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APRESENTAÇÃO
O conjunto de trabalhos que aqui se apresenta é o corolário de todo um processo que envol-

veu alunos, professores da Escola Secundária de Camões (ESC), historiadores e investigadores do Instituto de História Contemporânea (IHC).

Trata-se de uma publicação que dá acesso a alguns estudos de invulgar qualidade académica:
todos nós, professores e estudantes, nos orgulhamos desta iniciativa e todos queremos agradecer a quem nos apoiou.

Há anos que os nossos alunos investigam temas e problemáticas de História Contemporânea
de Portugal. Este ano, esta prática fez-se a partir do repto lançado em sala de aula a um gru-

po de cerca de cinquenta alunos de 11º. ano e de 12º. ano do curso de humanidades e através
da disciplina de História A.

Cedo o repto se estendeu à parceria celebrada este ano letivo entre a ESC e o IHC. Com

uma resposta imediata, a Professora Doutora Fernanda Rollo juntou-se a nós e deu novos
contornos à iniciativa: saudamos aqui a competência e a qualidade da sua coordenação.

A esta iniciativa foi dado o nome de Laboratório de História: cada aluno ou grupo de traba-

lho passou a ter acesso a um tutor, historiador especializado na temática escolhida; a pesquisa
evoluiu, suportada pela orientação dos investigadores do IHC, etapa a etapa, desde a recolha
bibliográfica, até ao tratamento das fontes e culminando na feitura de um paper, produto
final deste procedimento.

Os alunos expuseram ainda os resultados das suas pesquisas em colóquio, sessão pública na

biblioteca da ESC, com tutores e coordenadores do IHC na assistência e na arguência: é de

salientar a qualidade das apresentações e das respostas dos jovens, assim como o envolvimento e o entusiasmo que revelaram em todas as tarefas de organização do evento.

Acompanhámos estes alunos em crescimento, jovens felizes e com sucesso. Entretanto o
Laboratório de História prossegue e vai enriquecer-nos ainda mais.

João Jaime Pires
Cecília Cunha
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PREFÁCIO
Este livro decorre de um projeto colaborativo promovido pelo Instituto de História

Contemporânea em parceria com a Escola Secundária de Camões integrando o Programa de
Iniciação à Investigação Histórica do Laboratório de História do IHC.

Resulta da dedicação, do empenho e do trabalho realizado em conjunto pelos professores e
alunos da Escola Secundária de Camões e os investigadores do Instituto de História
Contemporânea durante o ano lectivo de 2014-2015.

Ao longo do ano, vários investigadores do IHC acompanharam directamente os trabalhos
de investigação propostos pelos alunos do Camões em colaboração com os respectivos

professores. Aos investigadores do IHC, coube a tutoria no plano da iniciação à investigação.
Em contexto de acolhimento e vivência do espaço e ambiente académicos, os alunos do
Camões foram acompanhados por investigadores especialistas nos campos de estudo

em que se situavam os respectivos trabalhos, numa tutuoria de introdução no domínio

das metodologias e aprendizagem da pesquisa em história, na identificação de fontes e

bibliografia, no acompanhamento ao acesso a arquivos e bibliotecas, na descoberta de novas
fontes e recursos de informação, na partilha do conhecimento mais especializado num
diálogo continuado ao longo do ano lectivo.

Este livro reúne os textos que resultaram desse percurso. São trabalhos de investigação que

os alunos da Escola Secundária de Camões realizaram, desenvolvidos com total dedicação e
enorme rigor, no exercício das melhores práticas da investigação histórica. O resultado é es-

tupendo sob todos os pontos de vista, apresentando, muitos dos trabalhos, resultados inéditos
e assim constituíndo um contributo precioso e inovador para os domínios do conhecimento
em que se inscrevem no quadro da história contemporânea de Portugal.

Esta publicação é portanto o resultado do compromisso que professores, alunos e investigadores assumiram perante os desafios de fazer história.

As temáticas apresentadas foram escolhidas e propostas pelos alunos participantes, com o

acompanhamento da Professora Cecília Cunha e dos investigadores do IHC, enquadradas
pelos programas de História do 11º e do 12º ano. Foi central o estímulo de acesso a fontes
primárias, de que se destacam os arquivos do próprio Camões. As metodologias utilizadas

foram acompanhadas de perto pela equipa do Laboratório, procurando promover o interesse
pela cultura de base histórica, dar acesso às ferramentas da investigação, com o rigor e o mé2

todo necessários a qualquer trabalho académico, testanto modelos colaborativos de acção.
O Laboratório de História do Instituto de História Contemporânea visa promover uma

cultura de base histórica, estimular e ampliar a relação entre a Universidade e a Sociedade,

especialmente através das escolas de ensino secundário, num envolvimento mais dinâmico e
persistente, em particular através do desenvolvimento de trabalhos colaborativos. Promove-

-se a partilha do conhecimento produzido no contexto académico, assumindo como responsabilidade a disseminação do saber através de um maior envolvimento com a sociedade em

geral, prosseguindo o propósito da democratização do acesso ao conhecimento no sentido da
construção de uma sociedade mais justa e mais qualificada.

É portanto um espaço aberto a todos, convocando a participação de investigadores em todas
as áreas do conhecimento que queiram ensaiar novas metodologias e experimentar projectos

inovadores envolvendo práticas de investigação histórica. Promove-se, em particular, a investigação da história local e dos contextos de proximidade, estimulando o reconhecimento e

o recurso às fontes de história contemporânea, nomeadamente através das entrevistas orais,

visando a valorização da herança e do património material e imaterial. De tudo isto são também testemunho e exemplo os trabalhos feitos pelos alunos da Escola Secundária de

Camões, que se debruçaram sobre a história desse Liceu centenário que habitam todos os
dias. É dos nossos quotidianos que muitas vezes brota a história, nas rotinas e nos desvios
daqueles que, como nós, outrora habitaram os mesmos espaços. Os trabalhos que aqui fi-

guram são representativos desse olhar, que se quer crítico, gerador de novo conhecimento e
também de novos afectos, ou do seu fortalecimento.

Fazer História acontece por muitos caminhos. Cada estudo original tem a sua especificidade.
Cada um dos que aqui se publica significou uma experiência inovadora para os alunos. Cada
um dos alunos que se envolveu nesta experiência dirá das suas dificuldades, das suas surpresas e das breves angústias que experimentou nesta curta incursão pela investigação; poderá

também testemunhar o papel que esta experiência porventura desempenhou para a sua formação, estimulando o espírito de curiosidade e cultura científica.

Para o Laboratório de História do IHC e, individualmente, para cada um dos investigadores
envolvidos, esta experiência constitui uma oportunidade de aprendizagem renovada e portanto profundamente gratificante.

A cada um dirigimos o nosso agradecimento, desejando que tenham feito pequenas grandes
descobertas.
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Aos tutores, o nosso apreço pelo tempo, pela partilha de motivação e de paixão por aquilo
que é investigar, na esperança que esta tenha sido uma oportunidade para contagiar estes
jovens investigadores cuja qualidade e dedicação reconhecemos com imenso orgulho.

Aos professores da Escola Secundária de Camões, em especial à Professora Cecília e ao

Professor João Jaime Pires, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Todos os alunos
mereceriam professores com esta dedicação, generosidade, qualidade e empenho. Ficamos
gratos pela cumplicidade e expectantes por outros e novos desafios para que as utopias se
tornem realidades.

Maria Fernanda Rollo
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INTRODUÇÃO
O tema que se propõe apresentar, Amor de Perdição: o espelho do sentimento? — A Literatura

do Romantismo na sociedade oitocentista portuguesa, insere-se no módulo 5 do programa de
História A de 11ºAno — O Liberalismo — Ideologia e Revolução, modelos e práticas nos
Séculos XVIII e XIX.

Ao longo do processo de realização do trabalho, a temática e a problemática foram-se alte-

rando, de modo a ficarem mais objectivas, e também foram feitos ajustes de acordo com as
pesquisas realizadas e as reuniões com a orientadora Sofia Diniz, do IHC.

Procuraremos, então, ao longo do trabalho, responder à problemática “Foi Camilo Castelo
Branco um homem do seu tempo? De que forma é que a sua obra Amor de Perdição espelha o
movimento Romântico em Portugal e a sociedade oitocentista?”

Para tal, contextualizaremos o Romantismo, de forma a podermos justificar o seu surgimento

e características, tanto a nível europeu como a nível nacional. Partiremos da análise de pinturas
e textos românticos em tom de comprovativo de toda a corrente artística romântica.

Numa segunda parte do trabalho, discorreremos sobre a vida de Camilo Castelo Branco, au-

tor da obra em estudo, e tentaremos compreender de que forma o seu percurso atribulado
influenciou a sua escrita, através da justificação de que ele próprio é um herói romântico. Pos-

teriormente, faremos um estudo de caso de Amor de Perdição, justificando de que forma é que
a obra poderá ser ou não uma manifestação artística do sentimento e da sociedade oitocentista
portuguesa.

Como metodologia de trabalho, começámos por ler a obra em estudo, seguindo-se leituras

de outras obras — base do Romantismo em Portugal e das suas origens. Escrevemos toda a
parte histórica do trabalho, a partir da análise do que lemos, e, posteriormente, procedemos
à execução do que difere o nosso trabalho de uma súmula: a análise do movimento literário
a partir do Amor de Perdição e a influência de Camilo enquanto escritor romântico. Durante

todo o processo de feitura fomos contactando e tirando dúvidas com a nossa tutora do IHC,
Sofia Diniz, a quem agradecemos muito todo o apoio, que foi indispensável.

Utilizámos uma fonte primária interessantíssima, uma edição fac-similada do manuscrito
8

original do Amor de Perdição, seguido de uma “desmistificação” por texto corrido e comentários

de Maximiano de Carvalho e Silva e Aníbal Pinto de Castro. O manuscrito original está

no Brasil, e esta é uma edição inédita em Portugal. Procedemos à análise do mesmo, dando
também um cunho pessoal através do uso de uma fonte primária preciosa como esta, que é a
5ªedição, revista e prefaciada, entre 70 únicos exemplares no nosso país.

As razões que nos levaram a escolher este tema e obra foram a paixão pela Literatura. Con-

sideramos mais interessante discorrer sobre algo de que gostamos realmente, indo, portanto,
para além da História em si.

Também a série televisiva da RTP A Ferreirinha (2004) teve grande influência na escolha deste tema, por retratar a sociedade oitocentista portuguesa, bem como a vida de Camilo Castelo
Branco e Ana Plácido, sua paixão.

Procedemos à revisão e reescrita do trabalho consoante as indicações da professora, assim
como as da tutora Sofia Diniz, do IHC.

Na feitura do presente trabalho, não seguimos as normas do novo Acordo Ortográfico.

9

1. O Romantismo como efeito do Liberalismo
Com este capítulo pretende explicar-se a conjuntura sócio-política da Europa no século XIX,
e de que forma é que o Romantismo surgiu como sua consequência, bem como a análise do
movimento.

Para se justificar o conceito de Romantismo, é necessário compreender que este sofreu diversas
alterações ao longo dos séculos.

O adjectivo “romantic” designava, na Inglaterra seiscentista, todo um meio medieval dos romances de aventuras. Já no século XVIII, o termo ganha outra dimensão. É nesta altura que se

começa um desapego ao culto da razão, substituindo-o pelo sentimento excessivo e comoção

da alma. “Romantic “ passa, com efeito, a designar os aspectos melancólicos e selvagens da na-

tureza. Assim, a conexão entre os romances e o adjectivo desvaneceu, e mesmo alguns filósofos,
como Rosseau e Letourneur definiram romantique como algo alusivo ao poder da emoção.

Mas é no século XIX que o conceito de “Romantismo” se corporiza, por oposição ao

Classicismo, diferença que Friedrich Schlegel (1772-1829), filósofo alemão, estabeleceu

em Curso de Literatura Dramática. Charles Baudelaire (1821-1867) chega até a explicar o

Romantismo como uma forma de sentir, que se define como intimidade, pluralidade, cor e
aspiração ao infinito (Ribeiro 2010, 5).

O Romantismo foi, sem dúvida, um movimento político, filosófico, e sobretudo artístico. Com
efeito, é impossível justificar o Romantismo sem entender a conjuntura sociopolítica do século
que o abrangeu.

O movimento surgiu em resposta a uma atmosfera revolucionária que singrava na Europa

nos meados do século XIX. Nasceu na Alemanha e em Inglaterra, devido a factores como a

constante supremacia da alta burguesia possidente, a Guerra dos 30 Anos1 e as invasões napoleónicas.

Foi em França que o movimento se propagou como consequência dos ideais liberais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. “Em rigor, nenhum romântico de-

fendeu o ancien regime (...). Os ideais da Revolução Francesa, em contrapartida, concitaram o

entusiasmo e o apoio de alguns dos grandes românticos ingleses (...) e alemães” (Aguiar e Silva
1997, 490).

1. Guerra dos 30 Anos: diversas guerras que ocorreram entre 1618 e 1648 por motivos religiosos, comercias ou territoriais. A maioria destas guerras foram entre reinos e nações europeias e tiveram a Alemanha como cenário.
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Enquanto que em Inglaterra o Romantismo se apresenta como uma fase de evolução contínua,
em França surge, a par de uma revolução artística contra os modelos clássicos, uma ruptura
definitiva com o passado. Factores como o ócio de uma aristocracia fortemente luxuosa em

Versailles — a par de uma burguesia em ascensão —, a Guerra dos 30 Anos, a revolução francesa de 1784 foram factores favoráveis ao despoletar do Romantismo.

O Romantismo teve duas fases distintas no crescer do movimento. Toda a Europa estava ocorrente do despotismo de Napoleão, e, com efeito, opôs-se o tradicionalismo nacional contra o
imperador. Até cerca de 1815 foi conservador (Congresso de Viena2). Depois, com a queda do

império napoleónico, o Romantismo entrou numa fase revolucionária, em que a preocupação
com o futuro da Europa era o principal objectivo (cf. Barreiros 1983, 10).

Em Portugal, a revolução liberal ocupou várias etapas. Como antecedentes, temos o
descontentamento dos portugueses face ao declínio comercial que o país enfrentava, bem

como face à falta de consciência da Regência, acerca das tensões políticas e económicas, pois

ignoravam-nas ou diminuíam os seus efeitos (cf. Marques 1977, 85). Várias tentativas de
resolução deste assunto foram feitas. Em 1820, o Exército revoltou-se e formou uma Junta

Provisional do Governo Supremo do reino, com o objectivo de adoptar uma Constituição.
Este projecto fracassou mas, a 15 de Setembro do mesmo ano, os revolucionários conseguiram

expulsar os regentes do poder, e formou-se então um novo governo, comandado por Gomes
Freire de Andrade, a par de um grupo de juristas como Ferreira Borges, Fernando Tomás
e Silva Carvalho. D. João VI verificou que os revolucionários não conseguiam manter um

governo estável, pois não estavam ainda satisfeitos: pretendiam reunir as Cortes Gerais e
recuperar a situação anterior com a ex-colónia brasileira. No entanto, durante algum tempo

este Governo dominou, e chegou mesmo a conseguir o que era pretendido — extinguiram a
Inquisição e aboliram os privilégios feudais.

O golpe e a gota de água foi a proclamação da independência do Brasil, em 1822, uma vez
que um dos principais objectivos da Revolução fracassara (cf. Marques 1977, 87). Perante o

descontentamento da população, o monarca prometeu uma nova Constituição que agradasse
a todos.

O infante D. Miguel, filho do rei, apresentou-se sempre como anti-constitucional, e liderou
2. Congresso de Viena: reuniões que decorreram entre Setembro de 1814 e Junho de 1815, com o objectivo de reorganizar o território e devolver a supremacia às potências envolvidas (Inglaterra, Prússia, Rússia e Inglaterra), que a tinham
perdido durante as invasões napoleónicas.
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uma revolta em 1823, a Vilafrancada, após a qual foram formados dois centros políticos: a

extrema direita, de D. Miguel e seus apoiantes, e a esquerda moderada, apoiada pelo rei e
pelo Governo. Em 1829, deu-se a Abrilada, de onde a ala esquerda saiu vitoriosa e obrigou

D. Miguel a exiliar-se. D. Pedro, filho outro do monarca, que estivera no Brasil e ajudara à

proclamação da independência da ex-colónia como imperador, através do Grito do Ipiranga,
“Independência ou morte!”, outorgou uma nova Carta Constitucional em 1826. Tomou o po-

der e assinou que, por impossibilidade de reunião das coroas portuguesas e brasileiras, abdicou

a favor da filha pequena, Maria da Glória, na condição de que casasse com o irmão, D. Miguel.
A profunda instabilidade foi dando ao povo revolucionário português um desejo de “individualismo colectivo”, ou seja, apenas o povo interessava, começou a surgir a noção do “eu” su-

pervalorizado. Durante este período começou a primeira fase do Romantismo, caracterizada
pelo nacionalismo, como veremos mais adiante. Assim nasceu o Romantismo em Portugal, já

influenciado pelos Romantismos estrangeiros, como veremos mais à frente, bem como pelo
pré–Romantismo que já existia no nosso país, com autores como Bocage.

D. Miguel, casado com a sobrinha, dissolveu as Cortes e instaurou um regime de despotismo.
Após um período de descontentamento por parte dos portugueses, deu-se uma Guerra Civil
(1828-1834) entre os dois irmãos. D. Miguel tinha a vantagem de ter, a seu lado, mais de 8000

homens, mas D. Pedro, apesar da minoria de combatentes — entre eles exilados liberais e

alguns ajudantes franceses e britânicos, tinha novos e puros ideais apelativos aos portugueses
revolucionários.

“Revoltas, assaltos, vinganças, ajustes de contas e tumultuosos de vária ordem intensificavam-se agora cada vez mais, sem que se conseguisse pôr cobro à espiral da violência. Desde então as coisas iriam correr de mal a pior para os exércitos de D. Miguel.”(Martins da
Silva 1998, 79 apud Mattoso et al. 1998).

A verdade é que, apesar de pequeno em número, o exército de D. Pedro já adivinhava a vitória,
que efectivamente aconteceu.

Nos entretantos, tinha já, em 1836, Passos Manuel, figura liberal, posto em vigor a Constituição de 1822.

Nesse mesmo ano, em Setembro, houve outra revolução como reacção da burguesia industrial

urbana e das classes médias contra a alta burguesia possidente. Houve sucesso, mas, uns anos
depois, já Costa Cabral instaurava um novo regime de direita, repressivo — o cabralismo.
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Claro que as repercussões desta opressão se sentiram na população que, em 1846, organizou a

Revolução da Maria da Fonte. Aqui se iniciou o processo da Regeneração, caracterizado pelo
esforço de modernização e melhoramento económico de Portugal, que durou 17 anos. Conseguiram expulsar Costa Cabral e D. Maria II, instaurando-se definitivamente o Liberalismo
em Portugal.

Esta instabilidade política e social contribuiu para aumentar o desejo do “eu” no valor máximo,
bem como a ascensão da burguesia.

O período da Regeneração acompanhou a Patuleia — a guerra civil que se deu entre 1846
e 1847, em que disputavam os Cartistas apoiantes da Carta Constitucional de 1826, e os

Setembristas, que defendiam a Constituição de 1838. Este período terminou por cerca de
1868.

Em 1862 publica Camilo o romance em estudo neste trabalho, Amor de Perdição, que contém
uma forte crítica à sociedade, como veremos mais à frente, bem como de uma forma política

como vivencial. Veremos também, no capítulo 3. em que medida a vida do autor, que vivenciou
a época anteriormente descrita, se reflecte na sua obra.

1.1. Características do movimento Romântico
Com este capítulo pretendos caracterizar o Romantismo, como efeito do Liberalismo. A par

disto, escolhemos pinturas de autores portugueses e europeus, como forma de ilustração das
caracteríticas enunciadas.

Como explicámos anteriormente, o movimento caracteriza-se pela liberdade em termos de

forma, temática, estilo e até pessoalmente, e pelo desapego total aos valores clássicos e racionalistas do século XVIII. Reparemos na obra La Libertè guidant le peuple (Anexo 1, p.42).

Acreditamos que o monte de cadáveres representará todos aqueles que lutaram “de corpo e
alma” para que os valores liberais triunfassem, e servem aqui de pedestal ou apoio para a Liber-

dade, que aqui se ergue, representando a Nação Francesa. Esta Liberdade poderá representar,
até mesmo, uma “mulher - anjo”, dotada de virtudes, embora a sua robustez possa significar a

força, não física, mas sim a que moveu o povo francês e a população europeia a lutar por aqui-

lo em que acreditavam. É como que um acto de auto-afirmação (AAVV 1990, 186-187). Os
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restantes homens figuram, cremos, todas as classes sociais. O homem de fato preto e chapéu

alto poderá representar algum burguês, e os lutadores mais atrás, já esfarrapados, pertencerão,
portanto às classes operárias. Note-se também a importância da luz, que tem o seu foco na
figura feminina, e a cor.

O “eu” é colocado num pedestal, que indica o valor máximo enquanto culto de personalidade.
Contudo, este “eu” supervalorizado é apresentado como alguém que pratica a introspecção ou

a autonegação, factor que está intrinsecamente relacionado com o mal du siècle, um tempo de

pessimismo, melancolia, desespero, cansaço e angústia de existir, quebrando todos os limites

impostos à sua liberdade, é um prazer contraditório do sentimento frustrado e infeliz, bem
como o isolamento do ser incompreendido pela sociedade. Com efeito, o romântico tem uma

visão apaixonada e veemente da vida e do mundo. O romântico é também nacionalista e

defende tudo o que incumbe à sua pátria, e gosta do medieval, por ter sido nesta altura que
a noção individualista de reino foi formada e por acreditar que o homem medieval não vivia
subordinado às convenções da sociedade e aprecia igualmente o folclórico, o exagerado. Outro

gosto especial do Romantismo é o culto ao fantástico e quimérico. Vejamos a pintura de
Francisco de Goya, O Grande Bode (Anexo 1, p. 42).

É-nos apresentado um bode de uma forma pouco usual, como que uma divindade com poderes curativos entre a população, que o admira e nele busca um refúgio. Repare-se na coroa de

espinhos, que nos remete para a Religião — coroa de Jesus Cristo — como um instrumento
de sacrifício e tortura. Pensamos que o pintor poderá querer transmitir que a figura do bode, o

tal “eu” supervalorizado, é como um salvador da nação. É uma “denúncia enviesada de qualquer
religião que se baseie na obscuridade e na esterilidade intelectuais” (Rufach e Pena 1990, 62).

De modo a expor a sua demais fantasia e espontaneidade, o romântico procura recorrer, na sua
arte, aos locais exóticos e a paisagens tumultuosas e sombrias, o locus horrendus, em oposição à

paisagem campestre e bela do locus amoenos, muito comum no Classicismo, focando também
os contrastes e as antíteses através da dicotomia “sublime-grotesco” (Sena 1974, 72). Compa-

remos então duas pinturas que ilustram perfeitamente esta dicotomia, A Estrada da Pena, de
João Cristino da Silva, pintor português, e A Abadia no Carvalhal, de Caspar David Friedrich
(ambas em Anexo, p.43).

Em A Estrada da Pena, o pintor apresenta-nos um cenário idílico, muito belo, calmo e har-

mónico, um caminho que irá dar ao Palácio da Pena, ele próprio uma manifestação artística do
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Romantismo. Ao invés, em A Abadia no Carvalhal, a paisagem já é tumultuosa, predomina o

tema mórbido e as cores escuras, bem como a destruição da Natureza que contribui para este

locus amoenos que já referimos.

O Romantismo caracteriza-se também pelo gosto pela intimidade e comodidade, pelo senti-

mento da Natureza, apreensível ao contemplar o universo e a paisagem, a busca do sonho (ou
o devaneio do sonho acordado).

É também neste período que ganha sentido a exaltação das virtudes do indivíduo e um sentimento revolucionário e rebelde envolve todas as formas de arte, atacando a Revolução e o ex-

pansionismo napoleónico. Podemos, naturalmente, e como analisaremos mais à frente, inserir
a obra de Camilo Castelo Branco neste movimento, uma vez que contém todas as características que fazem dela um exemplar do Romantismo Português.

2. Literatura romântica na Europa
Neste capítulo pretendemos caracterizar a literatura Romântica europeia. Para tal,
arranjaremos exemplos de várias obras literárias pertencentes a este movimento, que
possam ilustrar as características abaixo descritas.

O objectivo deste capítulo é também entender o movimento literário romântico para,
mais adiante, perceber como é que Amor de Perdição é seu reflexo.

Não podemos definir o Pré-Romantismo como um movimento isolado de características

e estética próprias, uma vez que este é uma amálgama de valores e tendências tanto do

neoclassicismo como do rococó (Lopes e Saraiva 1985, 710). No entanto, podemos defi-

nir o movimento Romântico, pois este é já um ideal maturo e desenvolvido, com diversas
características, que apresentaremos de seguida.

2.1. Características da Literatura Romântica
2.1.1. Repúdio dos rigores impostos pelo Classicismo
O escritor romântico procura ser livre na sua escrita rejeitando os rigores clássicos; substitui a
mitologia pelo paganismo ou por uma visão cristã.

Vejamos o exemplo da passagem da obra O Romance dum Homem Rico, de Camilo Castelo

Branco. Note-se a profunda substituição da Razão pela Religião. Em Deus, o narrador encon15

tra um refúgio, uma única razão de ser e de sentir.
“Se a felicidade — a da consciência, entendo — é obra do acaso, o acaso é a lei de Deus
na ordem do mundo. O paradoxo salta! Não serei eu quem peça a Deus o milagre de
fazer-se absurdo por meu respeito, até ao ponto de pôr à minha disposição uma cadeia
de acasos felizes. (...) a razão depurada dos sedimentos da antiga culpa, no crisol do
Envagelho, é Deus. Deus não é somente puro amor, é pura razão também.
(...) Se as paixões me apagaram esta luz bendita, a quem pedireu eu a esmola douta luz,
se não a Deus?” (Castelo Branco 1816, 29).

O escritor renega também o uso da retórica; excluí a forma de soneto — considerada a forma
mais perfeita de poesia — e as noções de métrica e versificação; procura apresentar personagens egocêntricas e carregadas de traumas, misantropas e solitárias, ao contrário da per-

sonagem equilibrada que gosta de viver em sociedade e que busca verdades em vez de viver

assombrado por incertezas; apresenta a mulher sob a forma do binómio “mulher-anjo/mulher-

demónio” (Sena 1974, 71-72), ao invés da mulher-deusa clássica por quem nutre muito amor;

Esta dicotomia é muito comum tanto na poesia como na prosa. Repare-se no poema Anjo és,
de Almeida Garrett.

“Anjo és tu, que esse poder
Jamais o teve mulher,

Jamais o há-de ter em mim.
Anjo és, que me domina

Teu ser o meu ser sem fim;
Minha razão insolente

Ao teu capricho se inclina,

E minha alma forte, ardente,
Que nenhum jugo respeita,
Covardemente sujeita

Anda humilde a teu poder.
Anjo és tu, não és mulher.

Anjo és. Mas que anjo és tu?
Em tua fronte anuviada
Não vejo a c’roa nevada
Das alvas rosas do céu.
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Em teu seio ardente e nu
Não vejo ondear o véu

Com que o sôfrego pudor
Vela os mistérios d’amor.

Teus olhos têm negra a cor,
Cor de noite sem estrela;

A chama é vivaz e é bela,

Mas luz não têm. — Que anjo és tu?
Em nome de quem vieste?

Paz ou guerra me trouxeste
De Jeová ou Belzebu?”

O sujeito poético apresenta a mulher como um anjo, idílica, cuja beleza o domina; no entanto, ela tem poder sobre ele, alma forte, sem pudor, de olhos negros sem luz, e associa-a

ao diabo. Ou seja, a personagem é, concomitantemente, mulher-anjo e mulher-demónio.
Há também o recurso à paisagem tumultuosa como estado de alma, contrária à paisagem

aprazível de harmonia e paz. Como exemplo desta paisagem/cenário tenebroso, obser-

vemos o excerto da obra O Último Adeus, de Honoré de Balzac, onde se cria toda uma
natureza desconcertante.

“Uma trovoada espreitava, iminente (...) no horizonte grandes nuvens negras, nuvenzinhas acastanhadas marchavam rapidamente, (...) a atmosfera comprimia para
baixo os esquetados vapores da terra. Cercado de altas florestas que o privavam de
ar (...) a floresta parecia sedenta. As aves, os insectos, tudo parecia mudo, e as copas
das árvores dir-se-iam imóveis.” (Balzac 1819, 6).

2.1.2. Gosto pelo disforme, tenebroso e fantástico
O escritor romântico revela um gosto pelo disforme e o tenebroso, bem como pelo nocturno, uma vez que a noite acarreta consigo a lugubridade e obscuridade.

Note-se que na obra Amor de Perdição, as cenas mais relevantes da obra ocorrem de

noite, são exemplos a morte do herói Simão Botelho, seguido do suicídio de Mariana; a
morte de Teresa; a leitura da última carta de Teresa a Simão. Estes quatro quadros são

os momentos mais trágicos de todo o livro, e Camilo escolhe a noite como seu cenário
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justamente devido a todo o simbolismo dela.

O autor recorre à análise psíquica em tom de comentário ou confidência ao leitor, estabelecendo, portanto, uma relação de intimidade.

Por sua vez, é igualmente comum o culto do fantástico, motivado pela presença da imaginação, do sobrenatural e do mistério. Ao contrário do Classicismo, o romântico tem

uma visão subjectiva da realidade e apresenta a própria opinião. É também neste mundo

quimérico, propício à reflexão, que o escritor encontra um escape para os seus problemas,
refugiando-se muitas vezes na criação ou no sonho. Note-se a passagem da obra Noites

Brancas, de Fiódor Dostoievsky.

“Era uma noite maravilhosa, uma dessas noites que apenas são possíveis quando
somos jovens, amigo leitor. O céu estava tão cheio de estrelas, tão luminoso, que
quem erguesse os olhos para ele ver-se-ia forçado a perguntar a si mesmo: será possível que sob o céu assim possam viver homens irritados e caprichosos? A própria
pergunta é pueril (...) Ao meditar sobre senhores caprichosos e irritados, não pude
impedir-me de recordar a minha própria conduta — irrepreensível, aliás — ao longo de todo esse dia.” (Dostoievsky 1848, 5).

Compreendamos então a influência da noite no discurso reflexivo e memorial, bem como
a introspecção acerca dos próprios actos.

2.1.3. Estilo e linguagem
Enquanto que no Classicismo tudo é descrito de modo abstracto e inexacto, no Romantismo predominam os recursos estilísticos, como a adjectivação e a hipérbole — que

conferem o tom exagerado e ajudam a conferir verosimilhança à escrita. No entanto, o
vocabulário é pouco erudito, é um registo mais familiar do que formal. Tudo é muito

pormenorizado e pictórico. O romance é escrito na terceira pessoa, narrador omnisciente.
Observe-se o exemplo do excerto da obra Werther, de Goethe. Reparemos no exagero de
exclamações e adjectivações.

“Ora aqui tenho a minha gente razoável! — exclamei sorrindo — Paixão! Embriaguez! Loucura! Homens morais, sois de uma impassibilidade maravilhosa! (...)
aquele homem está bêbedo ou é doido! Corai, porque deverei corar, vós que não sois
nem bêbedos nem doidos!” (Goethe 1744, 68-69).
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Ao contrário da Literatura Clássica, a Literatura Romântica não é um universo fechado

de valores e ideias, mas sim uma confissão e até conselho do autor para com o seu leitor,
por vezes até em tom de crítica ou denúncia social.

