goa, João de Brito tem o 

primeiro contacto com a babel de ídolos e reza no templo do Bom Jesus, junto ao corpo 

de Xavier. Antes de partir para o Malabar, faz o exame geral de Filosofia e teologia, 

recusando, após o resultado, a ficar no ensino. É, pois, na frente da evangelização, na 

Índia mais misteriosa e revolta que João de Brito vai talhar a sua santidade, arrostando 

com inclemências e adversários terríveis, mas sempre conquistando novas almas. O seu 

percurso extraordinário passa por Colei (1674), Cotur e Tanjaor (1679), Marnacoilo 

(1680), Ginja (1681), Maravá (1686), 

Um companheiro de João de Brito, o Padre Teles, diz numa carta a seu irmão, datada de 

1686:  

O Padre Brito é um homem completamente extraordinário a todos os respeitos. Desde que com 

ele vim para esta missão, desenvolveu grandemente as cristandades pelo seu trabalho incansável 

e apesar de reudes perseguições (…) Os trabalhos mais pesados reservou-os sempre para si (…) 

Não há perigo que não enfrente para salvar uma alma e para dilatar o reino de Cristo. (Idem: 43)  

 

Mercê da fama alcançada por onde passa, João de Brito vai começar a pagar pela sua 

intrepidez. Dirigentes locais que consideram a sua acção uma ofensa a Xivá45 prendem-

no e torturam-no, não morrendo por milagre mas sempre encarando as provações com a 

alegria de sofrer por Cristo. 

Vem ainda a Portugal onde se desdobra em visitas e encontra-se com D. Pedro II a quem 

pede benefícios para os catequistas, não atendendo ao soberano que lhe pede para ficar 

em Portugal. Recomeça o seu trabalho em 1690, e numa carta datada de Junho de 1691, 

para o Padre João da Costa diz: «De Verugapati escrevo esta e lhe dou conta da minha 

                                                 
44 Estabelecimento de ensino (1619-1759), antecessor do Real Colégio dos Nobres. 
45 Deus da trilogia Hindu: Xiva, Brama e Vixnu, sendo, o primeiro, conhecido por Destruidor. 
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vida. Quinze dias tenho aqui estado, nos quais já confessei quási mil pessoas e baptizei 

400.» (Idem: 65) 

Entretanto, a sanha persecutória contra si aumenta e Rauganadadeven, usurpador do 

trono, lança éditos a ordenar que sejam incendiados os templos dos Cristãos e a imediata 

prisão de João de Brito. É no dia 8 de Janeiro de 1693 que é preso e sofres provações 

violentíssimas, espezinhado, esbofeteado e insultado pela turba furiosa. É mandado para 

Urgur e daí escreve uma carta ao Padre Francisco Laynez, um dia antes de morrer, a 3 de 

Fevereiro de 1693, em que diz:  

Agora espero padecer a morte por meu Deus e meu senhor buscada duas vezes na Índia, na 

Missão, e no Maravá : na verdade com grande trabalho, mas com prémio incomparável. A culpa 

de que me acusam vem a ser que ensino a lei de Deus Nosso Senhor, e que de nenhuma maneira 

hão-de ser adorados os ídolos. Quando a culpa é virtude, o padecer é glória. Sempre tenho os 

soldados à vista, e por isso deixo de escrever muitas coisas. Adeus, meus padres. Peço as 

bênçãos e sacrifícios de vossas reverências. Do cárcere de Urgur, 3 de Fevereiro de 1693. De 

V.V.R.R. Indigno servo em Cristo – João de Brito. (Idem: 79). 

 

No dia seguinte, de manhã, depois de todos os impropérios da populaça, fazem-no 

sentar, atam-lhe as mãos atrás das costas e, de um só golpe, é decapitado, alcançando, 

assim, o «prémio incomparável». 

A 12 de Janeiro de 1712, o Arcebispo de Cangranor pede ao Pontífice que faça incluir e 

celebrar publicamente João de Brito entre os mártires da Igreja. 

Parece claro, por todos os motivos, que João de Brito mereça ser comemorado em selo. 

Ainda perto das comemorações dos oito séculos de história e dos três da Restauração, 

este herói é um exemplo para os missionários de que precisa o ultramar. Os missionários 

condensam todos os heroísmos: da reconquista, dos descobrimentos, das terras novas. 

São heróis do espírito, são os heróis da Fé e do Império que sob a bandeira das quinas 

foi sempre evangelização, partilha de riquezas imateriais, alargamento de civilização. 

