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ABSTRACT 

La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar fue un régimen fascista de carácter corporativo cuya 
propaganda no ha sido suficientemente estudiada, especialmente en el período inicial, que va 
desde 1933 a 1940, cuando se funda el proyecto político del Estado Novo a través de la 
promulgación de una nueva Constitución y su posterior aplicación mediante la creación de 
nuevas instituciones políticas y administrativas. Lo que se propone como objeto de estudio de 
esta comunicación es una aproximación a la retórica propagandística del dictador a través de los 
mensajes políticos que difundían los instrumenos de comunicación del salazarismo, y de modo 
muy particular el  órgano del partido único del Estado Novo, el Diário da Manhã (DM). 
Los principios metodológicos se basan en el análisis de una selección de los contenidos de los 
discursos del dictador divulgados por el DM y otros periódicos de referencia durante la segunda 
mitad de los años treinta, durante el proceso de consolidación del modelo político del Estado 
Novo. La comunicación aporta resultados interesantes para el conocimiento de la estrategia 
política articulada por la dictadura salazarista para persuadir a la opinión pública portuguesa, así 
como para conocer cuáles eran las técnicas retóricas utilizadas por Salazar para hacer más 
eficaces sus campañas de propaganda.  
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Introducción 

El aparato propagandístico del Estado Novo, creado en 1933 a partir de la fundación del  

Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), fue muy eficaz en sus acciones de control de la 

conciencia nacional portuguesa; supo manejar todos los resortes del poder para adoctrinar de 

manera decidida y planificada a la sociedad lusa utilizando todo tipo de técnicas comunicativas 

que pronto consiguieron apagar cualquier tipo de contestación. El SPN y el partido único del 

Estado Novo, la União Nacional, de manera coordinada, pusieron en marcha múltiples iniciativas 

que consiguieron extender rápidamente las consignas del régimen a todos los sectores de la 

sociedad portuguesa. Las campañas de comunicación del Estado Novo siguieron las mismas 

pautas que otros modelos políticos de matriz fascista, en las que el líder era el Jefe indiscutible y 

cuyos mensajes eran palabras sagradas. La imagen que se ofrecía de Salazar en los años 

treinta era completamente endiosada: protagonizaba innumerables reportajes periodísticos en la 

prensa lusa que lo convertían en una especie de héroe nacional, salvador de las esencias de la 

patria, sabio infalible y redentor de Portugal. Su prestigio, según narraba el referido Diário da 



Manhã, había hecho renacer el “espirito civilizador” de su país y merecía, por ello, formar parte 

del patrimonio de la civilización europea: 

Ao seu génio de doutrinário e de construtor; á sua competência de financeiro e de 

jurista; á sua fê integra e á sua persistência calma; ao seu rigor nos seus métodos e á 

clarividência dos seus juizos; á sua fôrça de vontade e á sua superior noção do 

Interesse Nacional; á sua probidade absoluta de administrador e á sua energia 

inquebrantável de Chefe. Por isso mesmo, o nome e Salazar, o pensamento de 

Salazar, as reformas de Salazar, fazem parte do mais alto patrimonio da civilização 

europeia. E as homenagens ao Chefe do Govêrno português acumulam-se, 

multiplicam-se, traduzem com eloquência o valor universal (cursiva en el original) do 

seu prestígio. Prestígio de Portugal e prestígio de Salazar - ambos intimamente unidos, 

numa fórmula sintética de ressurgimento. E o prestígio de Portugal será tanto mais 

sólido, tanto mais alto, quanto melhor se sinta lá fóra a plena estabilidade do seu 

Govêrno, a progressão serena do seu esfôrço, dentro dos mesmos princípios 

condutores, sob o mesmo Chefe ilustrado e consagrado no presente pelas mais belas 

vitórias hão-se continuar e frutificar integralmente, nas jornadas da História futura!.1 

 

La constante publicación de noticias y comentarios que hacen imprescindible e 

insustituíble su presencia en el gobierno como Presidente do Conselho, tenía como objetivo 

agrupar a todos en torno a él, evitar las disidencias y las fricciones internas para lograr la 

consolidación del Estado Novo, que era un proyecto político propio aunque inspirado en el 

modelo del fascismo corporativo italiano. Cada una de sus decisiones políticas, de sus 

propuestas sociales,  de sus frases, era una lección, era “a lição de Salazar”.2 Sus palabras se 

revestían siempre de un halo divino (Martins, 1990). La propaganda sobre el prestigio era 

profusa en el discurso periodístico de la prensa nacional portuguesa. La venta de retratos suyos 

estaba al orden del día entre los afiliados de la Legião Portuguesa y la Mocidade Portuguesa, y 

la prensa portuguesa publicaba anuncios que recordaban que la “bela estampa do eminente 

chefe Salazar” se podía comprar en cualquier librería.3  

La “grande imprensa portuguesa”, especialmente el Diário da Manhã, junto con O 

Século, el Diário de Notícias, el Coméricio do Porto y O Primeiro de Janeiro, además de la 

estatal Emissora Nacional y otras radios afines al Estado Novo y al servicio del SPN,  jugaron un 

                                                 
1 Diário da Manhã, nº 2418, 14/01/1938, p. 1.  
2 O Século, nº 20154, 27/04/1938, p. 5.  
3 O Século, nº 20186, 30/05/1938, p. 12. 



papel muy importante en la forja del discurso salazarista como ideología nacional. Otros 

periódicos de referencia nacional como el Diário de Lisboa y el República no colaboraron en las 

campañas propagandísticas que glorificaban a Salazar y su “nueva” ideología, pero tampoco 

pudieron construir un discurso crítico con la dictadura porque el férreo control de los Serrviços de 

Censura lo impidieron. Además, el gobierno del Estado Novo promovió y subvencionó 

numerosas publicaciones de carácter nacionalista (léase salazarista) para galvanizar las 

directrices políticas del líder portugués. Entre ellas, podríamos citar como ejemplos resonantes, 

el Boletim da Legião Portuguesa, las revistas Defesa Nacional, Alma Nacional y 

Acção.Semanário Português para Portugueses. 

