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SETE FALSAS HIP6TESES SOBRE 
A "CAMPANHA DO TRIGO,,(*) 

Jose Paulo Martins Casaca (* *) 

«Enfim, a 'Campanha do Trigo' comec;:ou com faltas de tudo. 
S6 uma coisa nao faltava: fe.» 

PROF. ANT6NIO SoUSA DA CAMARA (1) 

lntrodu~ao 

A «Campanha do Trigo» tern sido urn Iugar de passagem obrigat6ria para 
a generalidade dos estudos de economia portuguesa que se debruc;:am sabre 
a triade tematica Estado Novo, Agricultura e Decada de 30. Tentados por essa 
realidade a estudar a «Campanha do Trigo» (CT) enquanto chave para a compreen
sao da natureza da formac;:ao econ6mica de entao, acaba.mos por alterar sig
nificativamente os nossos projectos iniciais em trabalho recentemente realizado 
(Casaca, 1984). 

Chegar a realidade agricola do Estado Novo da decada de 30 atraves da 
imagem que nos e dada da CT, revelou-se-nos uma tarefa impossivel, exacta
mente porque as hip6teses implicitas ou explicitas que a sustentam se mos
traram infundadas. 

Assim que passada ao dominic da Hist6ria - o que no sentido tradicional 
do termo sucedeu no p6s-guerra -, a CT constitui-se (e praticamente confinou
·se) num dominic de eleic;:ao para a propaganda da organizac;:ao corporativa 
dos produtores de trigo - a Federac;:ao Nacional dos Produtores de Trigo 
(FNPT) -, que construiu, ao Iongo dos anos, a imagem que dela chegou aos 
nossos dias. 

Em trac;:os genericos, essa imagem faz do Estado Novo o cenario de uma 
pec;:a epica em que: 1) o ressurgimento do pais rural; II) e em particular da 
sua alma, que sao as searas do pao; 111) se enquadra num projecto nacional; 

C) Este artigo foi baseado num relat6rio para uma aula pratica, apresentado pelo autor, nas 
suas provas de aptidao pedag6gica e capacidade cientffica na Universidade dos Ac;:ores, com o 
tftulo «0 papel da polftica frumentaria na defini<;ao do modelo econ6mico portugues da decada 
de trinta». Esse relat6rio, bem assim como o presente artigo, foi efectuado, quase exclusivamente, 
na biblioteca do Prof. Armando Antunes de Castro e com obras que dela fazem parte, para alem 
de contar com a sua presen<;a quase permanente, consubstanciada em diversas orienta<;oes e 
sugestoes. Por estas razoes, queremos aqui renovar os nossos maiores agradecimentos a orien
ta<;ao e colabora<;ao do Prof. Armando Antunes de Castro, sem as quais este trabalho teria sido 
impossfvel de realizar. 

(') Assistente na Universidade dos A<;ores, lecciona as unidades lectivas de Hist6ria Eco
n6mica e Doutrinais Econ6micas e Sociais e tem centrado o seu trabalho da investiga<;ao em 
Economia Agricola numa perspectiva de integra<;ao econ6mica. 

(1) In FNPT, 1955. 
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IV) materializado na cruzada que e a <<Campanha do Trigo»; v) cujos cavaleiros 
se encontram organizados na FNPT; VI) conduzidos pelo timoneiro da patria 
que e Antonio de Oliveira Salazar; VII) simultaneamente o doutrinador que se 
apercebeu estar na CT a salva<;:ao da economia e finan<;:as nacionais. 

Villaverde Cabral, logo na primeira pagina de um seu artigo («Sobre o fas
cismo em Portugal», publicado em Analise Social, n. o 48), afirma que todos 
os estudos que constam do seu referencial bibliografico foram, significativa
mente, elaborados no exterior do Pafs. Apesar das cambiantes polfticas e ideo-
16gicas dos autores que se debru<;:aram sobre a genese e natureza do Estado 
Novo na sua rela<;:ao com a CT, e cujos trabalhos viram a luz do dia no nosso 
pafs ap6s 25 de Abril de 197 4, e um facto que todos eles tem uma posi<;:ao 
crftica face ao Estado Novo. E curioso constatar, no entanto, que a imagem 
da CT permaneceu em todos os seus tra<;:os essenciais. 

E objectivo deste artigo submeter os sete pontos que se apresentam como 
principais caracterfsticas da CT a uma analise crftica. 

I - Primeira falsa hip6tese 

«A 'Campanha do Trigo' insere-se num projecto econ6mico 
baseado na defesa da agricultura.» 

A interpreta<;:ao generalizadamente seguida da primeira fase do Estado 
Novo da-lhe um caracter ruralista (2), como o referencia Villaverde Cabral (op. 
cit., p. 888, identificando a polftica dessa primeira fase do Estado Novo como 
a polftica da CT). «E costume as pessoas deixarem-se obnubilar pela faceta 
ruralista da Campanha.» 

Foi Villaverde Cabral o autor que mais se evidenciou na introdu<;:ao de 
uma importante variante na visao do ruralismo do Estado Novo. Perspectivando 
o ruralismo dessa epoca como base de um «modelo» (3), a tese defendida por 
MVC e de que nao foi o mundo rural, mas sim a industria situada a montante 
da cerealicultura (adubos e maquinaria agricola) «de composi<;:ao organica mais 
alta» (p. 889) a grande beneficiaria dessa polftica. A mesma tese e defendida 
pela obra que mais especffica e extensamente se dedicou contemporaneamente 
a questao da CT (Pais e outros, Analise Social, n.05 46 e 54) (4

). 

(2) Por exemplo, Pereira de Moura (1969), p. 29. 
(3) «Ora, se e verdade que a Campanha representou urn ultraproteccionismo mediante o 

qual, segundo o mesmo modele ja atras mencionado, foi possfvel reconstituir atras da grande pro
priedade e da grande explorac;:ao cerealffera de sequeiro, e a favor delas, largas camadas do mundo 
rural», Villaverde Cabral, op. cit., p. 888. 

(4) Pais e outros concluem inclusivamente que a CT tera permitido a uma vasta alianc;:a de 
classes que no capitulo da agricultura incluiu «grandes e pequenos agricultores e sem deixar sequer 
completamente de fora os rurais sem terra», alianc;:a essa «[ ... ] que representa urn dos memen-
tos mais conseguidos da edificac;:ao do regime corporative [ ... ]» (Analise Social, n. o 54, p. 387). 
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Se para a FNPT foi a patria que ganhou, para MVC e Pais e outros foram 
os adubos e maquinaria agricola [ou seja, CUF-ICI, SAPEC, MDF (Metalurgia 
Duarte Ferreira) e outros] os beneficiarios. No entanto, para ah~m de se saber 
a identidade e o caracter dos agentes, permanece a ideia de que ha um 
«modelo» (um «projecto») que passa por uma determinada defesa da agricul
tura, e que este mesmo modelo e assumido pela CT. 

Na nossa opiniao, para analisar a forma como o pais rural sentiu a CT 
e a polftica agricola que a acompanhou, nada melhor que dar-lhe a palavra (5). 

Teixeira Homem (1931), presidente do Sindicato Agricola de Chaves, em con~ 
ferencia proferida em Janeiro de 1931, com o sugestivo titulo <<A crise da agri
cultura», faz um significativo balan<;o da CT (que em sentido estrito era ja um 
facto hist6rico, visto ter terminado em 1930), que classifica de <<catastrofe 
nacional». 