2.1.4. Herói Romântico e o Individualismo
O herói romântico é motivado pelos conflitos com o outro e com a sociedade, mas sobretudo

consigo mesmo, e tem a capacidade de se transformar pelo amor. Geralmente esse amor acar-

reta sofrimento e tragédia, que conduzem a situações extremas (como o suicídio, por exemplo),
mas é fiel à pessoa amada.

O herói é individualista, frívolo e autocentrado, demasiado preocupado com os seus devaneios
ou paixões impossíveis. Muitas vezes, estes devaneios conduzem ao irracionalismo. Passa também dificuldades, tanto a nível emocional, como financeiro ou até familiar.

2.2. Romantismo literário português
Com este capítulo, pretendemos analisar mais profundamente o movimento Romântico por-

tuguês na Literatura, e compreender a vertente histórica que originou o seu surgimento e
características no nosso país.

“Procurar compreender o Romantismo e o Romantismo de Camilo é, ao mesmo tempo,
procurar compreender-me e à nossa época: é através do olhar de hoje, de um certo enquadramento crítico e teórico, que diz o que somos, que interpretamos o passado; o que
acontece na História, como o que um texto significa,(...) tento compreender a sua obra
num contexto que significo romântico, dando ao termo, ao concerto de valores culturais
e modos de arte, um particular entendimento do que foi a literatura então.” (Ferraz 2011,
175-176).

É de facto necessário compreender em que contexto surgiu o próprio Amor de Perdição para
uma análise tanto da obra como do movimento literário em questão.

Entenda-se primeiramente que o Romantismo literário português surgiu como imitação dos

valores dos restantes países europeus, onde o movimento já se difundia desde 1744, na Alemanha, com Werther, de Wolfgang von Goethe.

Muitos partidários de D. Pedro, aquando das lutas civis entre miguelistas e liberais, tiveram

de se exilar em França e em Inglaterra. Entre estes exilados estavam Garrett e Herculano, que
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começaram a contactar com o Pré-Romantismo e o início do Romantismo nos outros países

europeus. Ainda nos locais de exílio começaram por produzir a nova Literatura, publicando
primeiro em Paris e em Londres, e só mais tarde trazida para Portugal (cf. Barreiros 1983,1213). Não deixa de ser curioso que, entre os anos 40 e 60, livrarias como a Viúva Bertrand e
Filhos vendessem ainda obras teológicas, místicas e ortodoxas, como que ignorando que a
mentalidade e o gosto do público evoluíram (cf. Anselmo 1997, 157).

“De facto, o começo do nosso Romantismo nada tem de criação ao nível das ideias literárias. É antes um improviso a partir de ideias velhas e sobretudo, ideias políticas, as que
são inspiradas por uma revolução liberal assaz atrasada, copiada pelos moldes da Revolução Francesa.” (Machado 1979, 72).

Mas será realmente a literatura de Alexandre Herculano inovadora? Esta é uma polémica
interessante, contestada por vários autores. António José Barreiros, na História da Literatura

Portuguesa, diz-nos que Herculano se terá inspirado em alguns escritores românticos euro-

peus — efeito do seu exílio — como Walter Scott, Thierry, Guizot ou Hugo, e que nada de
novo trouxe para Portugal. Já Bernardette Capelo Pereira, em Dicionário do Romantismo Li-

terário Português, mostra que o escritor tem, de facto, um cunho original na sua obra, porque

conjuga a História e a Literatura, enquanto que por exemplo Scott se cinge apenas à parte
literária. Herculano tira partido dos seus conhecimentos enquanto historiador, e, apesar de
ter “importado” o romance histórico para Portugal — efectivamente não havia vestígio algum
deste tipo de Literatura no nosso país — superou os escritores de quem o forjou, pois soube
relacionar a História com a imaginação, sem que uma destruísse a outra.

Houve três fases ou gerações do Romantismo literário português. A primeira (1825-1840)

teve como principais autores Garrett e Herculano. Diz-se que o Romantismo Literário português teve o seu início em 1825, com a publicação de Camões, de Garrett. Mas é por volta

de 1840 que se dá o auge da primeira com a publicação de Um Auto de Gil Vicente (1838) e

Frei Luís de Sousa (1843), ambos de Garrett. Esta geração acompanhou as revoluções liberais
em Portugal, tendo como valores-base o amor, a natureza e o nacionalismo. Na segunda geração — também chamada de Ultra-Romantismo (1840–1860) — predomina o desespero, a

melancolia e o pessimismo, é um período de desequilíbrio do pensamento. Este período carac-

teriza-se pelo fatalismo e desejo de morte, com efeito, a escrita produzida durante este tempo

apresenta histórias melodramáticas e ufanas, coincidentes com o estado de espírito do escritor.
É nesta geração que se insere Camilo Castelo Branco com o seu tom trágico e merencório. O
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terceiro e último período (1860–1870 ) foi um tempo de transição do movimento romântico
para o movimento realista, anunciado por autores como Júlio Dinis e João de Deus. Neste

movimento, os escritores sentiram a necessidade de apresentar a realidade tal qual como ela é,
sem rodeios nem supervalorizações. A Literatura Realista tem também um pendor crítico, o
que se justifica na passagem de Uma Família Inglesa, de Júlio Dinis.

“A causa disto é o sermos nós uma nação pequena e pouco à moda, acanhada e bisonha
nesta grande e luzidia sociedade europeia, onde por obséquio somos admitidos, dando-nos já por muito lisonjeados, quando os estrangeiros se deixam, benevolamente, admirar
por nós.” (Dinis 1868)

3. Camilo Castelo Branco,
o herói da Literatura Romântica Portuguesa
Neste capítulo pretende chegar-se à conclusão da primeira questão colocada na problemática,
Foi Camilo Castelo Branco um homem do seu tempo?

3.1. Camilo — o homem
É nossa intenção avaliar se o percurso e vida atribulada do autor influenciaram a sua escrita e
obra, e também compreender até que ponto é que o próprio é um herói romântico.

“Uma personalidade domina a segunda geração romântica e pode considerar-se como
o seu representante típico e superior, quer pelo temperamento, quer pelo caudal da sua
obra e pelo extenso público a quem interessou (...)” (Lopes e Saraiva 1985, 843).

Camilo Castelo Branco nasceu a 16 de Março de 1825 na Rua da Rosa, em Lisboa. Foi regista-

do como filho de mãe incógnita, que se diz ter morrido teria ele dois anos. Não há, hoje ainda,
certezas acerca desta mãe: “Aos dois anos perde a mãe (de nome — Jacinta Rosa do Espírito

Santo (?) – e progenitura não garantidos.”(Ferraz 2011, 88). O pai, Manuel Joaquim Botelho
Castelo Branco faleceu em 1834, com efeito, deixando o filho órfão. Dois anos depois, parte

para Vila Real com a irmã Carolina Rita para viver com a tia, Rita Emília Castelo Branco, com
quem passa grande parte da sua infância. Ao padre António de Azevedo, cunhado da irmã, se

deve a educação escolar e literária do autor. Aos 16 anos, casa com uma jovem de 15, Joaquina

Pereira de França, com quem tem uma filha, Rosa (1843-1848), e nesse mesmo ano ingressa
21

na Escola Médico-Cirúrgica no Porto, onde não concluí os estudos por se dedicar mais à vida

boémia do que à vida académica. Por cerca de 1846 enamora-se de Patrícia Emília e juntos
fogem de Vila Real para o Porto, onde posteriormente viriam a ser presos na Cadeia da Rela-

ção do Porto, por adultério. É com esta jovem que tem uma segunda filha, Bernardina Amélia,
separando-se portanto de Joaquina Pereira de França.

Por cerca de 1850, sofre uma crise espiritual, motivo que o leva a ingressar no seminário do

Porto. Publica nesse ano Anátema e conhece Ana Plácido, sua paixão, que era já casada com
Manuel Pinheiro Alves. O amor mútuo levou os amantes a fugirem para Lisboa, enquanto no

Porto se falava já dos escândalos amorosos e do adultério cometido. Ana Plácido parte, portanto, com o amante e o filho adulterino, Manuel Plácido. Camilo torna-se um autor muito famoso em Portugal, bem como jornalista, pela participação em diversos jornais como O Nacional
ou Semana. Em 1860, o casal é preso na Cadeia da Relação do Porto por adultério — processo

desencadeado por Manuel Pinheiro de Alves. Durante esse tempo, escreve Amor de Perdição,

e citando o próprio “Escrevi o romance em quinze dias, os mais atormentados de minha vida”.
(Castelo Branco 1862,27). A obra é publicada no Porto em 1862, ano em que é libertado da
prisão, e parte então com Ana Plácido para Lisboa. Em 1863, nasce Jorge e um ano depois
Nuno, filhos legítimos do casal. Continua a publicar romances célebres, como Amor de Salva-

ção (1865), A Queda dum Anjo (1866), A Filha do Regicida (1875), entre muitos outros que
tornaram o autor emblemático em Portugal.

É então que, por cerca de 1870, começa a ter problemas de visão, mas não cessa de escrever,
“Obrigado a viver do que escreve, Camilo passa a última fase da sua vida num crescendo de

tragédia; afligem-se as dificuldades de dinheiro, (...) e o avanço implacável da cegueira. (...)
Dependendo exclusivamente de seu trabalho literário, não pôde nunca dar-se ao gosto de
construir um romance de fôlego, (...)”. (Lopes e Saraiva 1985, 845). O autor vai escrevendo

com uma velocidade estonteante, enquanto cuida da família e luta pelo título de Visconde de
Correia Botelho. O filho Jorge enlouquece e o nosso autor comparticipa no rapto da namora-

da do filho Nuno. A instabilidade emocional invade-o, e o padecimento dos olhos agrava-se.
Em 1888, praticamente cego, casa-se com Ana Plácido. Atinge então o auge da sua carreira, e
inúmeras personalidades, como D. Pedro, homenagearam-no.

“Mas os sofrimentos físicos, morais, pecuniários, o tédio de todas as aventuras, sobretudo
da última, preparam nela mais uma vítima de psicose romântica do suicídio, acabando
por se matar com um tiro de pistola, em 1890, depois de ter perdido a esperança de re22

cuperar a vista”. (Lopes e Saraiva 1985, 845).
É então a 1 de Junho de 1890 que Camilo Castelo Branco se suicida, em São Miguel de Seide,
perante a família desgraçada.

Em suma, podemos concluir que o escritor foi efectivamente um homem do seu tempo, uma
vez que a sua vida desgraçada surge como pano de fundo dos seus romances.

3. 2. Camilo — herói romântico?
Poderá Camilo Castelo Branco ser, ele próprio, um herói romântico? Com este capítulo pretendemos responder a essa questão, a par de perceber, mais adiante, de que forma é que a sua
vida e o seu percurso influenciaram a sua obra e o próprio Amor de Perdição.

Maria de Lourdes Ferraz, em Ensaios Oitocentistas, diz-nos que a obra do autor não teria

tido um impacto tão forte no público, se ele próprio não tivesse vivido as tragédias que nos
apresenta:

“Conhecimento do coração tinha Camilo que sobrasse (...) Não é, afinal, como actor que
sofre primeiro o que recita que Camilo consegue ser o autor que é?” (Ferraz 2011, 160).

Castelo Branco apresenta todas as características de um herói romântico, como analisaremos
em seguida.

3.2.1. Camilo enquanto herói romântico
3.2.1.1. Amor contrariado e vida desgraçada
Não há dúvida de que Camilo foi um apaixonado, movido por paixões em vão e, sobretudo,
irracionais.

A sua primeira paixão foi aos 16 anos, Joaquina Pereira de França, jovem dos seus 15, que logo
resultou em casamento (1841). Desde jovem que o autor se enamorou. O nosso herói, uns anos
mais tarde, veio a comentar com um amigo “Este casamento foi uma infâmia!”(casadecamilo.

wordpress.com/tag/joaquina-pereira-de-franca/). A verdade é que não há informações claras acerca deste
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casal, pois o nosso herói sempre escondeu este casamento. Uns anos mais tarde, enamorou-se
de Maria do Adro, relação igualmente curta, e chegou a usar o esqueleto desta para experiências médicas.

Mas as duas paixões mais polémicas do escritor — ou as que lhe conferem este carácter ro-

mântico — foram Patrícia Emília e Ana Plácido. Não há dúvida de que se terá encantado com

muitas outras mulheres, no entanto, a falta de informação acerca desse assunto obriga-nos a
destacar estas duas como as mais relevantes na sua vida.

O rapto inconsequente de Patrícia Emília, em 1846, prova a irracionalidade de nosso autor
enquanto apaixonado e herói romântico. Com efeito, as repercussões viriam a sentir-se, com a

ida de ambos para a Cadeia da Relação do Porto. Camilo foi movido pelo amor, não pensando
nas consequências que o seu acto poderia acarretar, tal como o herói romântico, que age por
impulso.

O caso mais célebre é o amor por Ana Plácido. O nosso herói parece não ter “aprendido a

lição”, pois para além de cometer novamente adultério, toma como seu um filho bastardo. O
seu devaneio amoroso leva-o a cometer actos por impulso.

Esta paixão foi recíproca, uma vez que também Ana Plácido proclamava o seu amor aos amigos: “Camilo é o homem de quem gosto, e o único que julgo capaz de fazer a minha felicidade.” (casadecamilo.wordpress.com 2011).

Outro factor que justifica esta paixão recíproca, di-lo Maria Amélia Campos em Ana, A Lú-

cida (2008):

“ Mas, finalmente, quem era esta mulher? Para uns, petulante, exigente, pretensiosa, excêntrica, amante de bizarrias. Para outros dotada de um carácter firme, nas convicções e
ideias, pois trocara a honra e posição social pela estrela funesta da sua paixão.”(casadecamilo.
wordpress.com 2008)

O casal pôs em causa a reputação e a posição social, tudo em prol da paixão. Há, com efeito,
uma supervalorização do amor acima de tudo, e um profundo irracionalismo para com a situação.

Para além disso, o nosso autor considerava-se um “desgraçado”, porque, para além dos seus
infortúnios amorosos, também não teve sorte com os filhos. Jorge enlouqueceu e foi internado
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num hospício. Escreveu Camilo ao amigo Tomás Ribeiro acerca de seu filho:
“O meu Jorge está no hospital dos alienados. Foi indispensável a reclusão para evitar-lhe os ímpetos de fúria. Chegou a bater na mãe. (...) Considero-o morto, perdido para
a família, que importa o mesmo. (...) Não há nada a esperar… A tristeza desta casa, e a
deplorável velhice dos pais daquele infeliz, menos infeliz que nós!” (casadecamilo.wordpress.
com 2014).

Também Nuno, que o próprio pai chamava de “estroina”, contribuiu para a desgraça da família Plácido-Castelo Branco, pois era adepto da vida boémia e do ócio, e o pai fez todos
os esforços para que ele casasse com uma rica herdeira, Maria Isabel Costa Macedo, que já

estava prometida a um primo. O nosso autor, como bom romântico, escrevia cartas em tom

de sedução a Isabel — assinando como Nuno — e a rapariga, de tão maravilhada, deixou-se

raptar, e casaram enfim. No entanto, este casamento durou pouco tempo. Uns anos mais tarde,
o jovem enamorou-se de outra senhora, de quem teve inúmeros filhos bastardos. A leviandade
de Nuno arruinava tudo o que de bom poderia ele dar ao pai, que nutria muito amor por uma
das netas, Camila, filha de Nuno, sobre a qual escreve aquando da morte dela (1884) :

“A criancinha tinha-me dado uma vida e uma alegria de empréstimo. O vazio que sinto
aos 58 anos não há, toda a natureza, uma sensação real ou quimérica que a encha.” (casadecamilo.wordpress.com 2013)

3.2.1.2. Conflitos com o outro e consigo mesmo
O escritor, tal como o herói romântico, teve diversos conflitos com os outros, digamos, a sociedade, como já vimos (preso por duas vezes na Cadeia da Relação do Porto, ambas por adulté-

rio; participação no rapto de Maria Isabel), e também a participação nas Revoluções Liberais,
como explicaremos mais adiante.

Mas, como bom herói, o principal conflito do autor deu-se consigo próprio. A família Castelo
Branco pertencia aos cristãos-novos,3 e o escritor desde cedo teve um contacto muito directo

com a religião Católica, em parte porque a sua educação espiritual e literária se deveu, como
já vimos, ao padre António de Azevedo. Do mesmo modo, aquando da crise de misticismo de

3. Judeus e/ou muçulmanos convertidos ao Cristianismo.
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que sofreu em 1850, — ignorando, com efeito, os valores católicos — ingressou num seminário

no Porto, de modo a poder resolver os conflitos que tinha consigo mesmo e as dúvidas acerca
da Religão. Pouca informação se sabe em relação a este seminário, mas calculamos que Camilo

tenha praticado alguns rituais típicos do misticismo, como a adoração a estados divinos e o es-

tudo da união do homem à Natureza. Esta crise veio a manifestar-se nas suas obras, sobretudo
em O Romance dum Homem Rico (1861), que, devido ao facto de nele se espelharem muitas

das interrogações acerca da Religião, o próprio considera o mais querido dos seus romances.
São exemplos desse conflito:

“(...) Disse aí que “a felicidade, o bem, a fortuna são dependências do acaso”. Quem isto
sente, não acha absolutamente necessária a intervenção da vontade divina nas contingências, meramente casuais, desta vida.” (Castelo Branco 1861, 28-19).
e ainda:
“(...)Basta-me Deus. Não posso duvidar de que Ele me está vendo. Sinto-O no repouso
da minha consciência. O coração está passado de dores, o espírito conturba-se de angustias (...) Basta que a consciência me diga “não devias padecer, porque és bom”, é Deus
quem lho diz.” (Castelo Branco 1861, 41).

Para além das manifestações nas suas obras, o autor foi redactor em dois seminários religiosos.
No primeiro, em 1852, O Cristianismo, publicou um conto intitulado Temor a Deus, mas

rapidamente foi excluído devido a exigências feitas por Camilo. Foi então redactor do semi-

nário seguinte, Família Católica (1853), em que se recuperaram ideias do seminário anterior.
Escreveu o próprio, sob pseudónimo, revelando um grande cepticismo em relação à religião e,
com efeito, ao seu conflito pessoal:

“O autor não crê na representação de Deus entre os homens porque não quer ultrajar a
divindade (...) o autor acredita que o diabo não é tão feio como o pintam.” (Cabral 1989,
263).4

3.2.1.3. Profundas dificuldades
Embora tenha nascido no seio de uma família aristocrata na província, a vida do escritor nem
4. Denote-se uma grande ironia, consequência do conflito pessoal que o assombrava.
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sempre foi a melhor. A começar pelo facto de que os pais não eram casados, depois a morte

deles. Camilo vê — órfão, apenas com o apoio da tia e da irmã. Talvez tenha sido graças à orfandade precoce que se tenha dedicado mais à vida boémia do que aos estudos.

O escritor padecia também dos olhos, sofria de diploplia e cegueira nocturna, o que lhe causou

muito desgosto, uma vez que tinha de escrever e não conseguia, e também porque nada conse-

guia ver, nem a mulher, nem os filhos, nem o mundo à sua volta, e isso causou-lhe um “atrofio”
considerável. Como podemos observar na fonte primária, cujas fotocópias apresentamos em

anexo, a própria letra de Camilo era bastante pequena e quase imperceptível, consequência
destes padecimentos.

Mas a sua maior desgraça, (para além dos pontos já referidos em 3.2.1.1.), foi a profunda po-

breza em que a família Plácido — Castelo Branco viveu. Condenado a viver do que escrevia,
Castelo Branco produz a um ritmo estonteante. Esta opção desagrada a muitos seus contemporâneos e investigaores, como a José-Augusto França, que consideram que a Literatura deve

ser produzida por gosto e dom, e não por obrigação. Devido a dificuldades financeiras, em
1883 a biblioteca de sua casa em S. Miguel de Ceide é leiloada.

“Possuidor de uma razoável erudição histórica, podia por isso Camilo escrever romances
desse tipo com certa facilidade e até com agrado, pois gostava de se voltar para o passado,
que considerava mesmo como o “único seguro e abençoado refúgio”.” (Castelo Branco
1974, 156).5

			

É, de facto, louvável, que o autor tenha escrito a obra em estudo em apenas quinze dias, num

ambiente de grande pressão, na Cadeia da Relação do Porto, como já justificámos anteriormente. Como podemos observar na fonte primária, que apresentamos em anexo, o escritor escrevia de uma forma bastante decidida e organizada, características imperativas a um escritor
como Camilo, que necessitava de redigir rapidamente. Há poucos riscos e indecisões, o que
nos mostra a genialidade do nosso herói.

Concluímos que o escritor foi, efectivamente, um homem do seu tempo. As características do

herói romântico conferem com a vida e percurso do autor, o que nos permite entender que,
primeiro, Camilo foi um herói romântico, e segundo, a sua vida desgraçada teve influência nas

suas obras, como por exemplo, as suas crises espirituais surgem reflectidas em O Romance dum
Homem Rico, ou as profundas dificuldades, reflectidas nas acções dos próprios heróis — como a
5. Note-se que este “refúgio” é importante para o autor, dados os factores negativos da sua vida.
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orfandade, por exemplo.

4. Amor de Perdição e a sociedade romântica oitocentista
Neste capítulo faremos a análise do movimento romântico a partir da obra escolhida, e tentaremos responder à questão colocada na problemática.

“O Amor de Perdição é porventura o romance mais popular de C.C.B”(Cabral 1989, 30). O
escritor foi considerado o criador da novela passional portuguesa, e com efeito, é Amor de

Perdição o seu romance mais célebre. Esta obra é então uma das referências base da literatura
romântica em Portugal.

4.1. A intriga do romance
Neste subcapítulo pretendemos abordar a intriga da obra, de uma forma muito geral, como
meio para a compreensão dos subcapítulos seguintes.

Amor de Perdição retrata a história que Camilo diz ser de seu tio Simão Botelho, e centra-se
no triângulo amoroso Teresa da Albuquerque — Simão — Mariana da Cruz. Simão, o herói

romântico de dezoito anos — como justificaremos mais adiante — é filho do corregedor de
Viseu, Domingos Botelho, e de Rita Preciosa. Tem três irmãs e um irmão. A relação que com

eles estabelece é má, no entanto é com a irmã mais nova, Rita, que tem muita cumplicidade.
O rapaz é uma desonra para a família, pois frequentemente participa em revoltas juntamente

com os colegas da faculdade de Coimbra, onde estuda Humanidades. No entanto, um dia,
apaixona-se Simão por Teresa, filha de Tadeu de Albuquerque, cuja paixão é recíproca, e pouco
usual para uma menina de quinze anos. O que saberia ela do amor? Camilo apresenta-nos a
personagem com um carácter muito forte e muito desenvolvido para quem tem a idade que

tem. Durante alguns meses o namoro do casal é secreto, devido a um forte antagonismo en-

tre as duas famílias. Tadeu descobre a verdade, e, não gostando do carácter liberal de Simão,
chama Baltazar Coutinho, seu sobrinho de boa linhagem, para casar com a filha. Teresa recusa
incessantemente, pois seu coração já pertence a alguém.

Entretanto, os Botelho mantêm uma boa amizade com o ferrador João de Cruz, que os aju-

dou muito no passado. O ferrador, pobre, tem uma filha, Mariana, de vinte e quatro anos, que
é muito bela e está apaixonada pelo herói da nossa história. No entanto, ela sabe que Simão

nunca gostará dela dessa maneira, embora mantenham uma relação de amizade muito forte.
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O rapaz confidencia-lhe tudo e Mariana apoia-o, mesmo sabendo que está apaixonado por
Teresa.

Ora, Tadeu, por não aceitar a recusa de Baltazar por parte da filha, coloca-a num convento.
Baltazar tem ainda uma última esperança e tenta matar Simão, fracassando, mas o herói acaba por o matar em legítima defesa, o que faz com que fique em risco de prisão. O casal envia
cartas como forma de expressão do seu amor, uma vez que não podem estar juntos. Diversos

factores se põe entre o amor de Teresa e Simão, como o facto de ela mudar de convento, ou o
antagonismo das famílias, ou a própria mãe do herói. Mas sempre os apaixonados se contactam através de cartas. Teresa adoece muito no segundo convento e sabe que irá morrer; no en-

tanto, carrega a esperança de ver o amado uma última vez. Várias tentativas de se encontrarem
são fracassadas.

Mariana tudo faz para ajudar o amado, e oferece-lhe algum dinheiro, dizendo que é de D.
Rita Preciosa. A família do herói, não concordando com a decisão de amar e querer estar com
Teresa, expulsa-o de casa, também pelo facto de ter cometido homicídio. Simão refugia-se em
casa de João da Cruz.

O herói escapa à prisão, mas terá de partir 10 anos para o degredo, ou seja, para a Índia. Re-

signa-se ao facto de nunca mais ver Teresa, por saber de sua fraqueza. Ao embarcar, Simão vê
a amada ao longe, no convento, e acena-lhe; a rapariga desfalece e ali morre, de desgosto e de
doença. Durante a viagem, Simão relê as cartas e acaba por falecer também uns dias depois. O

final trágico dá-se quando Mariana, sem razão de viver, uma vez que o seu Simão havia morrido, se atira para o mar juntamente com o cadáver do amado, e morre também.

4.2. A História dentro da história
Com este subcapítulo, pretendemos analisar a vertente histórica de Amor de Perdição.

4.2.1. Simão Botelho e o caractér revolucionário
O herói do romance é descrito, no início do livro, como um jovem arruaceiro, dado à violência e
amigo dos mais famosos perturbadores da Academia de Coimbra, onde estudava Humanidades. Mas o que de mais fascinante há em Simão é o seu carácter revolucionário, que provocava

medo entre a população de Viseu, como podemos comprovar com algumas passagens da obra:
“ O povoléu intacto fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor.”
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À semelhança de outras obras do Romantismo, as convicções e crenças do herói a favor da

Revolução Francesa eram muito fortes, o que provocava no seu carácter um desejo de rebeldia.
No capítulo seguinte, e após uma pequena contextualização histórica, escreve Camilo acerca
do herói:

“Difamá-los [Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins] na sua presença era afron-

tarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do
corregedor de Viseu defendi que Portugal devia regenerar-se num baptismo de sangue
(...)”(Castelo Branco 1865, 26).

“Um dia, proclamava o demagogo académico (...) aos poucos ouvintes que lhe restaram

fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da
ideia regicida (...) o jacobino, desarmado e cercado entre a escolta de archeiros, foi levado
ao cárcere académico, donde saiu seis meses depois. (...)”(Castelo Branco 1865, 27).

Confirma-se, então, que o Romantismo foi um movimento que se inspirou nas ideologias e
valores liberais, como aliás já vimos anteriormente.

4.2.2. Condição da mulher e os casamentos por conveniência
Tadeu de Albuquerque, pai de Teresa, queria afastar a filha do filho do corregedor, dadas as

inimizades entre as duas famílias, e pretendia que ela casasse com o primo, Baltazar Coutinho.
Aqui, Tadeu desvaloriza, como era comum naquele tempo (1805), a filha pelo facto de ela ser

mulher — ou rapariga. O objectivo deste casamento seria que Teresa esquecesse Simão, e vi-

vesse com um homem nobre e reconhecido. Até porque para Tadeu, tal como para a maioria
dos homens nos princípios do século XIX, “o casamento fundamentar-se-ia num amor sustentado e alimentado pela razão e não pela paixão.”(Castro 2000, 72).

Este é um aspecto típico da Literatura do Romantismo, baseado na exaltação e fidelidade pe-

los sentimentos convencionados , e na obra, vence todas as convenções em relação à submissão
da mulher, e valoriza, com efeito, a sensibilidade. Eis outros exemplos:

“(...) projecto de casar em breve a filha com o seu primo Baltasar Coutinho, de Castro
Daire, senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia. (...) Cuidava o velho,
presunçoso conhecedor das mulheres, que a bradura seria o mais seguro expediente para
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levar esquecimento daquele pueril amor a Simão.” (Castelo Branco 1865, 32-33)
“Quero que cases! Quero...! (...) Morrerás num conveto! (...) Se és uma alma vil, não me
pertences, não és minha filha, não podes herdar apelidos honrosos (...) Maldita sejas!”
(Castelo Branco 1865, 41)

A condição de Teresa enquanto mulher é tão desvaliada pelo pai, que o próprio fica atónito pe-

rante a coragem da filha ao negar o seu casamento com Baltazar e reforçar o seu amor por Simão.
e ainda:

“(...) o escritor denuncia estruturas morais duma sociedade atrasada em que a mulher não passa duma coisa que pertence ao macho, ao qual a “honra” concede mais direitos do que impõe

deveres.”(França 1974, 690). Consideramos que esta citação sumariza na perfeição tudo o que
foi dito neste subcapítulo, e é de facto, um retrato da sociedade oitocentista portuguesa.

Todavia, neste romance a mulher impõe-se. Teresa recusa-se a casar com Baltazar, mesmo que

isso implique o abandono do pai, está submissa ao amor e tudo fará para que ele prevaleça.

A personagem demonstra aqui um carácter muito forte, característica, aliás, da mulher-anjo.
Ainda que demonstre o desejo de emancipação, tal não lho é totalmente concedido, pois terá
de se recolher ao convento.

4.2.3. Retrato de classes
O primeiro contacto que temos com este retrato de classes é entre Simão e os seus amigos.
Diz o autor acerca do herói:

“Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se D. Rita lhe censura a
indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias (...)” (Castelo Branco 1865, 23).

A própria família, como de boa linhagem se tratava, não aprovava as companhias “inferiores”
que o filho escolhia, pois era considerado uma vergonha aos olhos da sociedade, ou um reparo
anti-AR.

Mas onde a diferença de condição social surge com mais incidência é no triângulo amoroso
Teresa — Simão — Mariana, que se denota tanto no desenrolar da acção como no próprio

discurso das personagens. Simão e Teresa terão uma fluência natural, e Mariana terá uma linguagem rústica. Vejamos a erudição de Simão na escrita desta carta a Teresa:
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“Há dias, lembrava-me que as tuas lágrimas lavariam da minha face nódoas do sangue
do enforcado. Esse pesadelo atroz passou. (...) Já fito os olhos no céu, e reconheço a prvidência dos infelizes.” (Castelo Branco 1865, 130).
O mesmo se passa com Teresa:
“Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça te esmagou, sem o esquecimento da
imagem desta dócil mulher, que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte?”
(Castelo Branco 1865, 185)
Já no discurso de Mariana encontramos mais recorrentemente a simplicidade. Veja-se o exem-

plo: “E vai eu, entro na casa, vou à cabeceira da cama, e trago uma clavina, e desfecho-lha na
tábua do peito. O almocreve caiu como um tordo, e não tugiu nem mugiu. Prenderam-me, e

fui para Viseu... “. (Castelo Branco 1865, 50). A repetição constante da copulativa “e” remete-nos para um discurso popular.

4.3. Amor de Perdição e a sociedade romântica oitocentista
Com este capítulo pretendemos chegar à resposta à questão colocada na problemática,

De que forma é que Amor de Perdição espelha o movimento Romântico em Portugal e a sociedade
oitocentista?

4.3.1. O espelho do sentimento
Para compreendermos como a obra poderá espelhar o sentimento do Romantismo, analisaremos as características do movimento presentes na obra.

4.3.1.1. Teresa e Mariana enquanto mulher-anjo
A mulher – anjo é, no Romantismo, uma personagem feminina dotada de virtudes quase divi-

nas, que fortifica o herói, dando-lhe alento e sendo confidente. Não é submissa e tem um forte
carácter, embora seja angelical e doce. A descrição destas personagens está sempre relacionada
à cor branca (pureza), à calma e à formosura. Estas características aparecem distribuídas nas
personagens de Teresa e Mariana.
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De Teresa de Albuquerque, não há muitos retratos físicos que a possam classificar como mulher-anjo.