 

Prensa y discurso político: los aforismos de Salazar  

El discurso salazarista se convirtió pronto en el discurso único del régimen y en la única 

y verdadera esencia del auténtico pensamiento político portugués. Sus palabras eran una 

especie de mandamientos, que no era posible discutir. Desde su condición de militante católico y 

de catedrático universitario, podríamos describir sus discursos como “homilías académicas” de 

profundo carácter patriótico. Así, se fue construyendo una eficaz mitología propagandística sobre 

su sabiduría y su plasmación retórica. Uno de los momentos más interesantes sobre la 

popularización y difusión masiva del discurso salazarista fue cuando los dos principales medios 

de comunicación del régimen, el Diário da Manhã y la Emissora Nacional, organizaron en marzo 

de 1937 un concurso nacional sobre los aforismos más brillantes de Salazar con el fin de 

divulgar el “pensamento nacionalista” del dictador. Los medios de comunicación salazaristas 

hicieron una campaña sin precedentes del concurso, distribuyendo carteles (incluso de forma 

aérea)4 por todas las ciudades y pueblos del país encabezados por las leyendas “Ouvir a 

Emissora Nacional” y “Ler o Diário da Manhã”, bajo las cuales se reproducía un perfil de Salazar 

realizado por el pintor Eduardo Malta y el reclamo “Grande Concurso Nacional”.5 Para adquirir la 

condición de concursante era necesario oír y leer diariamente los dos medios públicos durante 

dos meses, en busca de las frases más lúcidas del dictador; en cada edición, se publicaba un 

único aforismo. Fueron publicados en total 60 aforismos del dictador, que condensaban las 

claves ideológicas del salazarismo, con mensajes profundamente patrióticos, aderezados de un 

catolicismo militante, un profundo anti-comunismo, una defensa a ultranza del corporativismo, del 

colonialismo portugués y del control de la opinión pública,  con una evidente intencionalidad 

paternalista.  

                                                 
4 Diário da Manhã, nº 2134, 31/03/1937, p. 8. 
5 Diário da Manhã, nº 2125, 21/03/1937, p. 1.  



En total participaron en el concurso 7.623 personas, que tuvieron que escoger y votar 

por la jaculatoria que creían más representativa de la patrótica sabiduría de Salazar. Se 

anunciaron grandes premios para los vencedores, entre ellos un coche y cientos de regalos 

donados por innumerables casas comerciales. Los premios tenían varias categorías, divididas de 

forma estratificada por clases sociales: amas de casas (cuyo mejor obsequio era una máquina 

de coser), obreros (un seguro de vida), oficinistas (una máquina de escribir), estudiantes (un traje 

académico y gratuidad de tasas) y funcionarios (18 días de vacaciones en los mejores hoteles de 

Portugal).6 La frase más votada fue “Nada contra a Nação, tudo pela Nação”, que casualmente 

era el subtítulo del Diário da Manhã y la principal divisa política del régimen. Resultó  elegida por 

5.982 concursantes.7 Sus mejores 200 máximas, además, fueron publicadas en un libro de 

edición inglesa por el SPN con un retrato del dictador.8 Las frases completas, recopiladas a 

través de las diferentes ediciones del Diário da Manhã se reproducen íntegras por su indudable 

valor histórico (por orden de publicación en el Diário da Manhã): 

Nº 1: “Nada contra a Nação, Tudo pela Nação”.  

Nº 2: “Temos obrigado de sacrificar tudo por todos; não devemos sacrificar-nos todos por 

alguns”;  

Nº 3: “Não há Estado forte onde o Poder Executivo o não é, e o enfraqucimento deste é 

caracteristica geral dos regimes políticos dominados pelo liberalismo individualista ou partidário e 

pelos excessos e desordens do parlamentarismo”;  

Nº 4: “Os homens que se habituam a cumprir sempre e só o seu dever pouco se lhes dá do lugar 

que ocupam; interesa-lhes muito desempenhá-lo bem”; nº 5: “Se a Fé não é uma mentira, será 

fonte inexgotável de vida espiritual; mas, se como virtude e dom de Deus, nem compreendemos 

que se imponha pela força nem a vantagem de se contrariar a sua prática”;  

Nº 6: “Os portugueses que se aprestem a oferecer o seu concurso sabem que cumprem um 

dever, mas não adquirem um direito, e que precisamente com a sua ajuda é que  Estado vai 

deixar de fazer favores a alguns para poder distribuir justiça a todos”;  

Nº 7: “É timbre do Govêrno não prometer - realizar; não começar - fazer”; nº 8: “ “A 

universalidade de idea e de acção no curso da evolução católica e europeia, dirigida à elevação 

material e moral da espécie, eis a característica da história da nossa Pátria”; 

                                                 
6 Diário da Manhã, nº 2125, 21/03/1937, p. 1. 
7 Idem, nº 2240, 16/07/1937, p. 3-5. 
8 Diário de Notícias, nº 26319, 18/05/1939, p. 1. 



Nº 9: “Por mais longe que vá a nossa tolerância perante as divergências doutrinais que em 

muitos pontos dividem os homens, nós somos obrigados a dizer que não reconhecemos 

liberdade contra a Nação, contra o bem-comum, contra a familia, contra a moral”;  

Nº 10 “Nós temos uma doutrina e somos uma fôrça. Como fôrça compete-nos governar: temos o 

mandato duma revolução triunfante, sem oposições e com a consagração do País; como 

adeptos duma doutrina, importa-nos ser intransigentes na defesa e na realização dos principios 

que a constituem”;  

Nº 11: Na vida publica como na particular a falta de sinceridade desgosta e cansa: nenhum 

regime politico que use a mentira como método de govêrno ou se contente de verdades 

convencionais pode acreditar-se na alma popular”;  

Nº 12: “O comunismo é, como sistema e independentemente de algumas realizações materiais, 

a sintese de tôdas as revoltas tradicionais da matéria contra o espirito e da barbaria contra a 

Civilização. Ele é a grande “heresia” da nossa idade”;  

Nº 13: “O plutócrata não é nem o grande industrial nem o financeiro: é uma espécie de hibrida 

intermediária entre a economia e a finança; é a “flor do mal” do capitalismo”;  

Nº 14: “Nenhum povo no Mundo pode amar mais Portugal do que os portugueses, nem 

instituição ou Govêrno pode haver que melhor os defenda do que o Govêrno da Nação”;  

Nº 15: “Tem muita fôrça quem tem razão e quem não dá contra si mesmo rzão aos outros”;  

Nº 16: “Para elevar e robustecer, engrandecer as nações é precisso alimentar na alma colectiva 

as grandes certezas e contrapor às tendencias de dissolução propósitos fortes, nobres 

exemplos, costumes morigerados;  