Portugal precisa de espalhar e fazer da Fé e do Império, o caminho a prosseguir depois 

da revolução de 26, dando exemplos da história pátria que, pela sua elevação, sirvam de 

modelo e estimulem o orgulho pátrio. 
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7.3 - Análise Iconográfica 

 

A ideia iconográfica de Barata Feyo foi a de apresentar duas etapas da vida de João de 

Brito, que, na sua diferença, acentuavam a inevitabilidade do seu destino missionário. 

Com efeito, no primeiro selo, João de Brito é representado como Pagem, lugar 

privilegiado na Corte que lhe garantiria alto estatuto social caso não tivesse abdicado. 

 

                   
   Fig.51 – João de Brito, Pagem.                            Fig.52 – O Torreão Poente do Paço da Ribeira em 

                                                                                  gravura de 1662. 

 

 

 

A contrastar com a sua indumentária de cortesão galante, com gola deitada sobre os 

ombros e o cabelo natural comprido como ditava a moda francesa da época, (Silva 

1993:174) está o seu semblante grave e circunspecto, a fitar o infinito, que todos lhe 

reconheciam e precocemente anunciava o seu destino. 

Como que segurando um tesouro, tem nas mãos um missal, sinal inequívoco do fervor 

religioso que detinha e da vocação que viria a manifestar de espalhar a palavra de Deus. 

Ao fundo vê-se o torreão poente do Paço da Ribeira, cujo segundo piso era ocupado pela 

Biblioteca Real e foi destruído pelo terramoto de 1755. 

Já no segundo selo, vemos S. João de Brito, continuador da obra de S. Francisco Xavier, 

em atitude hierática, envergando o hábito da Ordem de Jesus, com a mão direita erguida 

em gesto evangelizador, o semblante bíblico reforçado pela barba apostólica, e o mesmo 

olhar, ligeiramente inclinado para o alto, que parece ver a luz do Altíssimo. 
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                                            Fig.53 – S. João de Brito, Missionário 

 

Uma aura circunda-lhe a cabeça, conferindo-lhe o estatuto de Santo, alcançado pela sua 

obra na terra, ao serviço de Deus e do Império. 
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Conclusão 

 

 

A Revolução Nacional de 1926 feita para pôr cobro à manifesta incapacidade da 1ª 

República e acudir à Nação que se encontrava, então, perto do abismo em termos 

políticos, económicos e sociais, abriu portas a um novo regime que paulatinamente foi 

ganhando terreno e se afirmou ideologicamente de forma avassaladora nos anos 30 e 40. 

Com efeito, se, por um lado, o mentor do Estado Novo sabia o que queria e para onde ia 

no que diz respeito à política de recuperação económica do país, por outro lado, cedo 

percebeu qual o fim, necessidade e valor da propaganda política para dar visibilidade ao 

discurso ideológico do Regime e divulgar o sistema de valores que deveriam revestir o 

«homem novo» (Rosas 2001 b: 70), contando, para tal, com o providencial António 

Ferro, o qual empossou como director do SPN. 

Numa primeira fase, esse organismo seria o responsável pela orientação ideológica dos 

portugueses com base numa ideia mítica de Nação e de Interesse Nacional. Esta 

reeducação dos espíritos passaria, inevitavelmente e à semelhança do que se passava 

com outros regimes totalitários e fascistas da Europa, pela inculcação ideológica através 

de eficientíssimos meios de propaganda. 

Em Portugal, como já afirmámos, o período áureo da afirmação do projecto ideológico 

do Estado Novo situou-se nos anos 30 e 40 e envolveu impressionantes recursos 

humanos e materiais para dar forma à sua filosofia da História, recorrendo a «processos 

insistentemente comemorativos e auto-apologéticos» (Portela 1986: 70) que 

recolocariam o orgulho pátrio nos cidadãos, dando forma a um novo nacionalismo. 

As artes em geral reflectiram o Salazarismo e o seu ideário e, dentro das artes gráficas, 

os cartazes e os selos postais constituem hoje verdadeiros documentos demonstrativos da 

filosofia do EN.  