0 autor, nao poupando as mais elogiosas considera<;oes a <<Battaglia del 
Grano», ao Duce Mussolini e a ditadura militar portuguesa, lan(fa as culpas da 
desastrosa CT ao <<capitalismo parasitario», num passo, e ao <<comunismo 
burocratico-marv6tico», noutro. Para alem ·das considera<;oe~ ideol6gicas que, 
no que respeita ao fascismo italiano, sao demasiadamente convictas para pode
rem ser interpretadas apenas como forma de defesa perante o poder totalita
rio, apresentam-se crfticas factuais, que sao fundamentalmente as seguintes: 

a) A agricultura tern um Iugar mfnimo nas preocupa<;oes governamen
tais, tendo o ministerio respectivo um or<;amento de 28 784 con
tos no OGE de 1928-1929- o primeiro de Salazar-, o que e infe
rior aos 42 598 contos da Guarda Fiscal ou aos 35 873 contos das 
alfandegas, e e insignificante no total de cerca de 2 000 000 de 
contos das despesas publicas; 

b) Num clima geral de quedas acentuadas de pre<;os, varias despesas de 
inputs agricolas sao aumentadas, nomeadamente os transportes. 
Dos exemplos apresentados pelo autor podemos citar o percurso 
Chaves-Porto de um vagao de centeio, que passou de 277$50 a 
377$79 em 1930 (6); 

c) As importa<;oes de produtos agricolas, em queda vertical de pre
<;os, tornam a concorrencia incomportavel para a agricultura por
tuguesa. Assim, em 1930 terao sido importados 360 000 contos de 
generos agricolas produzidos correntemente no continente, mais de 
metade do valor dos quais nao corresponde ao trigo. A razao de 
ser desta crescente importa<;ao sera o liberalismo econ6mico 
vigente, que apenas se nao aplica ao trigo. 

(5) Dado que adiante nos debruc;:arernos especificarnente sabre o trigo e que as conclusoes 
de Pais e outros, ou rnesrno de MVC, tern urn caracter geral aplicado a ruralidade, cornecernos 
por urna regiao de cerealicultura nao frurnentaria, Chaves. 

(6) Este aurnento de prec;:os de bens publicos e, alias, consequencia 16gica do equilibria orc;:a
rnental reposto pela politica financeira de Salazar. 
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As estatfsticas oficiais e as declara96es de Salazar confirmam as opinioes 
de Teixeira Homem. 

Pelos numeros apresentados pelo proprio Salazar (A Reorganizaqao Finan
ceira, 1930), ve-se que o seu primeiro or9amento, ode 1928-1929, que e aquele 
em que se efectua a generalidade das transformaC{oes, diminuindo o conjunto 
das despesas dos ministerios apenas em 4%, diminui a do Ministerio da Agri
cultura em 22 %. 

Por outro lado, em A Margem das Novas Pautas (1930) Salazar esclarece 
que baiXOU OS direitos alfandegarios a importa9a0 de produtos alimentares. 

Os dados estatfsticos apresentados por Henrique de Barros no Boletim 
do Ministerio da Agricu/tura, n. 0 3, de 1933, confirmam tambem a veracidade 
das afirma96es de Teixeira Homem. 

E, no mfnimo, singular que um modelo de ruralizaC{ao do Pafs, baseado 
num import-substitution (Pais e outros, Analise Social, n. o 54, p. 321 ), se inicie 
exactamente com um corte nos subsfdios indirectos a agricultura (preC{os reais 
nos transportes), liberalizaC{ao de importa96es agrfcolas, diminui9ao das ver
bas directamente adjudicadas a agricultura (os maiores cortes feitos por Sala
zar). Mais singular ainda e que nao tenha sido apresentada por qualquer dos 
defensores desta hip6tese de um modelo econ6mico da base rural lan9ada pela 
CT uma unica opiniao coesa, da parte da grande, media ou pequena agricul
tura, favoravel a esse «ruralismo» institufdo pela CT, e, bem pelo contrario, e 
a obra de Pais e outros o melhor reposit6rio de factos que invalidam essa hip6-
tese (1). 

Toda a constru9ao de projectos e modelos dominados por mais ou menos 
obscuros ideais patri6ticos, cabalas latifundiarias ou monopolistas, assenta 
nesta hip6tese de ruralizaC{ao lan9ada pela CT, tal como a FNPT a sugeriu, e 
que um exame da realidade rejeita como falsa. 

II - Segunda falsa hip6tese 

«A 'Campanha do Trigo' traduz uma profunda inflexao da polf
tica cerealffera no sentido proteccionista com o objective de 
atingir a auto-suficiencia.» 

Embora a imagetica da CT se tenha estendido a toda a agricultura, e natu
ralmente no tocante ao trigo que se focam as aten96es. 

E reconhecido que foi o trigo o produto privilegiado, mesmo quando a «Cam
panha do Trigo» mudou de nome para «Campanha de Produ9ao Agrfcola», com 

(?) Entre os factos apontados por Pais e outros que contradizem claramente as suas pr6-
prias interpreta<;:oes do «ruralismo» lan<;:ado pela CT, sao de assinalar o descalabro dos pre<;:os 
agrfcolas em 193L(p. 326, exposi<;:ao dos sindicatos agrfcolas ao Governo) e a marcha sabre Lis-
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o objectivo de tentar obter uma imagem mais lata (B). E quanto ao trigo, nao 
e questionado o que nao passa de uma mera sugestao da FNPT, segundo a 
qual a CT traduz uma profunda inflexao da polftica cerealffera no sentido pro
teccionista, com o objective de atingir a auto-suficiencia. 

Em primeiro Iugar e de real<;:ar que, se essa ideia e propagandeada 
in FNPT (1949, 1&55 e 1963}, ela nao esta presente ainda in FNPT (1943). Esta 
ultima obra, do seu tftulo «Colectanea anotada de legisla<;:ao concernente ao 
trigo, promulgada desde 28 de Maio de 1926 ate 31 de Dezembro de 1942)), 
nao encontrou, nas suas centenas de paginas, espa<;:o para transcrever qual
quer legisla<;:ao relativa a CT, referenciando apenas a sua existencia no fndice 
remissivo (9). 

E em Agosto de 1923, como Fernando Medeiros (1978, p. 14} assinala, 
que foi revogada toda a legisla<;:ao contraria a letra e ao espfrito da lei de pro
tec<;:ao cerealffera de 1889, o que marca uma profunda inflexao da polftica 
cerealffera nacional. 

Ao contrario do corpo legislative de 1923, que se mantem praticamente 
inc61ume em 1929, a legisla<;:ao da CT, para alem de eliminar o sistema dife
rencial de pagamentos de acordo com as variedades de trigo, passa comple
tamente em branco os dois factores que na legisla<;:ao cerealffera portuguesa · 
sempre tinham sido postos em primeiro plano (e for<;:osamente o teriam de ser): 
o mecanismo de protec<;:ao face ao trigo importado e o nfvel dessa protec<;:ao 
expressa em direitos alfandeg8.rios ou pre<;:os de referencia. 

0 mecanismo proteccionista que vigorava em 1929 era, na sua estrutura 
b8.sica de funcionamento, identico ao de 1889, e podemos dizer que ele assen
tava em tres pontos: 

1) Direitos alfandegarios sobre o trigo ex6tico, colocando, no entanto, 
o seu pre<;:o final abaixo do pre<;:o tabelado para o trigo nacional; 

2} Os unicos importadores autorizados eram as moagens, sendo o seu 
acesso ao trigo importado condicionado administrativamente, de 

boa da lavoura de todo o Pafs, tambem em 1931, em protesto pela situac;:ao vivida na agricultura 
(p. 352), que merece ainda, segundo os autores, a seguinte resposta do Ministro da Agricultura 
em nota oficiosa: «A maneira que alguns elementos irrequietos da lavoura estao procedendo na 
apreciac;:ao da crise agricola nao e de molde a esclarecer a di!fcil situac;:ao que atravessamos 
nem se recomenda como meio de auxiliar o Estado a debelar as dificuldades da hora presente, 
alias gravemente sentidas em todo o mundo. Convem que a lavoura se acautele contra os seus 
maus conselheiros, reclamando apenas o que seja possfvel e razoavel.» (P. 352.) 

(B) Trata-se mesmo de uma questao de imagem, porque, na verdade, ao contrario do que 
afirmam Pais e outros (op. cit., p. 438), ja a formacao inicial da CT englobava subsidiariamente 
outros cereais para alem do trigo. 