“(...) quem é uma menina muito branca, alva como leite, que estava ali agora numa janela? “(Castelo Branco 1865, 96).

Mas é no carácter psicológico da rapariga que denotamos uma força inderrubável na personagem.

“É mulher varonil, tem força de carácter, orgulho fortalecido pelo amor, desapego das
vulgares apreensões, se são apreensões a renúncia que uma filha fez do seu alvedrio às
imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai.” (Castelo Branco 1865, 39).

Também no próprio discurso de Teresa denotamos essa insubmissão e coragem perante o pai
e o mundo:

“Decerto não caso; morro, e morre contente, mas não caso.” (Castelo Branco 1865, 71).
Teresa é igualmente leal no seu amor por Simão, e tão doce nas palavras:
“Sofrerei tudo de amor de ti.” (Castelo Branco 1865, 29).
“Ó meu querido Simão, que será feito de ti?... (...) Eu já não peço a Deus senão a tua
vida.” (Castelo Branco 1865, 66).

Mariana, ao invés, representa uma confidente sempre ao lado do herói. O seu amor pelo rapaz
é tão forte que tudo fará por ele. É-nos descrita assim:

“O ferrador tinha uma filha, moça de vinte e quatro anos, formas bonitas, um rosto belo
e triste.” (Castelo Branco 1865, 48);

“Mariana fitou os seus grandes olhos azuis no rosto do académico.” (Castelo Branco
1865, 102).

“Esta é bem mais bonita do que a fidalga!” (Castelo Branco 1865, 111).

A filha do ferrador ama Simão, mas sabe que ele nunca olhará para ela, dada a diferença social
33

entre ambos. No entanto, surge sempre como confidente do herói, ajudando-o nos momentos

mais difíceis. No final do romance, Mariana já nada é, porque se entregou totalmente ao ama-

do, e, uma vez que ele próprio já falecera, esta mulher–anjo nada tem a fazer em terra, o que
a leva a suicidar-se junto do corpo do rapaz, sempre submissa, sim, mas ao amor que por ele
nutre. É, então, um desfecho trágico, característico do movimento literário romântico.

4.3.1.2 Transformação do herói por amor
Geralmente, nas obras românticas, o herói muda o seu carácter, de violento para suave, efeito

causado pelo amor. Simão abandona, com efeito, a sua faceta revolucionária e violente, a partir
do momento em que se apaixona por Teresa:

“No espaço de três meses fez-se a maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As
companhias da ralé desprezou-as. O campo, as árvores, e os sítios mais sombrios e ermos

eram o seu recreio. (...) Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o
que parecia absurda reforma aos dezassete anos.” (Castelo Branco 1865, 27).

4.3.1.3 Baltazar enquanto anti – herói
Baltazar surge como personagem opositora ao amor de Teresa e Simão. Esta personagem é,
com efeito, uma personagem negativa que contraste como o nosso herói. Tudo fará para destruir o amor do rival e da prima, chegando mesmo a planear matar o oponente.
“Baltazar (...) tinha apenas uma quebra: a absoluta carência de brios. (...)

O de Castro Daire, (...) consola tomando a riso a dor alheia.” (Castelo Branco 1865, 41).

Também Tadeu de Albuquerque e Domingos Botelho surgem como anti-heróis, desprovidos
de bondade e sensatez, apenas têm como objectivo a destruição do amor dos filhos.

4.3.1.4 Prenúncios de um desfecho trágico
Os prenúncios surgem sempre sob a forma do discurso de Mariana que, por ser supersticiosa,
crê que algo de muito negativo irá acontecer. São exemplos destes prenúncios:
“Alguma desgraça está para lhe acontecer.” (Castelo Branco 1865, 41).
34

“O pior futuro é que ainda está por passar.” (Castelo Branco 1865, 79).
“Mas já sabia que vinha para esta desgraça, porque tinha tido um sonho, em que havia

muito sangue (...) eu nunca sonhei nada que não acontecesse.” (Castelo Branco 1865,
80).

4.3.1.5. Paixões em vão
A paixão de Mariana é em vão; ela, cega pelo amor que nutre por Simão, toma acções por

impulso, como acompanhá-lo na viagem ao degredo, e o próprio suicídio no final do romance.
Isto revela um profundo irracionalismo por parte da rapariga, característica intrinsecamente
romântica.

Também o amor de Teresa e Simão é irracional, dado o antagonismo que existe entre as fa-

mílias de ambos. Alguns factores aceleradores da acção, como o facto de Simão ter ido preso,
e Teresa se ter juntado a um convento indiciavam que o amor nunca seria compatível. Apesar

disso, o irracionalismo dos heróis leva-os a nunca desistir, mas, como já vimos, de nada valeu,
pois a morte os condenou. Este amor faz-se um culto de duas pessoas que se fundem numa só,
ultrapassando as convenções sociais e a própria família, tudo em prol do seu amor.

4.3.1.6. Profundo sentimentalismo
O que de mais belo há neste romance são as cartas de Simão e Teresa, que revelam um profundo sentimentalismo e a supervalorização do “eu” e da emoção. São exemplos:

“Considero-te perdida, Teresa. O sol de amanhã pode ser que eu o não veja. Tudo,
em volta de mim, tem uma cor da morte. Parece que o frio da minha sepultura me está
passando o sangue e os ossos.” (Castelo Branco 1865, 100).

“Assim acabaria tudo, Simão? Não posso crê-lo. A eternidade apresenta-se-me tenebrosa
(...) Vê se podes segurar o último fio da tua vida a uma esperança qualquer. Ver-nos-emos

num outro mundo, Simão? Terei eu merecido a Deus contemplar-te?” (Castelo Branco
1865, 129).

“Prolonga a tua agonia, enquanto eu disser que espero. (...) Ontem vi a nossa estrela,
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aquela dos nossos segredos nas noites da ausência.” (Castelo Branco 1865, 130).
Como já vimos, também o facto de o herói romântico entrar em conflitos com a sociedade e a
prevalência da emoção e do amor são características profundamente românticas.

4.3.2. O espelho da sociedade
Com este subcapítulo, pretendemos avaliar como é que o Amor de Perdição poderá espelhar a
sociedade oitocentista portuguesa, através da vertente crítica da obra.

O percurso e a experiência do meio de Camilo Castelo Branco forneceram ao escritor dados

que lhe possibilitaram satirizar a sociedade nas suas obras. Amor de Perdição não é excepção, e
de seguida analisaremos as críticas que que o autor faz à sociedade oitocentista portuguesa do
século XIX.

“(...) a atitude do escritor não pode dissociar-se do impetuoso movimento antimonárquico (...) a par dos ataques à monarquia como sistema político, não faltam os remoques, as
mais duras críticas, as mais veementes acusações às personalidades da dinastia brigantina
(...)” (Castelo Branco 1974, 157).

4.3.2.1. Sátira
O capítulo VII do Amor de Perdição é, na sua maioria, dedicado à crítica ao clero regular da
sociedade do século XIX. Teresa está no convento de Viseu, e diz-lhe a prioresa:

“O que uma quer, querem todas. Más – línguas é coisa que a menina não há – de achar
aqui, nem intriguistas (...)” (Castelo Branco 1865, 70).

Esta era a imagem que, no século XIX, os conventos queriam passar à sociedade. Mas Camilo

sabe que a vida clerical não seria bem assim, e critica-a, com efeito, pondo-a na boca de algumas freiras:

“E que estúpida! (...) A menina não se fie nesse trapalhona, (...) que a prioresa é a maior intri-

guista do convento.” (Castelo Branco 1865, 70);
“Tem uma boca tença, mas gasta tudo em vinho (...) Pois aquela grosseira (...) bem se vê que
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é filha de funileiro! ... “(Castelo Branco 1865, 72);
“Ela é velhíssima como a sé (...)” (Castelo Branco 1865, 73).
Camilo escreve que o que se ouvia falar dos mosteiros e conventos é que eram locais de refúgio,
de inocência e de esperança, e aqui critica severamente o caráter intriguista das freiras. Para
além disso, também as “acusa” de viverem uma vida boémia, subserviente e bajuladora, carregada de pecados como a gula, as paixões carnais e a falsidade.

Há também uma forte crítica ao homem burguês, como já vimos no ponto 4.2.2. .
Diz-nos José-Augusto França que o povo português viu na obra de Camilo a sua significação
de vida, por entre personagens, sátiras e emoções (França 1974, 650).

Cremos que esta citação resume na perfeição todas as conclusões tiradas acerca deste ponto:
“ A imagem de Camilo Castelo Branco é, em geral, vinculada a romances de cariz sentimental e moralizante.
Camilo discorre acerca da moral, mostrando que mães, pais e filhos que segundo a ideologia dos teóricos oriundos da Revolução Francesa deveriam cumprir diferentes papéis
dentro do lar, a fim de contribuir para a moralização social — aderem ou refutam os
conceitos pré-estabelecidos de acordo com suas necessidades. Vê-se a mesma adaptação
quando se trata dos membros da Igreja. Com efeito, os padres e freiras dos romances
camilianos, normalmente, não respeitam as leis do cristianismo, nem tampouco a moral
difundida pela burguesia; quando o fazem, em raras ocasiões, é somente para conseguirem benefícios individuais. Nesse sentido, Camilo Castelo Branco denuncia que, na
sociedade que representa, a moral está a serviço das conveniências.” (Moyses 2009, 5).
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CONCLUSÕES
Consideramos que há três grandes conclusões a fazer a partir deste trabalho.

A primeira, é que Camilo Castelo Branco foi efectivamente um homem do seu tempo. Através do estudo do seu percurso compreendemos que correspondem às características de herói

romântico, e também de que maneira é que a sua vida pessoal influenciou as obras do escritor.
É interessante perceber que muitas das vivências do autor estão presentes nas suas obras, pois
é quase como uma forma de imortalidade das memórias e da própria personagem de Camilo.

A segunda grande conclusão é que Amor de Perdição é, efectivamente, um espelho do sentimento romântico e da sociedade oitocentista portuguesa. Os leitores daquela altura reviram-se, decerto, na obra, por ilustrar tão bem os valores de um movimento em que a emoção era
supervalorizada, e por igualmente retratar a sociedade tal qual como ela era, através da sátira.

Concluímos, por fim, com base nas leituras que fizemos, que Camilo foi realmente original

na sua Literatura, por diversos motivos. É certo que pertenceu a um movimento com carac-

terísticas próprias, que ele não renega; no entanto, na nossa opinião, não se limitou a “forjar”
ou copiar o que outros já tinham escrito, bem como a utilizar as concepções impostas pelo

Romantismo. O que consideramos que Camilo fez, na verdade, foi inspirar-se nas próprias
vivências para escrever, dando, com efeito, um cunho pessoal e original aos seus escritos. Não

rejeitamos que Garrett ou Herculano tenham feito o mesmo; no entanto, não há registos nem
estudos sobre o assunto, e, além do mais, nenhum dos autores necessitava realmente de con-

ferir uma vertente pessoal aos seus trabalhos, uma vez que foram pioneiros do Romantismo
Literário no nosso pais. Então, compreende-se que tenham sido já originais ao inaugurarem

o movimento em Portugal, muito embora à semelhança de alguns escritores europeus, como
vimos no capítulo 2.

Consideramos Camilo Castelo Branco um dos grandes paradigmas da Literatura Romântica
Portuguesa, apesar de compreendermos que, muito provavelmente, o escritor escrevesse apenas por obrigação e não por gosto, como concluímos no capítulo 3.

É-nos contudo difícil de acreditar que um génio como ele não gostasse de escrever, pois toda a
emoção transposta para o papel terá a sua origem. É, de facto, louvável que, apesar de utilizar

a escrita como seu único meio de subsistência, o consiga fazer sob pressão de ser marido e pai
e estar quase cego.

Em jeito de súmula, compreendemos então que o Romantismo foi um efeito do Liberalismo
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Seja na Literatura, na Pintura ou noutras manifestações, o movimento romântico foi, muito

para além de uma manifestação cultural, um espelho dos próprios ideias liberiais, uma vez que
conjugou um movimento político, filósifco e, sobretudo, artístico: a vida e a obra de Camilo
confirma-nos esta ideia central.
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ANEXOS
Anexo 1

Eugène Delacroix, La Libertè guidant le peuple, 1830, Museu do Louvre

Francisco de Goya, O Grande Bode, 1799
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João Cristino da Silva, A Estrada da Pena, (sem data)

Caspar David Friederich, A Abadia no Carvalhal, 1809-1810
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Anexo 2
Fonte primária: fotocópias de CASTELO BRANCO, Camilo, Amor de Perdição, 5ªedição, Porto,

Lello & Irmãs Editores, 1983; edição fac-similada, comentários de Maximiliano de Carvalho e Silva
e Aníbal Pinto de Castro.
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INTRODUÇÃO
Far-se-á, ao longo deste trabalho, toda uma análise da presença portuguesa nas várias fases

que considerámos importantes de toda a iniciativa Marshall. Começaremos com uma aborda-

gem económica da Europa do Pós-Guerra, a fim de entendermos qual a situação económica

da maioria dos países europeus, e que relação existe entre o facto de estas economias estarem
debilitadas com o aparecimento da iniciativa Marshall que, através de várias negociações, veio
a ser finalmente implementado na Europa, a partir de 1948.

Por sua vez, abordar-se-á a presença portuguesa em todo este processo, isto é, da Primeira

Conferência de Paris até ao pedido de financiamento, por outras palavras, da inicial rejeição

à solicitação do Plano. Foi, através da análise de todas estas negociações, reações do Governo
português à iniciativa e até o próprio comportamento diplomático português, que nos fizeram

interrogar-nos do seguinte: porque é que Portugal inicialmente rejeita o financiamento norte-americano, e posteriormente o solicita? Quais os motivos que justificam a rejeição e a solicitação? Em que consistiu o Plano Marshall para o Regime Salazarista face à sua base ideológi-

ca? Qual a visão que Salazar tinha relativamente aos americanos e ao Plano Marshall? Terão

havido interpretações diferentes por outros membros do Governo e até diplomatas? Tiveram
essas diferentes visões força, de modo a colidirem fortemente com a visão de Oliveira Salazar?

Estando finalizada a análise geral, abriremos um novo capítulo, no qual integraremos fontes

que consistem em discursos e material ideológico de autoria de Oliveira Salazar, redigidos na
década de 30. Com estes documentos, mostraremos que a primeira reação e mesmo a atitude portuguesa até à solicitação de ajuda não foi algo surpreendente, mas sim algo observável

nesses mesmos documentos, alguns deles foram redigidos mais de dez anos antes do Plano.
Responderemos, então, às seguintes questões: consistem estes documentos e a análise que lhes
é inerente em provas de que a primeira atitude de Portugal face à iniciativa Marshall seria de

recusa? Terá saído Portugal prejudicado devido a toda esta atitude de “indecisão” por parte do
Governo português?

Através de documentos, invocação de obras historiográficas de autores que estudaram este

mesmo assunto e, por fim, através do levantamento de material ideológico anterior ao Plano,
responderemos a todas as questões aqui apresentadas.
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1. A Europa do Pós-Guerra
e a nova realidade económica (1945-1949)
Procederemos, neste capítulo, a uma análise do estado da economia da maior parte das nações
europeias, com o intuito de analisarmos os estragos que a II Guerra criara. Este capítulo

é fundamental, na medida em que é através de toda esta análise que é possível entender o
quão necessário era para a Europa a vinda de auxílio externo, que se consagrará com o Plano
Marshall, a ser abordado no capítulo seguinte.

Os anos do pós-guerra (1945-1949) marcaram uma nova realidade económica para os Estados

Europeus que, por sua vez, se encontravam débeis do ponto de vista económico, tentando, ao

mesmo tempo, reconstruir-se e encontrar um novo rumo para uma nova política europeia,
baseada na estabilidade, prosperidade e paz, assistindo à bipolarização do mundo e a uma nova
conjuntura política mundial

Contudo, é-nos impossível deixar de parte os estragos que a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) causara em todos os países beligerantes, ocupados e até mesmo não-beligerantes. Re-

montando ao rendimento nacional destes países, através do seguinte gráfico, é visível que foi
verdadeiramente afetado com a Guerra.

Quadro 1: Destruições sofridas pelos países europeus perante o rendimento nacional
dos mesmos (1939-1945)
Nações Europeias
Alemanha
Áustria
Bélgica
Reino Unido
França
URSS
Itália
Luxemburgo
Albânia

Percentagem das destruições relativamente ao
rendimento nacional entre os anos 1939-1945
135
19
61
20
92
280
20
100
250
(Fonte: Quadro 3, Rollo 1994, 39)
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Como podemos verificar, o Quadro 1 dá-nos uma ideia geral das graves destruições e decréscimo do rendimento nacional dos vários países apresentados. O Pós-Guerra apresenta-se, ao

mesmo tempo, como um período no qual os países europeus sofreram o aumento da inflação,
falta de recursos, aumento das dívidas dos países, e aquilo que se esperava acontecer, como após
a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), isto é, o boom económico, não aconteceu, e a Europa

mergulhou numa profunda crise económica. Em conjunto com este período, a Europa, com a
guerra, perdeu uma forte parte da população ativa, sofrendo ao mesmo tempo destruições que
equivaleram a milhares de milhões de dólares, e que só mesmo o financiamento estrangeiro

poderia vir a consistir numa hipótese de regressar ao crescimento e desenvolvimento econó-

mico sustentável. De uma forma geral, a Guerra resultou na morte de 30,5 milhões de pessoas
e, em termos de destruição material, cerca de 260 milhares de milhões de dólares, só para o
continente europeu.

De um ponto de vista global, as perdas humanas atingiram números mais elevados nos países

da Europa central e de leste, estando em destaque a URSS, perdendo 7,75 milhões da sua
população, isto é, 8,91 % da sua população total. Devemos ter em consideração o teor das

destruições da guerra que atingiram consideravelmente mais os imóveis e as vias e meios de
comunicação do que o setor industrial: “Registaram-se destruições importantes em todas as
espécies de meios de comunicação físicos, atingindo-os tanto no plano das infra-estruturas
(vias de comunicação, portos…) como no dos transportes (…)”(Rollo 1994, 37).

Retomando à questão das graves perdas humanas e materiais, vejamos o seguinte quadro:
Quadro 2: Perdas humanas e destruições sofridas pelos países europeus com a
Segunda Grande Guerra:

Países Europeus
Áustria
Bélgica
França
Grécia
Itália
Holanda
Reino Unido
Alemanha

Perdas Humanas
(milhões de pessoas)
0,4
0,1
0,6
0,5
0,21
0,2
0,4
3,3

Destruições
(milhões de dólares)
534
2.274
21.504
3.629
2.900
3.947
6.872
48.000

(Fonte: Quadro 1, Rollo 1994, 36)
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Relativamente ao caráter da maior parte das destruições causadas pela Guerra que, como ha-

vemos mencionado, afetaram mais os meios de comunicação e as infra-estruturas, bem como

o comércio marítimo, atacando as indústrias dos vários países, nomeadamente o Reino Unido,
Estados Unidos, França e Noruega, é-nos possível verificar essa mesma realidade, através do
seguinte quadro.

Quadro 3: Perdas marítimas dos países beligerantes até ao fim da Guerra na Europa
Países

Número de Navios

Toneladas de carga bruta

Estados Unidos
Reino Unido
França
Noruega
Grécia
Holanda
Dinamarca

736
1753
313
418
247
240
109

4.734.768
10.484.595
1.581.761
2.027.204
1.078.482
1.326.536
407.715

(Fonte: Quadro2, Rollo 1994, 38)

A Europa, mergulhada numa profunda crise económica na qual reinava a inflação e a impossibilidade de regressar a um bem-estar económico dos países, começou uma política anti-inflacionista, e alguns Estados Europeus formaram planos de recuperação económica, o que

significa que antes do Plano Marshall surgir como foco de esperança para os países europeus
afetados pela Guerra, já alguns países europeus tinham planeado a aplicação de programas de

recuperação económica para suprimir as dificuldades que o Pós-Guerra trouxe. A par destes
planos, os Estados Europeus combateram a inflação, na medida em que esta se refletia como
obstáculo ao tão desejado renascer económico europeu.

No plano da proteção e bom aproveitamento dos rendimentos disponíveis, a Grã-Bretanha

iniciou, entre 1945 e 1947/48, uma rigorosa política fiscal, a fim de assegurar a melhor distri-

buição dos rendimentos e riqueza existentes, de modo a que a desigualdade social e a pobreza
fossem travadas, além disso, ao tomar esta medida, combatia-se a inflação, estabilizando os

mercados. Para proteger os mesmos, foram controlados os preços e mantiveram-se os subsídios

atribuídos à indústria alimentar, com o intuito de manter a equidade para os bens alimentares.
De uma forma geral, as medidas anti-inflacionistas tomadas pelos Estados Europeus segui-

ram o mesmo padrão das medidas tomadas pela Grã-Bretanha. Em França, foi aplicada uma
52

política de racionamento rigoroso, mais propriamente nos bens alimentares, e foi elaborado

um plano de reestruturação da produção, denominado Plano Monet. Os salários, por sua vez,
foram congelados a partir de uma base monetária.

Do lado da Europa oriental, a URSS formulou um conjunto de medidas deflacionistas, que
tinham os seguintes objetivos que apresentamos citando o autor: “Uma redistribuição dos

rendimentos; A unificação dos preços e supressão do duplo mercado; A supressão do racionamento; O poder de compra dos operários será reforçado relativamente ao dos camponeses
(…)”(Rollo 1994, 51). Os salários seriam agora pagos aos operários na nova moeda, porém

no valor nominal anterior. Os preços foram controlados (mais uma medida anti-inflacionista
aqui presente) e foi elaborada uma nova tabela de preços que punha fim à arbitrariedade dos

comerciantes que, de certa forma, promoviam a inflação devido ao aumento descabido de pre-

ços. Além de tudo isto, Estaline, de modo a fortalecer a indústria russa, aplicou o quarto plano

quinquenal, na medida que o terceiro havia sido interrompido pela Segunda Guerra Mundial.
Todas estas medidas de caráter anti-inflacionista e de maior atuação de um sistema fiscal começaram, mais propriamente, um a dois nos após a guerra, ou seja, em 1946, sendo que em

1947 ganham mais importância, na medida em que se dá o Dollar Gap como apresentaremos
mais adiante.

Os vários Estados Europeus, antes de entrarem em contacto com o Plano Marshall, já tinham

formulado alguns plano de reestruturação económica, nomeadamente entre os anos de 1946 e
1948, sendo que muitos deles atuaram paralelamente ao Plano.
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Quadro 4: Planos económicos europeus
País

Nome do plano

Inglaterra

Economic Survey

França

Plano Monnet

URSS

Quarto Plano Quinquenal

Polónia
Bélgica
Holanda
Hungria

Duração
1 ano
(1947)
5 anos
(1947-51)

Plano Nacional Económico

5 anos
(1946-50)
3 anos
(1946-49)
10 anos

Plano de Groote
Plano do Bureau Central de
planificação
Plano Social-Comunista

(1947-56)
7 anos
(1946-52)
3 anos
(1947-50)

Custo do plano em
milhões de dólares

---------

18.890

47.200
5.900
8.200
4.410
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(Fonte: Quadro 9, Rollo 1994, 55.)

Verifica-se, portanto, que havia uma enorme necessidade, por parte dos povos europeus, em
receberem ajuda externa, na medida em que esta representaria o possível fim deste impasse

económico, no qual se encontravam. Esta ajuda externa remete, obviamente, para os Estados
Unidos da América que se encontravam como a principal potência económica do mundo, liderando um dos dois novos blocos deste novo mundo bipolar.

De um lado avançava a URSS e todo o bloco de leste que começava a organizar estratégias de
apoio económico e a reestruturar-se, novamente, não podendo, claramente, passar ao lado o

facto de que a URSS teve de recuperar rapidamente da Segunda Guerra Mundial que, como

em documentos anteriores pudemos observar, exerceu um forte impacto nestes vários Estados.
Por outro lado, os Estados Unidos, primeiramente isolados, acabaram, mais tarde, por se aperceber de que a ajuda e auxílio económico na Europa consistiria na criação de uma aliança imprescindível (EUA-Europa) que, por sua vez, combateria o avanço do bloco soviético e que, ao
mesmo tempo, acabaria por estimular o capitalismo, de caráter norte-americano, e desenvolver
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um enorme mercado internacional que visionava o fortalecimento dos vários Estados, criando
uma barreira para com o bloco de leste e para com todas as políticas de extrema-esquerda, que
pareciam, a princípio, tornarem-se numa alternativa cada vez mais apelativa face aos regimes
que vigoravam na maior parte dos países da Europa ocidental.

Neste sentido, a nível militar, é formada, a 4 de abril de 1949, a Nato que tinha o propósito

de criar uma aliança de cooperação militar entre os EUA e muitos outros Estados Europeus.
Em contra-resposta, em 1955, é formado, no bloco soviético, o Pacto de Varsóvia que tinha

como finalidade principal a união dos países deste bloco em torno de uma forte aliança militar,
destacando-se a sua atuação de caráter militar em Praga, no ano de 1968 entre os meses de
agosto e setembro.

No plano económico, surgiu, ano de 1949, e no lado do bloco soviético, o COMECON (Conselho para Assistência Económica Mútua), no qual estavam integradas nações como a Bulgária, a Hungria e a Alemanha Oriental, estando, em foco de liderança, a URSS. Este novo

programa económico promovia a indústria e tomava-a como ponto fulcral para o renascer
económico dos países e colocá-los na órbita de um desenvolvimento económico sustentável. A

URSS acabava por dominar todo este programa, bem como a economia da Europa Oriental.
Vejamos a seguinte citação:

“Soviet domination of Comecon was a function of its economic, political, and military
power. The Soviet Union possessed 90 percent of total Comecon land and energy resources, 70 percent of its population, 65 percent of its total national income, and industrial
and military capacities second in the world only to those of the United State”.1
Como nos é possível verificar, a hegemonia soviética é indubitável. A URSS possuía cerca de

90% de todo o território do abrangido pelo COMECON, bem como recursos energéticos. Por

sua vez, mais de 70% da população era soviética, de todo o rendimento por parte dos países
integrados no plano, 65 % pertencia à União Soviética, não esquecendo que o seu poderio mi-

litar e industrial era, efetivamente, superior ao de todos os outros países, tendo como grande
rival os Estados Unidos.

Ainda no mesmo plano, porém do lado dos EUA, surge, então, o ERP (mais conhecido por
Plano Marshall), em 1948, que faz com que os EUA saiam da sua política de isolamento e

iniciem uma política de auxílio económico a uma Europa que em 1947 se encontrava numa

1. in Appendix B : The council for Mutual Economical Assistance – Soviet Union.
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profunda crise “Na realidade, em 1947, as economias europeias encontram-se sujeitas a uma
perigosa conjugação de factores, (…) que ameaçam conduzi-las a um estado de impasse económico e que estão na origem das manifestações de desespero expressas pelos europeus, e subsequentemente, na proposta de apoio lançada pelos norte-americanos (…)” (Rollo 1994, 60).

Verificamos, deste modo, que o ano de 1947 consistiu no eclodir de uma grave crise económica e desequilíbrio económico que se refletia, essencialmente, no aumento do saldo negativo

das respectivas balança comerciais e de pagamentos. Em 1946 não apareciam sinais de que

um desequilíbrio económico e os vários países europeus acreditavam que viesse a acontecer o
que acontecera no fim da Primeira Guerra Mundial, isto é, um boom económico e de crescimentos, contudo em 1947 este desequilíbrio acabou por contrariar a perspetiva de esperança

formulada no ano anterior e, em 1947, as economias europeias necessitavam, urgentemente,
de auxílio externo, caso contrário, acabariam por ter as suas economias ainda mais fraturadas
e numa perene estagnação.

Os vários Estados Europeus contraíram, como afirmámos anteriormente, défices comerciais
elevados, nomeadamente com os Estados Unidos, o que resultava numa impossibilidade de

pagamento por parte das Nações Europeias. A esta crise damos o nome de Dollar Gap e mes-

mo os EUA acabaram por sair prejudicados por esta situação, na medida em que os saldos
negativos de pagamentos por parte dos Estados Europeus resultavam num decréscimo do
income monetário para os cofres norte-americanos. Vejamos, em jeito de conclusão, o seguinte
quadro que reflete esta realidade económica.

Quadro 5: Défice na transação de mercadorias com os EUA (em milhões de dólares)
Estados Europeus

Ano de 1946

Ano de 1947

Portugal
França
Reino Unido
Holanda
Suécia
Bélgica e Luxemburgo
Itália

41.28
649.13
764.07
187.13
156.02
192.07
112.19

99.89
956.19
950.08
431.13
358.63
457.38
350.06

(Fonte: Quadro 13, Rollo 1997, 62)

Verifica-se, conclusivamente, que a Europa, neste caso mais propriamente os países da Europa
Ocidental e que se encontravam na esfera norte-americana, necessitavam de ajuda externa
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e de um plano de reestruturação económica, como se verificará já no ano de 1948. O Plano

Marshall consistirá, deste modo, não só num programa de auxílio económico norte-americano,
como também numa jogada estratégica dos EUA que pretendia aglomerar todos estes países

na sua esfera de influência, tanto política como económica, travando o avanço do bloco comunista e doutrinando a Europa de uma nova cultura tipicamente americana, como Henri

Guitton,2 e em jeito de conclusão, o afirma: “Imitem-nos (Henri fala sobre os EUA). Nós
somos um continente. No nosso seio existem várias nações e, no entanto, existe um governo
federal que assegura a unidade da América do Norte (…) Se vimos em vosso auxílio é para que

também se constituam como os Estados Unidos da Europa.Com um mundo unificado sob a
forma federal parece que a construção é mais fácil.” (Gutton, 1971, 621).

No capítulo seguinte, abordaremos toda a evolução da iniciativa Marshall, observando o seu
processo de desenvolvimento que acabará por se transformar em ERP, auxiliando a nível económico várias nações europeias. Verificaremos algumas das condições da aplicação deste Plano, bem como a quantia em dólares atribuída a cada país. O próximo capítulo dar-nos-á, deste

modo, uma ideia geral sobre como se procederam as negociações para a aplicação do ERP.
Devemos, contudo, afirmar que o facto de procedermos agora à análise da evolução da iniciativa Marshall é, indubitavelmente, um ponto essencial naquilo que remete para a presença

portuguesa nas negociações dessa mesma iniciativa. Torna-se, por isso, necessária uma análise

breve e prévia relativamente a toda uma ordem de acontecimentos que originaram o ERP,
como veremos seguidamente, a fim de compreender a presença e comportamento diplomático
português nas várias negociações.

2. Henri Guiton (1904-1992) nasceu em Paris e foi um notável economista francês, tendo sido membro da L’Académie
des sciences morales et politique. Realizou estudos científicos e jurídicos, e mais tarde obteve o Doutoramento em
Direito (aplicado às ciências económicas), no ano de 1928. Começou a sua carreira de professor no Instituto Católico de
Paris (1936-1938), em 1939 é já professor na Faculdade de Direito e Economia de Dijon e Paris. Possui uma vasta obra,
aplicando em todos os seus estudos uma rigorosa análise matemática da economia e posteriormente a relação que esta
possui com um determinado período de crescimento ou recessão económica. Deixamos, deste modo, algumas das suas
obras : Les fluctuations économiques, Statistiques et économétrie, La Monnaie. Henri é irmão do académico Jean Guitton e
primo do escritor Jean Desthieux.
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2. Do Plano Marshall ao ERP: auxílio económico
e união dos Estados Europeus (1947-1948)
Neste capítulo, apresentaremos, de forma geral, aquilo em que consistiu o Plano Marshall.
Deste modo, abordaremos de forma sucinta os principais momentos como a 1ª e a 2ª Con-

ferências de Paris, bem como todo o processo diplomático que lhes é inerente. Paralelamente
à apresentação dos momentos mais importantes, indicaremos quais os propósitos do Plano

Marshall, o contexto em que surge e quais os princípios definidos nas várias conferências, e
medidas que ditariam a continuidade da execução do Plano.