Afigura-se-nos, pois, após análise efectuada neste trabalho, que é indiscutível a 

importância que o selo postal, sobretudo nos anos em causa, teve como veículo de 

Cultura, Propaganda e Ideologia, ostentando, uns, toda a imagética que o regime 

adoptou, outros, as novas tendências artísticas que os autores, maioritariamente 

provenientes do Modernismo, adaptaram, criando aquilo a que alguns não hesitam em 

chamar Arte Portuguesa. 
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De qualquer forma, os selos emitidos no período do EN constituem, a nosso ver, uma 

síntese histórica, não só do ideário do regime, mas também das ânsias, sucessos e 

realizações das mais diversas áreas do governo de Salazar. 
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Anexo I 

 

Decreto de Criação da Legião Portuguesa 

 

Com data de 30 de Setembro de 1936, o decreto-lei regulamentava a Legião Portuguesa 

da seguinte forma: 

BASE I 

 

O Governo reconhece a Legião Portuguesa, formação patriótica de voluntários destinada 

a organizar a resistência moral da Nação e cooperar na sua defesa contra os inimigos da 

Pátria e da ordem social, pela forma indicada nas bases seguintes. 

 

BASE II 

 

A Legião integra-se no conceito da Nação armada, devendo portanto ser-lhe dada 

organização que lhe imponha colectiva e individualmente rigorosa disciplina e incite à 

prática das demais virtudes militares. 

 

BASE III 

 

Só poderão pertencer à Legião os portugueses válidos com mais de dezoito anos e que 

tomem, sob juramento, o compromisso de acção política, cívica e moral anexo a estas 

bases. É assegurado o ingresso na Legião, sem prejuízo de compromisso, aos filiados da 

Mocidade Portuguesa, não se fazendo porém a respectiva inscrição senão depois de 

atingido o limite de idade regulamentar. 

 

BASE IV 

 

A Legião estende a sua organização e actividade a todo o território português – 

metropolitano e colonial – e é uniformemente constituída por pequenos grupos sujeitos 
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ao mesmo chefe e integrados nas formações superiores, localizadas segundo os 

aglomerados populacionais. 

 

 

BASE V 

 

A Legião será superiormente dirigida por uma junta nomeada pelo Governo de entre 

pessoas de formação e espírito nacionalista e de que farão parte oficiais do exército ou 

da armada com relevantes serviços à Revolução Nacional. Da junta fará parte o 

comandante da Legião, que assegurará a unidade de acção das respectivas formações. 

 

 

BASE VI 

 

A Legião actuará sempre em obediência ao Governo e em regra sob as ordens da 

autoridade civil ou militar a cargo de quem esteja a manutenção da ordem pública. 

 

BASE VII 

 

A quebra dos deveres constantes do compromisso ficará sujeita a acção disciplinar, que, 

nos casos de traição, insubordinação ou cobardia, terá sempre como consequência a 

expulsão do perjuro, sem prejuízo da responsabilidade criminal que lhe caiba. A 

expulsão implica sempre a demissão de quaisquer cargos públicos e a incapacidade de 

para eles ser nomeado. 

 

BASE VIII 

 

Os legionários receberão instrução militar e usarão uniforme em todos os actos ou 

serviços para que sejam convocados, e fora deles o distintivo da Legião. O uso do 

uniforme ou do distintivo por indivíduos estranhos à Legião é crime punível nos termos 

do artigo 235º do Código Penal. 

 

BASE IX 
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O serviço determinado superiormente não implicará para o legionário perda de lugar 

nem, até ao limite de cinco dias por ano, qualquer perda de vencimento ou salário, quer 

seja funcionário do Estado, quer de entidades ou empresas privadas. 

 

 

O compromisso referido na Base III constava do seguinte: 

 

«1º - O legionário defende a Pátria e a ordem social, sacrificando-lhes, na medida em 

que essa defesa o exige, a sua actividade, os seus bens e a sua vida. 

 

2º - O legionário professa os princípios da renovação económica e social do Estado 

Corporativo e afirma solenemente o seu respeito pelo matrimónio espiritual da Nação: a 

fé, a família, a moral cristã, a autoridade da terra portuguesa. 

 

3º - O legionário repudia e combate em todos os campos as doutrinas subversivas, 

nomeadamente o comunismo e o anarquismo. 

 

4º - O legionário observa na sua vida pública e particular uma conduta conforme com os 

princípios sociais e morais da doutrina que professa. 

 

5º - O legionário nunca usa em seu proveito a qualidade de membro da Legião; só a 

invoca para cumprimento dos seus deveres. 

 

6º - O legionário esforça-se por se valorizar física, intelectual e profissionalmente com o 

fim de ser útil à comunidade e a consciência de que ela se engrandece com o seu esforço. 

 

7º - O legionário obedece aos seus chefes e cumpre os seus deveres pela forma por que 

for determinado. 