Nº 17: “É impossivel valer socialmente tanto o que edifica como o que desmoraliza, os criadores 

de energias civicas ou morais e os sonhadores nostálgicos do abatimento  e da decadência”;  

Nº 18: “Portugal não perturba a paz do Mundo nem a ninguém pode permitir que perturbe a sua”;  

Nº 19: “Nenhum de nós - nacionalista e amante do seu País - faz profissão de nacionalismo 

agressivo, exclusivo, odioso, antes, se se (sic) apega á noção de pátria, é que compreende , por 

instinto do coração e por imposição da inteligência que o plano nacional é ainda o melhor para a 

vida e os interesses da humanidade”;  

Nº 20: “Na organização das corporações economicas deve ter-se em vista que os interêsses por 

ela prosseguidos, ou melhor, os interêsses da produção, têm de subordinar-se não só aos da 

economia nacional no seu conjunto, mas também à finalidade espiritual ou destino superior da 

Nação e dos individuos que a constituem”;  



Nº 21: “Demos a Nação optimismo, alegria, coragem, fé nos seus destinos; retemperemos a sua 

alma forte ao calor dos grandes ideais, e tomemos como nosso lema esta certeza inabalável: 

Portugal pode ser, se nós quisermos, uma grande e próspera Nação”;  

Nº 22: “Por cima da negação do que há de mais evidente e palpável na nossa obra brilhará 

sempre o despertar da consciência nacional, o prestígio de Portugal no Mundo: por toda a parte 

o orgulho de ser português remoça o sangue dos portugueses de hoje e permite repusem 

tranquilas no túmulo as cinzas heroicas dos portugueses de ontem”;  

Nº 23: “Agora, como em todos os momentos críticos, é preciso escolher, saber escolher e saber 

sacrificar - o acidental ao essencial, a matéria ao espirito, a grandeza ao equilibrio, a riqueza à 

aquidade, o desperdicio à economia, a luta à cooperação”;  

Nº 24: “Nós queremos caminhas para uma economia nova 8cursiva original), trabalhando em 

unísono com a natureza humana, sob a autoridade dum Estado forte que defenda os interêsses 

superiores da Nação, a sua riqueza e o seu trabalho, tantos dos excessos capitalistas como do 

bolchevismo destruidor”;  

Nº 25: “Há alguns anos que já a nossa política deixou felizmente de ser o reflexo de dous ou três 

outros paises. A experiência feita tem demonstrado que a hora não é das direitas nem das 

esquerdas: a hora é de quem sabe o que quere e quere na verdade realizar o seu ideal político”;  

Nº 26: “Quando estivermos bem compenetrados de que a aliança com a Inglaterra não é nem 

uma tutela nem uma fiança da nossa acção política interna ou externa, não recearemos as 

atitudes equívocas ou subservientes nem a deminuição da nossa acção internacional, antes 

havemos de trabalhar por valorizar ao máximo aquele apreciável instrumento político: visto que 

temos de dar, havemos de saber exigir”;  

Nº 27: “Nós queremos ir na satisfacção das reivindicações operárias, dentro da ordem, da justiça 

e do equilibrio nacional, até onde não foram capazes de ir outros que prometeram chegar até o 

fim”;  

Nº 28: “Há uma geração sacrificada ao futuro da Pátria - a nossa geração”; nº 29: “A autoridade é 

um facto e uma necessidade: só desaparece para se reconstituir, só se combate para a entregar 

a outras mãos. É um direito e um dever - dever que se nega a si próprio se se não exerce, direito 

que tem no bem comum o seu maior fundamento. É ainda um alto dom da Providência, porque 

sem ela nem seria possivel a vida social nem a Civilização humana”;  

Nº 30: “O nosso espírito está aberto as mais largas reformas no campo económico e social; só 

fazemos excepção das que desconheçam o principio da hierarquia dos valores e dos interêsses 

e da mais perfeita conjugação dêstes dentro da unidade nacional”;  



Nº 31: “A riqueza, os bens, a produção não constituem em si próprios fins a atingir; têm de 

realizar o interêsse individual e o interêsse colectivo; nada significam se não estão 

condicionados à conservação e elevação da vida humana”;  

Nº 32: “Nenhum bem me parece exceder para as nações a estabilidade de Govêrnos capazes: 

se a permanência dos nulos se asemelha á estagnação, é ainda pior o rápido desfile de 

sumidades com seus farrapos de ideas e planos e seus empurrões descompassados na 

máquina governativa”;  

Nº 33: “Há na vida das sociedades modernas uma crise mais grave do que a crise da mõeda, e 

dos câmbios, e do crédito, e dos preços, e das finanças públicas, mas grave porque é mae de 

todas elas - é a crise do pensamento económico, diremos, a crise dos principios informadores da 

vida económica”;  

Nº 34: “A adulação das massas pela criação do “povo soberano” não deu ao povo, como 

agregado nacional, nem influência na marcha dos negócios públicos, nem aquilo de que o povo 

mais precisa - soberano ou não - que é ser bem governado”;  

Nº 35: “Vamos conseguindo com segurança o metodo , na sequência da nossa política realista e 

por meio da nossa organização corporativa, o que revolucionáriamente não pode ser executado 

ainda que prometido, e mais longe iremos ainda, quando pudermos não só anunciar nos 

discurssos ou inscrever nas leis, mas efectivar, na prática, os dois maiores direitos que ao 

homem podem ser assegurados: o direito ao trabalho e o direito a instrução - o pão do corpo e 

do espirito para todos os portugueses de boa vontade”; Nº 36: “Advoguei sempre uma política de 

administração, tão clara e tão simples como a pode fazer qualquer boa dona de casa - política 

comezinha e modesta que consiste em gastar bem o que se possue e não se despender mais do 

que os próprios recursos”;  

Nº 37: “Só o espírito do mal se agita; só os sem pátria vêem com ódio renascer e abrir a flor do 

nosso patriotismo, afirmar-se o nosso sentido de Nação, multiplicarem-se as manifestações do 

nosso progresso material e moral, consolidar-se a nossa posição no Mundo, estabelecer-se a 

paz interna pela Justiça; só os falsos profetas reincidem nas promessas que nunca cumpriram e 

encarecem despudorádamente muitas outras que não poderiam ser cumpridas”;  