Tal como anteriormente mencionámos, o Plano Marshall representou não só a afirmação dos

Estados Unidos em quererem auxiliar a Europa a libertar-se da espiral recessiva em que vivia,
mas também numa estratégia de caráter político em afastar o bloco soviético das Nações Europeias da Europa Ocidental.

Pensar-se-ia, à partida, que foi o próprio Governo americano que, ao deparar-se com tal rea-

lidade económica, teve a iniciativa de deliberar um plano como este, porém a ideia partiu de
George Marshall quando, a 5 de junho de 1947, na Universidade de Harvard, proferiu um discurso, no qual comprovou que os Estados Unidos teriam de estar dispostos a ajudar a Europa

em recuperar economicamente, e tal atitude representava-se não só com um ato de altruísmo,
mas, igualmente, um dever.

São os Estados Unidos da América o país que de facto lidera o palco internacional, tanto no

plano económico, militar, como político. Com o fim da guerra, os EUA promoveram empréstimo bilaterais que consideravam suficientes para ajudar a Europa, não esquecendo que estes

empréstimos eram supervisionados pelo FMI e estavam em sintonia com as entidades que
visavam a reconstrução da Europa, mormente a UNRRA e BIRD. Nos primeiros dois anos

do Pós-Guerra (1945 e 1946), estes empréstimos mostraram-se frutíferos e a maior parte dos
políticos e financeiros norte-americanos viam-nos com algum entusiasmo.

Com o ano de 1947 e com a Crise do Dollar Gap, os EUA apercebem-se de que a Europa de-

tém uma incapacidade progressiva de responder à crise de comércio existente e a pagamentos
que lhes eram impostos, nomeadamente, e como já apresentámos no capítulo anterior, com os

EUA. A opinião pública americana, ao deparar-se com estas incongruências de caráter eco58

nómico, questiona se os EUA deviam ou não continuar com esta mesma política de ajuda à
Europa, que só trazia problemas económicos aos Estados Unidos, pelo facto de que os países
europeus não tinham capacidade de pagar empréstimo:

“(…) alguns sectores da opinião pública e mesmo dos meios governamentais colocam reservas em continuar a desempenhar o papel do “tio rico”, procuram reduzir gradualmente a
prestação desses auxílios dispersos aos países europeus, sendo, aliás, os primeiros a reconhecer a falta de pertinência e a ineficácia deste tipo de assistência.”(Rollo 1994, 84).
Da citação acima apresentada, surgem duas interpretações diferentes, relativamente ao que

a opinião pública americana pensava desta situação: a primeira remete para facto de que os

Estados Unidos, na medida em que estes empréstimos não representaram uma viragem da

situação económica europeia e prejudicaram as instituições financeiras/bancárias norte-americanas, deviam afastar-se da Europa e não deviam continuar aquela política que haviam promulgado até agora; a segunda toma um plano completamente diferente, pelo facto de que ao
se afirmar que esta política era insuficiente para auxiliar a Europa. Uma nova política de ajuda

económica deveria, então, ser criada, e os EUA teriam, no contexto geoestratégico, de adotar

uma nova visão internacionalista do mundo, nunca esquecendo que o mesmo se encontrava
dividido em dois grandes blocos e se os EUA não interviessem, então a esfera de influência do
bloco soviético fortalecer-se-ia.

Os EUA, como era de prever, seguiram aquilo que considerámos, no parágrafo anterior, como

segunda interpretação da citação e mudaram de estratégia e, integrando esta nova iniciativa,
à qual damos o nome de Plano Marshall, a par da apresentação da nova Doutrina Truman, o

mundo assiste à formulação de um programa de recuperação económica europeia (ERP) que
viria a ser assinado a 8 de abril de 1948, após vários meses de debates e conferências diplomáticas entre os vários países, não colocando de parte o facto de que a própria URSS foi convidada
a estar presente, contudo não quis seguir as diretivas apresentadas e afastou-se. Confirma-se a

tentativa dos EUA em tentar integrar o bloco soviético, dissimulando-o. Porém, este mantém

a política de blocos, mantendo a sua posição inicial face a estes convites diplomátcos. Verifica-se esta vontade norte-americana em querer integrar a URSS, na seguinte citação:

“É preciso não esquecer que o grande objectivo de Marshall é assegurar se a colaboração
com a Rússia é ou não é possível, e demonstrar ao mundo inteiro (…) que fizemos tudo

para obter a sua colaboração. Assim seremos apoiados pela opinião pública na política que
julgarmos necessário adoptar, seja ela qual for.” (Marcou 1947,120).
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George Marshall3 é uma das figuras principais, senão a principal, naquilo que remete para a

criação do Plano Marshall. No ano de 1947, e como já havemos afirmado, Marshall profere um
discurso na Universidade de Harvard, a 5 de junho. Atentemos ao seguinte conjunto de cita-

ções do discurso de Marshall que revelam as bases fundamentais do Plano: “A compreensão

por parte do povo da América do carácter do problema e dos remédios a serem administrados
constitui um elemento essencial para o sucesso de qualquer acção tomada pelos Estados Unidos. Paixão e preconceitos políticos não deverão fazer parte do programa.” (Marshall (1947)
apud Rollo 1994, 323-325).

Como vemos, Marshall mostra que os EUA deverão estar unidos nesta etapa de caráter inter-

nacional. Vejamos agora a seguinte parte do discurso que revela as dificuldades económicas da
Europa:

“A verdade é que as necessidades da Europa para os próximos três ou quatro anos em
alimentos e produtos essenciais importados do estrangeiro — principalmente da América — são tão superiores à sua actual capacidade de pagamento que se não dispuser de
uma ajuda adicional substancial expõe-se a uma deterioração económica, social e política
muito grave”. (Marshall (1947) apud Rollo 1994, 323-325).

A citação anteriormente apresentada reforça e descreve o estado da situação económica da

Europa, apelando a uma consciencialização por parte dos Estados Unidos em entenderem
que a Europa, se não for ajudada, tanto sairá ela mesma prejudicada como os próprios Estados
Unidos.

A seguinte citação revela a disponibilidade e papel que os EUA deveriam desempenhar no
desenrolar da aplicação do Plano:

“Qualquer governo que queira ajudar na obra da reconstrução encontrará total cooperação, tenho a certeza, por parte do Governo dos Estados Unidos. Qualquer governo
que tencione impedir a recuperação de outros países não pode esperar a nossa ajuda (…)
governos, partidos ou grupos políticos que procurem perpetuar a miséria humana (…)
deparar-se-ão com a oposição dos Estados Unidos.” (Marshall (1947) apud Rollo 1994,
323-325).
3. George Catlett Marshall, Jr. (1880- 1959) participou na Primeira Guerra Mundial, tendo na Segunda Guerra Mundial desempenhado um papel fulcral em adaptar o exército americano à nova realidade bélica. Mais tarde, veio a desenvolver a sua carreira política, no apaziguamento das relações entre a china comunista e a china nacionalista. Em 1947 foi
nomeado Secretário de Estado, preparando um plano de recuperação económica para a Europa.
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Em suma, o Plano Marshall tinha a obrigatoriedade de responder aos seguintes objetivos: re-

formular a economia americana, que se encontrava direcionada para a guerra, encaminhando-a

para uma nova produção adequada aos novos tempos de paz; promover a reconstrução política,
económica e social de uma nova Europa, que seria o principal parceiro comercial dos EUA;
estimular o processo de desnazificação e democratização da Alemanha; travar a influência e o

avanço do bloco soviético na Europa Ocidental. O Plano Marshall, além de ajudar na recons-

trução da Europa, pretendia apresentar, também, uma nova formação política dos Estados
Europeus, unindo-os numa federação (como são os Estados Unidos), exaltando a cooperação
necessária entre os Povos Europeus, de modo a responderem às atrocidades dos tempos.

Passando do discurso de Marshall para o que se seguiu do ponto de vista governamental e

da real aplicação do Plano, a 12 de julho de 1947 dá-se a 1º Conferência de Paris, na qual se
reuniram 16 nações, com o intuito de examinar a proposta de Marshall, firmando o facto de
que a URSS recusou estar presente nesta organização. Segundo André Fontaine, esta atitude

revela, novamente, que o mundo se encontrava divido em dois blocos políticos, numa guerra

sem confronto militar direto – A Guerra Fria “ (…) dum lado os clientes da América, do outro
os satélites da URSS (…).” (Fontaine 2006, 388).

Nesta conferência, cada país respondeu a um determinado número de perguntas de caráter
económico, que mais tarde foram utilizadas para constituir o Relatório Geral e o Relatório Téc-

nico. A elaboração destes relatórios foi da autoria de uma comissão que coordenou a ordem de
trabalhos da mesma conferência, cujo objectivo era “fazer um inventário de forma a possibilitar
a feitura de um inventário correcto das necessidades existentes (…).” (Rollo 1994, 97). Estes

dois relatórios foram posteriormente unificados num só relatório, e foram, a 22 de setembro de
1947, entregue ao governo dos EUA e ao autor do mesmo Plano, George Marshall.

Nas duas semanas seguintes ao discurso de Marshall, isto é, ainda antes de serem reunidas as
16 nações em Paris, Truman nomeia três comissões para melhor avaliarem a situação económica dos vários Estados Europeus, bem como para investigarem a capacidade e disponibili-

dade de recursos de cada país. Uma destas comissões foi encarregada de analisar os recursos
disponíveis dos EUA, de modo a verificar se este país tinha ou não capacidade de prestar este
auxílio económico. Durante todo o inverno e outono de 1947, vários membros do Senado e

da Câmara de Representantes dos EUA viajaram para a Europa, em missão oficial, enquanto
membros de comissões de investigação.

Já no ano de 1948, mais propriamente a 15 de março, dá-se a 2ª Conferência de Paris, na

qual estiverem presentes as mesmas 16 nações, e que tinha, como ponto fulcral da ordem de
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trabalhos, a criação de uma organização que supervisionasse a aplicação de todo o Plano Mar-

shall e que promovesse a cooperação económica entre os vários Estados Europeus. É, então,
que, a 16 de abril de 1948, é assinada pelos ministros dos negócios estrangeiros de cada país
a Convenção de Cooperação Económica Europeia, formando-se a Organização Europeia de
Cooperação Económica (OECE).

Prevê-se, após a leitura dos parágrafos anteriores, e que com as várias conferências aqui apre-

sentadas e entrega do Relatório Geral ao Governo dos Estados Unidos, se pense que estavam,
efetivamente, reunidas as condições necessárias para que os Estados Unidos aprovassem, finalmente, uma lei que pusesse em ação tudo o que já, previamente, se tinha preparado. Seguindo

então a continuidade dos factos, a Lei de Assistência Externa é aprovada pelo Congresso
Norte-Americano, a 3 de abril de 1948, e é formulado um programa para quatro anos, isto é
de 1948 a 1952.

Após as várias avaliações das comissões norte-americanas, o valor inicial do projeto era cerca
de 29 mil milhões de dólares, porém o Departamento do Estado Norte-Americano “fixou o
auxílio entre 12 e 17 mil milhões de dólares para os quatro anos (…).” (Rollo 1994, 100). De

modo a que o programa de auxílio económico europeu (ERP substituindo o nome inicial de
Plano Marshall), os Estados Unidos criaram a Economic Cooperation Administration, que con-

sistia numa agência de financiamento que avaliava o pedido de empréstimos dos vários países,
atribuindo aos mesmos os fundos monetários necessários. Logicamente que esta organização
detinha uma forte relação com a OECE, não esquecendo que esta se constituiu como “o interlocutor privilegiado da ECA, e do governo norte-americano, para a aplicação do ERP.” (Rollo
1994, 102).

A par da presença dos vários países da OECE no ERP, cada país deveria ter, simultaneamente,
um acordo bilateral com os Estados Unidos. Deste modo, os Estados Unidos poderiam mo-

dificar a aplicação do ERP num certo país em questão, afim de não serem criadas situações de
obstáculos económicos, e este Plano poder-se-ia adaptar à situação específica de cada nação
europeia.

Deixamos, por fim, algumas das principais diretivas atribuídas aos vários países que deveriam
ser estritamente seguidas: o financiamento atribuído em dólares seria aplicado em pagamentos
comerciais aos Estados Unidos, sempre na zona do dólar, lembrando que estes pagamentos
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adicionais poderiam ser feitos com outros países, se a ECA autorizasse; os empréstimos eram

saldados a longo prazo, em prestações anuais (a partir do fim do ERP) e com uma taxa de juro
de 2,5 %; a ajuda condicional seria atribuída aos países participantes que, através da sua própria moeda, atribuíssem direitos de saque bilaterais a outros países para liquidar todos o défice

comercial e dívidas, que poderia ter com os mesmos. A partir do segundo ano do Programa, ou
seja em 1949, a proliferação do auxílio económico modificou-se, criando-se assim um sistema

de liquidação destinado a garantir um mecanismo de conversão das moedas mais alargando,
facilitando os pagamentos em curso.

Neste prazo de 4 anos (1948-1952), os 16 países abrangidos pelo Programa receberam diferentes quantias entre si. Podemos confirmar tal facto, através do seguinte quadro:
Quadro 6 – Milhões de dólares atribuídos às 16 Nações
Nações abrangidas pelo ERP

Milhões de dólares atribuídos

Alemanha Ocidental
Áustria
Bélgica/Luxemburgo
Dinamarca
França
Grã-Bretanha
Grécia

1389
677
556
271
2706
3176
694

Holanda
Irlanda
Islândia
Itália
Noruega
Portugal
Suécia
Turquia

1079
146
29
1506
254
50
107
221

(Fonte: Jentsch 1950, 31 e 83)

Através do quadro acima apresentado é visível a quantidade certa de dinheiro distribuído entre

os países, e assim se verifica o quão importante foi esta atribuição de loans monetários, no desenvolvimento dos países. Contudo, foi impossível para nós remeter para a incúria o facto de o

Plano ter consistido numa ação puramente estratégica, do ponto de vista geopolítico: por um

lado, os Estados Unidos auxiliavam a Europa, esta tornava-se o seu maior cliente comercial,
sendo assim integrada na esfera de influência dos EUA; por outro travava o avanço dos países
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de leste que, como vimos, começavam a criar mecanismos parecidos aos que foram criados no
bloco ocidental, tanto a nível político, militar e económico.

Passaremos agora a análise do ponto epicentral do nosso trabalho: a reação do Estado Novo a
toda esta nova conjuntura europeia, e de que forma se comportou perante todo o processo de

aplicação do ERP. Focar-nos-emos, essencialmente, na figura central do Estado Português —
Dr. Oliveira Salazar — e em todo o seu envolvimento neste processo diplomático.
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3. Reações do Regime à iniciativa Marshall
e a presença de Portugal na 1ª Conferência de Paris (1947)
É, com este capítulo, que incidiremos finalmente na visão e presença portuguesa na iniciativa

Marshall. Atentaremos às primeiras reações do Regime, e por conseguinte, à presença do mes-

mo na 1ª Conferência de Paris. É de salientar que as primeiras reações terão um papel fulcral

na leitura e compreensão de toda esta temática, na medida em que é nelas que se expressam,

primeiramente, a vontade do Regime português em não querer receber financiamento externo.
A partir deste capítulo, entraremos em toda uma sequência de eventos, que se ilustram como
matéria fulcral na resposta às problemáticas apresentadas no início do trabalho.

Pelo que vimos nos quadros informativos dos outros capítulos, verificamos que Portugal foi

uma das nações que estiveram presentes nas conferências de Paris e que participou no ERP.

Porém, a participação portuguesa não foi tão clara como a das outras nações. Rejeitámos,

primeiramente, a ajuda norte-americana a nível financeiro, sendo que, mais tarde, a pedimos,
o que implicou, uma mudança de estratégia político-diplomática por parte do Governo português.

Desafiando o conservadorismo e toda a política de caráter isolacionista e autárcica a nível

económico que Salazar tanto promulgava, o ERP surge como uma ameaça ao poder deste es-

tadista. Por um lado, obrigava Salazar a que mudasse a sua perspetiva económica para Portugal

e, por outro, obrigava-o a repensar as suas políticas de caráter interno, bem como o papel que
Portugal deveria desempenhar no contexto internacional. Destacamos desta forma aquilo que

João de Bianchi4 redigiu, a 23 de junho de 1947, seguindo diretivas do Governo de Lisboa, relativamente ao que o Governo português pensava da iniciativa de Marshall: “O Governo Por-

tuguês tomou conhecimento com muito interesse das observações proferidas em Harvard pelo
Secretário acerca da Europa (…) é desejo do Governo Português expressar desde já o apreço

e a profunda simpatia com que recebe a declaração do Secretário de Estado (…) O Governo
Português seguirá naturalmente estes desenvolvimentos com a maior atenção, e

4. João António de Bianchi. Ingressou na carreira diplomática em 1916. Foi sucessivamente secretário da legação de Portugal em Londres, delegado de Portugal na Conferência de paz em 1919, ministro plenipotenciário e chefe de protocolo
em 1922, encarregado de negócios em Londres em 1923 e 1924, ministro de Portugal em Washington em 1933.
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tenciona dar o seu sincero apoio, na medida em que os recursos portugueses o permitam”.5
Podemos verificar que esta posição inicial, verificável com a passagem citada, mostra que esta
iniciativa vai ao encontro do pensamento português e revela um apelo à solidariedade entre

as nações europeias. Contudo, Salazar detinha um certo receio face a esta iniciativa. “Salazar

não gostava do que representavam culturalmente os EUA e desconfiava das suas pretensões
políticas e económicas” (Rosas 2008, 112). Além disso, Salazar temia que, com o rumo que

o mundo estava a seguir, no âmbito da política e da economia das nações, “o novo ambiente
supranacionalistas se traduzisse em pressões (…)” (Rosas 2008, 112).

Revela-se, desta forma, uma incapacidade por parte de Salazar em se adaptar à nova realidade

política do mundo. Salazar receava que, com a influência que os Estados Unidos exerciam no
bloco ocidental, o império colonial português enfraquecesse e fosse mesmo posto em causa, na

medida em que este era ideologicamente incompatível, com a nova realidade política do mun-

do, como foi verificado décadas mais tarde com a Guerra Colonial, na qual os EUA apoiaram

os grupos de libertação. Por outro lado, com uma entrada a cem porcento no ERP, as várias
comissões de investigação teriam acesso a relatórios que descreveriam os recursos que Portugal tinha, na altura, disponíveis, e obviamente que tal acessos a informações que só ao Estado

Português, pelo menos para Salazar, competiam, refletir-se-ia num total ataque à ideologia
económica do Estado Novo, bem como numa ameaça ao próprio regime.

Relativamente à política externa, o mundo do Pós-Guerra transferiu o poder e a liderança a
nível mundial para o outro lado do Atlântico. Portugal teria agora de se adaptar a esta nova re-

alidade e teria, inclusive, de se libertar da antiga ordem internacional. A aliança luso-britânica
era o pilar da política externa portuguesa, o que significa que, com uma Inglaterra destruída e

envolta numa terrível situação económica (Dollar Gap), Portugal já não poderia contar com o

apoio britânico como outrora, e teria forçosamente de se juntar à esfera de países pertencentes
ao bloco ocidental. Claro que, para Salazar, o melhor seria que a própria Europa não necessi-

tasse de se juntar a nenhum dos dois blocos, na medida em que os Estados Europeus, caso se
unissem, conseguiriam superar todas as dificuldades. Salazar afirma que a Europa possui os

seus próprios meios e recursos para produzir riqueza, não necessitando desta política bipolar, e
que os impérios coloniais desempenhariam um papel fulcral na reconstrução da Europa.

Portugal foi uma das nações convidadas para a 1ª Conferência de Paris, a 12 de julho de 1947,
5. Memorando escrito por João de Bianchi, posteriormente entregue ao Departamento de Estado dos EUA.
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e para a segunda, a 15 de marco de 1948. Nestas conferências, e diplomaticamente falando,
Portugal manteve inicialmente uma postura de ambiguidade, isto é, por um lado congratulava
a iniciativa e mostrava que esta ia ao encontro dos interesses do Governo português, por outro

observava atentamente e com um certo receio tudo o que se passava. O correspondente do The

Times em Lisboa, mais propriamente em julho de 1947 (no mesmo mês da 1ª Conferência de
Paris), através de uma entrevista a Salazar, afirma o seguinte: “(…) ele (Dr. Oliveira Salazar)

receia a orgia do internacionalismo na qual se viciam conferências e comissões mesmo em

campos em que os seus alicerces sejam inseguros ou não existentes.” (The Times Julho 1947, 5).
Para a 1ª Conferência de Paris, foram definidos os membros da delegação portuguesa em Pa-

ris, tendo como figura central Caeiro da Matta,6 ministro dos negócios estrangeiros. Contudo,
Caeiro da Matta teve de ficar retido em Portugal, na medida em que tinha obrigatoriamente

de assistir à sessão do Conselho de Ministros a 16 de Julho de 1947. A fim de ser manifestada

a posição que Portugal iria tomar na Conferência, Caeiro da Matta concede uma entrevista ao
jornalista Saint-Pourçain, mostrando mais uma vez que Portugal estava interessado na iniciativa e disposto a cooperar, não podendo claramente esquecer o facto de Portugal já participar
em outros planos de reconstrução e ajuda económica na Europa.

Subsequentemente, a 3 de agosto de 1947, Augusto de Castro,7 ministro de Portugal em Paris,
6. José Caeiro da Matta (1883- 1963) Professor Universitário, jurista, diplomata e político. Licenciou-se na Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra em 1905, concluindo o seu doutoramento (1906). Em 1922 foi nomeado Administrador do Banco de Portugal. Foi reitor da universidade de Lisboa (1929-33), ministro dos Negócios Estrangeiros (193335), presidente da delegação portuguesa à Sociedade das Nações (1935-1938), embaixador de Portugal junto do governo
de Vichy (1941), ministro da educação nacional (1944-47), novamente ministro dos Negócios Estrangeiros (1947-1950),
presidente da Academia Portuguesa de História (1945-1963) e procurador à Câmara Corporativa (1957-63). No pós
-2ª Guerra Mundial, procurou defender os “superiores interesses da pátria” e da “ordem internacional”. Participou nas
negociações que associaram Portugal ao Plano Marshall e nas que tornaram o país membro fundador da Organização
Europeia de Cooperação Económica, e assinou o Tratado do Atlântico Norte.
7. Augusto de Castro Sampaio Corte- Real (1883-1971). Jornalista, advogado, diplomata e político. Em 1924 é nomeado ministro plenipotenciário em Londres. No mesmo ano é transferido com idêntico estatuto para o Vaticano. Aí
negociou os acordos sobre o Padroado Português no Oriente, assinados em 1928. Nesse ano passou a ser ministro em
Bruxelas, permanecendo até 1931, altura em que foi transferido para Roma. Quatro anos depois, regressou a Bruxelas.
No final de 1938, abandona a Bélgica por ter sido nomeado comissário-geral da Exposição do Mundo Português, que
abriria as suas portas dois anos mais tarde. Terminada a Guerra, chamam-no de novo para a carreira diplomática. É no-
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exige a presença de uma equipa de técnicos especializados em matéria de alimentação, agricultura, indústria piscatória, energia elétrica, combustíveis e balança de pagamentos. Toda esta
ação foi acompanhada pelo Ministério da Economia. O Eng.º. Freire de Andrade é um dos

técnicos nomeados, ao qual lhe compete a área de importações e exportações. Este parte para

Paris e lá escreve um relatório que apresenta a disposição de Portugal e quais as suas exigências
e ordens face à iniciativa Marshall. No seu relatório, Freire de Andrade mostra que Portugal

recusa qualquer auxílio que esteja ligado aos recursos que possui, e que em contrapartida Portugal aplicará créditos relativamente a “produtos da sua exportação, reservando-se contudo o
privilégio de estudar cada caso especialmente.” (Rollo 1994, 136).

Verifica-se, portanto, que Portugal adaptaria uma posição favorável à iniciativa, porém com
algumas reservas. Todavia, a 28 de agosto de 1947, ou seja, ainda dentro do período no qual

se realizou a 1ª Conferência (12/7/947 – 22/09/947), Portugal teria de dar uma resposta con-

clusiva sobre a sua posição face à iniciativa, que constaria no Relatório Geral com o objetivo

de o entregar a Washington. O ministro das finanças português, João Pinto da Costa Leite

(Lumbrales),8 a 27 de agosto de 1947, afirma que a “nossa resposta deve ser semelhante à da
Suíça, esclarecendo que Portugal, propondo-se equilibrar as suas trocas na zona europeia, fazer
acordos comerciais nesse sentido (…), não carece de créditos em dólares para as suas previsíveis necessidades de pagamentos naqueles países”.9 Constata-se, com este parecer, que Portugal pretendia apenas criar parcerias comerciais com os países europeus, não se comprometendo

financeiramente a um plano que provinha do outro lado do atlântico. Esta atitude diplomática
revela que ou Portugal se encontrava relativamente bem economicamente, ou o flagelo que

despontava do outro lado do atlântico ao Governo português seria tão forte que uma possível
esperança de Portugal se recuperar economicamente teria de ser posta de parte.

meado ministro na Legação de Portugal junto do Governo do general De Gaulle. Em Setembro de 1948, participou, em
Paris, na Assembleia das Nações Unidas, como observador. Também na capital francesa, em Fevereiro do ano seguinte,
esteve presente nas conferências internacionais que estudaram a reconstrução da Europa no âmbito do Plano Marshall.
8. João Pinto da Costa Leite (Lumbrales), licenciado pela faculdade de direito de Coimbra, na qual foi discípulo e
posteriormente assistente de Oliveira Salazar. Momentos após Salazar ter assumido a pasta das finanças, nomeou Costa
Leite subsecretário de Estado, desempenhando-o de 27 de julho a 5 de novembro de 1929. Foi ministro do Comércio e
Indústria, das Finanças, do interior, e da Presidência, sendo mais tarde substituído por Marcello Caetano.
9. AMNE, 2ºpiso, M 381, A 60, Proc. 39,314, telegrama nº258, 28 de agosto de 1947, do Presidente do Conselho para
a Legação de Portugal em Paris.
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Do ponto de vista cronológico, o ano de 1947 foi, como vimos, um ano de recessão económica,
e mesmo que Portugal tenha saído beneficiado economicamente com a Guerra, havia uma
grave crise comercial que estava perto, não obstante de que o seu maior parceiro comercial

— Grã-Bretanha — se encontrava embebido numa profunda crise económica e financeira.
Seguindo esta realidade de factos, o próprio ministro das finanças “acredita na capacidade de
auto-recuperação do País, apostando na força da identidade nacional para fazer face à ameaça

de crise.” (Rollo 1994, 145). Com esta afirmação, podemos afirmar que Portugal com o Dollar
Gap fora alvo de uma acentuada degradação financeira, contudo o Regime acreditava que
“orgulhosamente sós”, teríamos a capacidade de progredir economicamente.

Portugal mostra finalmente qual a sua posição, quando, após vários telegramas enviados de
Paris para o Governo português na segunda quinzena do mês de agosto, Salazar responde aos
mesmos exigindo dados sobre a balança de pagamentos portuguesa, e por fim dá uma resposta
final bastante semelhante ao parecer de Lumbrales, em Paris: “(…) a posição a assumir [é]

semelhante [à da] Suíça esclarecendo que Portugal se propõe equilibrar as suas trocas na zona
europeia (…), e não carece nessas condições pesar procura europeia de crédito americano para
previsíveis necessidades pagamentos zona dólar (…)”. (Rollo 1994, 146).

A 22 de setembro de 1947 é encerrada a 1ª Conferência de Paris e Caeiro da Matta, representando Portugal no seu discurso final, apresenta oficialmente a posição de Portugal, ao mostrar que este não necessitava da ajuda norte-americana, lembrando que “(…) a capacidade de

sacrifício do povo português permitiu que, nos últimos vinte anos, o orçamento português se
mantivesse equilibrado e a moeda estável (…)”. (Rollo 1994, 147).

Assim sendo, mais uma vez se verifica a política de isolamento económico e autarcia que o
Estado Novo tanto apregoava, porém, desta vez, à luz de uma nova conjuntura internacional. Analisaremos, no capítulo seguinte, o estado da economia portuguesa do Pós-Guerra, de

modo a confirmarmos ou não que, como Lumbrales e Salazar afirmavam, no âmbito da economia, Portugal não tinha a necessidade de aderir ao ERP.
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4. A situação económico-financeira portuguesa face
ao Pós-Guerra e motivos da rejeição da Iniciativa Marshall
Pretendemos, com este capítulo, efetuar uma breve análise da situação económico-financeira

portuguesa, e verificar se esta beneficiou ou não com a II Grande Guerra. Por sua vez, faremos um ponto de ligação entre a situação económica portuguesa e os motivos utilizados em

Paris, que fundamentaram a rejeição da iniciativa Marshall, sabendo que estes eram de teor

económico. Por sua vez, centrar-nos-emos na posição do Dr. Oliveira Salazar, demonstrando de forma mais extensa o que este pensava ideologicamente do Plano, o que significa que

apresentaremos, ao mesmo tempo, posições e visões contrárias às do presidente do Conselho.
Finalmente, avançaremos com a questão do ouro alemão, na medida em que esta é crucial para
o comportamento diplomático português na 1ª Conferência de Paris.

No seguimento daquilo que foi apresentado no capítulo anterior, chegamos à seguinte questão: Afinal, quais são os motivos que fizeram com que o Governo Português rejeitasse o Plano?

Seguindo esta linha de pensamento e ordem de ideias, acabamos por nos perguntar o seguinte:
estava Portugal suficientemente estável, a nível económico, para poder recusar uma iniciativa

de auxílio económico? Quando nos interrogamos acerca destas questões, chegamos à conclu-

são de que existem duas componentes que entram em jogo na desmistificação deste processo
de recusa do Plano: a economia e a política. Comecemos pela Economia.

4.1. O estado da economia portuguesa e as razões de Salazar
Oliveira Salazar, em conjunto com o seu ministro das finanças, mostraram que Portugal não

necessitava de auxílio norte-americano, e que a economia portuguesa se encontrava estável, no
período do Pós-Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Banco de Portugal beneficiou

de uma acumulação de ouro e divisas que, a par de um fraco investimento interno, permitiu
que Portugal estivesse perante uma situação económica estável.

Desta forma, a nível externo, Portugal colocava-se num papel de destaque, na medida em que

o estado da sua economia mostrava-se quase antagónico ao dos restantes países europeus.
Contudo, esta enorme acumulação de capital nos bancos portugueses não foi aplicada no de-

senvolvimento interno do país, como por exemplo num programa de industrialização nacional.
Seguidamente, esta quantidade de capital acumulada e recursos financeiros acabaram “por se
revelar insuficientes, esgotando-se num curto espaço de tempo. ”(Rollo 2007, 50-51).

Conclui-se, portanto, que o pós-guerra resultou num enriquecimento do país e num período
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de estabilidade financeira, porém dir-se-á, certamente, que o país crescera pouco e todo este

capital não foi investido como deveria ter sido. Em 1946, a questão das subsistências ascendeu
a um nível de maior agravamento, resultando numa agitação social por quase todo o país. Sa-

lazar reforça, nesta altura, a sua típica política e discurso económico de “poupar e produzir”, a
partir do qual tudo dependeria do esforço dos portugueses face a este problema, que se viria a
agravar com a crise do dólar, o chamado Dollar Gap de que falámos, em 1947. O próprio ministro da economia, Supico Pinto,10 mostra que este problema relativamente às subsistências

deverá ser encarado com a máxima urgência, e que o país precisa de uma forte intervenção na
economia por parte do próprio Estado. Esta posição por parte do ministro da economia por-

tuguês fez com que fosse alvo de várias críticas por todas as fações do regime, que acreditavam
no espírito de sacrifício do povo português como resposta a este impasse económico.