(9) Em bora lac;: a a sugestao gratuita de· que 28 de Maio de 1926 teria sido uma data mar
cante para a polftica cerealffera nacional. Esta ausencia da CT podera ter sido deliberada, como 
forma de passar por cima dos ainda recentes desastres da frumenticultura de que a CT foi con
temporanea. Nao e, no entanto, de excluir a hip6tese de a CT ser exclufda simplesmente por se 
reconhecer a irrelevancia desta no evoluir da polftica cerealffera no perfodo considerado. 
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acordo com varios criterios, entre os quais, e fundamentalmente, 
a quantidade mofda de trigo nacional; 

3) 0 Mercado Central de Cereais era o organismo publico responsa
vel pela garantia da compra do trigo nacional ao pre<;o tabelado. 

0 sistema era altamente instavel e dava azo a que o problema do trigo 
se tornasse na «celebre questao de todos os anos», como assinala Salazar 
(1916, a). 

Os agricultores tentavam vender o trigo a pre<;os superiores aos da tabela, 
sabendo que existia uma certa disputa por parte das moagens pela sua com
pra como forma de ter acesso a uma maior quota de trigo importado, enquanto 
a moagem, globalmente considerada, pretendia exactamente o contrario: fri
sar que o trigo «manifestado» (o que era vendidao atraves da interven<;ao do 
Mercado Central de Cereais), ou aquele que tinha sido apresentado no mer
cado aos pre<;os da tabela, ja fora comprado e que, portanto, urgia proceder 
a importa<;oes. 

Apesar da sua instabilidade, com uma maior ou menor oscila<;ao de pre
<;os, o sistema funcionava, desde que, obviamente, duas condi<;oes fossem 
preenchidas, como salienta Salazar, (1916, a, p. 87): 

A constru<;ao artificial do nosso regfmen cerealffero, tal como 
se deduz da complexa legisla<;ao citada, repousa na constancia de 
duas hip6teses: a escassez das colheitas nacionais para o consumo, 
a baixa do trigo nos mercados externos comparativamente com o 
mercado nacional. 

Se alguma dessas condi<;oes nao fosse cumprida, todo o sistema era posto 
em causa. E exactamente por isso que, tal como exemplifica Salazar, quando 
conjunturalmente se atingiu a auto-suficiencia, em 1901, surgiu uma grave crise 
no sector (1°). 

Nestas circunstancias, o anuncio de uma campanha pela auto-suficiencia 
em trigo, apontando apenas para medidas de incentive ao aumento de produ
<;ao e mantendo o sistema proteccionista intocavel, era um absurdo; de resto, 
este facto e indirectamente reconhecido pela propria legisla<;ao posterior. 
(Decreta-Lei n. • 12 871183, pp. 35-36, FNPT, 1963). 

A FNPT, como a historiografia posterior a 1974 (MVC, op. cit., p. 892, 
chega a apresentar a CT como arquetipo de proteccionismo), escamoteou com
pletamente esta realidade. Os objectives da CT haveriam de se reduzir a um 
bluff- o que aconteceu ate 1931 - ou iriam redundar em desastre, o que 
aconteceu em 1932; em qualquer circunstancia, a CT nao marcou nenhuma 
viragem proteccionista com o objective de atingir a auto-suficiencia. 

(10) A Primeira Guerra Mundial veio a proporciar o aumento do preQo do trigo nos merca
dos externos acima dos preQos no mercado nacional. Como Salazar assinala, e essa a base da 
chamada «crise das subsistencias». 
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Ill - Terceira falsa hipotese 

«A 'Campanha do Trigo' e urn projecto que se justifica por 
imperativos e condicionantes nacionais, e e independente da 
evoluc;:ao da conjuntura internacional.» 

Do ponto de vista da FNPT, a unica rela<;:ao entre a CT e as condi<;:oes 
internacionais resume-se a necessidade, atemporalmente apontada, de parar 
a drenagem do ouro nacional utilizado para pagar as importa<;:oes do trigo. Quer 
isto dizer que, para a FNPT, nao h8. nenhuma rela<;:ao entre o evoluir da situa
<;:ao internacional e a polftica de auto-suficiencia cerealffera, que seria um objec
tivo a cumprir, independentemente de qualquer considera<;:ao desse genero. 
Consequentemente, as unicas razoes apontadas pela FNPT para o lan<;:amento 
da CT sao as que se prendem com a forma<;:ao do Estado Novo, e esse lan<;:a
mento surge exclusivamente como um projecto nacional. Se seguirmos a perio
diza<;:ao da CT, as suas caracterfsticas e mesmo a argumenta<;:ao que na epoca 
foi feita para a defender, reconhecemos facilmente a influencia da «Battaglia 
del Grano» italiana, cujo projecto e internacionalizado na sequencia da 1. a Con
ferencia Econ6mica lnternacional do Trigo, realizada em Roma em 1927. 

Mas, se essa influencia, quanto a n6s a determinante, e ignorada pela 
FNPT (1 1), ela nao conhece uma sorte muito diferente por parte da principal 
obra que, contemporaneamente, mais aprofundadamente se dedicou a CT (Pais 
e outros, op. cit.). 

E certo que essa obra menciona a tradu<;:ao pela imprensa nacional do 
texto da «Battaglia del Grano» como urn dos preparativos para o lan<;:amento 
da CT, no seio dos quais avultam, no entanto, as mais variadas movimenta
<;:oes internas de latifundiarios ou de grupos de monopolistas, como a CUF. 
Contudo, quando se trata de estabelecer a rela<;:ao entre a CT e a situa<;:ao 
internacional, nao e com a Conferencia de Rom a de 1927, ou com a polftica 
italiana, ou mesmo com a situa<;:ao internacional contemporanea dessas reali· 
dades, que e atribufda qualquer rela<;:ao, mas com a crise internacional de 
1928-1934. <<[ ... ] nao e de mais relembra-lo, de 1928 a 1934, a economia mun
dial se encontra em depressao profunda» (p. 322). 

Em primeiro Iugar, e intrigante que se referencie a chamada grande crise 
a 1928, quando a periodiza<;:ao generalizadamente aceite e a data de 1929, 
mais precisamente do ultimo trimestre desse ano. E natural que, como acon
tece em todas as crises, as condi<;:oes principais para o seu desencadeamento 
se encontrassem reunidas pelo menos em 1928, mas isso nao nos pode levar 
a dizer que ela tenha tido infcio nessa data (12). Do mesmo modo se periodiza 

(11 ) Mais que nao fosse porque o lanc;:amento do mito da CT e posterior a Segunda Guerra, 
que, como sabemos, esmagou o fascismo italiano. 

(12) A superproduc;:ao de trigo e ja urn facto em 1928; no entanto, o descalabro dos prec;:os 
s6 se inicia em 1929. 
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a CT de 1928, embora em termos de realidade ela tenha tido infcio apenas 
em 1929. Quer se situe o ana de 1929 como o do infcio da Grande Depressao 
e se date a CT a partir da sua promulga9ao, quer, pelo contrario, se derem 
ambos como iniciados em 1928, poe-se um duplo problema. 

Par um lado, que poderes sobrenaturais teriam tido as autoridades portu
guesas para se aperceber (simultaneamente numa versao, meses antes nou
tra) de uma catastrofe que todo o resto do mundo foi incapaz de prever e de 
que s6 lentamente se foi dando conta da dimensao. Par outro lado, par que 
razao essa crise de superprodu9ao acentuada, no caso do trigo, que levou todo 
o mundo a estrategias defensivas de restri9ao da produ9ao e tentativas de sus
tenta9ao dos pre9os, teria levado Portugal exactamente a op9ao contraria: 
incentive a produ9ao e ausencia de qualquer medida para sustentar os seus 
pre9os? 

A crise mundial da cerealicultura posterior a 1929 e as medidas tomadas 
para lhe fazer face estao bem documentadas em varias obras, entre as quais 
citamos SON (1933), IIA (1933) e Amzalak (1939), que, como seria de prever, 
mostram que em todo o mundo, perante a crise, se tentou evitar a rufna dos 
agricultores atraves de estrategias defensivas de restri9ao da cultura, proibi-
9ao de importa96es ou outros mecanismos de sustenta9ao artificial dos pre-
90S, e que, obviamente, as medidas foram tomadas em resposta ao evoluir 
da crise, tendo as principais inflexoes surgido apenas depois de 1931. 