Nº 38. “A nossa posição relativamente ao comunismo está fixada e em relação aos comunistas 

também. Contráriamente ao que êle faz não vamos combatè-lo em parte alguma, mas aqui não 

consentiremos que nos escravice a nós. Esta política de bomdade e tolerância tem nas fronteiras 

e no interior o limite imposto pela salvação comum, e êsse em caso algum será desrespeitado;  



Nº 39: “Nós e a Espanha somos dois irmãos, com casa separada na Península, tão vizinhos que 

podemos falar-nos das janelas, mas seguramente mais amigos porque independentes e ciosos 

da nossa autonomia”;  

Nº 40: “O Estado não deve ser o senhor da riqueza nacional em colocar-se em condições de ser 

corrompido por ela . Para ser árbitro superior entre todos os interêsses é precisso não estar 

manietado por alguns”;  

Nº 41: “Não há sindicato onde não existe espirito corporativo, consciência do valor do trabalho e 

do lugar que ocupa no conjunto da produção, compreênsão da nacessidade de cooperar com 

todos os outros factores para o progresso da economia nacional, Onde tais qualidades não 

existem, mas só o espirito da luta de classe, não temos verdadeiramente o sindicato, temos a 

associação revolucionária, a forçã ao serviço da desordem”;  

Nº 42: “Quem é contra a Nação não pode ser militar”;  

Nº 43: “O Estado Novo deve ser bem forte e resistente para dominar as correntes 

revolucionárias, assegurar a unidade nacional, coordenar a actividade de todos os elementos, 

enfim, empreender e fomentar a verdadeira revolução que tem de ser esboçada por estas 

gerações e prosseguida pelas que lhe sucederem”;  

Nº 44: “Se muitos homens não disporem para viver de mais nada senão do potencial do seu 

trabalho, duas conclusões se impõem: uma é que é precisso organizar a economia nacional de 

modo a terem trabalho os trabalhadores; outra é que o trabalho tem de ser regulado e 

organizado por forma que o salário permita aos trabalhadores viver”;  

Nº 45: “A herança é o reflexo na propriedade do instinto de perpetuidade da raça; transmite-se 

com o sangue o fruto do trabalho, da economia, quantas vezes de grandes privações”;  

Nº 46: “A Nação é para nós uma e eterna; nela não existem classes privilegiadas, nem classes 

deminuidas. O povo somos nós todos, mas a iguladade não se opõe e a justiça exige que onde 

há maiores necessidades aí seja maior a solicitude: não se é justo quando se não é humano”;  

Nº 47: “A solidariedade de interêsses que está na base da sociedade obriga cada um de nós a 

contribuir pela inteligência ou pela acção para o património comum: o homem que não trabalha 

lesa todos os demais”;  

Nº 48: “Que pena me faz saber aos domingos os cafés cheios de jovens, discutindo os mistérios 

e problemas de baixa política, e ao mesmo tempo vêr deserto êsse Tejo maravilhoso sem que 

nêle remem e velejem, sob o céu incomparável, aos milhares, os filhos dêste País de 

marinheiros!”;  

Nº 49: “A ordem e a perfeita correcção dos processos financeiros são, além de condição 

essencial do nosso ressurgimento, garantia da independência e integridade da Pátria”;  



Nº 50: “Alheios a todos os conluios, não vendemos, não cedemos, não arrendamos, não 

partilhamos as nossas colónias, com reserva ou sem ela de qualquer parcela de soberania 

nominal para satisfacção dos nossos brios patrióticos. Não no-lo permitem as nossas leis 

constitucionais; e, na ausência dêstes textos, não no-lo permitiria a consciência nacional”;  

Nº 51: “É na verdade com o mesmo critério de Nação, agregado social diferenciado, 

independente, soberano, estatuindo, como entende, a divisão e organização do seu território, 

sem distinções de situação geográfica, que nós consideramos, administramos as colónias. Tal 

qual como o Minho ou a Beira, e, sob a autoridade única do Estado, Angola ou Moçambique ou a 

India. Somos uma unidade jurídica e política, e desejamos caminhar para uma unidade 

económica, tanto quanto possivel completa e perfeita, pelo desenvovimento da produção e 

intensa permuta das matérias primas, dos generos alimenticios e dos produtos manufacturados 

entre umas e outras partes dêste todo”;  

Nº 52: “A vida humana tem exigências múltiplas e é de desejar que cada vez tenha mais. Mas 

nesta via ascendente de necessidades e de riquezas acumuladas não deve esquecer-se que 

não há progresso quando a vida é mais rica, e só quando é mais alta, mais nobre na sua chama 

inteiror e na sua projecção externa”;  

Nº 53: “Tumultuam à nossa roda bastos egoismos, vaidades, ambições de mando, sòfregos 

interêsses individuais que não se subordinam e pretendem sobrepor-se aos interêsses da 

colectividade; e há muitos milhares de portugueses que oferecem a sua dedicação ao bem 

comum, que tomam a defesa dêste como dever onde quer que se lhes indique o lugar da acção, 

trabalhando, obedecendo, servindo (cursiva original): estamos vendo coisas novas em Portugal”;  

Nº 54: “Ter bem presente no espirito que os homens vivem em condições difrerentes e que êsse 

facto se opõe, por vezes a que eja uma realidade a sua igualdade juridica; proteger o Estado de 

preferência aos pobres e aos fracos; fomentar a riqueza geral para que a todos caiba ao menos 

o necessário; multiplicar as instituições de assistência e de educação que ajudem a elevar as 

massas populares à cultura, ao bem estar ás altas situações do Estado e da Nação; manter não 

só abertos, mas acessíveis, todos os quadros à ascensão livre dos melhores valores sociais -isto 

é amar o povo e, se a democracia pode ter ainda um bom sentido, isto é ser pela democracia”;  

Nº 55: “A revolução do 28 de Maio é vincadamente popular - pela sua preocupação de contacto 

directo com a alma do povo e de satisfacção das suas instantes necessidades”;  

Nº 56: “Portugal é um Estado que ama a paz, tem o espirito civilizador, colabora no 

fortalecimento da ordem universal, estigmatiza a guerra ambiciosa, perfilha a arbitragem para a 

liquidação das questões entre os Estados, integra o seu direito público no quadro dos fins 

superiores da humanidade, e pretende o desenvolvimento harmónico, pacífico, produtivo das 



faculdades dos cidadãos, para o aperfeiçoamento e progresso das relações internas e externas 

da Nação”;  