No âmbito da economia, atenta-se para o facto de que Portugal poderia estar numa situação
financeira minimamente estável e que do ponto de vista externo não teria quaisquer complicações, todavia a fraca aplicação dos capitais acumulados no desenvolvimento do país, o agravamento da questão das subsistências em 1946 e o Dollar Gap em 1947, mostram-nos que, do
ponto de vista do desenvolvimento interno, Portugal poderia ter vindo a beneficiar dos loans

norte-americanos, de modo a que os sacrifícios impostos aos portugueses não fossem tão árduos como foram, e provavelmente desta forma Portugal ter-se-ia desenvolvido a nível interno.

Verifica-se, desta forma, que no âmbito das finanças do país, e para o próprio presidente do
Conselho, Portugal não necessitava da ajuda norte-americana, porém, no prisma de economia
e recursos internos, o ERP seria verdadeiramente benéfico para Portugal, visto que a aplicação

do capital norte-americano, num programa de industrialização, teria sido fator de produção de
emprego e riqueza nacional.

Atentemos ao quadro da página seguinte que apresentará a subida de importações do estran-

geiro, com forte destaque do ano de 1946 para o de 1947, isto é, altura em que a questão das
subsistências se agrava.

10. Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto foi ministro da Economia entre 6 de setembro e 4 de fevereiro de 1947.
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Quadro 7: Balança comercial Portuguesa

Anos
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Importações do
estrangeiro
1 911
2 783
3 178
3 296
5 824
8 718
9 480

Exportação para
o estrangeiro
3 488
3 488
2 651
2 469
3 554
3 173
3 073

Saldo
1 577
705
- 527
-827
- 2270
- 5545
- 6407

(Fonte: Rollo 2007, 138)

Através do gráfico apresentado, reforçamos novamente o facto de que a situação económica

portuguesa deteriorou-se a partir do ano de 1946, iniciando-se pela crise das subsistências e
agravando-se com o Dollar Gap em 1947.

Conclui-se, finalmente, que a quantidade de capitais acumulados durante a Guerra não foi
suficiente para responder às necessidades do país a partir de 1946 e que, apesar de Portugal

ter uma moeda, neste caso o Escudo, numa posição estável, o país necessitava de uma forte
política de produção de riqueza interna, fazendo face aos pontos fracos da economia portuguesa que se centram exatamente no seguinte: a forte dependência a nível externo, que por sua

vez desencadeou todo este agravamento da questão das subsistências, lembrando que o maior

parceiro comercial de Portugal, a Grã-Bretanha, sofrera a nível económico com a Guerra, logo
a comercialização de bens com Portugal deteriorou-se, e Portugal acabou, como vimos, por
sofrer fortes represálias.

As conclusões que podemos tirar relativamente à economia portuguesa e de como esta se relaciona com a iniciativa, devem ser obrigatoriamente integradas no plano político-ideológico

do Governo Português, e de como este se relaciona ao mesmo tempo com a resposta portu-

guesa na 1ª Conferência de Paris. Devemos, antes da abordagem que se seguirá, afirmar que
estas duas componentes, que no início apresentámos, são indissociáveis, o que significa que se

tomássemos estas duas componentes como dois planos opostos, estaríamos a dividir por completo a doutrina ideológica Salazarista que tão bem se aplica neste caso.

Segundo aquilo que apresentámos no terceiro capítulo, Salazar afirma que toda a Europa tinha

a capacidade, caso os povos europeus se unissem, de superar as dificuldades económicas, e os
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impérios coloniais desempenhariam um papel fulcral na reconstrução da Europa. Para Salazar,
o bom e “são” aproveitamento dos recursos coloniais deveriam ser utilizados pelos povos euro-

peus, com o intuito de trazer de novo à Europa a sua glória e prosperidade, como assim foi no
passado. Deste modo, evidencia-se o facto de que a presença dos Estados Unidos nesta etapa
de recuperação económica afronta todo o pensamento de Salazar, partilhado pela maioria dos
políticos e lideres portugueses.

Atendendo ao que a iniciativa Marshall correspondia do ponto de vista ideológico, o Governo
Português possuía algumas barreiras.

O primeiro ponto no qual chocam estes dois pensamentos opostos reside no facto de que,
para os Estados Unidos, os países europeus não usufruíam dos recursos e meios necessários à

sua reconstrução e recuperação, enquanto para Salazar a Europa devia aproveitar os recursos
provenientes do continente africano e que essa seria uma das estratégias para combater a crise

económica (Rosas 2008, 113); o segundo e último ponto remetem para a prerrogativa norte-americana de que só os Estados Unidos se poderiam propor disponibilizar e esse mesmo

auxílio deveria ser aceite em conjunto com todos os estados europeus, o que significa que os

Estados Unidos deveriam ter total abertura nas relações económicas com a Europa, chegando
mesmo à ideia de que os recursos dos vários países deveriam ser do conhecimento dos Estados

Unidos, a fim de evitar quaisquer desequilíbrios no mercado internacional. Este ponto é com-

pletamente antagónico ao pensamento de Salazar. Para este estadista, os recursos da Nação
Portuguesa são da competência do Estado Português, invalidando a posse de informação por
parte de outros países relativamente aos recursos portugueses.

Porém, ao contrário do que poderemos pensar de forma errada, Salazar tinha consciência de

que a conjuntura política do mundo mudara, e que Portugal não poderia sair ileso desta mesma
mudança. Conquanto, o facto de Portugal estar incluído num novo mundo de caráter bipolar
não implicaria, para Salazar, a abdicação da independência nacional pelas medidas supranacionalistas vindas do outro lado do atlântico. Vejamos a seguinte citação que demonstra esta

posição ideológica: “Considero porém exagerado pensar que tudo na vida nacional depende ou
há- de depender da ordem internacional futura” (Rollo 2007, 37).

Segundo Maria Fernanda Rollo, “(…) o cepticismo de Salazar relativamente à viabilidade de

cooperação internacional e a sua aversão à ideia de uma união política e económica dos países
europeus eram tão profundos quanto o seu receio do “imperialismo americano” na medida em
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que ameaçavam a desejada manutenção da soberania e de certas formas de autarcismo defendidos pelo próprio poder político (…) tratava-se na realidade de duas vertentes da vida inter-

nacional que (…) poderiam (…) pôr em causa a sobrevivência do regime político português.”
(Rollo 1994, 185). Como vemos, para Salazar, uma possível adesão a esta iniciativa poderia pôr

em causa toda a matriz ideológica do Regime Salazarista. A nível mundial, a economia sofrera
grandes transformações (ver capítulo 1), que Salazar considerava nocivas para toda a Europa.

O facto de ser o dólar a dominar a maior parte das transações bancárias no mundo, conduziria

à transferência de poder por parte das maiores potências europeias para os Estados Unidos.
Além disso, há que entender que não existiam garantias de que os Estados Unidos pudessem
apresentar-se enquanto líderes da comunidade internacional, guiando o destino económico

dos povos. Como poderiam os Estados Unidos competir a nível histórico-económico com
nações como a Grã-Bretanha e a França, que possuíam bancos aos quais países como Portugal

estavam habituados a aceder a crédito externo? De uma forma geral, e como afirma José Mattoso, não existia confiança nas pretensões dos Estados Unidos e existia receio, por parte de Sa-

lazar, na entrada do neo-imperialismo norte-americano na Europa (cf. Rosas 2008, 112-113).
Face a este ceticismo por parte de Salazar, evidenciado por Maria Fernanda Rollo, segue-se

a posição de Rui Teixeira Guerra, embaixador português, face à iniciativa norte-americana.
Antes de partirmos para a sua interpretação da iniciativa, devemos primeiramente dizer que
Rui Teixeira Guerra era um autêntico americanista, apresentando-se com uma interpretação
da conjuntura político-económica do mundo bastante diferente à dos mais altos dirigentes do

Estado Novo, nesta altura. Rui Teixeira Guerra11 afirma que o Governo português não acre-

ditou no êxito da iniciativa que tinha um enorme alcance a nível económico; diz ainda que os
Estados Unidos estariam dispostos a libertar loans monetárias a baixos juros, sem se preocuparem com os planos de recuperação económica que estavam a ser preparados em Paris, e o

Governo português acabou por ignorar este facto, seguindo a sua cética descrença na iniciativa
norte-americana, colocando o medo e o receio da queda do regime à frente das necessidades
económicas.

11. Rui Teixeira Guerra (1902-1996) nasceu em Santa Eulália (Elvas). Licenciado em Direito, entra para a carreira
diplomática em 1931. Ocupou postos consulares na América do Norte, até ao fim da Segunda Guerra, e posteriormente
na Europa, sendo assim clara a sua empatia com as sociedades liberais nomeadamente os Estados Unidos. Desempenhou
um papel fulcral na integração de Portugal nas estruturas europeias do pós-guerra, destacando-se, assim, a sua visão da
iniciativa Marshall.
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Já o embaixador Calvet de Magalhães tem uma interpretação diferente, afirmando que a primeira reação do Governo português perante o discurso de George Marshall foi de total incom-

preensão, logo pelo facto de que o Governo português, como já apresentámos no 3º capítulo,
ter afirmado que, dentro das suas possibilidades, ajudaria na aplicação do Plano, quando o que

Marshall afirma é que tudo o que tinha sido feito até agora pelos Estados Europeus não poderia ser posto de parte, porém não se poderia considerar cem porcento suficiente, o que significa

que só mesmo a ajuda norte-americana consistiria numa recuperação económica. Ainda para

Calvet de Magalhães,12 o Governo português não confiava nas pretensões norte-americanas

aplicando sobre as mesmas um enorme ceticismo sobre os planos americanos, sendo que as
autoridades políticas portuguesas foram guiadas por um enorme preconceito, considerando
até que os americanos eram ingénuos, ignorantes e simplistas, em termos de política externa.

Com outra visão perante a situação, o embaixador Franco Nogueira13 mostra-nos que Portugal

recusou o auxílio norte-americano, no 1º ano do programa, devido à desconfiança e descrença
que o presidente do Conselho, Oliveira Salazar, tinha relativamente aos objetivos do gover-

no norte-americano. Salazar temia que o imperialismo norte-americano pusesse em causa a
presença dos países europeus no continente africano, assim se evidencia o receio que tinha em

perder o império colonial português. De outra perspetiva, Salazar temia ainda o facto de as
instituições financeiras portuguesas não serem capazes de agir contra uma nação tão poderosa
a nível financeiro, tornando-se assim presas fáceis para o sistema bancário norte-americano.

Atentemos ao seguinte excerto de uma obra de autoria de Oliveira Salazar, que reflete a sua

posição face ao novo modelo da economia internacional, e de que forma esta deve ser observada pelo próprio Governo Português: “Ontem foi a catástrofe do dólar, há algum tempo a
12. José Calvet de Magalhães (1915-2004) foi um diplomata, historiador e ensaísta português, nascido em Lisboa,
licenciando-se em Direito pela Universidade de Lisboa, Magalhães integra o Ministério dos Negócios Estrangeiros em
1941, exercendo mais tarde, mais propriamente em 1945, cargos diplomáticos em Washington, e em 1947 em Cantão. É
autor de obras como A Diplomacia Pura e Breve História Diplomática.
13. Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira (1918-1993) foi político e diplomata durante o Estado Novo, nascido
em Vila Franca de Xira. A sua carreira diplomática começou na década de 40, marcando-se o facto de ter desempenhado
funções de representante português para com o Alto Comando Aliando, no Japão. A 16 de abril de 1961, Oliveira Salazar reúne-se com Nogueira, a fim de o convencer aceitar o cargo de ministro dos negócios estrangeiros, tomando posse
do mesmo a 4 de maior de 1961. Nesse mesmo ano, a 15 de maio, é condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante
D.Henrique.
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catástrofe da libra, e estamos provavelmente em vésperas do desmoronamento de quase tudo
o que parece ainda manter-se de pé (…) Parece nunca ter havido tantas desgraças e misérias, e

mesmo aqueles que acreditavam poder desafiar o mundo pela imensidão dos seus territórios e
as montanhas de ouro das suas riquezas, não lhes puderam escapar (…).” (Salazar 1991, 81-82).

Conclui-se, seguindo esta ordem de ideias apresentada, que Portugal reagiu desta forma à

iniciativa Marshall devido à própria condição politico-ideológica do Estado Novo português,
centrando-se, obviamente, na figura de Oliveira Salazar. Esta condição politico-ideológica tão

bem evidenciada pelas atitudes do chefe de governo português, refletem-se, indubitavelmente,
nas pretensões económicas do Regime, bem como na aplicação da sua ideologia económica
num novo contexto internacional, imbuído na crença de que deveria existir toda uma econo-

mia internacional, liderada por uma superpotência, que facilitaria a entrada dos vários países

no mercado internacional, com o intuito de se desenvolverem e recuperarem economicamente
face às destruições causadas pela Guerra.

Valida-se, do mesmo modo, o facto de não existirem fortes oposições à interpretação de Salazar relativamente a este enredo político-diplomático. É verdade sim que de facto existem

interpretações diferentes por autoridades políticas portuguesas da altura, porém estas nunca

foram levadas avante, e a interpretação do presidente do Conselho acabou por ser tomada
em unanimidade por todo o Governo Português. Mais uma vez se ilustra a pressão político-

-ideológica do Regime, especialmente em ocasiões de caráter internacional, como esta de que
falamos.

Como vemos, é-nos impossível dissociar economia e política, neste aspeto. Uma outra questão
de grande interesse e que deve ser obrigatoriamente abordada é a questão do ouro alemão
(1947).

4.2. A questão do ouro alemão no ano de 1947
Durante a Guerra, sabemos que o Banco de Portugal arrecadou somas enormes de ouro e divisas nos seus cofres. Uma parte desse mesmo ouro alemão, que entrara nos cofres portugueses
devido às transações comerceia exercida entre ambos os governos (português-alemão). Com o

fim da Guerra, a situação muda bruscamente. Os vários países que tinham sido ocupados pela
Alemanha Nazi e que tinham sofrido com a penhora de ouro por parte do III Reich, exigiam

agora o retorno do seu ouro. Ouro que estava nos cofres de países como Portugal, Espanha,
Turquia, Suíça e Suécia, isto é, países que durante a guerra tiveram uma posição neutra.
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Vejamos, agora, o seguinte: caso Portugal aderisse ao ERP, as várias comissões de inquérito
norte-americanas e órgãos de inspeção, bem como os acordos bilaterais que os países teriam de

ter com os Estados Unidos, fariam com que as instituições norte-americanas tivessem acesso

aos cofres dos países, assim sendo o ouro que Portugal detinha poderia ser descoberto e removido dos cofres, a fim de ser devolvido aos devidos países.

No ano de 1947, a questão do ouro alemão não foi fator de grande preocupação para o Go-

verno português, porém a partir de 1948, esta situação agrava-se e condiciona a decisão das
autoridades políticas portuguesas relativamente à postura que o Estado Português deveria tomar face ao ERP. Logo em fevereiro de 1948, o Secretário do Tesouro norte-americano envia

um depoimento a Vandenberg,14 apresentando que os bens portugueses e espanhóis presentes
nos Estados Unidos ficarão bloqueados até que a questão do ouro se resolva, e tudo entre em

conformidade com os vários estados europeus. Salazar e o ministro dos negócios estrangeiros
português mostram-se extremamente constrangidos com esta situação, logo pelo facto de que

a 2 de fevereiro de 1948, o Governo português concedeu facilidades relativamente à presença
dos norte-americanos na base das Lajes nos Açores.

Partindo de uma outra visão da situação, o próprio embaixador dos Estados Unidos em Portugal afirma que o Governo Português nunca foi informado de que tudo estava a depender da

questão do ouro, verificando-se, deste modo, que o Governo Americano exerceu um profundo

desrespeito para com o Governo Português, lembrando que estas negociações haviam sido
suspensas, devido ao decorrer das negociações da concessão da base das Lajes aos norte-ame-

ricanos. A seguinte citação demonstra a posição tomada pelo embaixador norte-americano:
“(…) julgo que seria sensato, se queremos preservar a posição que conquistámos, desbloquear
imediatamente todos os bens portugueses em relação aos quais se possa comprovar de imediato não haver interesse alemã.”(Rollo 1994, 209).

14. Arthur Hendrick Vandenberg, nascido em Grand Rapids em março 22 de 1884, licenciado em direito na universidade pública do Michigan; editor e escritor da revista Grand Rapids Herald de 1906 a 1928; em Março de 1928 foi
apontado para preencher uma vaga do senado, em nome do partido republicano, foi então eleito em 6 de Novembro de
1928 para a vaga; reeleito para a mesma posição em 1934, 1940 e 1946,sendo nomeado como presidente pro tempore
e para presidente da comissão de relações estrangeiras; delegado das conferências da UN em São Francisco, em 1945; e
delegado da assembleia geral das Nações Unidas em Londres.
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Conclui-se, relativamente à questão do ouro alemão que, primeiramente, não foi motivo de
alarme para o Governo português no ano de 1947, condicionando, porém, a posição definida
por Portugal na 1ª Conferência de Paris, ilustrando-se ao mesmo tempo um sentimento de
indignação, por parte do Governo português, relativamente à atitude dos Estados Unidos.

Em jeito de conclusão, afirmamos que a não aceitação da ajuda norte-americana por parte do

Governo Português incidiu sobre dois grandes planos que estão, efetivamente, ligados entre si:
O ideário político-económico Regime Salazarista e a sua relação com a questão do ouro e a

concessão da base das Lajes aos norte-americanos, nunca colocando de parte que a nova conjuntura política mundial e o imperialismo norte-americano que Salazar tanto temia consistiria

numa possível queda e enfraquecimento do seu Regime. Por outro lado, devemos sempre ter
a noção de que existem leituras diferentes por autoridades políticas portuguesas coevas que

se tornam quase antagónicas à de Salazar, mas que não tiveram qualquer papel de destaque,
sendo que as grandes autoridades políticas portuguesas estavam, ideologicamente, em conformidade com a atitude do presidente do Conselho.
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5. A presença de Portugal na 2ª Conferência de Paris (1948)
e mudança de atitude por parte do Governo português
Com este novo capítulo, abordaremos a presença de Portugal na 2ª Conferência de Paris e
todos os momentos que lhe seguirão, que, por sua vez, representarão uma total viragem de atitude por parte do governo português face ao ERP. Destacamos, entre as várias etapas que evi-

denciam a transformação da atitude do governo português, o Acordo Bilateral de Cooperação

Económica entre Portugal e os Estados Unidos, e a adesão de Portugal à OECE. Contudo,
antes de abordarmos estes mesmos momentos/etapas, é necessário começar pela presença de

Portugal na 2ª Conferência de Paris, lembrando que foi na 1ª (1947) que Portugal recusou o
auxílio económico norte-americano.

A 2ª Conferência destacou-se, como pudemos verificar no 2º capítulo, por ter como ponto
fulcral, na sua agenda de trabalhos, a preparação da constituição da OECE. Recordamos que

a 2ª Conferência de Paris começou a 15 de março de 1948,isto é, praticamente um mês antes
da promulgação da Lei de Assistência Externa, por parte do Senado norte-americano.

Quanto à delegação portuguesa em Paris, destacam-se as seguintes figuras: Caeiro da Matta,
Ministro dos Negócios Estrangeiros; Marcelo Matias,15 Ministro de Portugal em Paris; Rui
Teixeira Guerra, na qualidade de Primeiro Secretário da Legação de Portugal; e, por fim, Abílio Pinto de Lemos como secretário da delegação.

No dia 16 de março, dá-se uma reunião, na qual se discutiu a proposta anglo-francesa, por sua

vez apoiada pelos Estados Unidos, que consistia na participação dos vários representantes das
zonas ocupadas da Alemanha Ocidental, na Conferência. Esta proposta acabou por ser apro-

vada, tendo total apoio da delegação portuguesa, e Caeiro da Matta utiliza esta mesma situação
para proferir um discurso a favor da admissão da Espanha entre as 16 nações presentes. Veja-

mos o que diz Caeiro: “(…) Portugal não pode abster-se de fazer uma declaração e formular

um voto (…) o Governo português, no momento em que vota a participação dos delegados da
Alemanha nos nossos trabalhos, exprime os seus votos de ver também a Espanha representada
15. Marcelo Gonçalves Nunes Duarte Matias (1903-1999) foi diplomata e político durante o período do Estado Novo.
Licenciado em Direito pela faculdade de Direito da Universidade de Coimbra foi Delegado do Procurador da República
nas Comarcas de Mértola e Alcácer do Salem Paris e em Atenas, Secretário da Embaixada de Portugal em Londres,
Diretor-Geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministro
dos Negócios Estrangeiros de Salazar entre 29 de Setembro de 1958 e 1961.
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(…).” (Rollo 1994, 157). Sequentemente, a delegação portuguesa fica surpreendida pelo facto
de nenhuma delegação apoiar a sua proposta, sendo que tudo indicava para que se seguisse

aquilo que, na 1ª Conferência de Paris, Ernest Bevin16 tinha afirmado, relativamente à exclu-

são, por um certo período de tempo, de Espanha, nos novos organismos do pós-guerra, neste

caso sobre as várias conferências relativamente à iniciativa Marshall. Verificamos, desta forma,
que o discurso proferido por Caeiro não foi frutífero no âmbito da admissão da participação
de Espanha no grupo das 16 nações.

Dois dias depois da reunião, ou seja, a 18 de março de 1948, o governo espanhol congratula
Caeiro da Matta pela sua atitude, enaltecendo o facto de não terem ocorrido protestos nem
observações de face hostil para com o Governo espanhol. Perguntemo-nos agora o seguin-

te: porque é que Caeiro da Matta, representando os interesses do Governo português na 2ª

Conferência, apela à admissão da Espanha? Segundo a historiadora Maria Fernanda Rollo,
a inclusão da Espanha consistia num assunto que correspondiam aos interesses dos norte-

-americanos, contudo esta situação reflete-se num momento fulcral: Marcelo Matias havia
falado com o embaixador norte-americano em Paris, de modo a apresentar-lhe esta mesma

proposta. Caffery,17 embaixador norte-americano, mostra-lhe que, apontado para a política

diplomática dos Estados Unidos, “seria oportuno sugerir a Franco modificações políticas e
económicas antes de tentar provocar a sua participação no ERP (…).”18 Desta forma conclu-

ímos que a proposta portuguesa viria a fracassar caso não fosse aplicada na altura certa, isto é,
prematuramente.

Por outro lado, logo no início do mês de março, o embaixador norte-americano em Madrid

comunicou ao embaixador de Portugal que o Governo americano tinha como objetivo a integração do Governo espanhol nas instituições do Pós-Guerra, porém mostra que essa mesma
atitude dependeria, sobretudo, da liberalização do regime de Franco.

Consideramos, portanto, que Portugal se destacou, no começo das reuniões de Paris com um
16. Ernest Bevin (1881-1951) foi um político britânico, líder sindicalista. Foi secretário de estado dos Negócios Estrangeiros (1945-1951), ministro do Trabalho e dos Serviços Nacionais (1940-1945) e ainda deputado no parlamento por
Woolwich East (1950-1951).
17. Jefferson Caffery (1886-1974) foi um diplomata norte-americano, tendo sido embaixador em El Salvador (19261928), Colômbia (1928-1933), Cuba (1937-1944), França (1944-1949) e Egito (1949-1955).
18. Telegrama nº1338, 13 de março de 1948,do Embaixador dos EUA em Paris para o Secretário de Estado.
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discurso a favor da integração da Espanha nestas mesmas organizações. Verifica-se, ainda, o

propósito deste discurso, bem como a sua ligação aos interesses dos Estados Unidos. Deste

modo, se conclui que Portugal entra com uma atitude e postura diferentes nesta Conferência,
ao contrário do que acontecera na 1ª Conferência de Paris, na qual optou por uma postura
pouco firme, sendo que recusou o auxílio norte-americano.

A par desta mudança de comportamento diplomático português, dá-se um outro acontecimento fulcral, nesta 2ª Conferência: Portugal adere à OECE (Organização Europeia de Coo-

peração Económica). No início do mês de abril, está finalizada a tarefa de elaborar um projeto

que consistisse na formação da OECE. Todavia, é de notar o facto da presença portuguesa
ter sido quase nula: “Globalmente, podemos considerar que a diplomacia portuguesa teve um
papel bastante apagado (…)” (Rollo 1994,162). Na verdade, não se tratava de uma tarefa que

levantasse grandes questões, pelo facto de todas as 16 nações estarem de acordo com os pressupostos e condições relativos à criação da OECE.

Seguindo toda esta linha de factos e momentos cronológicos, dá-se, a dia 16 de abril de 1948,
a assinatura final da Convenção de Cooperação Económica Europeia. Seguidamente, o Mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros português, Caeiro da Matta, foi convidado a participar na
cerimónia que constituiria finalmente a OECE. Infelizmente, Caeiro da Matta não pôde estar
presente, delegando as suas funções a Marcelo Matias, que acabará por assinar, em nome do

governo português, a Convenção. Desta forma, Portugal comprometer-se-ia a seguir as várias

prerrogativas da Convenção, e teria de possuir um acordo bilateral com os Estados Unidos,
condição que todos os países deveriam seguir.

Com toda esta sequência de eventos. Verifica-se uma viragem de atitude do Governo português para com as organizações do Pós-Guerra, por outro lado esta entrada tardia nos mecanismos de cooperação intra-europeia principiou-se por uma total aversão precipitada face à ini-

ciativa Marshall: “Na realidade a “aversão” do governo português a soluções vindas do exterior
dificultava o acesso à participação no Plano Marshall.” (Rollo 1994, 162).

A elaboração de um acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos afigura-se como o

momento epicentral que reflete a mudança do comportamento diplomático português. De

um modo geral, os Estados Unidos pretendiam a aceitação, por parte do Governo português,
de medidas como: possibilidade de cooperação com os Estados Unidos e com outros países,
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estando assim implícita a participação portuguesa em programas de reconstrução; adesão a
todos os princípios existentes na Lei de Recuperação Económica de 1948.

A partir de 15 de abril de 1948, o Governo norte-americano e o Governo português trocaram

documentos, nos quais estavam as condições que ambos exigiam para a formação do acordo.
Por fim, após vários meses de negociações, Caeiro da Matta e Lincoln MacVeagh,19 embaixa-

dor norte-americano, assinam, em Lisboa, a 28 de setembro de 1948, o Acordo Bilateral de

Cooperação Económica entre Portugal e os EUA. Curiosamente, Caeiro da Matta profere um

discurso, no qual enaltece o espírito altruísta dos EUA. Destacamos, então, algumas das frases
mais importantes do seu discurso: “ (...) tenho prazer em aproveitar esta ocasião para declarar

que Portugal está longe de estar exclusivamente à procura de atingir fins egoístas na protecção
e defesa da sua economia (...).” (Rollo 1994, 228-229).

Seguindo esta linha de factos apresentada, surge-nos a seguinte questão: a execução de um

acordo bilateral, seguindo as normas estipuladas pela Lei de Recuperação Económica, exigia
que Portugal tivesse obrigatoriamente de aderir ao auxílio económico norte-americano? Res-

pondemos a esta questão afirmando o seguinte: com a execução deste acordo, Portugal não
tinha de mudar a sua posição face ao financiamento norte-americano, ressaltando destemesmo

assunto o facto do embaixador de Portugal em Washington, Teotónio Pereira,20 ter afirmado
o seguinte:

“(...) o facto de Portugal não ir receber agora ajuda financeira, colocou-nos em condições verdadeiramente excepcionais. Perante a mentalidade americana, não sei de outra
circunstância que pudesse pesar mais na sua consideração quando as maiores nações da
Europa Ocidental estão vivendo na realidade da ajuda dos Estados Unidos”.21

19. Licoln Macveagh (1 de Outubro de 1890, Narragansett Pier, Rhode Island) gradou-se na universidade de Harvard
em 1913. Fluente em alemão, francês, espanhol, latim e grego clássico. Serviu o exército dos Estados Unidos durante a
Primeira Guerra Mundial, sendo um membro da Força expedicionária Americana. Nomeado em Abril 8 de 1948 para
Embaixador dos EUA, em Portugal, na tentativa de atrair Portugal para o Tratado Norte Atlântico.
20. Pedro Teotónio Pereira (1902-1972) foi político e diplomata. Licenciou-se em Matemáticas Superiores pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 1933, é nomeado, por Oliveira Salazar, Subsecretário de Estado das
Corporações e Previdência Social. No mesmo ano, é ainda nomeado Ministro do Comércio e da Indústria. Anos mais
tarde foi embaixador no Rio de Janeiro (1945-1947), Washington (1947-1950 e 1961-1963) e em Londres (1953-1958).
21. Carta nº568, 29/9/948, do Embaixador de Portugal em Washington para o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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A afirmação apresentada de Teotónio Pereira atribui um certo prestígio a Portugal, logo ao
afirmar que este, ao contrário das nações mais fortes na Europa, não necessita da ajuda norte-

-americana. Seguir-se-á, posteriormente, um momento que fará com que esta afirmação “caia
por terra”. Abordaremos esse mesmo momento no capítulo seguinte.

Em suma, é possível concluir que, a partir da 2ª Conferência de Paris, o Governo português

muda por completo a sua atitude e posição diplomática para com as organizações do Pós-

-Guerra. No ano de 1947 e com a 1ª Conferência de Paris, o Governo português opta por uma
postura de neutralidade e reserva, destacando-se uma certa aversão à iniciativa. Este tipo de

atitude a nível externo consistia numa característica muito interessante do Regime Salazarista:
a desconfiança nas grandes organizações internacionais, nomeadamente as que eram praticamente lideradas pelos Estados Unidos, o que significa que a famosa política do “orgulhosa-

mente sós” se refletia no âmbito da diplomacia, contudo Portugal, e retomando a este caso,
age, do ponto de vista diplomático, de forma reservada, observando o condicionamento das

várias ações, e por fim acaba por tomar uma atitude e uma posição firme, que advém de fatores

externos como verificaremos no capítulo seguinte. É, por sua vez, curioso o facto de Portugal
não ter conseguido manter a sua posição até ao fim devido a fatores externos. Deste modo
afirmamos que a partir da 2ª Conferência, Portugal começa a sentir a necessidade de mudar de

política externa, e o próprio Acordo com os Estados Unidos é uma marca de afirmação desta
mesma conclusão.

Por outro lado o Ato Colonial aprovado a 8 de julho de 1930, sofrendo algumas mudanças nos

anos de 1935 e 1951, mostra que, efetivamente, a metrópole detinha um forte poder sobre as
colónias.
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6. Razões para a mudança de atitude do Governo Português,
pedido (1948) e atribuição (1950)
de auxílio económico norte-americano
Pretendemos, através deste capítulo, abordar os principais motivos que levaram à mudança de

atitude por parte do governo português, e que por fim o levaram a pedir auxílio económico

norte-americano. De modo a abordar da melhor forma esta questão, consideramos fulcral partir da assinatura do Acordo Bilateral e daquilo que posteriormente se seguirá.

Ao assinar o Acordo, a 28 de setembro de 1948, o Governo português mostra que o facto de
ter executado um acordo com os Estados Unidos não implicaria a entrada de Portugal no
ERP. Paralelamente a esta observação e segundo aquilo que Maria Fernanda Rollo afirma, “a
verdade é que já se tinham operado algumas alterações na atitude de Portugal face a aceitação

desse auxílio o que conduziu a que em 27 de Setembro o Governo português anuncie informalmente a intenção de recorrer ao auxílio Marshall” (Rollo 1994, 235).