Como veremos no ponto seguinte, em Portugal nao se passou outra coisa, 
tendo a crise de 1929-1933 acarretado uma mudan9a radical da polftica cerea
lffera, que passou tambem pelo desmantelamento da CT. 

Ao encontrar a determina9ao da CT na crise de 1929-1933, Pais e outros, 
(op. cit.), invertendo a realidade, estao de facto a contribuir, quer disso se aper
cebam ou nao, para o refor9o da imagem da CT fabricada pela FNPT, pais 
s6 perante uma titanica energia nacionalista e alheamento complete pela situa-
9ao internacional seria possfvel o desenvolvimento simultaneo da CT e da 
grande depressao. 

IV - Quarta falsa hip6tese 

«A 'Campanha do Trigo' e urn fen6meno extremamente 
marcante na economia e sociedade portuguesas da decada 
de 30.» 

Pastas de lado as hip6teses de a CT se enquadrar num modelo econ6-
mico ruralista, responsavel par uma viragem da polftica cerealffera num sen
tide proteccionista com o objective de atingir a auto-suficiencia, e resultado 
da determina9ao nacional, alheia as flutua96es da situa9ao internacional, torna
-se premente abordar o problema da realidade da CT. 
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Seguindo a leitura proposta pela FNPT, vemos uma CT que, para alem 
das multiplas virtualidades ja apontadas, e algo eterea, sabendo-se quando 
come9a, mas ticando-se por perceber quando acaba. Na versao de CT dada 
por Pais e outros, op. cit., esta e a responsavel por uma mirfade de tactores, 
desde o lan9amento de um modelo industrial ate aos aumentos do custo de 
vida e dos impastos, passando pelo corporativismo, sem esquecer, clara, o 
aumento da produ9ao de trigo. Quanta a CT, sao propostas datas bem preci
sas: 1928-1938. 

lndependentemente das opinioes de valor, aquila que une qualquer des
tas leituras e a apresenta9ao da CT como um tenomeno extremamente mar
cante na economia e sociedade protuguesas, num perfodo que se estende inde
tinidamente depois de 1929, numa versao, e no perfodo de 1928-1938, noutra. 

Parece-nos que o melhor criteria a seguir, a tim de podermos situar a 
realidade de que estamos a tratar, e o de dar a palavra a propria legisla9ao 
que tratou da CT. 

Em 21 de Agosto de 1929 o Diario do Governo publica o Decreta 
n. o 17 252, de 16 de Agosto, instituindo a <<Campanha do Trigo». Menos de um 
ano depois, a 31 de Julho de 1930, a <<Campanha do Trigo» e transtormada 
em <<Campanha de Produ9ao Agrfcola». De 8 de Dezembro de 1932 data o 
decreta que extingue a Junta Central, orgao maximo da Campanha, bem como 
a generalidade das suas direc96es e servi9os, transterindo os restantes para 
a jurisdi9ao da Junta de Fomento Rural. Finalmente, a 31 de Dezembro de 
1936 e extinta a <<Campanha de Produ9ao Agrfcola», sendo integrados todos 
os seus meios de ac9ao na Direc9ao-Geral dos Servi9os Agrfcolas (Coelho, 
1946, p. 34). 

Seguindo numa primeira abordagem do objecto em questao o criteria d_a 
tormaliza9ao legal, deparamos com serias diticuldades em situar o termo da 
CT, diticuldades essas resultantes do caracter tluido da sua liquida9ao legisla
tiva, e que so poderemos ultrapassar abordando o tema no seu conteudo. 

0 entusiasmo para uma campanha destinada a aumentar a produ9ao de 
trigo toma conta do Pafs em 1928, como o reterenciam Pais e outros, op. cit. 
No ambito da eutoria geral, Joaquim Nunes Mexia, titular da pasta da Agricul
tura, lan9a em 1928 a campaniia Espiga de Ouro, campanha essa cuja demis
sao do Ministro -ocorrida posteriormente a entrada de Salazar para o 
Governo- veio a abortar. Atraves do Ministerio das Colonias (1931) e possf
vel saber que so em Angola se or9amentaram 1 300 000 angolares para a 
<<Campanha do Trigo», desencadeada nessa colonia em 1928 (1 3}. Em 1930, 
abruptamente, e posto tim a <<Campanha do Trigo» em Angola, assim que Sala
zar passa a acumular a pasta das Colonias com a das Finan9as. 

Apesar das demissoes de Nunes Mexia (1928) e Pinto Bravo (1929), tam
bam o novo titular da pasta da Agricultura, coronel Linhares de Lima, preten-

(13) 0 angolar, em virtude da reforma monetaria de 1926, tem nessa altura a paridade com 
o escudo (varies, Les Colonies Portugaises). 
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dia lanc;;ar aCT com uma modesta primeira fase em 1929-1930, mas desti
nada a desenvolver-se posteriormente. 

A CT, tal como foi decretada por Linhares de Lima, com o assentimento 
de Salazar, materializava-se no dispendio de 5000 contos, distribufdos funda
mentalmente de duas formas. Uma, no valor de 1814 contos, cobria os custos 
de funcionamento de toda a maquina da Campanha. Quanto a esta parte da 
verba, convem realc;;ar que o seu quantitativa nao era muito superior ao que 
tinha sido orc;;amentado (embora para dois anos) para identicas func;;oes da inci
piente maquina administrativa colonial do planalto centro-sui de Angola. E tam
bern de salientar que as regioes insulares da metr6pole, nomeadamente os Ac;;o
res, onde existiam as melhores condic;;oes para as culturas cerealfferas, 
estavam exclufdas desta Campanha, lanc;;ada em 1929. 

Quanto ao remanescente da verba, a parte mais substancial, 3000 con
tos, era destinada a subsidiar todo o proprietario ou rendeiro que, arrancando 
vinha ou tendo terras por semear ha pelo menos dez anos, quisesse fazer 
sementeiras, nessas terras, de trigo, centeio ou milho. Ao abrigo dessa verba, 
nesse ano e nos seguintes, ate 1934, terao sido arroteados 86 639 ha com um 
subsfdio de 8178 contos, 98% dos quais no Alentejo e Ribatejo. Estes nume
ros parecem indicar um aumento do ritmo de arroteamento em relac;;ao ao que 
se verificou nos quinquenios anteriores (fazemos a comparac;;ao com os valo
res medios apresentados em INE, 1945, pp. 74 a 76); no entanto, o facto de eles 
inclufrem terrenos retirados a vinha e terrenos em pousio teoricamente ha mais 
de dez anos leva a que esta afirmac;;ao nao possa ser completamente comprovada. 

Os 186 contos restantes destinavam-se a concursos de produtividade. Os 
concursos, com principal incidencia na produc;;ao de trigo, possibilitavam tambem, 
nas regioes em que fosse outro o cereal dominante, a atribuic;;ao do premio a outros 
cereais. Os premios nacionais, os mais importantes, eram destinados apenas a 
explorac;;oes de mais de 30 ha e os regionais a explorac;;oes de mais de 10 ha. 

A CT movimentou, nos seus .sete a nos de funcionamento, um montante de 
verbas orc;;ado em 32 718 contos (Coelho, op. cit.), o que e muito inferior ao des
pendido pelo Estado noutras politicas cerealfferas, como, por exemplo, o «Pao 
politico», que apenas em quatro anos, de 1919 a 1923, movimentou provavel
mente 300 000 contos (Medeiros, op. cit., p. 14, e Fortes, 1923, p. 13). 

Uma colectanea da legislac;;ao relativa a CT (Ministerio da Agricultura, 1930) 
mostra que esta incidiu tambem sobre condic;;oes de credito e de comercio 
de adubos. Nenhuma desta medidas parece ter tido um impacte significativo, 
visto que, logo em 12 de Junho de 1931, o Governo se viu obrigado a suspen
der as execuc;;oes pendentes relativas ao credito da Campanha, para obviar 
a falencia generalizada da cerealicultura, enquanto os prec;;os dos adubos terao 
sofrido aumentos vertiginosos (Pais e outros, op. cit., p. 471), para alem de, 
como iremos ver, ter sido legalmente dificultada a sua aquisic;;ao (1 4

). 