 

8º - O legionário não esconde, antes proclama, o seu ideal. Manifesta-o no uniforme, que 

usará em todas as manifestações públicas; no distintivo, que ostentará sempre que não 

vista o uniforme; pela palavra, repelindo agravos à doutrina que professa; pela acção, 

quando esta se torne indispensável; reagindo sempre contra o derrotismo e a crítica 

sistemática, considerados inimigos da unidade moral da Nação. 
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9º - Os legionários auxiliam-se mutuamente no cumprimento dos seus deveres; ficam 

ligados, sem distinção de hierarquia que não seja a da Legião, pela solidariedade que 

lhes impõe a comunhão de ideal. 

 

10º - O legionário é valente, leal e generoso e nunca sacrifica a sentimentalismos 

doentios a justiça e o dever superior de servir a Legião e os seus ideais.» 

 

Quanto aos seus órgãos, a Legião Portuguesa tinha similitude com a estrutura militar que 

naturalmente procurava copiar, como já acontecera com a sua congénere para a 

juventude, a Mocidade Portuguesa. Vejamos então, detalhadamente, a sua estrutura: 
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Anexo II 

 

Estrutura da Legião Portuguesa 

 

O COMANDO GERAL compreende: 

 

- O comandante geral (general ou coronel do activo ou reserva); 

- O estado-maior: 2 adjuntos militares (oficiais do Corpo do Estado-Maior); 

- A secretaria, com quatro repartições: 

 

1ª repartição – expediente e pessoal; 

2ª repartição – organização e material; 

3ª repartição – instrução; 

4ª repartição – justiça e disciplina. 

 

Dependem directamente do Comando Geral: 

 

- Os comandos distritais; 

- A Brigada Automóvel; 

- A Brigada Naval; 

- O Serviço de Saúde; 

- O Serviço de Transportes; 

- O Serviço de Informação; 

- O Serviço de Subsistências; 

- A Brigada Legionária dos CTT. 

 

Um Comando Distrital compreende: 

 

- O comandante e adjuntos; 

- A secretaria; 

- A delegação administrativa; 

- O Serviço de Saúde; 

- O Serviço de Justiça; 

- O Serviço de Transmissões; 



 104

- Reserva de quadros; 

- Graduados em disponibilidade; 

- Formação do comando. 

 

Um batalhão compreende: 

 

- O comando: comandante, 2º comandante, adjunto, auxiliares do comando e ajudante; 

- A secretaria; 

- Lança do comando; 

- Lança de transmissões; 

- Serviço de Saúde; 

- Serviço de Subsistências; 

- Serviço de Transportes; 

- Três a cinco terços; 

- Tropas de sapadores; 

- Reserva de quadros; 

- Graduados em disponibilidade. 

Um terço compreende: 

 

- O comando: comandante, 2º comandante e adjunto (nos terços independentes); 

- Secretaria (nos terços independentes); 

- Serviço de Saúde; 

- Serviço de Subsistências ( nos terços independentes); 

- Serviço de Transportes (idem); 

- 3 ou 4 lanças; 

- Reserva de quadros. (Guedes 1938: 10-12) 

 

A nível local, os legionários distribuíam-se por batalhões, terças, lanças, secções e 

quinas. 

Esta força paramilitar tinha mesmo um hino da autoria de José Gonçalves Lobo em 

1937, cuja letra para além de enunciar os seus princípios e objectivos, continha também 

palavras de enaltecimento a Salazar: 
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Nós teremos que vencer 

Nada temos a temer 

Da invasão comunista. 

 

Já existe a Legião, 

Ao vento solta o pendão 

Dá combate ao anarquista. 

 

Não voltamos ao passado, 

Acabou o revoltado, 

Disso temos a certeza; 

 

E mais tranquilos andamos 

Porque todos confiamos 

Na Legião Portuguesa. 

 

Reparai no seu marchar, 

Os braços a oscilar, 

Elevando a mão ao peito. 

 

Garbosos e aprumados, 

São verdadeiros soldados 

Da ordem e do respeito. 

 

Ele é um soldado unido, 

Quer na paz ou quer no perigo, 

O seu lema é avançar. 

 

Respeita o seu comandante, 

Gritando sempre: Avante! 

Por Salazar! Salazar! 
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Para além do Hino, a Legião Portuguesa usava um grito de guerra que era: 

 

Legionários, quem vive? 

Portugal! Portugal! Portugal! 

Legionários, quem manda? 

Salazar! Salazar! Salazar! 
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