Devido a fatores externos e internos que abordaremos de seguida, Portugal viu-se obrigado a
recorrer aos fundos monetários norte-americanos, e deste modo o Governo português teria de

mudar a sua decisão. Como verificámos pela citação da página anterior, o Governo português
mostrou-se informalmente interessado em recorrer ao auxílio. Para esta matéria, apresentamos

um excerto daquilo que a Business Week apresentou num artigo: “There is even a rumour in Lis-

bon business circles that Salazar’s paternalistic dictatorship may soon ask the USA for a dollar loan”
(Business Week 1931, 86-87). Como vemos, já desde o início da década de 30 do séc. XX que a
degradação financeira era esperada, sendo essencialmente agravada no ano de 1947. Por fim, e

voltando a década em questão, a 27 de setembro de 1948, o Governo português faz saber, em
Paris, de que precisava efetivamente do apoio norte-americano.

Questionamo-nos então relativamente ao seguinte: afinal, quais os motivos que sustentam
uma justificação para esta mudança de atitude? Em resposta a esta questão, consideramos que

o que promoveu esta viragem de comportamento foi sem dúvida a situação económica portuguesa. Pudemos, em capítulos anteriores, analisar a situação económica portuguesa ao longo

da década de 40, e chegámos à conclusão que a situação económica portuguesa se deteriorou,
sobretudo, a partir de 1947. Com o Dollar Gap, em 1947, os maiores parceiros comerciais de
Portugal sofreram uma forte crise económica, o que significa que Portugal veio a sofrer re84

presálias desta mesma situação. Por sua vez, os bens acumulados com a II Guerra Mundial
mostraram-se insuficientes para responder às necessidades económicas do país.

Debalde, o Governo português tentou contrariar esta situação, aplicando medidas destinadas a

regular o nosso comércio externo, a fim de incentivar as exportações e diminuir as importações.
Todavia, estas mesmas medidas mostraram-se incapazes de resolver a situação e os saldos das

balanças de comercial e de pagamentos são negativos, e por sua vez superiores aos de 1947.
Vejamos a seguinte situação que confirma o que havemos afirmado: “Sucedeu que ao longo

dos primeiros meses de 1948 se assistiu, pela primeira vez desde há alguns anos, a uma deterioração acentuada na situação financeira e cambial portuguesa” (Rollo 1994, 236).

Entre os motivos que justificam esta situação económica débil, evidenciamos os seguintes que

consideramos mais importantes: diminuição das exportações relativamente a produtos e mercadorias que normalmente não eram valorizados durante a Guerra; aumento da importação

de produtos agrícolas, visto que a produção de cereais começara a escassear; aumento das importações de equipamento industrial a ser aplicado no programa de industrialização lançado
após o final da Guerra.

Chegamos, deste modo, à conclusão que o pedido de ajuda económica era inevitável, contudo

é notável e verdadeiramente curiosa esta mudança de atitude por parte do Governo português,
que, influenciado pela conjuntura económica, teve de contrariar vários elementos de caráter

político-ideológico que o sustentava. Sabemos, portanto, que já desde julho que existiram

rumores de que Portugal desejava beneficiar da ajuda norte-americana. De seguida, dá-se,
em setembro, o Acordo Bilateral entre Portugal e os EUA, e é a partir desse momento que o
Governo português mostra que de facto pretende beneficiar do auxílio norte-americano. Já

em Paris, a delegação portuguesa tenta, através de negociações, que Portugal possa estar já
integrado nos países que irão receber fundos monetários nos anos de 1948-49, todavia, a 20
de outubro de 1948, o Governo português recebe informações de que Portugal não poderá ser

integrado no grupo de países beneficiados, visto que a OECE já tinha feito a divisão anual de

custos — Portugal só poderia vir a beneficiar dos fundos monetários no ano seguinte, isto é, o
segundo ano do Plano (1949-50).

A partir de novembro de 1948, a delegação portuguesa em Paris começa a discutir a quantida-

de de fundos necessária para Portugal a ser aplicada no resto do período do Plano. Após várias
negociações, fica planeado que Portugal irá receber 31,5 milhões de dólares de auxílio direto e

27,2 milhões em auxílio indireto, num total de 58,7 milhões de dólares. Contudo, Portugal só
85

viria a beneficiar desta verba a partir de 1950, ou seja, dois anos depois do início do programa,
e por outro lado a verba aplicada a Portugal consistia apenas em 0,8 porcento do total dispo-

nível para os países (16), o que significa que a posição inicial no programa não beneficiou em
parte alguma o futuro de Portugal na organização.

Concluímos, deste modo, que os principais motivos que levaram a uma mudança de atitude

por parte do Governo português face ao ERP são de caráter económico, na medida em que
a economia portuguesa sofrera com a própria conjuntura europeia, logo a partir de 1947. Assim se verifica que os fundos acumulados durante a Guerra se revelaram insuficientes, e que

o recurso aos fundos monetários norte-americanos poderiam consistir numa ajuda face ao
problema. Incidindo agora a nossa visão sob o prisma político e diplomático, a condição eco-

nómica portuguesa acabou por condicionar por completo a atitude das autoridades políticas
portuguesas, e por sua vez acabou por fazer com que Portugal não saísse tão beneficiado com
o programa como aconteceu com outras nações das 16 que participavam no ERP.
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7. A doutrina política e económica de Oliveira Salazar
face a todo o processo político-diplomático
anteriormente apresentado
Com este capítulo, pretendemos analisar de que forma a ideologia política de Oliveira Salazar
é evidenciada em todo o processo político-diplomático que consistiu na presença de Portugal

nas várias conferências de Paris, sendo que, primeiramente, o Governo português opta por
uma posição de recusa do Plano, e por sua vez acabará por tentar aceder ao mesmo, devido

a circunstâncias externas e internas. Através deste novo capítulo, responderemos a questões

como: já existiam provas de que a primeira atitude de Portugal face à iniciativa Marshall seria
de recusa? Afinal, o que representou todo este enredo diplomático para o Regime Salazarista?

Podemos considerar que já existiam provas de que a atitude de Portugal face à iniciativa Mar-

shall seria de recusa, ainda anos antes da II Guerra Mundial acabar no ano de 1945. Em 1937,

Oliveira Salazar escreve Como se Levanta um Estado, obra esta que citámos no 4º capítulo.
Aplicando, agora, uma leitura mais profunda nesta obra, chegamos à conclusão que nela estão

presentes os principais elementos e alicerces ideológicos do Estado Novo. No seu capítulo IV,
denominado “A ECONOMIA CORPORATIVA”, Salazar mostra que o pensamento econó-

mico da época está em total crise, e que o mundo inteiro está a substituir valores fundamentais
e tradicionais pelo capitalismo tipicamente norte-americano. Seguidamente, Salazar apresenta
o quão frágil é este tipo de doutrina económica, levando para a sua explicação a crise dos anos

30, na América. Vejamos a seguinte citação: “Empurrámos o Estado, primeiro para uma pas-

sividade absoluta, indiferente (voluntariamente ou não) à organização da economia nacional,
e depois para um intervencionismo absorvente que regulava a produção, a divisão, o consumo
das riquezas” (Salazar 1991,83). Assim se verifica o pensamento Salazarista face à nova visão

económica do mundo, na época. Para Salazar, as grandes potências mundiais deformaram a
noção de riqueza, deteriorando valores como o amor à Nação e a Família.

Ao longo deste mesmo capítulo da obra, Salazar considera que a crise económica que o mundo vive em 1937 irá certamente passar, porém o problema reside no facto de sabermos se as
grandes nações conseguirão libertar-se desta doutrina económica que, para Salazar, não passa
de uma autêntica doença.

O corporativismo aparece, deste modo, como solução para os problemas das nações em crise,
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e como veículo de ataque ao liberalismo económico destruidor da dignidade humana e da
economia das sociedades, para o presidente do Conselho. O Estado deverá estender-se sobre

o plano económico das nações, a fim de proteger os valores tradicionais, o que significa que a

organização corporativa é um meio de combater o capitalismo selvagem e desleal. Poder-se-ia dizer que esta questão está, na obra, a ser tomada apenas no contexto português, contudo

Salazar afirma que esta noção de economia e pensamento económico deverá espalhar-se pelo

mundo: “(…) quando em toda a parte tiverem desaparecido as restrições, a concorrência desleal, as variações monetárias intencionais e tendenciosas (…) então veremos que não há mais
lugar para o plutocrata nem para os seus negócios (…)” (Salazar 1991, 98).

Afirmámos, capítulos atrás, que Salazar não se identificava com o que os Estados Unidos
representava, e essa é uma verdade, digamos, incontestável. Atuando sempre com aversão às

ordens e afirmações norte-americanas, Salazar tentou sempre, no decurso das negociações,
distanciar-se da iniciativa, até que teve forçosamente de se juntar ao ERP. Tivemos a oportu-

nidade de noticiar o facto de não existirem praticamente visões opositoras fortes à atitude que
Salazar promulgara. Rui Teixeira Guerra, notável europeísta e com uma visão do panorama

internacional diferente à de Salazar, não conseguiu sequer impor a sua ótica, de forma frutífera,
relativamente à iniciativa, remontando para esta situação o facto de todas as grandes autoridades políticas estarem subordinadas à visão do presidente do Conselho.

Seguindo toda esta linha de raciocínio, entendemos que o Plano Marshall assume-se enquanto um momento de contestação da doutrina Salazarista, na medida em que, do ponto de vista

político, o liberalismo económico estava centrado em todos os conceitos e objetivos da iniciativa. No entanto, o liberalismo económico representava para Salazar a destruição das nações e

dos seus alicerces morais e espirituais, pelo facto de corromper o homem e reduzi-lo a um ser
individual a que a nenhuma organização pertence.

Vejamos, então, o que Salazar afirma sobre a compatibilidade do liberalismo com o Esta-

do Novo português. A seguinte citação pertence ao segundo capítulo da obra, denominado
“PRÍNCIPIOS DE UMA ORDEM NOVA”:

“Tem o Estado Novo português uma política ideológica, isto é, admite ele a verdade de
uma certa doutrina e toma a sua defesa? Respondo claramente que sim, na certeza de que
só um pretense Estado liberal poderia adoptar uma atitude contrária (…) o liberalismo
(…) não existe nem nunca existiu: do ponto de vista filosófico é um contra-senso, e na
ordem política é uma mentira”(Salazar 1991, 45).
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Por outras palavras, podemos afirmar que para Salazar a própria doutrina ideológica norte-

-americana não passa de uma mentira, que para ele se estava a generalizar para todos os povos.
Com todas estas evidências e provas, torna-se totalmente credível afirmar que, através da vasta
obra de caráter ideológico que Salazar possui ainda antes do início da Guerra, seria indubitável
esperar uma reação de aversão à iniciativa norte-americana. Salazar tinha consciência da nova

ordem geoestratégica e política do mundo, porém tal compreensão não implicava a submissão
dos povos ao imperialismo norte-americano. Com um outro ponto de vista, não podemos
limitar estas observações de Salazar, relativamente ao novo pensamento económico, somente

aos Estados Unidos. O próprio comunismo consistia para Salazar numa ameaça aos tradicio-

nais valores europeus, pelo facto de colocarem em causa a autoridade máxima do Estado, da
Família e da própria Igreja Católica.

Por outro lado, e abrindo a questão da importância da manutenção do Império Colonial Português, o Ato Colonial, aprovado a 8 de julho de 1930, sofrendo algumas mudanças em 1935

e alvo de revogação em 1951 e de autoria de Oliveira Salazar, mostra que, efetivamente, a metrópole detinha um forte poder sobre as colónias. Vejamos a seguinte citação retirada do Ato

Colonial em si: “sem lesar uma legítima descentralização, compete à metrópole ser o árbitro
supremo da situação recíproca dos interêsses que devem estar nos alicerces dos regimes aduaneiros” (Acto Colonial, artigo IV, julho 1930). Conclui-se, portanto, que a própria visão sobre as
colónias é essencial para compreender o ideário Salazarista e de que forma este mesmo entra

em confronto com a iniciativa Marshall. Para Salazar, as colónias deveriam ser alvo de um forte

controlo por parte da metrópole, e assim se confirma que este mesmo ponto de olhar os territórios coloniais entra em choque com a visão norte-americana do mundo, pelo facto de que

esta mesma medida por parte de Oliveira Salazar reveste-se de uma forte índole protecionista
e, sobretudo, na defesa máxima do Império Colonial Português.

Estando assim evidenciados os principais elementos que consideramos cruciais nesta obra,
acreditamos estar em posição confortável para analisarmos alguns discursos de Salazar, a fim
de podermos responder à primeira pergunta: já existiam provas de que a primeira atitude de
Portugal face à iniciativa Marshall seria de recusa?

Num dos seus discursos sobre liberalismo, em 1933, isto é, 3 anos após o eclodir da crise

mundial, Salazar apresenta a sua conceção relativamente à ligação entre Estado e Economia.
Nela, afirma que o Estado deve tomar a direção máxima e proteção da economia da nação:
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“Normalmente o Estado deve tomar sobre si a protecção e a direcção superior da economia
nacional pela defesa externa, pela paz pública, pela administração da justiça, pela criação das

condições económicas e sociais da produção, pela assistência técnica e o desenvolvimento da

instrução”(Salazar 1933, 205-208, 209). Novamente se verifica a incompatibilidade do liberalismo económico com a doutrina económica do Estado Novo português, e não devemos esquecer, claramente, o ano em que foi proferido. Afirmamos que estamos em condições favorá-

veis para afirmar que toda o comportamento ideológico de Salazar que aqui se evidencia pode

ser utilizado como previsão para momentos futuros da sua governação, neste caso a relação do
Governo português com os Estados Unidos relativamente ao Plano.

Atentemos agora a um excerto de um discurso de Salazar sobre a noção de riqueza que se tor-

na, como verificaremos, num elemento antagónico ao liberalismo: “(…) sujeitá-la (a riqueza)
a nós para que nos sirva e sirva os nossos irmãos mas não nos escravizarmos a ela, para que o

Senhor nos veja pobres em espírito, — que enormíssima revolução”(Salazar 1924). Com esta
citação se conclui que Salazar considerava que o novo pensamento económico do mundo de-

turpava a noção de riqueza, antagonizando-se aos princípios de uma organização corporativa
económica.

A organização corporativa consistia como um alicerce fundamental para o ideário Salazarista,
opondo-se aos valores económicos promulgados pelos Estados Unidos. Assim sendo, finalizaremos esta linha de raciocínio apresentando uma última citação que ilustra definitivamente

aquilo que Salazar tem como conceção do liberalismo político relativamente à criação do
“cidadão”, enquanto ser individual e social numa sociedade liberal: “O liberalismo político do

século XIX criou o “cidadão”, indivíduo desmembrada da família, da classe, da profissão, do
meio cultural, da colectividade económica a que pertence (…)” (Salazar 1991, 58).

Consideramos estar em posição favorável para responder à primeira pergunta, para a qual

elaborámos todo este raciocínio: já existiam, anos antes das negociações do Pós-Guerra, pro-

vas que mostram que a atitude portuguesa face à iniciativa Marshall seria de recusa. Todo o
material de caráter ideológico de autoria de Oliveira Salazar na década de 1930 confirma que

o comportamento diplomático português perante a iniciativa Marshall não foi algo surpreendente, mas sim uma afirmação da doutrina de um regime.

Estando assim respondida a primeira questão, partiremos agora para a resposta da segunda,
que relembramos novamente ao leitor: afinal, o que representou todo este enredo diplomático
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para o Regime Salazarista? Através de toda a informação que fomos apresentando, pudemos
confirmar que o Governo português teve de mudar a sua atitude perante a comunidade inter-

nacional, acabando por mudar completamente a sua decisão. Por sua vez, devemos mencionar
que todas estas negociações e conversações, e sobretudo o resultado final, isto é, a mudan-

ça de decisão, consistiram numa total demonstração de que o Regime Salazarista não tinha
a capacidade de estar completamente isolado da Comunidade Internacional, protegendo-se
interiormente pelos elementos defensores da ideologia política do regime. É facilmente observável que o Regime Salazarista não se podia desprender das várias condições impostas ao
país por fatores externos, que neste caso consistiram no agravamento da situação económica
portuguesa.

Em 1947, mais propriamente na 1ª Conferência de Paris, o Governo português afirma que
não necessita de qualquer ajuda financeira. Nesta altura, ainda a situação económica portugue-

sa não estava no seu pior estado. Seguidamente em 1948, o Governo português, já ciente do

agravamento da situação económica do país, assina Acordo Bilateral entre Portugal e os EUA,
e meses mais tarde negocia, em Paris, a entrada de Portugal nos países abrangidos pelos ERP,
porém só conseguirá entrar no segundo ano do programa recebendo a verba em 1950. Esta
mesma verba consistia em 0,8 % do dinheiro total a ser aplicado às 16 nações, o que significa
que Portugal não beneficiou inteiramente da ajuda.

Estando assim novamente reunidas as provas e argumentos necessários, afirmamos o seguinte:
todo este enredo político-diplomático e a mudança de atitude face à iniciativa mostraram ao
Governo português que este não tinha a capacidade de se libertar da comunidade internacional, seguindo somente os seus princípios ideológicos a nível económico e político.

Afirmamos que este curto período de negociações obteve um forte impacto na política diplomática portuguesa, enaltecendo-se assim a ideia de que o Governo português, acompanhado

de toda a sua doutrina ideológica, teria de ceder em certos aspetos, a fim de poder responder
às dificuldades dos tempos. Assim se conclui que a doutrina ideológica Salazarista foi, num

primeiro plano das negociações, forçosamente aplicada, tendo poucos opositores, porém, com
o decorrer dos meses e com a deterioração da situação económica europeia, o Governo português teve de optar por recorrer ao auxílio financeiro externo.

Desta vez, Salazar teve de lidar com o “imperialismo norte-americano” e pôr de parte “aquilo
que representavam os americanos”, a fim de criar um mecanismo de combate a uma crise.
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Acreditamos ter respondido da melhor forma às questões que colocámos no início do capí-

tulo. Passaremos agora às conclusões finais, que coincidem exatamente com as problemáticas
indicadas na introdução.
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CONCLUSÕES
Com toda a análise e interpretação de factos feita, concluímos que:
Numa fase inicial, remetendo-se aqui para a 1ª Conferência de Paris, o Governo português
rejeita obter financiamento norte-americano, logo ao afirmar que Portugal, do ponto de vista
económico, não tinha razões para necessitar de financiamento, assumindo uma posição como
a da Suíça. Contudo, constatámos com o facto de que esta decisão não se limitou à situação
económica do país, que veio a piorar em 1948. Tratou-se, essencialmente, de uma questão
político-ideológica. Salazar não confiava, como vimos, naquilo que os Estados Unidos representavam, e temia que o “imperialismo norte-americano” se propagasse pela Europa. Tratou-se sobretudo de um choque de ideologias e conceções económicas para a época: de um lado
estava a política de autarcia e isolacionismo promulgada por Salazar, e por outro, o capitalismo
norte-americano que Salazar considerava como a “doença da humanidade”.
Para além da visão do presidente do Conselho relativamente à iniciativa, existiram ainda outras interpretações diferentes da mesma como a de Rui Teixeira Guerra e o embaixador Franco
Nogueira que de facto mostraram que, como primeiro passo, a adesão à iniciativa poderia ser
efetivamente benéfica para um Portugal presente numa situação de degradação económica.
Todavia, estas mesmas interpretações não tiveram força suficiente, na medida em que as autoridades políticas mais fortes do país estavam em concordância com a visão de Oliveira Salazar.
O Governo português, a partir da 2ª Conferência de Paris, adota uma postura diplomática diferente, logo a juntar-se à OECE e intervindo, em algumas reuniões, pela inclusão da Espanha
na organização. Simultaneamente, esta mudança de atitude a nível diplomático coincide com
o agravamento da situação económica portuguesa, no ano de 1948, porém este agravamento
é observável em 1947. Seguidamente, ainda no ano de 1948, Portugal faz o Acordo Bilateral
entre Portugal e os EUA, representando novamente uma viragem de atitude face à iniciativa.
Ainda no âmbito do Acordo Bilateral, o Governo português afirma que não necessita de usufruir dos fundos norte-americanos. Paralelamente a esta decisão, existiam já rumores de que
Portugal iria pedir auxílio económico, como se veio a observar meses depois, isto é, a partir de
novembro de 1948, quando apresenta uma proposta de financiamento à organização.
A transformação da atitude portuguesa do ponto de vista diplomático está em total ligação
com o agravamento da situação económica portuguesa entre os aos de 1947 e 1948, que vem a
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contrastar com a abundância de ouro e divisas obtida durante a Guerra, permitindo a Portugal
que vivesse sob uma situação financeira sustentável até 1947 antes do Dollar Gap.
A doutrina económica promulgada por Salazar não conseguiu resistir aos obstáculos impostos
pelos anos do Pós-Guerra, sendo que o pedido de auxílio económico consiste num ato antagónico ao ideário Salazarista, na medida em que para o presidente do Conselho um aumento
da influência dos norte-americanos na economia nacional era, concretamente, impensável.
Contudo, Salazar não conseguiu, neste período de negociações da iniciativa, tomar todos os
seus valores e princípios económicos em plenitude, tendo de dar ordem para pedido de financiamento externo.
Após a análise de conteúdo ideológico da década de 1930, confirmamos que a atitude face ao
aparecimento da iniciativa Marshall, e mesmo relativamente à continuidade das ações diplomáticas, não foi de todo motivo de surpresa. A década de 1930 caracteriza-se, incidindo agora
no plano político, na ascensão de Oliveira Salazar. Deste modo, é neste período que Salazar
define e apresenta os seus princípios doutrinais que, quando analisados, constatamos com facto
de que eram inversos aos princípios económicos dos norte-americanos, promotores do Plano
Marshall: acreditavam que a Europa necessitava da sua presença e auxílio, por outro lado, para
Salazar, a Europa não necessitaria efetivamente dos Estados Unidos para se libertar da degradação financeira que sofrera.
Todo este enredo diplomático obteve um efeito importantíssimo para o regime. Em primeiro
lugar, é visível que o regime não conseguiu manter a sua doutrina económica, levando-nos à
conclusão de que o regime não tinha a capacidade tomar a política isolacionista, fundamentada
em princípios autárcicos, em plenitude, tendo tido as suas ações condicionadas pela conjuntura
económica e crise a partir de 1947. Em segundo lugar, representou uma mudança da política
diplomática portuguesa, mais concretamente a partir de novembro de 1948.
A reação do Governo perante a iniciativa, apresentando primeiramente uma política de rejeição e ulteriormente um pedido de ajuda, acompanhada por toda uma “aversão” à política
norte-americana fez com que todo este processo, quase fundamentado na “indecisão” por parte
das autoridades políticas portuguesas, não terminasse com os melhores resultados. Portugal
acabou por receber apenas 0,8 % daquilo que consistia no capital disponível para financiamento às 16 nações. Em suma, Portugal não saiu totalmente beneficiado devido à mudança tardia
de posição relativamente à iniciativa.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa incide sobre a Convenção assinada a 22 de Outubro de 1807 por D. Domingos
de Sousa Coutinho e George Canning, em Londres. Insere-se no ponto 4.1 do módulo 5 do
programa de História A. Este documento, do qual a cópia se encontra na obra compilatória de
Borges de Castro, não fora ainda vítima de uma análise e de comentário propositados, sendo

apenas passível encontrar breves referências nalgumas obras diplomáticas, ou sobre a época,
embora estas não se distingam pela profundidade com que tratam o documento referido.

A Convenção acontece no período precedente da primeira invasão francesa e é o culminar
de toda uma estratégia diplomática seguida pelo governo do príncipe regente D. João, com a

Grã-Bretanha e com França, ao longo da vida do Directório e do Império franceses, encabeçados por Napoleão Bonaparte.

O relatório terá como foco a Convenção de 22 de Outubro e tentará entender qual sua a
pertinência, quais os objectivos e as justificações da mesma e ainda se esses objectivos foram

cumpridos. Serão os objectivos os que se apresentam enunciados no preâmbulo, ou serão os

descritos por António de Araújo de Azevedo? A Convenção terá sido feita no sentido de pre-

servar a unidade do império ultramarino português e a integridade da monarquia portuguesa?

Terá sido redigida a fim de corresponder às antigas relações de amizade e aliança entre os
reinos de Portugal e da Grã-Bretanha? Terá sido o seu objectivo evitar as represálias britânicas

face a algumas medidas do governo do príncipe regente D. João? Ou terá tido como objectivo
pressionar o monarca português a partir para a colónia do Brasil?

Neste relatório far-se-á a análise extensiva da dita Convenção, comparando os seus artigos

com as observações de António de Araújo de Azevedo, acompanhada de breve contextualização dos antecedentes e procedentes da mesma. Por fim, um comentário a algumas características do seu percurso.
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Portugal e a Europa em Conflito com o Directório
1. De Março de 1804 a Agosto de 1807: Da Vinda de Junot
e Pressão Francesa ao Ultimatum de Napoleão Bonaparte
A política diplomática portuguesa por excelência, nos conflitos europeus desencadeados pós-Revolução francesa, foi sempre uma política de neutralidade. Esta estratégia diplomática
ocorreu tanto em relação à facção britânica como à facção franco-continental, (excepção feita

à participação portuguesa na campanha do Rossilhão) do que resultou uma “enorme prosperidade comercial”(Ramos 2012,440).

Terminara a campanha e ratificara-se, no Tratado de Basileia, em Junho de 1795, a Paz de

Santo Ildefonso, que aliava Espanha a França. Este tratado compreendia, numa cláusula, a
invasão franco-espanhola do território português peninsular, caso Portugal não cessasse o co-

mércio com a Grã-Bretanha (Mattoso 1993, 20). Assim, Portugal passaria a estar na iminência
de ser palco de guerra entre a aliança franco-espanhola e a Grã-Bretanha (Pedreira e Costa
2006, 56).

Desta forma, até à assinatura do acordo de neutralidade, a 19 de Março de 1804, a instabilida-

de diplomática manteve-se, tanto pela precariedade da posição neutral em negociação, como

por divergências internas — a formação do “partido francês”, que visava uma apropinquação a
França em detrimento da proximidade com a Grã-Bretanha, e do “partido inglês”, que tomava

como objectivo a manutenção da tradicional aliança luso-britânica e, dessa forma, promover

a “defesa do espaço marítimo português, mantendo integridade da metrópole e do império”
(Mattoso 1993, 20) — e ainda por pressões externas — o comportamento abusivo do general
Lannes,1 embaixador francês em Lisboa; e a ameaça inglesa da ocupação de alguns territórios
1. Jean Lannes ( 1769 -1809), Duque de Montebello, príncipe de Sièvers, marechal de França. Começou por servir no
Russilhão e nos Pirinéus. Dois anos depois comandava uma brigada. Voltou a França, já como general de divisão, com
Bonaparte, tomando parte activa no 18 Brumário. Quando Bonaparte se tornou imperador (1804), foi dos primeiros a
receber o bastão de marechal e foi feito duque de Montebello. Em Austerlitz (1805) comandou a ala esquerda; comandou em Espanha em 1808.Napoleão considerava-o infinitamente superior a Moreau e a Soult, como general. Dotado de
um carácter rude e franco, quase até à brutalidade, foi, todavia, em 1801, nomeado embaixador em Lisboa, onde, durante
o pouco tempo que exerceu o cargo, foi, com os seus modos de militarão, uma espécie de terror para o fraco príncipe
regente, futuro D. João VI. (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XIV, 670)
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do império ultramarino português, caso o governo se conluiasse com o governo francês.
Apesar do breve alívio diplomático proporcionado pelo acordo da neutralidade portuguesa

face à guerra entre o continente e as ilhas britânicas e pela preponderância do “partido francês”
no Conselho de Estado — com António de Araújo de Azevedo2 como secretário dos Negó-

cios Estrangeiros e da Guerra — , a manutenção desta política diplomática foi-se dificultando.
Findava o ano de 1804 quando o imperador francês recomeçou a diligenciar meios parapressionar Portugal a juntar-se à facção continental. Napoleão3 nomeou embaixador o general

Jean-Andoche Junot,4 que seguiria para Lisboa, com entreposto em Madrid, enviando, simul2. António de Araújo de Azevedo, n. 1754, m. 1817, 1º conde da Barca, literato, cientista, estadista, diplomata, pertencente ao “partido francês” e secretário dos Negócios Estrangeiros de Portugal, no início do séc. XIX, até 1807. Foi
um dos principais conselheiros da partida da corte para o Rio de Janeiro, em 1807, com o que suscitou o ódio do povo.
(Serrão, Dicionário de História de Portugal)
3. Napoleão Bonaparte ( 1769, Córsega – 1821, Stª Helena), Estudou na grande Ecole Militar de Paris a partir de Setembro de 1784. Em 1785 era colocado no regimento de artilharia de la Fère. A 30 de Agosto era promovido a capitão.
Marchou para Toulon, a fim de servir no cerco dessa cidade. O procedimento em Toulon valeu-lhe a promoção a general
de brigada. Em Paris, sufocou um sério levantamento realista ( 13 Vendémiaire, 4-X-1795), salvando a república e
ganhando a alcunha de “Géneral Vendémiaire”. Substitui, duranto o Directório, Barras como comandante do exército do
interior. Regressa a Paris depois de muitas campanhas e planeia e faz executar-se o golpe do 18 Brumário. Em poucas
semanas, o governo provisório traçou e promulgou a Constituição do ano VIII, que confiava realmente todo o poder a
Bonaparte na qualidade de primeiro cônsul. A 30 de Setembro de 1800 insistia o primeiro cônsul na necessidade imediata de as tropas espanholas reduzirem Portugal pela conquista, antes de 15 de Outubro. O senado ofereçeu a Bonaparte o título de imperador, e a 2 de Dezembro de 1804 era ele coroado em Paris com o nome de Napoleão I em presença
do papa Pio VII. A 26 de Maio coroou-se em Milão como rei da Itália. Promulgara Napoleão um decreto que, com o
de Milão de 1807 e outros, visava à destruição do comércio inglês. Em Tilsitt, convenceu o czar a aceitar o Bloqueio
Continental e depois começou a compelir ao sistema as potências de menor grandeza, entre as quais o nosso País. Dessas
diligências veio a resultar a invasão de Portugal em Novembro de 1807. Abdicou a 1 de Abril de 1814, em Fontainebleau
e foi exilado na ilha de Elba. Regressa a França a 1 de Março de 1815 e marcha sobre Paris. Re-abdica em Paris, depois
de várias batalhas, a 22 de Junho do mesmo ano. Foi exilado na ilha de Santa Helena, onde faleceu de um cancro no
estômago a cinco de Maio de 1821. (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XVIII, pp. 389-399)
4. Jean-Andoche Junot (1771 - 1813), nasceu em Côte d’Or, a 23 de Outubro e suicidou-se em Montbard, a 23 de Julho.
Marcou presença em Portugal como representante diplomático de França, entre Abril e Setembro de 1805, insistindo
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taneamente, uma carta ao príncipe regente D. João5 a explicar-lhe as funções ocupadas por
Junot e a propor uma convergência anti-britânica.

As instruções de Napoleão previam que o general Junot entregasse missivas ao rei de Espanha,
Carlos IV,6 e a D. Manuel Godoy,7 “nas quais indicava as operações militares e navais a iniciar caso, após quinze dias de negociações, Portugal resistisse ao comando de fechar os portos

aos navios ingleses e confiscar as mercadorias britânicas”(Pedreira e Costa 2006, 121-122).
Nesse caso, os embaixadores espanhol e françês abandonariam o país e seria declarada guerra

a Portugal. França comprometia-se a enviar até ao Outono de 1805 as forças necessárias ao
favorável resultado da guerra. O general Junot deveria ainda entregar uma carta de Carlos IV

ao príncipe regente, que o notificava de necessidade de se juntar ao bloco continental, abandonando a aliança com a Grã-Bretanha.