(14) A campanha englobava tambem o aluguer de maquinas de parques publicos. 
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Toda a maquina administrativa e burocratica da Campanha era dirigida 
pela Junta Central, 6rgao tentacular que encimava comissoes de freguesia, de 
concelho e de distrito, e cuja institui9ao surge como a principal medida da 
Campanha. A sua extin9ao, como vimos, data de 1932. 

Temos assim a seguinte periodiza9ao da CT: 

1928 -1an9amento da CT em Angola e suspensao da campanha 
Espiga de Ouro no continente, ap6s a reentrada de Salazar 
no Governo; 

1929 - lan<;amento da CT no continente; 
1930 - fim da CT em Angola e mudan<;a de nome da Campanha do 

Trigo para Campanha de Produ<;ao Agricola no continente; 
1931 - suspensao das execu<;oes pendentes sobre o cn§dito da Cam

panha; 
1932 - dissolu<;ao da Junta Central e da generalidade dos 6rgaos 

da Campanha de Produ<;ao Agricola e integra9ao dos rema
nescentes na Junta de Fomento Rural; 

1934 - fim das ultimas medidas relacionadas com a CT (subsldios 
a cultura de cereais em novas terras, provavelmente de 1932 
ate ar, com o unico fim de incentivar o arranque da vinha). 
No 1. o Congresso da Uniao Nacional (Garcia, 1934) fala-se 
da CT ja em termos de passado; 

1936- extin9ao formal da Campanha de Produ<;ao Agricola, que pas
sou despercebida (15), no sentido em que apenas ratifica 
uma situa<;ao de facto de ha anos. 

Deste resumo cronol6gico deduz-se que nao tem qualquer consistencia 
a apresenta9ao da CT de 1928 a 1938, ou englobando a totalidade da decada 
de 30. Quanto a n6s, o unico perlodo em que se pode falar da CT como tendo 
existencia real e o de 1929 a 1932. 

0 principal· argumento subjacente a hip6tese de a CT ter provocado um 
aumento da produ<;ao de trigo e o facto de na decada de 30 a produ<;ao abso
luta e a produtividade por hectare do trigo terem sido superiores as das deca
das de 20 ou de 40, tendo·se mesmo verificado produ<;oes excedentarias em 
1932, 1934 e 1935. 

Essa leitura do fen6meno esquece, no entanto, um conjunto de factos 
determinantes na sua compreensao. Em primeiro Iugar, as condi<;oes climati· 
cas excepcionais sao, em larga medida, responsaveis por essas produ96es. 
Se pusermos de lado os parses exportadores -onde s6 nao se obtiveram maio· 
res produ9oes porque se tomaram medidas restritivas perante a impossibili· 
dade de encontrar mercados para o trigo-, a Europa Ocidental, tradicional· 
mente importadora, verificou aumentos de produ<;ao muito significativos, e a 
razao fundamental para isso e generalizadamente reconhecida como sendo a 

(15) A unica referencia que encontramos a sua extinc;:ao encontra-se em Coelho (1945). 
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das excepcionais condi<;:oes climatericas existentes em todo o hemisferio norte 
de 1929 a 1933 e, nalguns casas, ate 1935. 

Em segundo Iugar, hc1 que ter em conta os efeitos da Grande Depressao, 
que, diminuindo a actividade economica em geral e em particular todo o comer
cia exportador, levaram, naturalmente, os varies factores de produ<;:ao a 
concentrar-se nos sectores protegidos do mercado interne, o que, no capftulo 
da agricultura, queria dizer, fundamentalmente, o trigo. 

Depois de uma grande produ<;:ao em 1931, que colocou a frumenticultura 
numa posi<;:ao diffcil, exactamente pelas razoes vistas em 111, a produ<;:ao de 
1932, excedentaria para as necessidades de consume, provocou o descala
bro. A propria legisla<;:ao nao esconde esse facto e fala abertamente da pro
funda crise agrfcola. 

Principalmente depois dessa data (1932), em que a CT foi praticamente 
extinta, nao ha qualquer medida destinada a fomentar a produ<;:ao de trigo, e, 
bem pelo contrario, e a diminui<;:ao da sua produ<;:ao o objective da legisla<;:ao: 

Quanta a restri<;:ao das sementeiras, cuidou o Governo que nao 
seria necessaria promove-la directamente, por bastarem a diminui
<;:ao do pre<;:o do trigo e o atraso inevitavel no seu pagamento, a maior 
dificuldade na aquisi<;:ao de adubos e a consciencia dos males que 
resultavam da sobressatura<;:ao de trigos. De resto, mal se podiam 
definir regras de restri<;:ao, e menos ainda fiscalizar a sua aplica<;:ao. 
(Decreta-Lei n. 0 26 889, de 14 de Agosto de 1936, p. 157, FNPT, 
1943.) 

Esta ultima cita<;:ao, por si so, prova insofismavelmente quao afastada da 
realidade esta a imagem de uma decada de 30 em que, atraves da CT, o Estado 
promoveu o aumento da produ<;:ao de trigo. 

lndependentemente deste facto, hc1 tambem a concep<;:ao de que o Estado 
apenas pretendia evitar os excedentes, mas tencionava promover a auto
-suficiencia em trigo. A provar que nem isso correspondia a realidade esta o 
facto de, depois de se ter extinto oficialmente a CT, em 1936, o pre<;:o do trigo 
ao produtor apenas ter deixado de ser inferior ao da tabela de 1933 em 1940, 
mediante a extin<;:ao do impasto e o infcio de um subsfdio a produ<;:ao (decre
tos varies, FNPT, 1943), apesar de as produ<;:oes posteriores a 1935 terem sido 
todas deficitarias em rela<;:ao as necessidades. 

Durante a decada de 30 nao houve, assim, qualquer perfodo em que a 
polftica agrfcola fosse apontada para o aumento da produ<;:ao de trigo tendo 
em vista a auto-suficiencia. De 1929 a 1932, como vimos em 11, era a propria 
legisla<;:ao que exclufa a hipotese de auto-suficiencia, sob pena de desastre 
no sector; de 1932 a 1936, a polftica oficial foi a de diminuir a produ<;:ao de 
trigo, para evitar os «males da sobressatura<;:ao»; de 1937 a 1940, a CT e ja 
um facto do passado, os pre<;:os de referencia sao inferiores aos que vigora
ram ate 1933 e a polftica seguida era a de tentar colmatar parcialmente o defice 
cerealffero com uma maior incorpora<;:ao de centeio e milho na dieta alimen
tar e nao com um aumento da produ<;:ao de trigo. 
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V - Quinta falsa hipotese 

«A Federagao Nacional de Produtores de Trigo e urn orga
nismo que se identifica com a 'Campanha do Trigo'.» 

Assim que a realidade da CT se tornou suficientemente afastada no tempo, 
a FNPT resolveu chamar a si a sua heranga historica, fabricando dela uma 
imagem que, como temos visto ate aqui, nada tem a haver com a realidade. 

A identificagao entre a FNPT e aCT nao so foi aceite no pos-1974, como, 
no caso de Pais e outros (op. cit., n. o 54 da Analise Social, p. 364), se chega 
ao ponto de apresentar a FNPT como um orgao institucional da CT. 

A primeira versao da FNPT surge em 1932 (Decreto-Lei n. o 21 300, de 
28 de Maio de 1932, FNPT, 1949) e a segunda no Decreto n. o 22 871, datada 
de 24 de Julho de 1933 (FNPT, 1963). Do ponto de vista da periodizagao, nao 
so nao existe nenhuma coincidencia temporal entre o langamento da CT e o 
da FNPT mas como, pelo contrario, existe uma coincidencia temporal entre 
o langamento da FNPT e a liquidagao da CT. 

Tal como em toda a Europa, e utilizando para Portugal as palavras de 
Manuel de Lucena (Analise Social, n. o 64, p. 712), criam-se unioes obrigato
rias logo em 1933 «nos domfnios em que a situagao era mais desastrosa». 