Nº 57: “Duma civilização que regressa cientificamente á selva separa-nos se remissão o 

espiritualismo  - fonte, alma, vida da nossa História. Fugimos a alimentar os pobres de ilusões, 

mas queremos a todo o transe preservar da onda que cresce no Mundo a simplicidade de vida, a 

pureza dos costumes, a doçura dos sentimentos, o equilibrio das reacções sociais, êsse ar 

familiar, modesto mas digno da vida portuguesa - e, através dessas conquistas ou reconquistas 

das nossas tradições, a paz social”;  

Nº 58: “Temos em Portugal sacrificado muitas vezes demasiadas coisas a um humanitarismo 

que desconhece a justiça devida á grande massa inocente, vítima constantemente imolada ás 

fúrias dos que êsse humanitarismo absolve. Nós podemos perdoar as penas, mas não podemos 

esquecer as culpas, e criminosos seriamos não deduzindo dessa generosa atitude a 

necessidade duma vigilancia mais atenta, duma segurança mais firme, e duma repressão mais 

severa, se factos passados viessem a repetir-se”;  

Nº 59: ´”Nós não compreenderiamos - nós não poderiamos admitir - que a escola, divorciada da 

Nação, não estivesse ao serviço da Nação, e não compreendesse o altissimo papel que lhe cabe 

nesta hora de ressurgimento, na investigação e no ensino, a educar os portugueses para bem 

compreenderem e bem saberem trabalhar”;  

Nº 60: “Operamos com prudência e segurança, com o método nosso ja conhecido, uma 

transformação profunda na essência e na orgânica do Estado; fazemos da vida económica 

elemento da organização política; pomos o trabalho, seja qual fôr a sua forma, entre os conceitos 

básicos da nova vida social e fazemos guerra a todos os parasitismos, a começar pelo da 

administração pública; pretendemos ordenar a economia nacional, salvaguardando a iniciativa 

privada; queremos o nacionalismo em economia, mentendo a  benéfica concorrência dos 

produtores entre si e dêstes com os dos paises estrangeiros; tendemos á organização de todos 

os interêsses para a sua defesa e valorização, mas queremos o Estado suficientemente digno e 

forte para não ser corrompido por êles, para lhes não permitir que abusem da sua fôrça e para 

os coordenar em ordem á realização conveniente dos fins superiores dos individuos e da 

Nação”.         

 

3. El Estado Novo y el culto fascista al Jefe 

Esta es una prueba más de la intensa propaganda que, en general, los medios de comunicación 

portugueses realizaban a favor de la imagen pública del fundador del Estado Novo. 

Evidentemente, se trataba de una natural respuesta del régimen para blindar el poder y defender 



la estabilidad del gobierno en torno a la entronada e indiscutible figura de su líder, pero también 

hay una clara influencia del culto fascista al Jefe, alrededor del cual se crea una jerarquía 

corporativa y una estratificación social. Y todo porque, según apunta el órgano del gobierno 

dictatorial luso (“...”) estamos num tempo em que aqueles que defendem uma ideologia política 

de salvação e engrandecimento nacional precisam de fazer propaganda intensa e continua dos 

seus principios e convicções, como meio de defesa própria, de esclarecimento alheio e de 

oposição a propagandas contrárias de doutrinas desnacionalizadoras (“...”).9   

Esta propaganda personalista del salazarismo supo aprovecharse muy bien de los 

acontecimientos trágicos de España entre 1936 y 1939 para resaltar el valor de la obra de 

Salazar. Estrategia que llevaría a establecer una inevitable relación entre los éxitos militares y 

sociales del franquismo (sic) y la dictadura portuguesa. La propaganda del Estado Novo afirmaba 

que la fortaleza política y económica que Salazar había conseguido para Portugal antes de julio 

de 1936, permitió que la transformación de España que perseguían los franquistas fuese posible 

gracias al dictador portugués, verdadero artífice y garantía de éxito para el triunfo militar sobre 

los “comunistas” españoles (sic), tal y como afirmaba el editorial del Diário da Manhã al 

cumplirse un año del estallido del golpe militar español, bajo el título “Resurreição de Espanha”: 

Como portugueses, não esqueçamos que se á Espanha verdadeira e nobre foi 

possível reerguer-se e caminhar isso se deve a existência neste canto do ocidente da 

Peninsula de um Portugal tranquilo e firme, segura garantia de que a fogueira não 

podia alastrar, exemplo bem digno de seguir, capaz de encorajar e de animar. Só 

assim seremos justos para nós próprios, só assim mostraremos ao Mundo, que nos 

admira, que somos gratos ao Chefe que nos dirige e nos comanda, que somos, como 

Povo, bem dignos de tal Chefe. Orgulhosos da nossa fôrça, que não é afrontosa para 

ninguém, e do nosso prestígio, conquistado alegremente com pequenos sacrifícios 

bem compensados, estaremos melhor para louvarmos quantos tem marcado por seu 

esfôrço admirável e heróico na defesa da Civilização.”10 

 

 Salazar se transforma en el guía nacional, desarrollando una “genial” política 

internacional respecto de la Guerra Civil española. Según el órgano de la União Nacional, con su 

perspicacia diplomática, el líder del Estado Novo consiguió adoptar la posición más digna y 

conveniente para su país y para España.11 Tras las revueltas internas más graves contra el 

                                                 
9 Diário da Manhã, nº 2184, 21/05/1937, p. 1. 
10 Idem, nº 2242, 18/07/1937, p. 1. 
11 Idem, nº 2150, 16/04/1937, p. 3. 



gobierno autoritario luso durante la guerra, el 8 de septiembre de 1936, el 20 de enero de 1937 y 

el 4 de julio de este mismo año,12 hechos que la propaganda oficial relacionó directamente con 

los “comunistas” españoles, la figura de Salazar salió fortalecida. El Diário de Notícias fue 

meridianamente claro en esa asociación propagandística en su editorial del 21 de enero de 1937: 

(“...”) A Península Ibérica é hoje um campo de batalha e Portugal, quer o queiram quer não os 

covardes e os traidores, constitui agora a retagurda de um exército em campanha (“...”)”.13 Con 

un mensaje puramente nacionalista, se colocaba al dictador como víctima de una persecución 

del comunismo internacional, que pretendía derrocarlo por todos los medios sin éxito. Según 

Salazar, los verdaderos agitadores del país eran los agentes españoles al servicio del bando leal 

a la República que pretendían exportar la guerra a Portugal.14 El momento que más explotó 

propagandísticamente el régimen para encumbrar definitivamente la figura de un Salazar odiado 

por el reviralhismo, según las consignas oficiales, por su independencia y por sus virtudes como 

gobernante, fue el atentado con bomba que los anarquistas portugueses cometieron contra él el 