Jean-Andoche Junot chegou a Lisboa e iniciou funções a 23 de Abril de 1805, cerca de dois
na pressão para nos desligar da órbita de Inglaterra. A sua presença em Portugal deve ter influído na sua nomeação
para a chefia do exército que viria ocupar o nosso país e garantir a execução do tratado de Fontainbleau. Feito duque de
Abrantes, pensa até em ser rei do país que ocupara. Capitulou frente às tropas inglesas em Agosto de 1808. Regressa
integrado no exército de Massena, em 1810. Participou na frente russa de 1812. (Carvalho, Dicionário de História de
Portugal)
5. D. João de Bragança (1767 - 1826), segundo filho da rainha D. Maria I e de D. Pedro III. Em 1788, a morte de
seu irmão mais velho colocou-o na linha directa de sucessão. Casou em 1785 com D. Carlota Joaquina, filha do rei de
Espanha, Carlos IV. Teve nove filhos de D. Carlota Joaquina. Coube-lhe a governação aquando da loucura da rainha D.
Maria, até 1799, data em que assume a regência, que durará até à morte de sua mãe, em 1816. É aclamado rei, no Rio de
Janeiro, com 49 anos, sendo o 27º monarca português. Regressa a Lisboa, por altura das revoluções liberais, a 3 de Julho
de 18021, onde rege subordinado à constituição de 1822. Reconhece a independência do Brasil a 15 de Novembro de
1825. Morreu a 10 de Março de 1826. (Serrão, Dicionário de História de Portugal)
6. Carlos IV de Espanha (1748-1819), rei de Espanha, de 1788 a 1808, quando abdicou. O seu reinado foi influenciado
pelos acontecimentos em França, tais como a Revolução de 1789 e o governo de Napoleão Bonaparte. Conluiou-se com
Napoleão para a invasão de Portugal, em 1807.
7. D. Manuel Godoy ( 1767 - 1851), descendente de uma família nobre, ainda que sem meios financeiros. Ingressou
no exército em 1784. Foi nomeado primeiro-ministro por Carlos IV. Em 1795, depois da paz com França, é intitulado
de Príncipe da Paz. Em 1804 foi nomeado generalíssimo dos exércitos do mar e da terra. Logo após a derrota da frota
franco-espanhola de Trafalgar, estala o motim de Aranjuez, que levou à sua queda violenta. Morreu em Paris.
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meses depois da epístola a D. João que reportava o envio do general como embaixador e mos-

trava intenções de atingir o equilíbrio marítimo, ameaçado pelo abuso de poder que os ingleses
cometiam, e na qual Napoleão se propunha ainda a um conluio com o príncipe regente, para
causar o maior dano à Grã-Bretanha e a coagir a juntar-se a ideias mais sãs e moderadas.

A 7 de Maio, o príncipe regente respondeu a Napoleão que manteria a política neutral. Citamos:

“Faltaria a todos os deveres que o Ceo impõe a um soberano para com os seus súbditos,
se eu, depois de os ter obrigado a contribuir para a manutenção da neutralidade, os expuzesse a uma guerra que não pode deixar de ter resultados funestos. Vossa Magestade sabe
que a monarchia portuguesa compôe de estados espalhados nas quatro partes do globo, que ficariam inteiramente expostos, no caso de uma guerra com a Gran-Bretanha.”
(Martinez 1986, 217-218).
O argumento pretendia promover o interesse dos súbditos de D. João e fazer ver ao imperador
a impossibilidade de acatar tais exigências. Napoleão observou nesta resposta a influência do
representante inglês, Lord Srangford8 junto do monarca.

No exercício das suas funções, o general Junot convenceu-se da impossibilidade de o governo

português fechar os portos aos navios ingleses, não sendo militarmente forçado nesse sentido.
Compreendeu o peso do comércio com a Grã-Bretanha, os interesses que lhe estavam asso-

ciados e a importância e vulnerabilidade das colónias ultramarinas, em especial a colónia do
Brasil, que corriam o risco de ser confiscadas por Inglaterra. Recebia respostas e explicações
ambíguas e cautelosas, sempre que alertava e protestava pelo incumprimento do estado de
neutralidade, junto de António de Araújo de Azevedo (Pedreira e Costa 2006, 122-123).

A 21 de Outubro de 1805, tanto a frota militar francesa como a espanhola foram dizimadas
na batalha de Trafalgar. Portanto, a fim de ostracizar economicamente a Grã-Bretanha da

Europa, a aderência de Portugal à facção continental e a estes planos tornava-se indispensável
a Napoleão.

8. Lord Visconde de Strangford ( 1780 – 1855), foi um escritor e diplomata britânico. Foi secretário da delegação
britânica em Lisboa e Encarregado de Negócios da mesma delegação desde 1804 até 1807. A sua missão ficou histórica
porque teve lugar durante o período em que a França procurou insistentemente extinguir a influência da Inglaterra em
Portugal. Em 1808 o governo nomeia-o ministro da Inglaterra no Rio de Janeiro, renovando a nomeação em 1810 até
1815. Foi, não só diplomata, mas também escritor e tradutor. (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XXX, 102)
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As forças francesas concentravam-se na Europa central em preparação da guerra que aconteceria contra a Áustria, em Dezembro de 1805. Esta situação fazia com que uma invasão a

Portugal pudesse contar apenas com as tropas espanholas. Aliás, aquando da partida do general Junot, nem foi nomeado outro embaixador, ficando Rayneval,9 encarregado de negócios, a

substituí-lo e a procurar, em vão, garantias do governo português para que os navios britânicos
molestados em batalha não pudessem entrar nos portos para reparação. Este intervalo na
atenção prestada a Portugal por Napoleão retardou os projectos de invasão franco-espanhola.

Escrevem Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa que “A diplomacia portuguesa seguia a
estratégia da evasiva, da procrastinação, por vezes da própria dissimulação, em que o próprio

regente se empenhava nas audiências que concedia aos representantes francês ou espanhol.
Respostas claras ficavam sempre por dar”(Pedreira e Costa 2006, 123). Contudo, este perío-

do de pressão amena encontra fim após a vitória de Austerlitz, a 26 de Dezembro de 1805:
Napoleão toma novamente atenção à Península Ibérica e recomeça a comunicar a Espanha a

sua intenção para uma intervenção militar. Na Primavera de 1806 já corriam rumores duma
concentração de tropas em França, entre Baiona e Bordéus. A corte portuguesa agitava-se, mas
António de Araújo de Azevedo não se desviava da sua estratégia de neutralidade.

Tanto para dar resposta à ameaça francesa como para pressionar o governo português para a
facção britânica e à guerra imediata com França, foi enviada pela Grã-Bretanha uma expedição diplomático-militar, liderada por Lord Rosslyn,10 portador de instruções do ministro dos
Negócios Estrangeiros.

Nestas instruções estava previsto o enfatizar das garantias do apoio total de Inglaterra a uma
9. Conde de Rayneval ( 1778 – 1836), foi um Diplomata francês. Durante o Directório entrou na careira diplomática e,
depois de ter desempenhado o lugar de agregado de embaixada na suécia, Rússia e Portugal, foi nomeado encaregado de
negócios em Lisboa, lugar em que se conservou de 1805 a 1807. Em 12 de Agosto de 1807 apresentou, por ordem de
Napoleão, um Ultimatum a D. João VI, que foi contestado com uma negativa por parte do monarca. Foi depois para S.
Petersburgo como primeiro-secretário, permanecendo naquela capital até à declaração da guerra com a França (1812) .
Ocupou diversos cargos políticos e diplomáticos. Morreu como embaixador em Espanha.
10. Jaime Saint-Clair Erskine, conde de Rosslyn ( 1762 – 1837), foi um general inglês. Veio a Portugal, em 1805, com
a missão, dada pelo governo britânico, de tratar com o príncipe regente D. João dos preparativos contra a invasão do
nosso país pelos exércitos de Napoleão. Tomou parte nas campanhas realizadas pelos exércitos ingleses na Europa. Teve
também acção saliente na política do seu país, onde foi deputado, adversário de Pitt, lord do selo privado no ministério
de Wellington e presidente do conselho em 1834.
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“efectiva defesa do território” face ao invasor franco-espanhol, ou seja, a uma união de forças

militares luso-britânicas no caso de uma guerra com o continente; caso o príncipe regente ou

os recursos do reino o não permitissem, deveria Lord Rosslyn apontar a necessidade de refú-

gio da família real nas colónias americanas. Por fim, se ambas as propostas não fossem aceites,
Lord Rosslyn tentaria impedir a apropriação francesa da frota portuguesa, sugerindo a sua
aquisição pela Grã-Bretanha, quer por compra, quer por livre-entrega de D. João, quer ainda
pela força.

As instruções previam que a expedição clarificasse ao príncipe regente que “qualquer cedência

à França significaria a perda do Brasil”, ameaça evidenciada pelo facto de ser não só uma expedição diplomática, mas também de carácter militar (Pedreira e Costa 2006, 123-124).

Porém, o príncipe-regente e António de Araújo de Azevedo não acederam às propostas de
Lord Rosslyn, embora começasse a ser gizado o projecto para o envio do varão de D. João, o

príncipe das Beiras, para o Brasil, sob título de Condestável do Brasil. Não só recusaram as

sugestões do almirante inglês, como António de Araújo de Azevedo comunicou aos estados

francês e espanhol essa rejeição, acompanhada da garantia de ter reduzido as forças militares
(Cf. Mattoso 1993, 23 e Pedreira e Costa 2006, 18). A sua política consistia, de momento, em
pequenas cedências à Grã-Bretanha que não motivassem qualquer operação militar da facção
continental.

A guerra na Europa central e oriental recomeçou com o fim das negociações de paz entre a

Rússia, a Grã-Bretanha e França. Napoleão consegui acumular-se de vitórias e controlava,
no Outono de 1806, grande parte do continente, o que lhe permitiu um retorno ao projecto

para ostracisação de Inglaterra. Assim, decreta em Berlim, a 21 de Novembro de 1806 (Cf.
Mattoso 1993, 23 e Pedreira e Costa 2006, 125)) ou a 22 de Novembro (Martinez 1986, 219),
o Bloqueio Continental, que interditava “toda a correspondência ou comércio com as Ilhas
Britânicas” (Pedreira e Costa, 125).

Este Bloqueio tornou-se, para Fernando Dores Costa e Jorge Pedreira, o eixo das políticas

interna e externa de Napoleão. A sua magnitude não se deveu às “novidades expressamente

introduzidas pela sua regulamentação” (Pedreira e Costa 2006, 125) nem ao próprio Bloqueio,
mas sim, segundo Eli Heckscher à extensão territorial que o Bloqueio albergava e à veemência
da sua imposição: não sendo possível combater o poderio britânico no mar, Napoleão pre-

tendia, como se pensa que o próprio tenha afirmado, conquistar o mar com o poder da terra.
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Pretendia fazê-lo de uma forma sistemática e generalizada, com medidas duras para a Europa

continental, que teriam repercussões económicas relevantes, tanto para a susbsistência dos

povos como para a indústria europeia (Cf. Pedreira e Costa 2006, 125-126 e Hecksher 1922,
92-93)

O Bloqueio foi imediatamente comunicado aos países sob o jugo ou aliados a França. A

necessidade de impor o seu cumprimento ocorreu primeiramente nas cidades hanseáticas,
que, segundo os autores supra-citados, eram consideradas por Napoleão como promotoras dos

interesses britânicos. As notícias do Bloqueio chegaram à corte portuguesa em Dezembro e
causaram alguma inquietação. Porém, o foco de Napoleão estaria a incidir, nos meses seguin-

tes, sobre a Europa setentrional e oriental, nas guerras de anexação polaca e na campanha da
Rússia.

A extensão de vários meses da campanha da Rússia protelou a precária a situação portuguesa
até à assinatura dos tratados de Tilsitt, em Julho de 1807. Na realidade, este pacto franco-russo
tornava França a potência da Europa. Napoleão detinha, então, circunstâncias politico-militares para pressionar os países litorais no sentido da exclusão das Ilhas Britânicas das relações

económicas europeias. Segundo Valentim Alexandre, Portugal e os países da Escandinávia seriam forçados a aderir ao Bloqueio Continental, caso o governo britânico recusasse a mediação
russa para as negociações de paz (Pedreira e Costa 2006, 127 e Valentim 1993, 148).

Dá-se, de facto, a recepção do esperado Ultimatum francês, a 12 de Agosto de 1807, pelas
mãos do encarregado de negócios Rayneval. Enviada a António de Araújo de Azevedo, esta

intimação espantou pela prontidão, veemência e preponderância: Napoleão tornava claro ser
necessário expulsar os súbditos britânicos de solo nacional, confiscar os seus bens, encerrar
os portos aos navios ingleses e ainda declarar guerra à Grã-Bretanha, a par de juntar a frota

portuguesa à da facção continental, até ao primeiro dia de Setembro, sob pena de uma invasão
militar franco-espanhola (Pedreira e Costa 2006, 127).

No mesmo dia, o secretário de Estado dirige-se a Mafra e comunica este Ultimatum ao príncipe regente D. João, que convoca o Conselho de Estado a reunir volvida uma semana. Nesta

reunião apenas D. Rodrigo de Sousa Coutinho11 e D. João de Almeida defenderam uma atitu11. D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1745 - 1812), 1º conde de Linhares. Diplomata, secretário de Estado da Marinha
(1795), ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros (1807), conselheiro de Estado. Muito afeiçoado aos princípios
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de pró-britânica, enquanto que os restantes conselheiros defendiam a aceitação das condições

francesas (Alexandre 1993, 148-149). Porém, ainda assim se iniciaram preparações para uma
eventual retirada da família real para o Brasil.

Contudo, este concílio não desviou António de Araújo de Azevedo da sua estratégia neutral
que previa a cedência “quanto bastasse para evitar a guerra e principalmente a entrada de

exércitos estrangeiros no território nacional ” às exigências Napoleónicas, não entrando, por
outra frente, em conflito com a Grã-Bretanha.12 Esta procura de equilíbrio, que azedou as

relações com ambas as potências (Ramos 2012, 440), foi usada recorrentemente, tanto por D.
João nas suas respostas às imposições francesas — às de Agosto de 1807 e às anteriores, que

acompanharam o general Junot aquando da sua chegada em 1805 —, em que justificava não

poder acatar tais ordens porque, caso o fizesse, arriscar-se-ia a perder territórios ultramarinos
e a lesar o reino, como a expedição de Lord Rosslyn já deixara bem claro. António de Araújo

de Azevedo justificava-se, de forma semelhante, com essa procura de equilíbrio, nas suas respostas a Rayneval.13

Em suma, compreende-se que a posição portuguesa face às desavenças europeias era pericli-

tante, tanto na sua relação com o continente — com França — , como na sua relação com a
Grã-Bretanha. Esta inconstância do equilíbrio diplomático gerava uma tensão na corte, nos
Conselhos de Estado e entre os representantes das potências beligerantes em Lisboa.

da aliança inglesa, foi pelo governo francês considerado um activo inimigo dos seus interesses em Portugal. (Grande
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XV, p.166)
12. Cf. Pedreira e Costa 2006, 127 : “(...) sem ir ao ponto de arriscar o conflito armado com a Inglaterra, o bloqueio
marítimo do Tejo ou a ocupação de algum dos domínios ultramarinos, nomeadamente o Brasil.”
13. Carta de António Araújo de Azevedo ao ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Talleyrand, a 21 de Agosto de
1807: “(...) Não é possível nem por momentos duvidar, se a guerra prosseguir, que deixe de anniquilar o nosso comércio e
de passar o Brazil para o domínio ou protectorado da Inglaterra (...)”, Martinez, Op. Cit., 219
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2. Antecedentes da Convenção Luso-Britânica de 22 de Outubro de
1807
Logo depois da intimação francesa e da reunião do Conselho de Estado, iniciaram-se diligên-

cias para reatingir o equilíbrio diplomático nas relações entre a Grã-Bretanha e Portugal, e
nas relações de Portugal com França: era necessário ao príncipe regente D. João e a António

de Araújo de Azevedo evitar a invasão franco-espanhola, cedendo às exigências de Napoleão,
e, simultaneamente, era-lhes necessário não hostilizar a Grã-Bretanha com as cedências às
exigências de França, que compreendiam o encerramento dos portos aos navios britânicos, a
prisão dos súbditos ingleses e a confiscação dos seus bens.

Porém, ambas as potências exigiam o estrito cumprimento das directrizes previstas: o encarregado de negócios Rayneval insistia na concretização das medidas francesas, enquanto que

Londres não se apresentava muito conivente, nem através do seu representante em Lisboa,
Lord Strangford, nem nas conversações com o embaixador português, D. Domingos de Sou-

sa Coutinho. A proibição de entrada ou permanência de navios ingleses em portos lusitanos

recebia de Londres a promessa de retaliação — a ocupação britânica das ilhas da Madeira
(Pedreira e Costa 2006, 128).

Assim, António Araújo de Azevedo tentava a custo ganhar tempo, junto de Rayneval, para as
deliberações do príncipe regente, argumentando que as exigências francesas eram muito pesa-

das, a passo que pedia que não se revelasse publicamente a data do Ultimatum, de modo a não

generalisar o pânico. Ao mesmo tempo, decorriam, quase que muito discretamente (Pedreira e
Costa 2006, 128), conversações com Lord Strangford, em Lisboa, paralelas às de D. Domin-

gos de Sousa Coutinho, em Londres, com o Foreign Office, e às do marquês de Marialva e de
D. Lourenço de Lima,14 em Paris.

Reunia-se também, com frequência, o Conselho de Estado. Na reunião de 26 de Agosto e

nas seguintes, estando a invasão iminente, discutiu e decidiu-se o envio de D. Pedro, príncipe
14. D. Lourenço de Lima, diplomata português dos fins do séc. XVIII e começos do séc. XIX, que foi embaixador em
Viena de Áustria e depois passou a exercer cargo idêntico em Paris. Foi perseguido, no final da vida, pelo governo estabelecido no Rio de Janeiro, acusado de ser jacobino.
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das Beiras, para o Brasil (Mattoso 1993,23-24), acompanhado por uma irmã. Desta forma
impedia-se a desintegração do império, ou ainda a constituição de uma colónia inglesa ou de

um governo independente no Brasil. Procurou-se, também, com a abertura à Grã-Bretanha de

alguns portos brasileiros, como o de Santa Catarina (Castro 1857, 260) satisfazer Londres e,
assim, aceder às exigências francesas no continente sem recear represálias britânicas (Pedreira
e Costa 2006, 130-132).

Convém lembrar que, como escreve a 28 de Agosto D. João de Almeida, as forças militares
portuguesas nem dissuadiam o inimigo de uma invasão, nem permitiam uma prolongada resis-

tência. Este defendia a aproximação à Grã-Bretanha, que mantivesse a reputação de fidelidade
do príncipe regente de Portugal, que protegesse as colónias ultramarinas, e, ainda, relevava o

enorme prejuízo para o comércio português e para a relação com as colónias que uma guerra
com a Grã-Bretanha, mesmo que meramente aparente, traria (Pedreira e Costa 2006, 131).

Contudo, Napoleão mantinha as suas exigências, menosprezando os argumentos de D. João. O
imperador francês não considerava relevante a perda do Brasil e comunicou-o ao embaixador

português em Paris que, portanto, a 8 de Setembro, insistia na necessidade de D. João aderir

à facção continental e à protecção francesa (Pedreira e Costa 2006, 131). A 20 de Setembro,
em entrevista com António de Araújo de Azevedo, Rayneval transmitiu as directivas de Na-

poleão e requisitou o seu passaporte. O ministro dos Negócios Estrangeiros recusava a prisão
dos súbditos ingleses e a apreensão dos respectivos bens, mas acedia já à declaração de guerra
à Grã-Bretanha e à clausura dos portos aos seus navios.

Por outro lado, D. João permanecia reticente em enviar o varão para o Brasil, ou em partir para

o Brasil. O seu espírito de não assumir compromissos tornava-se incomportável aos olhos

de Lord Strangford: o príncipe regente defendia que, embora não excluísse a possibilidade

de partida para a América portuguesa, só o deveria fazer em última instância, pois que não

seria compreendida pelos súbditos a sua partida naquele momento, quando ainda não havia
confirmação de uma invasão. De facto, Jorge Pedreira e Fernando Dores Costa, parafraseando

Wilcken, escrevem que D. João declarava que “(...) o governo britânico não podia esperar que

sacrificasse simplesmente os territórios na Europa e seria, por outro lado, inimaginável que a
Grã-Bretanha se procurasse engrandecer no Novo Mundo ou indemnizar pelas perdas que
sofria na Europa à custa dos domínios e do comércio dos seus amigos e aliados e não dos seus

inimigos” (cf. Pedreira e Costa 2006, 131-132 e Patrick 2005, 17). Segundo os testemunhos
da época, todos os preparativos para a partida do príncipe das Beiras estavam prontos, mas a
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partida não se deu porque o monarca não tomava uma decisão.
Dando continuidade aos múltiplos contactos estabelecidos, a 2 de Outubro de 1807, D. João

escreve a Jorge III um pedido de ajuda para a salvação da monarquia, sugerindo “um accordo
entre ambos para a guerra ser sómente apparente” (Martinez 1986, 219), o que impediria um
ataque ao porto olissiponense, semelhante ao de Copenhaga. Não obstante, o príncipe regen-

te dá ordens para que se prepare a defesa da foz do Tejo e à recolha da marinha de guerra às
proximidades de Lisboa.

Começaram a descer de Baiona as forças franco-espanholas, também em Outubro, comanda-

das por Junot, em direcção à fronteira lusa. O ambiente na capital era de receio dos rumores
que chegavam de Leste.

Simultaneamente reuniram-se as condições para que, em Londres, se elaborasse um pacto entre a Grã-Bretanha e Portugal, de modo a definir as condições da sua futura relação, da partida
da família real para o Brasil e da posse da Madeira.
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3. Ao Cerne da Convenção Luso-Britânica de 22 de
Outubro de 1807
A “CONVENÇÃO SECRETA ENTRE O PRINCIPE REGENTE O SENHOR DOM
JOÃO E JORGE III REI DA GRAN-BRETANHA” (Castro 1857, 236-137) foi assinada

em Londres a 22 de Outubro, pelo embaixador português, D. Domingos de Sousa Coutinho,15

membro do Conselho de Estado, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em
Londres, e pelo secretário de estado dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, George
Canning,16 mas apenas ratificada por D. João a 8 de Novembro e pela Grã-Bretanha a 19 de
Dezembro de 1807.

Esta Convenção resultou das negociações que D. Domigos de Sousa Coutinho vinha a fazer com George Canning. Segundo o preâmbulo da convenção, ambas as partes contratantes
“determinaram (...) tomar de um commum accordo as medidas e obrigações recíprocas, que

se julgarem mais convenientes para conciliar os seus interesses respectivos e para prover em

todo o caso á segurança da amizade e boa inteligência, que têem subsistido ha tantos seculos
entre as duas Corôas” (Castro 1857, 239), ou seja, era objectivo das duas potências chegar a

um acordo que conciliasse os interesses de ambas e que mantivesse a boa relação entre Potugal
e a Grã-Bretanha. Porém, o preâmbulo é explícito em revelar que a Convenção se concretiza

15 D.Domingos António de Sousa Coutinho (1760, Chaves - 1833, Inglaterra), foi o 1º conde e o 1º marquês do Funchal. Era filho de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, governador e capitão-general dos reinos de Angola e Benguela e embaixador em Madrid. Irmão do 1º conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Iniciou a sua carreira
diplomática como enviado na corte da Dinamarca (1788), sendo depois representante de Portugal em Turim e em Roma,
e por último embaixador em Londres, onde esteve muitos anos. Era formado em Leis, pela Universidade de Coimbra.
Foi com o seu irmão, o 1º conde de Linhares, partidário convicto da política anglófila, lutando politicamente contra o
conde da Barca e seus satélites, que preconizavam a aproximação com a França. Morreu solteiro. ( Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira, vol. XI, pp. 964-65)
16. George Canning ( 1770 – 1827), Célebre estadista inglês. Eleito deputado em 1793, foi partidário devotado de Pitt.
Sobraçou a pasta dos Negócios Estrangeiros, de Março de 1807 a Setembro de 1810, ordenando o bombardeamento de
Copenhague e assinando o tratado de 1809 com a Espanha. Dirigiu toda a política que interessou Portugal durante a
Guerra Peninsular. Em 1814 esteve em Portugal como embaixador extraordinário. De 1822 a 1827 esteve, outra vez, à
testa dos Negócios Estrangeiros. Em 1827 foi chefe do Governo mas faleceu nesse mesmo ano. (Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira, vol. V, p. 741)
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primeiramente porque o príncipe regente comunicou as dificuldades em que se encontrava

por causa das exigências francesas e ainda a sua convicção de transferir a sede da monarquia
portuguesa para o Brasil. Este último aspecto do preâmbulo é contestado na Ratificação que

D. João fará e nas Observações à Ratificação, pelo ministro António de Araújo de Azevedo.
De facto, o ministro escreve que o príncipe regente já teria comunicado a Jorge III e ao seu governo que não tencionava apreender os súbditos ingleses, nem consficar-lhes os bens, mas que
D. João jamais manifestara a preferência em deslocar o governo de Portugal para o Brasil, no

caso de escolha entre essa hipótese e a cedência a todas as proposições francesas. Para o provar,
Araújo de Azevedo cita, entre outros, o Ofício de 23 de Setembro, no qual D. João afirma que
“não é justo precipitar-se esta partida da Familia Real para os Estados do Brazil, porque Sua
Alteza Real não deve mostrar que abandona sem justa causa os seus vasallos na Europa” e o
ministro conclui que o príncipe regente mantém que só em última instância “tomaria o partido
de abandonar este Reino”(Castro 1857, 256).

O preâmbulo mostra que a Convenção também resulta da proposta de D. João para que se fe-

chassem os portos portugueses aos navios ingleses, evitando, assim, a guerra com França, e do
seu receio que isso desencadeasse uma reacção hostil por parte de Londres, como a “occupação
militar da Ilha da Madeira ou de outra qualquer Colonia de Corôa de Portugal” ou como a en-

trada forçada no porto de Lisboa, “empregando os mais efficazes meios de hostilidade contra
a marinha militar e mercante de Portugal” (Castro 1857, 238-239).

Contudo, nas suas Observações à Ratificação de D. João, António de Araújo de Azevedo nega
que houvesse tal receio por parte do príncipe regente. Segundo o ministro, nunca havia D. João

pensado que o encerramento dos portos poderia “ excita-la [ à Sua Magestade Britânica ] a
usar de represalia, ocupando a Ilha da Madeira, ou qualquer outra colonia Portugueza”. Este

pensamento baseava-se no facto da aceitação por parte da Grã-Bretanha, em 1801, da clausu-

ra dos portos, e no facto do rei Jorge III ser dotado de um “reconhecido caracter de justiça e
moderação” (Castro 1857, 258).

António de Araújo de Azevedo escreveu que as justificações do preâmbulo relativas a D. João
não poderiam servir de base à Convenção, visto que esta teria por objectivo basilar a manuten-

ção da integridade do império português, ou seja, que se mantivessem adstritos à monarquia
portuguesa os territórios insulares e ultramarinos do império (Castro 1857, 258).

Segue-se a justificação de Sua Magestade Britannica para a elaboração da Convenção. O mo114

narca inglês desejaria fazer “justiça aos sentimentos de amizade e boa fé”, que transparecem
das comunicações entre os monarcas, estaria “determinado a auxiliar por todos os meios que

se acham á sua disposição a nobre resolução (...) de tranferir a séde da Monarchia Portugueza
para o Brazil”, e ainda desejaria agir com a maior “moderação” para com Portugal e conciliar

os interesses de “um antigo e fiel alliado”. Contudo, os desejos de Jorge III nem pretendem

contrariar os interesses dos seus súbditos, nem manchar a própria honra, nem colidir com o
objectivo maior, que é impedir que os territórios ultramarinos portugueses, ou as marinhas
militar e mercante portuguesas, passem a possessões francesas (Castro 1857, 239).

A Convenção é constituida por nove artigos e procedida pela ratificação de D. João, e pelas
respectivas observações feitas por António de Araújo de Azevedo.

O artigo primeiro define as condições de uma eventual ocupação da Ilha da Madeira por parte
de uma expedição britânica. Esta ocupação só poderia acontecer caso se comprovasse “algum

passo ou declaração hostil da França contra Portugal”, ou ainda se Portugal cometesse “um
acto de hostilidade contra a Gran-Bretanha, fechando os portos á bandeira Ingleza” (Castro

1857, 241). Neste artigo, o monarca britânico compromete-se a notificar o embaixador portu-

guês, na eventualidade de uma expedição, e a conferi-la ( “concertar”) com o mesmo. Todavia,
Araújo de Azevedo afirma que as instruções dadas ao embaixador português não haviam sido

no sentido de permitir uma expedição britânica assim que se cometesse alguma hostilidade; no
momento em que escreve — a 8 de Novembro de 1807 — o ministro permite que se ponha
em prática o artigo primeiro, embora não pelas hostilidades portuguesas, mas pela verificação
do avanço do exército franco-espanhol (Castro 1857, 259).

Da sua parte, o príncipe regente compromete-se a “não permittir a remessa de reforço algum
de tropas (...) para o Brazil e para a Ilha da Madeira”. Compromete-se ainda a não “para ali

[ilhas da Madeira] mandar nem ali permittir a assistencia de nenhum Official Francez, seja
no serivço da França, seja no serviço de Portugal.”. Esta obrigação compreende que os oficiais
franceses não deveriam ser assistidos, ou auxiliados de forma médica, militar ou logística.

D. João obriga-se a transmitir ao governador das Ilhas da Madeira instruções para que não
houvesse resistência, no caso de uma expedição militar britânica contra o território insular, se
o comandante desta jurasse estar em acordo com o próprio príncipe regente.

O artigo segundo prevê que, no caso de o príncipe regente decidir partir para o Brasil, ou enviar o seu herdeiro, Londres se prestaria a proteger o embarque da família real para o Brasil e a
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escoltá-la até à colónia. Seriam enviadas seis naus de linha para o litoral português e preparados cinco mil militares, que estariam prontos a desembarcar em Portugal, mal fossem pedidos
pelo governo do príncipe regente.

Destes cinco milhares, uma guarnição ficaria nas ilhas da Madeira, até que “Sua Alteza Real
tiver tocado na mesma, ou passado a Ilha indo para o Brazil” (Castro 1857, 241-243).

Este artigo foi aprovado por D. João e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra,
António de Araújo de Azevedo.

O artigo terceiro aborda uma questão tensa entre Londres e a capital portuguesa: a posse das

Ilhas da Madeira. O artigo supõe que D. João consinta a permanência de tropas britânicas nas

ilhas da Madeira, que seriam mantidas “em deposito”, até “á conclusão da paz definitiva entre

a Gran-Bretanha e a França”. Este domínio inglês sobre os territórios madeirenses aconteceria
apenas no “infeliz” caso do encerramento dos portos aos navios britânicos, de modo a impedir
uma invasão franco-espanhola. Seria com o embaixador português em Londres que se combi-

nariam as instruções e procedências do comandante inglês no arquipélago da Madeira (Castro
1857, 243).

Este artigo foi aprovado, com as mesmas ressalvas feitas ao artigo primeiro, ou seja, que esta

ocupação da Madeira se justifique pelo avanço franco-espanhol e não pelo encerramento dos
portos portugueses aos navios ingleses.