A criagao da FNPT, se surge como forma de defesa do agricultor face 
a baixa de pregos e as dificuldades de escoamento - objectivo que e o de 
todas as organizagoes congeneres que entao aparecem no plano internacio
nal -, nao se propoe de forma alguma a desenvolver qualquer batalha de pro
dugao, e, bem pelo contrario, e a FNPT que vai ser incumbida de gerir a sua 
contengao. A razao pela qual nao vemos em Portugal, ao contrario do que acon
teceu em numerosos pafses - e nomeadamente no Reino Unido -, a limita
gao de sementeiras ja foi explicada atras, e radica-se na incapacidade do 
Estado para a promover, limitando-se a incentivar o atraso nos pagamentos, 
quedas controladas de pregos, etc. 

A propria legislagao que cria a FNPT inicia o seu preambulo com este 
perfodo: «A lavoura vive em crise permanents.» 

VI - Sexta falsa hipotese 

«'A Campanha do Trigo' inseriu-se na polftica financeira de 
Salazar.» 

lnevitavelmente, a figura tutelar de toda esta pega epica e Antonio de Oli· 
veira Salazar. A FNPT e, no entanto, discreta ao sugerir esta identificagao. 
Fazendo surgir a fotografia de Salazar anexa ao preambulo do decreto que 
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lan9a a CT (FNPT, 1949), apenas refere e baseia a sua hip6tese de patrocfnio 
da CT par Salazar num curta perfodo desse preambulo, em que se afirma que 
a CT se prende com «O assegurar da estabilidade financeira ja alcan9ada», 
nao encontrando mais um unico facto que evidencie o empenhamento de Sala
zar no processo, apesar de referir multiplas actua96es dos mais variados res
ponsaveis do Estado Novo relacionadas com a CT. 

A interpreta9ao da supracitada afirma9ao nao e, contudo, pacifica. Tendo 
em conta o magrfssimo or9amento da CT, que se inscrevia no ja depauperado 
or9amento da pasta da Agricultura, o que, embora inviesadamente, e salien
tado na referida publica9ao da FNPT (e nomeadamente na cita9ao com que 
abrimos este artigo), deduz-se que esse or9amento nao foi consensual, e e 
bern possfvel que Salazar pretendesse dizer, referindo-se a essa questao, que 
o reduzidfssimo esfor9o financeiro dedicado a CT se devia a necessidade de 
assegurar a estabilidade financeira ja alcan9ada. Tendo o primeiro programa 
de estabiliza9ao financeira de Salazar decorrido de 1928 a 1931 (Salazar, obras 
varias), nao fazia sentido que uma importante medida desse programa decre
tada em 1929 aparecesse apenas como forma de assegurar a estabilidade 
financeira ja alcan9ada, mas ja faria sentido que o aumento de uma despesa 
publica fosse reduzido ao mfnimo, como forma de nao prejudicar o que ja se 
tinha realizado no capitulo da recupera9ao financeira, vista que nao lhe era 
reconhecido qualquer papel na prossecu9ao dessa recupera9ao. 

0 facto de Salazar empregar frequentemente este tipo de discurso jesuf
tico perante questoes delicadas vern dar for9a a esta possibilidade. 

Mas, para alem da controversa interpreta9ao desta frase, no campo dos 
factos nao surge uma unica prova do empenhamento de Salazar na CT, e, bern 
pelo contrario, se repararmos em coincidencias ja apontadas - reentrada de 
Salazar no Governo e o abortar da campanha <<Espiga de Ouro», tomada par 
Salazar da pasta das Col6nias e o fim da CT em Angola -, compreendere
mos que ela e pouco provavel. 

Para alem desta sua fraca probabilidade, existem duas incoerencias e uma 
impossibilidade 16gica a essa identifica9ao. 

Uma das incoerencias prende-se com a sua doutrina e ira ser analisada 
no ponto seguinte, enquanto a outra se prende como programa liberal de redu-
980 dos direitos sabre a importa9ao de produtos agrfcolas (com excep9ao do 
trigo). Com efeito, se o objective da CT e a redu9ao das importa9oes, como 
se explica que na mesma altura se liberalizem as outras importa96es agrfco
las? A impossibilidade 16gica tambem ja foi tratada no ponto 11. Salazar, melhor 
do que ninguem, sabia que o sistema proteccionista vigente e uma verdadeira 
CT eram incompatfveis; nessa circunstancia, s6 par suicfdio politico faria essa 
aposta, suicfdio politico esse que estava nos antfpodas dos seus objectives de 
entao. 

Apesar de tudo isto, a identifica9ao entre Salazar e a CT de forma alguma 
e pasta em causa no p6s-197 4, <<com efeito, em bora nao passando [trata-se 
da en. num primeiro tempo, de um expediente destinado a limitar a safda de 
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divisas e a promover uma especie de import-substitution do pao, inserindo-se 
assim no programa salazarista de restaurac;:ao financeira» (Pais e outros, op. 
cit., p. 321 ). 

VII - Setima falsa hip6tese 

«A 'Campanha do Trigo' decorre da doutrina econ6mica e 
financeira de Salazar.» 

Sea FNPT, pouco dada a interpretac;:oes doutrinarias, apenas sugere que 
a CT decorreu da necessidade de estabelecer o equilibria financeiro, trave mes
tra da doutrina de Salazar, as interpretac;:oes posteriores a 197 4 nao se coibi
ram de descortinar no pensamento de Salazar, muitos anos antes do lanc;:a
mento da CT, o seu germe doutrinario. 

A principal obra de Salazar que serve para se vislumbrarem intenc;:oes de 
lanc;:amento da CT e Alguns Aspectos da Crise das Subsistencias (1918), obra 
que de resto, doutrinariamente, e pouco marcante. Segundo Pais e outros (op. 
cit., p. 415), Salazar teria proposto o aumento da produc;:ao de trigo em 1918, 
como forma de resolver a crise das subsistencias, revelando com isso «pers
picacia polftica». Se Salazar tivesse feito essa proposta, ele nao estaria de facto 
a revelar nenhuma «perspicacia polftica», mas limitar-se-ia a repetir uma esta
fadfssima preposic;:ao da velha escola do proteccionismo cerealffero. Mas o que 
e facto e que Salazar nao o fez e que a interpretac;:ao acima referida resulta 
de uma leitura apressada da obra em causa. 

Em primeiro Iugar, e como Salazar afirma repetidamente no seu texto, as 
propostas econ6micas af apresentadas visam fazer face a uma situac;:ao de 
guerra, e nao correspondem a uma doutrina econ6mica geralmente aplicavel. 
Em segundo Iugar, e mais importante que isto, Salazar afirma, apenas, que 
a resoluc;:ao da crise das subsistencias esta no aumento da produc;:ao interna, 
e nao no aumento da produc;:ao interna de trigo. A nao especificac;:ao do trigo 
nao e de forma alguma casual, como ele esclarece na p. 24: 

Nestes termos a crise das subsistencias, pelo que respeita ao 
desequilfbrio entre as disponibilidades e as exigencias do consumo, 
apresenta-nos desde ja a possibilidade de duas soluc;:oes - conforme 
se prefere nao alterar o estado de consumo nacional, tendo de garan
tir para o caso as importac;:oes necessarias; ou impulsionar dentro 
do Pafs, na impossibilidade de obter importac;:oes do estrangeiro, as 
produc;:oes mais favoraveis ou mais facilitadas, e garantir integral
mente, quer dizer suficientemente, a alimentac;:ao publica, embora 
impondo ao consumo um desvio para generos de que vern a poder
·se dispor em muito maior quantidade. 
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Embora de forma enviesada, pretende-se ver tambem na obra de 1916 
de Salazar respeitante ao trigo (Questao Cerealffera - 0 Trigo) indfcios de dou
trina proteccionista (Pais e outros, op. cit., p. 362): 

Quem, significativamente, fornece talvez a <<ponte de passagem» 
deste populismo, embora conservador, para a alian<;:a com os lati
fundiarios alentejanos e Salazar, no seu escrito de 1916 A Questao 
Cerealffera, onde come<;:a parse par do lado dos adversarios do pro
teccionismo cerealffero e, par conseguinte, contra os agrarios alen
tejanos, mas acrescentando a segui r: <<Nem pensar [ ... ] na imediata 
realiza<;:ao da formula agricola portuguesa. E impossfvel.» 