4 de julio de 1937 en Lisboa. João Silvestre manifiesta en A Voz que la bomba contra el dictador 

llevaba el sello del gobierno español: (“...”) É o mesmo que estão fazendo os vermelhos de 

Madrid no ataque ás posições nacionalistas da cidade universitária. É o que fizeram em 

Carabanchel e o que também fazem em Bilbau para que fôsse pelos ares da cidade, á entrada 

das tropas nacionalistas....Quem ensinou estas artes aos vermelhos de Madrid devem ter sido os 

mesmos mestres que as ensinaram aos conspiradores de Lisboa (“...”).15 Los fracasos de la 

oposición, sumados a los relatos periodísticos que hablaban de un Salazar invencible que 

luchaba por proteger a los portugueses del marxismo y colaborar con los españoles en una 

cruzada diplomática y propagandística sin cuartel, aumentaron  aún más el carisma del líder 

portugués, convertido en un hombre de hierro con un corazón de oro.  

 La prensa portuguesa nos informa que esta postura mereció el reconocimiento de 

medios de comunicación de todo el mundo. Citando expresamente aquellos periódicos de 

tendencia conservadora o fascista que alaban su política exterior, Salazar es elevado al altar de 

la fama mundial.16 Desde Chile17 hasta Alemania,18 desde Brasil19 hasta Italia, desde Canadá20 

                                                 
12 El 8 de septiembre de 1936 se produjo la revuelta de los marineros de los tres barcos de guerra 
portugueses, el Afonso de Alburquerque, Bartomoleu Dias y el Dão. El 20 de enero de 1937, ocurrió el 
atentato anarquista contra varios edificios del gobierno o empresas privadas de Lisboa que colaboraban 
con los rebeldes españoles, entre ellos el Ministério do Interior, la Emissora Nacional y el Rádio Club 
Português. Por último, el 4 de julio de 1937 los anarquistas volveiron a atentar, esta vez contra el 
mismísimo Oliveira Salazar, que salió ileso. 
13 Diário de Notícias, nº 25489, 21/01/1937, p. 1. 
14 Diário da Manhã, nº 1940, 11/09/1936, p. 1. 
15 A Voz, nº 3724, 08/07/1937, p. 1. 
16 Diário de Notícias, nº 25363, 13/09/1936, p. 5. 



hasta Francia,21 desde Polonia22 hasta América del Sur,23 Salazar era admirado por todos.24 En 

palabras del Diário da Manhã, el Jefe luso formaba parte del patrimonio europeo: 

Ao seu génio de doutrinário e de construtor; á sua competência de financeiro e de 

jurista; á sua fê integra e á sua persistência calma; ao seu rigor nos seus métodos e á 

clarividência dos seus juizos; á sua fôrça de vontade e á sua superior noção do 

Interesse Nacional; á sua probidade absoluta de administrador e á sua energia 

inquebrantável de Chefe. Por isso mesmo, o nome e Salazar, o pensamento de 

Salazar, as reformas de Salazar, fazem parte do mais alto patrimonio da civilização 

europeia. E as homenagens ao Chefe do Govêrno português acumulam-se, 

multiplicam-se, traduzem com eloquência o valor universal (cursiva en el original) do 

seu prestígio. Prestígio de Portugal e prestígio de Salazar - ambos intimamente unidos, 

numa fórmula sintética de ressurgimento. E o prestígio de Portugal será tanto mais 

sólido, tanto mais alto, quanto melhor se sinta lá fóra a plena estabilidade do seu 

Govêrno, a progressão serena do seu esfôrço, dentro dos mesmos princípios 

condutores, sob o mesmo Chefe ilustrado e consagrado no presente pelas mais belas 

vitórias hão-se continuar e frutificar integralmente, nas jornadas da História futura!.”25 

 

  Un hombre con prestigio y poder suficiente para reivindicar su derecho a influir en el 

destino de Europa. “A figura de sr. dr. Oliveira Salazar tornou-se popular no estrangeiro e o seu 

nome tão conhecido e repeitado como um dos maiores estadistas da actualidade, que não é raro 

chegarem noticias até de homenagens que, espontáneamente, os estrangeiros lhe prestam”, 

apunta el Diário de Notícias, poco después e comenzar la guerra en España.26 Asimismo, era 

habitual la reproducción de testimonios de intelectuales o políticos de diferentes países que 

emitían algún juicio elogioso sobre el líder portugués, cuyo talento político le confería un prestigio 

                                                                                                                                               
17 A Voz, nº 3533, 22/12/1936, p. 6. El periódico de Fernando de Souza cita un artículo publicado por el 
ministro de Finanzas chileno, Roberto Mecks, titulado “Salazar, dictador impersonal”, diciendo que es 
“motivo de orgulho para a latinidade”. A Voz se refiere también a artículos de intelectuales como el 
escritor Eduardo Barrios.  
18 O Século, nº 19832, 03/06/1937, pp. 1 y 2.  
19 Diário de Notícias, nº 25415, 05/11/1936, p. 4. 
20 Diário da Manhã, nº 2078, 31/01/1937, p. 1.  
21 Idem, nº 2025, 06/12/1936, pp. 1 y 7. 
22 Idem, nº 2063, 16/01/1937, p. 1. 
23 Idem, 2127, 23/03/1937, p. 8. 
24 La União Nacional de Porto editó en 1949 un libro que recogía opiniones y testimonios de eminentes 
personalidades y periodistas de diversos países en la prensa internacional sobre Oliveira Salazar, entre 
1928 y 1948. Véase Projecção de Salazar no estrangeiro (1928-1948), Porto, União Nacional do Porto, 
1949. 
25 Diário da Manhã, nº 2418, 14/01/1938, p. 1.  
26 Diário de Notícias, nº 25317, 29/07/1936, p. 1. 



inigualable por ningún otro gobernante, según estas versiones. Para el intelectual griego N.G. 