0 elementar born sensa levar-nos-ia, naturalmente, a concordar com Sala
zar, pais parece-nos par mais obvio que uma heran<;:a de de decadas de pro
teccionismo nao se conseguiria de uma penada substituir par outra formula 
agricola mais racional; no entanto, os intrincados complots conservadores 
populisto-latifundiarios vislumbrados aqui par Pais e outros levam-nos a fazer 
uma apresenta<;:ao, mesmo que sucinta, dos pontos que reputamos de funda
mentais na doutrina cerealffera e financeira de Salazar de 1916 para o escla
recimento da questao. 

I) A doutrlna flnancelra 

0 Agio do Ouro tem na nossa opiniao duas vertentes fundamentais. 
Na primeira faz-se uma crftica a teoria quantitativa da moeda, aduzindo

·se factos teoricos e empfricos para a demonstra<;:ao da independencia do agio 
do ouro em rela<;:ao as emissoes monetarias, e par tabela critica-se a polftica 
de controle da emissao monetaria do banco central. Na sequencia desta crf
tica, Salazar sugere, implicitamente, que o poder - desde, pelo menos, o inf
cio do liberalismo - procura dessa forma esconder a verdadeira fonte do dese
quilfbrio monetario interno; o defice or<;:amental, para o qual e evidenciada a 
rela<;:ao com o aumento da emissao monetaria. 0 fetiche monetario esta assim 
no centro das aten<;:oes de Salazar, exactamente porque pretende encobrir o 
defice or<;:amental, e, quanta a este, nao faltam as crfticas. 

<<E assim se andava fazendo defice para pagar a dfvida, fazendo dfvidas 
para pagar o defice. Porque, se era o desequilfbrio entre as receitas e as des
pesas que, afora alguns emprestimos com destino a grandes obras de pro
gresso, mais aumentava a dfvida, eram sem duvida os pesados encargos desta 
que nao permitiam a extin<;:ao do deficit.» (Salazar, 1916, a p. 77.) 

0 defice or<;:amental e ainda criticado par constituir o principal obice a 
que o capital se possa aplicar produtivamente na agricultura e na industria -
tern aplica<;:oes mais seguras e rentavefs nos tftulos de dfvida publica -, cons

tituindo assim urn entrave ao desenvolvimento economico interno, que, vere
mos, culmina tambem a segunda vertente da analise de Salazar. 
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E sem duvida, curiosa a forma como Salazar alicerc;:a na crftica ao mone
tarismo a sua defesa de um puro liberalismo financeiro. Mais interessante ainda 
e a forma como Salazar inverte a problematica monetarista para a questao 
que de facto o interessa, e que e a outra vertente do seu discurso: a balanc;:a 
de transacc;:oes correntes. 

«A teoria monetaria corrente atravessa, pais, a sua fase de revisao crf
tica, e, se no mundo contemporaneo se reputar inexistente, admitindo-a embora 
como categoria historica, a moeda mercadoria - a teoria quantitativa que, 
sabre este dado e pelo simples jogo duma lei economica, ergue suas 
construc;:oes - pode julgar-se liquidada. 

Certo admitimos tambem a acc;:ao da oferta e da procura; mas, em obe
diencia a propria formula classica, nas trocas de moedas por mercadorias, 
aplicamo-la a esta e nao aquela. A moeda aparece como um intermediario que 
facilita as transacc;:oes, ninguem procurando moeda para uso ou consumo, mas 
para a operac;:ao de troca imediata. A moeda e, pais, indiferente, e nao pode 
haver, entre ela e as mercadorias, uma relac;:ao de valor distinta e indepen
dente do valor das mercadorias entre si, como parece existir no caso em que 
se suponha a moeda como ofert-a ou procura a parte, relativamente a trocas 
a realizar. 

A propria moeda so e aplicavel a lei da oferta e da procura, quando ela 
e objecto especial duma transacc;:ao: e o que acontece numa operac;:ao cam
bial, em que a moeda estrangeira - a mercadoria entao - aumenta ou dimi
nuiu de valor segundo a quantidade procurada e oferecida.» (Salazar, 1916, 
a p. 37.) 

E alias, este o essencial da proposta de Salazar. Sendo o agio do ouro, 
identificado por ele como a queda do cambia- «Afirmamos com os olhos nos 
factos, que o agio do ouro [ ... ] nao existe fora da operac;:ao cambial, e se 
confunde portanto com a diferenc;:a de valor entre a moeda nacional e a moeda 
estrangeira» (op. cit., p. XII)-, bem como o emprestimo externo, anatemas 
do crescimento, inimigos da indispensavel estabilidade, so ha uma forma de 
lhe fazer frente: melhorar a posic;:ao da balanc;:a de transacc;:oes correntes atra
ves da produc;:ao interna. 

ii) A doutrina cerealifera 

Produc;:ao interna em que a magna questao do trigo, «celebre questao de 
todos os anos, como se lhe chamava ja em relatorios de ministros» (Salazar, 
1916, b, p. 5), assumia indiscutivelmente o primeiro plano. 

Na esteira de Ezequiel de Campos, Salazar apresenta uma profundae con
tundente crftica ao proteccionismo cerealffero, em que nos parecem essen
ciais os seguintes pontos: 

A) Portugal esta fora da zona cerealffera, tanto pelas condic;:oes mesolo
gicas como climaticas. 

155 



«De modo que o nosso Portugal se encontra cultivando o trigo -base 
absorvente da explora<;ao agricola especialmente no Sui- quando melhor con
viriam outras culturas as condi<;oes dos meios. E urn desvio cultural hist6rico, 
que M que relacionar com o modo de vida, o atraso econ6mico em todas as 
suas manifesta<;oes, a forma de cultura, cepos vfcios fundamentais na consti
tui<;ao social do todo, ancestrais, dificilmente extirpaveis.» (Salazar, 1916, b, 
p. 7.) 

B) A necessidade de uma polftica agricola de integra<;ao e urn dos aspec
tos mais frisados par Salazar: 

«Andamos desviados da nossa missao agricola de pafs hortfcola e pomf
cola, admiravelmente dotado pela natureza para as culturas arb6reas e arbus
tivas.» (Op. cit., p. 111.) 

«Referimo-nos atras a nossa reconhecida aptidao para as culturas hortf
colas e pomfcolas - explorando os legumes, as frutas, as flares. Dissera Oli
veira Martins que era necessaria fazer de Portugal o vasto pomar de toda a 
Europa; e bern.» (Op. cit., p. 116.) 

«De modo que este pafs de vinha e da oliveira, das frutas magnfficas e 
das flores preciosas, podendo oferecer nos grandes mercados, com antece
dencia de bastantes dias, os produtos mais raros, de maior procura e con
sumo, vive agarrado a miseria da sua cultura de cereais.» (Op. cit., p. 118.) 

C) «E o meio, suposto transit6rio e eficaz, era uma eleva<;ao de pre<;os 
de trigo, ate que, robustecida e progressiva a agricultura portuguesa, os pre
<;os baixassem naturalmente ao razoavel, indemnizado entao o consumidor do 
sacrificio que se lhe pediu. 

Alguns anos, ja bastantes, de experiencia convenceram de que a protec
<;ao legal, como foi organizada, deu pouco e nao da mais nada: nem abastece 
o mercado nem satifaz ou favorece o consumidor.» (Op. cit., p. 1 06.) 

0) Salazar apreende tambem o problema da renda fundiaria e aplica a 
sua teoria a realidade portuguesa: 

«Oeste modo os sacriffcios do consumidor estao sendo canalizados para 
o dono da terra, atraves do rendeiro, que nao cessa de pedir, de ser atendido 
e de ficar mais ou menos na mesma. 

Esta verdadeira fraude, que e de resto uma consequencia natural da ele
va<;ao dos pre<;os do trigo produzido em terras de fertilidade diversa, anula 
os efeitos da lei [lei de protec<;ao, entende-se (N. A.)], modificando as condi
<;oes econ6micas da explora<;ao.» (Op. cit., p. 1 06.) 

E) Quanta a for<;a social que paga a factura proteccionalista, Salazar nao 
deixa margem para duvidas: 

«Por algures havia de fraquejar urn tao diffcil equilfbrio dos diferentes inte
resses que nesta questao do trigo se debatem: os do moageiro, os do panifi
cador e par ultimo os dos consumidores, que, como sao mais, e provavel que 
sejam aqueles sabre que recaem as diferen<;as e os sacriffcios.» (Op. cit., 
p. 1 07.) 

A solu<;ao definida par Salazar e tambem ela coincidente com a que Eze
quiel de Campos tinha ja explicitado: reorienta<;ao da produ<;ao agricola, pla-
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nos de rega, credito acesslvel, instrugao e educagao agrlcolas, produgao de 
pomlcolas e horUcolas destinados aos mercados da Europa atlantica do Norte 
e transformagao do regime de propriedade imobiliaria ou, sese quiser actuali
zar a terminologia, reforma agraria. 

Quanto a esse ultimo ponto, Salazar e expllcito: 
«0 concurso do Estado em verdadeira protecgao agricola e reclamado 

ainda na correcgao dos vlcios da propriedade imobiliaria, levada a uma extrema 
parcelagao do solo no Norte e a uma acumulagao exagerada no Sui, com uma 
enorme percentagem de incultos. 

Em qualquer caso, o seu modo de ser actual esta-se revelando incompa
Uvel com o born aproveitamento do solo, descendo nuns casos muito abaixo 
do limite regular em que a pequena propriedade traz vantagens, subindo nou
tros muito alem daquele em que a extensao do solo cultivado e ainda compa
tfvel com a sua maxima valorizagao.» (Op. cit., p. 126.) 

Salazar, contudo, achava imposslvel levar a cabo em termos imediatos 
este programa, o que alias e coerente com as pr6prias razoes que aponta para 
a situagao rural: atraso de mentalidades e deficiencias estruturais, problemas 
que s6 poderiam ser resolvidos gradualmente. 

Assim, sem propor um reforgo do proteccionismo - <<o trigo, designada
mente, tem mais que protecgao: esta num regimen de excepcional favor» (op. 
cit., p. 126) -, Salazar opta pela sua temporaria manutengao, tendo em vista 
o seu Iento desaparecimento. 

Da doutrina de Salazar, nao s6 nao e possfvel vislumbrar a defesa, ou 
a ponte, para qualquer proteccionismo cerealffero ou campanha do trigo, como 
ela e, na nossa opiniao, a mais completa, coerente e demolidora crftica a esse 
proteccionismo produzida na I Republica, na medida em que nao s6 escalpe
liza os seus vfcios como lhe corta o sustentacula financeiro. 

Conclusoes 

Se o langamento da Campanha do Trigo, nas palavras de Sousa da 
Camara, se baseou em fe, a sua imagem hist6rica, reproduzida atraves de deca
das e presente na actualidade, nao fez apelo a outra coisa. 

Qualquer analise hist6rica que tome por ponto de partida equlvocos trans
formados em factos ve-se forgada, como forma de auto-sustentagao, a 
reproduzi-los em escala alargada. A aceitagao acrftica da imagem da CT levou 
assim a erros de cada vez maior dimensao. Em vez de se enquadrar a CT 
na realidade da decada de 30, fez-se exactamente o contrario, deduzindo-se 
daf uma coerencia de modelo econ6mico baseado na agricultura, em particular 
na cultura do trigo, enquadrado institucionalmente pelo corporativismo, conce
bido e dirigido por Salazar, que de facto nao existiu. Mais do que isso, caindo 
na armadilha montada pela patologia nacionalista, apagou-se a presenga da 
realidade mundial ou fez-se a sua redugao a uma caricatura grotesca. 
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A circunstancia de a imagetica da CT se constituir em veu ideol6gico a 
problematica econ6mica e social da decada de 30 nao obsta, no entanto, a 
constata9ao de que a magna questao cerealffera se encontra no centro das 
multiplas contradi96es da realidade dessa epoca e que, em consequencia, seja 
esse um Iugar privilegiado para o estudo da economia e da sociedade portu
guesas de entao. A questao da inser9ao na realidade mundial e, quanta a nos, 
fundamental, porque nao podemos ignorar que Portugal nao s6 se integra na 
economia do mundo capitalista - utilizando aqui a expressao consagrada por 
I. Wallerstein - como desempenhou um papel fmpar na sua genese. Decorre 
daqui a hip6tese de trabalho - que, assumindo-se como tal, e nao enquanto 
facto, como e o caso das <<sete falsas hip6teses», nao incorre, portanto, nos 
mesmos vfcios -, segundo a qual e no evoluir da situa9ao internacional no 
perfodo entre guerras que se encontra a principal condicionante da defini9ao 
da economia polftica do Estado Novo na decada de 30. 

A luz dessa evolu9ao internacional sera entao possfvel situar as viragens 
profundas ocorridas na polftica cerealffera nacional, tanto do ponte de vista 
do enquandramento institucional como da sua conexao com a questao sala
rial, o problema financeiro, o jogo das for9as sociais, a integra9ao econ6mica 
nacional e internacional, ou seja, o sistema social em varias das suas compo
nentes econ6micas e polfticas. 
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CASACA, Jose Paulo Martins - Sate falsas hlpoteses sobre a ccCampanha 
do Trigo». 

A Campanha do Trigo e um elemento essencial na caracteriza~;ao s6cio-econ6mica 
contemporanea do Portugal da decada de 30. Defende-se neste artigo que a imagem que chegou 
aos nossos dias da Campanha do Trigo e fruto, fundamentalmente, da sua montagem hist6rica 
feita pela FNPT a partir da decada de 40, e que, em sete dos seus portos principais, ela distorce 
a realidade dessa campanha e da sua inser~;ao na economia e sociedade da decada de 30. Esses 
sete pontos caracterizados como sete falsas hip6teses dizem-nos que a Campanha do Trigo: 

1. Se insere num projecto econ6mico baseado na defesa da agriculture; 
2. Traduz uma profunda inflexao da polftica cerealffera no sentido proteccionista com 

o objective de atingir a auto-sufici~ncia; 
3. E um projecto que se justifica por imperatives e condicionantes nacionais, e e 

independente cia evolu<;ao da conjuntura internacional; 
4. E um fen6meno extremamente marcante na economia e sociedade portuguesas da 

decada de 30; 
5. Se identifica, organicamente, com a Federa~;ao Nacional dos Produtos de Trigo; 
6. Se insere na polftica financeira de Salazar; 
7. Decorre da doutrina econ6mica e financeira de Salazar. 

E sobre estes sete pontos que recai a nossa analise crftica. 

CASACA, Jose Paulo Martins - Seven false assumptions regarding the 
«Wheat Campaing». 

The wheat Campaign is an essential component in the contemporary socio-economic 
characterization of the Portugal of the 1930s. In this article it is argued that the image we have 
today of the Wheat Campaign is fundamentally the product of a historical scheme contrived by 
the National Federation of Wheat Products (FNPl) from the 40s and that, in the case of seven 
of its main points, it distorts the reality of the campaign and of its place in the economy and society 
of the 1930s. These seven points characterized as seven false assumptions tell us that the Wheat 
Campaign: 
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1. Is part of an economic project based on the defense of agriculture; 
2. Represents a major change in grain policy towards protectionism, the purpose of 

which was to become self-sufficient; 
3. Is a project that is justified on the grounds of national requirements and conditioning 

factors, and is quite independent of the changes in the international situation-; 
4. Is a truly remarkable phenomenon in the Portuguese economy and society of the 30s; 
5. Is, organically, identified with the National Federation of Wheat Products; 
6. Fits into Salazar's financial policy; 
7. Arises from Salazar's economic and financial doctrine; 

Our critical analysis is concerned with these seven points. 