Politis, amigo personal del director del SPN, António Ferro, el Estado Novo podía muy bien ser el 

referente fundamental para la construcción de un futuro Estado europeo.27 El escritor francés 

Maurice Maeterlinck, autor del prólogo de la edición francesa  de los Discursos de Oliveira 

Salazar, dirá que aquél estaba “vacinado contra o mal”, ya que su espíritu era un “verdadeiro 

laboratorio” de utopías.28 Belinda Pogaetsky confirma desde Paris que la “grande obra patriótica” 

del dictador luso alcanzaba un fama mundial, mientras Raymod Recouly resalta su discrección y 

sinceridad a pesar de todo.29 Pierre Gaxotte remacha diciendo que es “uma das mais nobres 

figuras e dos mais profundos pensadores da nossa época!”.30 Era el guía que conducía a su 

pueblo por el camino correcto. Nada en él era imperfecto y, cuando hablaba o actuaba, lo hacía 

por el bien de todos. (“...”) Quando dizemos que fala Portugal não nos servemos apenas duma 

metáfora; porque quando fala Salazar fala Portugal e quando Portugal fala - o ouvem (“...”).31   

 Para silenciar las críticas que dirigían muchos intelectuales o periódicos de los países 

democráticos europeos a Salazar por la vulneración de la neutralidad en el conflicto español y su 

descarado apoyo a los rebeldes franquistas, los diarios salazaristas los desautorizaban 

catalogando esos comentarios como propaganda comunista.32 Esta mitificación del dictador 

portugués, cuyo nombre era utilizado para bautizar bibliotecas en la universidad,33 aviones,34 

escuelas militares35 o trofeos deportivos,36 se realizó a partir de las informaciones sobre el 

supuesto reconocimiento público que le tributaban individualidades, instituciones o medios de 

comunicación extranjeros. Las noticias de homenajes, tanto dentro como fuera de Portugal, a la 

figura de Oliveira Salazar eran permanentes entre 1936 y 1939. Entre otras distinciones, Salazar 

fue nombrado doctor Honoris Causa por la universidad católica de Fordham, en Estados Unidos, 

en junio de 193837 y socio honorario del Instituto dos Advogados Brasileiros un año antes.38 Sus 

méritos eran apabullantes y su forma de gobernar un ejemplo a seguir.39 (“...”) A Nação tem 

plena confiança na inteligência e na acção no sr. Presidente do Conselho porque conhece e 

                                                 
27 Diário de Lisboa, nº 5042, 29/11/1936, p. 4. 
28 O Século, nº 19739, 01/03/1937, p. 1. 
29 Diário de Notícias, nº 25523, 26/02/1937, p. 1. 
30 Diário da Manhã, nº 2386, 11/12/1937, p. 1.  
31 Idem, nº 2218, 24/06/1937, p. 1. 
32 O Século, nº 19707, 26/01/1937, p. 1.  
33 O Primeiro de Janeiro, nº 115, 26/04/1938, p. 1; O Século, nº 19799, 30/04/1937, p. 1. La “Sala 
Salazar” de la Universidad de Porto recibió importantes aportaciones bibliográficas de la embajada 
alemana e italiana. 
34 Diário da Manhã, nº 2227, 03/04/1937, p. 1. 
35 Idem, nº 2585, 04/07/1938, p. 6. 
36 Idem, nº 2612, 31/07/1938, p. 8. 
37 Idem, nº 2573, 22/06/1938, p. 1. 
38 Idem, nº 2207, 13/06/1937, p. 1. 
39 Diário de Notícias, nº 25325, 06/08/1936, p. 1. 



aprecia os frutos abundantes e ricos da sua política constructiva; o estrangeiros admira e 

respeita a sua obra porque ela representa a prova concludente de que as nações são sempre 

curáveis desde que sejam bem governadas (“...”).40 Y Portugal era un país sano en una Europa 

“enferma” gracias a los milagros de su dictador, según el Diário de Notícias.41 Opinión que el 

escultor danés Jean Ganguin lleva incluso más lejos afirmando que la nación peninsular era “o 

pais mais feliz da Europa”.42 Pero estos comentarios tuvieron, en algunos casos, la respuesta del 

reviralho en forma de amenaza por carta. El director del Diário de Notícias, Eduardo Schwalbach, 

recibió uno de estos anónimos mensajes por la actitud aduladora de su periódico con el 

Presidente do Conselho. 

O seu pasquim até mete nojo. Não se pode ser mais baixo nem mais miserávelmente 

adulador. Se os artigos não vêm firmados por você, são contudo, da sua 

responsabilidade. Nunca vi incensar tão servilmente. Pasmo do cinismo de que dá 

provas. Afinal quem é o Salazar?. Um astucioso como qualquer outro. Que tem êle que 

outro não fizesse?. Nada. Absolutamente nada. Vocês os aduladores mesquinhos são 

uns canalhões, mas talvez não venha tarde o tempo em que se hão-de retratar como 

qualquer trânsfuga. As babuseiras que você tem publicado só servem para aumentar o 

ódio e indignação daqueles que não sabem rastejar aos pés de qualquer ambicioso 

astuto. Tome cuidado com o futuro, que talvez se arrependa...”43  

 
 La prensa portuguesa jugó con el desequilibrio del contraste con respecto a España para 

ganarse el agradecimiento popular a un líder que había transformado y engrandecido Portugal. 

El comentario publicado por João Ameal en el Diário da Manhã el 8 de octubre de 1936 era tan 

tópico como irrefutable: (“...”) Enquanto a Espanha percorre, com glória amarga, á custa de mil 

vítimas e de mil catástrofes, a via dolorosa da Reconquista - Portugal segue a sua marcha, dia a 

dia mais segura e feliz, na vanguarda das nações de Europa. O Estado Novo representou para 

nós economia magnífica de muitas revoluções - ou, talvez, do pior de tudo: da guerra civil. 

Bastar-nos-á o sofrimento da Espanha actual para compreendermos o valor extraordinário dêste 

benefício.”44 Por eso, Augusto Lima Júnior, en el mismo momento crítico, pedía, desde el Diário 

de Lisboa, la solidaridad de los portugueses con Salazar, “sentinela da civilização crista na 

                                                 
40 Diário da Manhã, nº 2065, 18/01/1937, p. 1. 
41 Diário de Notícias, nº 26252, 11/03/1939, p. 1. 
42 Idem, nº 25436, 26/11/1936, p. 2. 
43 Archivo Oliveira Salazar/ANTT, CO/PC-3G, Carpeta nº 1, 4ª subdivisión, hojas nº 11 y 12. Carta 
anónima enviada al director del Diário de Notícias, 09/07/1937. 
44 Diário da Manhã, nº 1966, 08/10/1936, p. 1. 



peninsula ibérica (“...”).45 (“...”) Não acredito que haja um único português, seja qual fôr o seu 

matiz político ou doutrinário, que não esteja integralmente identificado com o govêrno da sua 

pátria, nestes dias em que a torpeza bolchevista procura aviltar o nome eterno de Portugal. 

Haverá um único português que a esta hora não esteja solidario com Salazar?. Não!, Não 

acredito na existência de portugueses sem vergonha (“...”), decía el periodista luso.46 Las 

pruebas de adhesión a la dictadura eran constantes. En la prensa portuguesa o por medio de 

manifestaciones que tenían una amplia cobertura informativa, Oliveira Salazar fue entronizado 

como el gran salvador, no sólo como el hombre que había evitado al país de un cruenta guerra 

civil como la española, sino también el hombre que había colocado a Portugal entre las naciones 

más poderosas del mundo. En definitiva, el “jefe” portugués, al que, cada año, se le rendían 

homenajes en el aniversario de su llegada al poder, el 27 de abril,47 o durante las 

conmemoraciones del golpe de Estado, el 28 de mayo,48 era, según el intelectual franquista 

español Eugenio Montes, el ejemplo a seguir por España.49 Y el escritor falangista Maurício Karl, 

apunta que, al margen de las diferencias lógicas de cada nacionalidad, España debía seguir los 

pasos de la Revolução Nacional portuguesa. Karl se hace cargo de lo mucho que su país debía 

al Portugal de Salazar,50 por el que el presidente de Renovación Española, Antonio Goicoechea, 

también expresa su más profunda admiración.51              

 António Ferro, en el prefacio a la edición alemana de uno de sus libros de propaganda, 

reconoció en 1938 la influencia fundamental de la guerra española en la fama y carisma de 

Olivieira Salazar, que consiguió crear la unidad de la sociedad portuguesa gracias al peso de su 

figura [sic]: 

Creio não me enganar se afirmo que a revolução espanhola e a guerra civil muito 

contribuiram para a união de todos os portugueses em volta do seu Chefe Salazar, e 

para a consolidação do regime por êle creado.... Portugal não tem, lembremo-nos 

disso, nenhums outros vizinhos além dos espanhóis ; está isolado entre a Espanha e o 

oceano. Sente carregar sôbre si todo o pêso do poderio espanhol, do qual se desligou 

politicamente desde o fim do século XI, e êsse é o poderio de um grande país. 

Lembremo-nos disso, pois há certos factos e certos números que sempre devemos ter 

diante dos olhos. Portugal é cinco vezes e meia menor do que a Espanha; a Espanha 
                                                 
45 Diário de Lisboa, nº 4998, 16/10/1936, p. 2. 
46 Idem, ibídem. 
47 Diário de Notícias, nº 25583, 27/04/1937, p. 1.  
48 El Diário da Manhã publicó en la celebración de 1938 un suplemento especial dedicado a la Revolução 
Nacional de 156 páginas. Cf.: nº 2548, 28/05/1938. 
49 O Século, nº 19813, 15/05/1937, p. 6. 
50 O Século, nº 19556, 24/08/1936, p. 5. 
51 Diário de Lisboa, nº 5070, 30/12/1936, p. 4. 



conta 22 milhões de habitantes e Portugal seis milhões e meio.... O exemplo da 

Espanha e a conspiração comunista, que felizmente falhou, prestaram a Portugal e ao 

seu Chefe um enorme  serviço de ordem nacional e moral. Não puzeram apenas um 

fim à oposição e não estimularam  apenas os hesitantes, mas mostraram aínda em que 

elevado grau foi Salazar um homem previdente, quão necessárias foram as suas 

reformas e que lance extraordináriamente feliz não significava para Portugal ter 

conseguido levar a cabo a sua reconstrução nacional antes da implantação da 

república na Espanha.52 

 

 La propaganda portuguesa, además, transforma a Portugal en un modelo para la 

España del general Franco, quien también reconocía, en una entrevista concedida a Augusto de 

Castro para el Diário de Notícias al finalizar la guerra, que era un admirador de Oliveira 

Salazar.53 Declaración que era la confirmación de otras afirmaciones suyas anteriores en las que 

mostraba su intención de construir en España un Estado parecido al portugués.  

 

Conclusiones 

 El discurso político del dictador portugués tuvo una extraordinaria importancia 

propagandística para el adoctrinamiento de la sociedad portuguesa de acuerdo con las 

consignas del nuevo régimen político, institucionalizado con el nombre de Estado Novo. Salazar 

trasladaba a la opinión pública de manera periódica y sistemática su punto de vista sobre todos 

los acontecimientos de trascendencia pública que podían tener consecuencias para la 

estabilidad de su régimen, no sólo con una interpretación intelectual, sino con instrucciones 

precisas sobre la manera de actuar en cada caso. Sus discursos eran una especie de “homilías 

patrióticas” cargadas de un enorme paternalismo, de las que los medios de comunicación del 

régimen extraían y publicaban aquellos aforismos o lemas que funcionaban como auténticas 

consignas ideológicas para la sociedad portuguesa. Uno de las acciones más singulares de la 

política de adoctrinamiento público a través de los aforismos salazaristas fue planifiada por los 

órganos periodísticos del Estado Novo, Diário da Manhã y la Emissora Nacional, que 

organizaron un concurso nacional sobre las frases más brillantes de Salazar. El aforismo elegido, 

“Nada Contra a Nação, Tudo Pela Nação”, era precisamente la principal divisa ideológica del 

                                                 
52 Arquivo Oliveira Salazar/ANTT, CO/PC-12, Pasta nº 1, 19ª subdivisión, hojas nº 47-52. “Actividade 
informativa e de propaganda do Secretariado de Propaganda Nacional (1933-1943). Prefacio de António 
Ferro a la edición alemana de uno de sus libros, sin especificar (1938).  
53 Cf.: Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar (1931-1939), Lisboa, 
Presidência do Conselho de Ministros, vol. I, 1987, anexo nº 4, p. 241. 



régimen, subtítulo del propio Diário da Manhã. Gracias a esta política de culto a su retórica 

propagandística, que engrandecieron su figura y transformaron sus palabras en una suerte de 

fuente sagrada de la “verdad”, Salazar pasó a ser un héroe nacional prácticamente infalible en su 

diagnóstico de la realidad. Lo que decía no podía ser cuestionado; era la palabra del dictador.   

 

   

 
 
 
  

 

 

 

 

 