O artigo quarto versa acerca do destino das marinhas militar e mercante de Portugal. É de
tom assertivo: inicia-se “Sua Alteza Real o Príncipe Regente promette de jamais ceder em caso

algum (...) a Sua marinha militar ou mercante, ou de as reunir ás da França ou de Hespanha,
ou de qualquer outra Potencia ”. É passível de aferir que a Grã-Bretanha tentava evitar que os
seus inimigos se apoderassem das marinhas portuguesas. De facto, a marinha britânica conti-

nuava a controlar os oceanos e não havia frota que lhe fizesse frente: as embarcações francessas

e espanholas haviam sido dizimadas na batalha de Trafalgar. Londres pretendia manter a sua
hegemonia talássica, e por isso tentava impedir a facção napoleónica de se apoderar da marinhas portuguesas.

Desta feita, D. João comprometia-se a levar consigo a maior quantidade possível de embar-

cações militares e mercantes para o Brasil, caso partisse. As que não fossem “imediatamente”
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capazes de fazer a travessia transatlâtica deveriam ser enviadas “como deposito para a Gran-

-Bretanha” , e seriam mais tarde enviadas para o Brazil, em condições a ajustar (Castro 1857,
243-245).

António de Araújo de Azevedo alerta para o facto de não ser possível ao príncipe regente acei-

tar uma cláusula, que poderia, futuramente, ser forçado a não cumprir – este alarme contrasta
com o tom categórico do artigo, supramencionado; o ministro afirma ainda que a coroa britâ-

nica teria meios para reprimir os efeitos que uma cedência das marinhas à facção continental
teria para a Grã-Bretanha (Castro 1857, 259-260).

Segundo o artigo quinto, se se desse o encerramento dos portos, metade da armada portuguesa

deveria partir para o Brazil “incessantemente”. Para efeitos de uma partida célere e segura da

família real, ficariam “mais ou menos de cinco ou seis naus de linha e de oito ou dez fragatas,
em meio armamento, no porto de Lisboa”. Esta metade juntar-se-ia à frota britânica destacada

para o propósito, mal houvesse a indicação de hostilidades vindas de tropas francesas ou espa-

nholas. Mas Araújo de Azevedo inutiliza este ponto, justificando que a totalidade da marinha
militar portuguesa deveria estar disponível para a partida da família real. Sustenta que foi por
essa razão que se desistira do projecto de enviar o príncipe das Beiras para o Brasil.

O príncipe regente obriga-se neste artigo a nomear capitães das embarcações apenas os oficiais

“cujos principios politicos sejam approvados pela Gran-Bretanha”. Esta medida promoveria o

bom-sucesso do acordo (Castro 1857, 245). Este ponto do artigo quinto foi anulado pelo mi-

nistro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, que o considerou “indecoroso” e “impraticável”,
pois que só a D. João cabia essa aprovação. Não obstante, se o governo londrino se opusesse

aos princípios políticos de algum oficial, o príncipe regente não hesitaria em retirá-los do seu
cargo, embora não houvesse suspeita alguma que o fizesse “vacillar sobre a sua escolha” (Castro
1857, 260).

Ambos os monarcas autorizavam os comandantes das armadas estacionadas, uma no porto

de Lisboa, outra no litoral português, a comunicarem secretamente entre si sobre a “reunião
eventual das esquadras Ingleza e Portugueza”.

A frota enviada para o Brazil seria desarmada, a não ser que as potências em acordo conviessem contrariamente a esse desarmamento (Castro 1857, 245). Este último ponto foi também
anulado por Araújo de Azevedo (Castro 1857, 260).
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No artigo sexto, a monarquia britanica obriga-se a não reconhecer como rei de Portugal qualquer “Principe” que não fosse um “herdeiro e representante legitimo da Familia Real de Bragança”. Também se compromete a manter com a regência que D. João deixaria no continente
as relações saudáveis que antes a Grã-Betanha tivera com o príncipe regente.
Este artigo foi aprovado.

No artigo sétimo, fica acordado que, quando o governo português estivesse estabelecido no
Brasil, seria negociado e assinado um tratado de “auxilio e commercio entre o Governo Portuguez e a Gran-Bretanha”.
Este artigo foi aprovado

O secretismo da Convenção é afirmado no artigo oitavo: “Esta Convenção será tida secreta

para o presente”. É também neste artigo que se proíbe a possibilidade de publicação da Convenção sem concordância de ambos os países signatários.
Este artigo foi aprovado

O artigo nono prevê que a Convenção seja assinada pelas duas partes convenientes e que, no
prazo de seis semanas, ou menos “se podér ser”, se troquem as ratificações em Londres.
Este artigo foi aprovado

A Convenção termina dessa forma e regista que foi assinada em Londres, pelo Cavaleiro de

Sousa Coutinho e por George Canning (Castro 1857, 253). Porém, foram acrescentados uma
declaração de George Canning e dois artigos adicionais, com a mesma data.

A Declaração do secretário de estado dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha incide
sobre o artigo segundo e expõe as ordens que George Canning recebera do rei. Estas ordens

consistiam em vincar que a execução do artigo segundo — sobre o envio de uma armada e

tropas para proteger o embarque da família real — depende da certeza acerca da entrega prévia
de alguns fortes do Tejo, como o de S. Julião ou o forte do Bugio. Se o embarque fosse feito

em Cascais, o forte de Cascais deveria ser entregue. Se em Peniche, seria o forte de Peniche o
ocupado pelas tropas e pela esquadra britânica. Estes fortes seriam desocupados assim que o

artigo segundo fosse cumprido, ou logo que as tropas britâncias recebessem ordens favoráveis
à cedência dos fortes.

Esta Declaração, de carácter explicativo, como está expresso no parágrafo final, foi fruto da
exigência de D. Domingos de Sousa Coutinho, que não se achava “auctorisado (...) a contratar
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obrigação alguma a tal respeito”. Assim, a aceitação destas condições ( ou “segurança”, como

consta na Declaração) deveria ser enviada com a ratificação e confirmação do príncipe regente
(Castro 1857, 247-249).

António Araújo de Azevedo explicita que o artigo segundo apenas se ratifica com a certeza de

que a ordem para a entrega de algum forte será dada, mas apenas aquando da saída do príncipe
regente, já que seria “indecoroso” se a entrega fosse ordenada antes desse momento (Castro
1857, 261).

O artigo adicional primeiro verifica-se na situação do encerramento dos portos aos navios e
mercadorias britânicos. Nesse caso, seria criado um porto na ilha de Santa Catarina, ou noutro

espaço do litoral brasileiro, onde as mercadorias inglesas seriam admitidas, com as mesmas taxas que se pagariam naquela altura à entrada de mercadorias britânicas nos portos de Portugal

continental. O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra revela que já fora pensado um

porto na ilha de Santa Catarina, caso para lá tivesse partido o príncipe das Beiras – o que não
se deu e portanto esse projecto não encontrou realização. Contudo, no caso de uma partida da

família real, o ministro declara-o uma hipótese certa. A 8 de Novembro, Araújo de Azevedo

considera que o estabelecimento de um porto na ilha de Santa Catarina contribuiria para suscitar a animosidade da facção continental, mais precisamente de França e de Espanha, e que
por isso não deveria ser concretizado. O ministro põe a opção de se tratar com o governo inglês
um modo mais disfarçado para se fazer comércio (Castro 1857, 261-262).

O artigo adicional segundo prevê que, no caso de se dar a clausura dos portos e enquanto
este encerramento durar, os tratados entre os dois países convenientes deveriam considerar-se

“suspensos”, pois que Portugal gozava de privilégios que nem cabiam ao seu estado de neutralidade, nem eram concedidos às outras nações neutrais.

Este artigo foi incondicionalmente aprovado pelo ministro António Araújo de Azevedo.
Ambos estes artigos são considerados tão legitimos como os que os antecedem e que inte-

gram a Convenção, terão a “mesma força e valor” (Castro 1857, 251). Ambos os artigos são
assinados, embora a assinatura de D. Domingos de Sousa Coutinho seja “sub spe rati”, termo

do direito internacional que significa “sob esperança de ratificação”; com esta expressão, Sousa Coutinho permite-se deixar em aberto a ratificação destes artigos, porque declara não ter

instruções respeitantes a ambos os assuntos e de modo a não prejudicar quaisquer decisões do
príncipe regente ou a perda de quaisquer propriedades portuguesas.
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A Convenção foi considerada uma representação da “alienação da escassa margem de autono-

mia que o governo português ainda podia usar. Por isso, ela só foi ratificada com importantes
reservas (...)” (Pedreira e Costa 2006, 136).

Esta Convenção não impediu que as medidas exigidas por Napoleão fossem postas em prática.
Estas foram-no, na esperança que o imperador, então, impugnasse a invasão. Porém, à data

da resolução para a tomada dessas medidas, já as tropas franco-espanholas se deslocavam no
sentido da capital portuguesa.

A recepção da Convenção pelo conselho de Estado é ilustrada pelos pareceres que se pediram
a alguns conselheiros, após a reunião de 30 de Outubro.

O visconde de Anadia sugere a manutenção da estratégia até então seguida, consistente em

corresponder plenamente a todas as exigências francesas, sem cortar com a Grã-Bretanha e
sem atentar contra os seus súbditos residentes em Portugal. Sugere uma política de “aparências” (Pedreira e Costa 2006, 137).

O marquês de Pombal propõe uma estratégia que seja mais dura para com os súbditos bri-

tânicos e as suas propriedades — de modo a mostrar a França o cumprimento total das suas
directivas.

Mais extremo, o marquês de Belas escreve que se deveria cortar com a Grã-Bretanha e com
os projectos de partida para o Brasil, de modo a defender os próprios súbditos, a quem devia a

salvação e protecção. Não parece, porém, pensar na quantidade de súbditos que permaneciam

nas colónias e que, especialmente no Brasil, seriam molestados por uma ocupaçao inglesa, ex-

cepto ao sugerir “suavidade” para a expulsão do representante londrino e dos súbditos de Jorge
III (Pedreira e Costa 2006, 137).

Após ter recebido estes pareceres, D. João declara, a 3 de Novembro, a cedência às orientações
francesas. Esta cedência significava, apesar da Convenção que ainda não fora ratificada pelos

monarcas, uma ruptura com a Grã-Bretanha, portanto dispôs-se as tropas para defesa do porto de Lisboa dos navios britânicos.

No entanto, nem o posterior envio do marquês de Marialva ao imperador dos franceses com

instruções para acordar a paz e uma aliança impediu que as tropas se dirigissem a Portugal. O
tratado de Fontainebleau conviera as forças francesas com as espanholas e, dada a invasão, ambas as potências dividiriam Portugal. Pedreira e Dores Costa firmam que “a sorte da monar-

quia portuguesa deixara de depender da adesão ao Bloqueio Continental e do cumprimento,

ainda que integral, das demais exigências em que tanto havia insistido a diplomacia francesa”
(Pedreira e Costa 2006, 139).
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Contudo, já próximas as forças franco-espanholas de Lisboa –— estavam então em Abrantes
— e já a corte e o príncipe regente e o Conselho de Estado estavam cientes de que a coroa

de Bragança não teria lugar na Europa de Napoleão, reuniu-se o Conselho de Estado, a 24

de Novembro, pela última vez. Este Conselho definiu um Conselho de Regência e decidiu a
partida da família real para o Brasil.

O embarque e os derradeiros preparativos foram difíceis e confusos. A partida é relatada de

forma diferente por vários sujeitos que presenciaram os momentos. A 29 de Novembro a armada sobe as âncoras e parte para o Brasil.

Esta viagem foi auxiliada, e a família real escoltada, por navios e tropas de Inglaterra, como
fora previsto na Convenção de 22 de Outubro. E chegou ao destino, transportando D. João e
a família, para se estabelecerem no Brasil que será, em Dezembro de 1815, parte integrante do
reino unido de Portugal, Brasil e Algarves.

Esta atribulada partida foi muito arriscada: a Convenção foi ratificada pelo monarca inglês

apenas a 19 de Dezembro de 1807, devido às reticências e dificuldades impostas pela ratificação de D. João. Assim, não existia oficialmente, à data da partida do príncipe regente, garantias à protecção ou ao apoio britânicos. Só quando o príncipe regente já não tinha meios para

defender as suas emendas à Convenção e aceitou incondicionalmente todos os seus artigos é
que Jorge III se dispôs a ratificar o documento. Para esta ratificação pugnou D. Domingos de
Sousa Coutinho, que se esforçava, nos dois meses seguintes ao embarque da família real, para
assegurar o reconhecimento da soberania portuguesa no continente e no ultramar e tentava

concretizar, cedendo a todas as exigências do governo britânico, a ratificação da supradita
Convenção.

A capitulação da Madeira tranferia a soberania da ilha para a coroa britânica. Por essa razão,
Sousa Coutinho teve de interferir, a fim de manter os direitos de D. João sobre o território
insular. Esta intervenção do embaixador deu origem aos artigos anexos à Convenção de 22 de
Outubro de 1807, assinados em 16 de Março de 1808 (Pedreira e Costa 2006, 158-159).
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4. 16 de Março de 1808: Artigos Aditados à
Convenção Luso-Britânicas de 22 de Outubro de 1807:
Acerca da Soberania Portuguesa na Ilha da Madeira e
do Comando das Forças Luso-britânicas
Os “ARTIGOS ADICCIONAES Á CONVENÇÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 1807...”
(Castro 1857, 264-265) resultaram, segundo o preâmbulo, de uma necessidade de se fazerem

“novos e definitivos arranjamentos (...) para o governo da Ilha da Madeira”, de acordo com o
embaixador plenipotênciáro do príncipe regente D. João.

O artigo primeiro anula a capitulação assinada entre o governador português da ilha da Madeira, Pedro Fagundes Bacellar Dantas e Menezes, e o Almirante Sir Samuel Hoode o General William Beresford,17 em favor destes últimos, oficiais da marinha britânica. Jorge III
obriga-se e aos seus sucessores a nunca reclamar a possessão da ilha da Madeira com base
naquela capitulação.

O artigo segundo prevê que se emitam as ordens para que o comandante das tropas inglesas

na Madeira entregue o governo da ilha ao governador Dantas e Menezes, e que se hasteie a
bandeira portuguesa em todos os fortes e baterias da ilha.

No artigo terceiro, firma-se que o comandante das tropas britânicas se tornará comandante
absoluto das tropas de ambas as nações. Isto compreende que não hajam tropas na ilha inde17. William Carr Beresford, visconde de Beresford ( 1768, Inglaterra – 1854, Inglaterra). General inglês e marechal do
exército português. Filho bastardo do 1º marquês de Waterford, entrou no exército britânico em 1785. Distinguiu-se
em Toulon (1793), no Egipto (1799-1803), na África do Sul (1805). Nesse mesmo ano (1807) foi enviado à Madeira,
que ocupou em nome do rei de Portugal, conservando-se ali por seis meses como governador e comandante em chefe.
Foi nomeado marechal e comandante do em chefe do exército português por decreto de 7 de Março de 1809, assumindo o comando a 15 do mesmo mês. Participou na repulsão das invasões francesas na Guerra da Península. Recolheu a
Lisboa, e demorou-se nem Portugal até Maio de 1813; reunido depois o exército em campanha, assistiu às batalhas que
se travaam em França e que foram as últimas da Guerra Peninsular. Terminada esta, foi a Inglaterra com licensa, e voltou
de novo a Lisboa a reassumir o comando em chefe do exército português. Voltou do Brasil após a revolução de 1820
e o governo revolucionário que em Lisboa se organizava nem consentiu que desembrarcasse. Tinha também os títulos
portugueses de conde de Trancoso, marquês de Campo-Maior e duque de Elvas.
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pendentes da sua autoridade. Todavia, este comandante não se imiscuirá na administração —
civil, alfandegária, tributária —, nem dirigirá ordens senão aos militares. Sempre que o comandante apresentar ao governador português uma medida militar que considere indispensável
para a defesa da ilha, como, por exemplo, a reunião de milícias, este último deverá proclamá-la
em nome do príncipe regente.

Em caso de desacordo, o governador deverá aceitar o parecer do comandante britânico e expedir o desacordo ao embaixador em Londres, que se concertará com os ministros britânicos
e enviará ordens definitivas para a ilha (Castro 1857, 267).

O artigo quarto dita que o sustento das tropas britânicas estaria a cargo da Grã-Bretanha,
exceptuando o aquartelamento, que seria fornecido pelo governo português. O comandante
militar britânico deveria ter “provisões e generos necessarios”, cujos preços se manteriam iguais
aos correntes na ilha (Castro 1857, 267-269).

No artigo quinto, o comandante militar britânico fica proibido de requisitar víveres. O gover-

nador português obriga-se a não cobrar direitos alfandegários aos produtos alimentícios para
as tropas inglesas e a todos os produtos necessários ao aprovisionamento destas. Esta isenção

estaria apenas em vigor para as forças militares da Grã-Bretanha que permaneciam na ilha da
Madeira, todos os outros súbditos, portugueses ou ingleses, estariam sujeitos a tributação.

O artigo sexto determina que o acordo terá efeito até à conclusão da paz entre a Grã-Bretanha
e França.

O artigo sétimo compreende que todos os artigos terão o mesmo valor, como se inseridos na
Convenção de 22 de Outubro de 1807.

O artigo oitavo estabelece que os presentes artigos deveriam ser ratificados pelos monarcas dos
países convenientes, no espaço de seis meses.

Aos artigos adicionais são acrescentados três artigos secretos.

O artigo secreto primeiro prevê que sejam expedidas ordens para que o comandante militar
britânico e o governador português combinem a proclamação que seria publicada, na qual
o comandante “revogue a proclamação de 31 de Dezembro, e declare que Sua Magestade

Britannica desliga os seus habitantes da Ilha da Madeira individualmente e em massa do
juramento de fidelidade á Gran-Bretanha (oath of allegiance ) que se exigiu deles”. O artigo

estabelece que seria aconselhável ao governador tomar o maior número de medidas de preven123

ção, para que se não disturbe a ordem pública, nem criem “animosidades entre os súbditos das
duas Nações” (Castro 1857, 271).

O artigo secreto segundo restitui o Palácio do Governo ao governador português e restitui

aos anteriores proprietários todas as habitações que haviam sido confiscadas aos corpos administrativos e indivíduos portugueses ou funcionários públicos. Excepção feita aos “conventos

destinados ao aquartelamento das tropas”. Estabelece-se neste artigo que o comandante será
“hospedado de um modo conveniente á sua cathegoria”(Castro 1857, 271).

O artigo secreto terceiro fixa que qualquer oficial britânico que obrigue uma ilha dos Açores ou de Cabo Verde a capitular admitirá o seu erro e retirará com as suas tropas para a ilha

da Madeira, enquanto que a capitulação será anulada e considerada sem valor. Os negócios

comerciais entre os governadores destas ilhas continuarão, porém, a ser “observados religiosamente”, tanto pelos oficiais britânicos como pelos governos insulares, até que o parecer do

príncipe regente seja conhecido. Prevê-se que o acordo não prejudique quaisquer direitos de
ambas as nações convenientes e que não ponha em causa a soberania do monarca português
sobre os seus territórios insulares.

Estipula-se que estes artigos secretos tenham a mesma força e valor que os que os precedem e

que sejam simultaneamente assinados. Foram assinados a 16 de Março de 1808, em Londres,
pelos mesmos signatários da Convenção de 22 de Outubro de 1807, D. Domingos de Sousa
Coutinho e George Canning (Castro 1857, 273).
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CONCLUSÃO
Analisada a Convenção e entendido o seu contexto histórico, é-nos possível tecer respostas ao
que nos propuséramos.

Afere-se que para o “partido inglês” esta Convenção foi muito favorável, uma vez que, nos anos
que lhe seguiram, a relação com Londres se estreitou e fortaleceu.

É de realçar a incerteza que acompanha a Convenção desde a sua elaboração às suas ratificações e acrescentos posteriores. É curioso notar a exigência feita por D. Domingos de Sousa

Coutinho para que George Canning incluísse uma Declaração explicativa a acompanhar a
Convenção e a sua reticente assinatura sub spe rati dos artigos adicionais, declarando a carência
de instruções do príncipe regente nas matérias. A incerteza quanto às bases para a Convenção

também é de realçar: segundo o preâmbulo, cada monarca apresenta as suas justificações, que

convergem apenas na vontade mútua de manter a boa relação entre as potências signatárias.
De facto, Jorge III justifica a Convenção com a sua vontade de colaborar e auxiliar um vetusto
aliado e com a sua boa-fé, ao passo que D. João assume o papel de indigente da ajuda e com-

preensão britânica para a manutenção da própria monarquia e império. Estas justificações são
eliminadas por Araújo de Azevedo, como se verifica na Ratificação do príncipe regente e nas

Observações de Araújo de Azevedo. a Ratificação joanina exceptua alguns pontos do preâm-

bulo e do corpo da Convenção. Por seu termo, Jorge III apenas a ratificará quando D. João
perde a posição para negociar e cede à totalidade dos artigos, quando o príncipe regente está

a ser incertamente escoltado pela frota britânica para o Brasil, em Dezembro de 1807. Poste-

riormente, ainda serão elaborados artigos adicionais e artigos adicionais secretos à Convenção,
de modo a esclarecer a situação da Madeira.

Concluímos que a Convenção de 22 de Outubro teve origem nos interesses vários das duas
nações signatárias. De acordo com o preâmbulo, a Convenção basear-se-ia nos objectivos de

conciliar os interesses de ambos os reinos, mantendo a boa relação entre ambos; preparar a
partida da família real portuguesa para o Brasil; e prevenir quaisquer ofensivas inglesas a Por-

tugal continental e ultramarino, no caso de uma cedência a Napoleão pelo príncipe regente D.
João, ou seja, promover a estabilidade da situação portuguesa.

Segundo os registos de António de Araújo de Azevedo, a Convenção teria por base o objectivo
de manter a unidade do império português, isto é, evitar o desmembramento dos territórios
do império.
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Podemos ainda concluir que a Convenção cumpriu a maior parte desses objectivos subjectivos
e díspares: com a acção da Convenção, conseguiu-se manter, em teoria, o império português
— em teoria, porque Portugal não esteve, nos anos subsequentes, sob total controlo da coroa

portuguesa — e até a soberania portuguesa na Madeira, o que cumpriu parcialmente o objectivo invocado por Araújo de Azevedo; conseguiu-se enviar a família real para a colónia ame-

ricana; os britânicos puderam aceder a um porto para trocas comerciais, no litoral da colónia;

conseguiu-se de certo modo manter as boas relações de amizade e aliança entre as duas nações,
como pretendia Jorge III; a manutenção da monarquia portuguesa de Bragança foi bem-

-sucedida; e impediu-se as hipotéticas represálias britânicas desencadeadas pelas cedências às
directivas francesas, alegadamente receadas pelo príncipe regente D. João.

Verifica-se, contudo, que a Convenção não conseguiu promover a estabilidade que a objectivava e que era necessária à época, pois que foi sofrendo, conforme os interesses de ambos

os signatários, tanto percalços nas assinaturas, ratificações e apreciações; como excepções na

ratificação da parte portuguesa; como adiamentos na ratificação britânica; e ainda adições
posteriores.
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INTRODUÇÃO
O nosso trabalho insere-se no módulo 7 (Módulo 7 – Crises, embates ideológicos e mutações

culturais na primeira metade do Século XX); na unidade 1 (As transformações das primeiras

décadas do século XX), subunidade 1.4 (Mutações nos comportamentos e na cultura — As
transformações da vida urbana e a nova sociabilidade); e na unidade 2 (O agudizar das tensões

políticas e sociais a partir dos anos 30), subunidade 2.5 (Portugal: o Estado Novo — O projecto cultural do regime). Pretendemos com este trabalho, abordar a política do Estado Novo

para com o cinema, bem como a sua dimensão propagandística, entre o fim dos anos 1930 e

meados dos anos 1950, focando igualmente o papel didático da mesma no ensino e na transmissão de valores salazaristas nos liceus, tomando como exemplos o Liceu Camões, o Liceu

Alexandre Herculano, o Liceu Nacional do Funchal, o Liceu Carolina Michaelis e o Liceu de
Passos de Manuel.

A metodologia utilizada ao longo do trabalho consistiu na consulta de várias obras, tendo por
referência O Cinema Sob o Olhar de Salazar, de Luís Reis Torgal, bem como a investigação

e análise de documentos dos Arquivos da Escola Secundária de Camões, do Ministério da
Educação (Relatórios de Atividades Escolares dos Reitores dos Liceus, Copiadores e ordens

de serviço, boletins mensais — Liceus de Portugal — e um boletim de cinema — O Cinema
Português), incluindo ainda testemunhos de antigos alunos do Liceu Camões.

A nossa questão central é: De que formas serviu o Cinema a política propagandística do Es-

tado Novo? Essa política teve aplicação no quotidiano dos liceus? Para além da propaganda,
qual foi a política utilizada para a produção e divulgação de cinema?

Ao iniciar o trabalho, pensávamos ter havido uma assumida ou evidente intenção propagan-

dística, que se reflectiu, também, nas projeções de filmes nas escolas. Porém, esta convicção
veio a desvanecer-se ao longo da elaboração da pesquisa.

Inicialmente, a intenção era estudar apenas a dimensão propagandística do cinema produzido

entre 1937 e 1955. Porém, ao longo do percurso, fomos achando cada vez mais conveniente
alargar o espectro da pesquisa à política do Estado Novo no campo do cinema e das iniciativas

com este relacionadas — algo que nos foi recomendado pela própria tutora, a Mestre Inês
Queiroz.

Esta experiência de tutoria, pioneira em Portugal, revelou-se extremamente enriquecedora,
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tendo-nos permitido alcançar um nível superior na metodologia de trabalho, de seleção bi-

bliográfica, gestão de conteúdos, aperfeiçoamento de vocabulário e correção de imprecisões,
fazendo uma verdadeira ponte entre o ensino Secundário e Superior.

Por um lado, notámos que a temática da vertente propagandística presente no cinema deste

período tinha sido já amplamente estudada, sendo o assunto muito vasto e de fácil dispersão.
Foi, assim, necessário concentrarmo-nos neste período temporal (1937-1955), apanhando as

vésperas da Segunda Guerra Mundial e a produção de um dos filmes de ficção e de propagan-

da assumida — A Revolução de Maio (1937), de António Lopes Ribeiro — e chegando até ao
fatídico ano zero, em que não se produziu nenhuma longa-metragem em Portugal. Por outro

lado, tivemos bastante dificuldade em encontrar informação e documentos, pela especificidade
do tópico do cinema escolar e das projeções cinematográficas no quotidiano dos liceus, não
sendo possível, para além disso, o acesso à Biblioteca Nacional e à Torre do Tombo, dado que
estes espaços são interditos a menores de idade. Porém, conseguimos ultrapassar estes obstáculos através das indicações da tutora e dos próprios testemunhos e auxílio da professora, dos
antigos alunos e arquivistas do Liceu Camões.
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1. Ideais do regime e o cinema como instrumento de propaganda
No início da década de 1920-1930, os regimes autoritários e repressivos desenvolvem-se e
fixam-se na Europa, produtos do desfecho e das negociações que sucederam à Primeira Guerra Mundial e dos efeitos da Grande Depressão (pelo que a solução de um Estado forte, unido

parecia ideal) e pela desadequação dos tratados de paz (como por exemplo o diktat de Ver-

sailles para Alemanha), que, além de imporem aos países perdedores reparações de guerra e
condições humilhantes, excluíram alguns países vencedores — como a Itália — das negociações, dominadas pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos da América. A ascensão
e consolidação destes regimes durante o período entre-guerras encontra-se, assim, associada a

diversos impactos sociais, económicos e políticos da I Guerra Mundial — os tratados de paz,
a Grande Depressão e a crise do sistema bancário são produtos diretos da Primeira Guerra

Mundial. Aliás, é ainda de notar que muitas destas propostas ditatoriais chegam mesmo a
emergir durante a Primeira Grande Guerra (veja-se, por exemplo, o caso sidonista português
em 1917-18).

Logo em 1922, surge na Itália o fascismo, encabeçado por Benito Mussolini. Um Estado cor-

porativista, autoritário, repressivo, antiliberal, antidemocrático, antipartidário e autárcico, que

faz a apologia da agressividade, virilidade, força e velocidade, bem ao gosto do futurismo que,
pela mesma altura, nasce nesse país e se desenvolve. O fascismo italiano, à semelhança do caso
português, e apesar destas suas características, conta ainda com a influência e apoio católico.

É ainda fundamental ainda referir, neste contexto, a Alemanha Nazi, oficializada em 1933
(embora já existissem grupos paramilitares em 1922/23, apoiantes de Hitler), quando Adolf
Hitler foi apontado como chanceler pelo Presidente da República de Weimar, ou ainda a Espanha franquista, formada em 1936.

No caso nacional, há que referir o surgimento de um Portugal de inspiração fascista, sob a

égide de António de Oliveira Salazar, que ocupou, a partir de 1928, a pasta do Ministério das
Finanças, durante a Ditadura Militar, e que foi nomeado, em 1932, para Presidente do Conselho de Ministros.

Em termos ideológicos, o fascismo português reveste-se de características muito próprias, pelo

que “alguns historiadores (...) duvidam acerca do emprego ajustado do conceito de “fascismo”
como forma de o caracterizar.” (Torgal 2001, 64). Embora influenciado pelo fascismo italiano,
no Estado Novo sobressai uma índole católica, altamente conservadora, ruralista — exaltado133

ra das virtudes do campo, considerando a cidade e a sociedade industrial a fonte de todos os
vícios-, que rejeita a idolatria que rodeava os chefes das outras experiências totalitárias europeias, vendo nas suas marchas, desfiles, discursos, entre outros, manifestações de exuberância
exacerbada e, por isso, desnecessárias, como refere na sua entrevista a António Ferro (Anexo
1), em 1932:

“Mussolini e, agora, Hitler enchem esses intervalos, esses espaços mortos, com discursos
inflamados, cortejos, festas, gritando o que já se fez e o que se pensa fazer. Fazem bem,
porque assim vão entretendo a natural impaciência do povo, a galerias e gente das situações de autoridade e de força que estão sempre à espera do número difícil e perigoso, do
número de circo...” (Salazar apud Ferro 1933, 181).
Salazar surge assim como uma figura paternal, como um “pai do povo”, contido e humilde.
Assim, o Estado Novo surge alicerçado em valores como Deus, Pátria, Autoridade, Família e

Trabalho, valorizando acima de tudo “a ordem nas ruas e nos espíritos (...) o viver habitualmente, segundo a ordem natural das coisas: “manda quem pode, obedece quem deve.””(Mattoso
1998, 291).

Não obstante o seu caráter ideológico particular, o Estado Novo reconhece, com base nos

exemplos autoritários estrangeiros, a importância de uma estratégia propagandística, que atin-

ge o seu período áureo nas décadas de 1930 e 1940, com António Ferro — um modernista que
admirou o jazz e o mundo do cinema — na direção do Secretariado de Propaganda Nacional

(SPN, futuro SNI em 1944). Desta forma, o objetivo da propaganda seria primeiro informar
e, só depois, formar politicamente (“Sempre que abordei este assunto tenho ligado a propa-

ganda à educação política do povo português e lhe tenho atribuído duas funções - informação
primeiro; formação política depois.” (Salazar 1961, 195)). Consequentemente, a propaganda
portuguesa inclinar-se-á para “deixar a política, a formação e mobilização política e ideológica
aprofundada para a educação dos seus quadros e a reprodução das suas restritas elites, privilegiando para o exterior, para as massas, a encenação do entretenimento ou do prestígio do

Poder.”(Mattoso 1998, 294). Neste âmbito enquadra-se um dos acontecimentos mais emblemáticos da propaganda do Estado Novo — a Exposição do Mundo Português (1940).

A par dos grandes eventos, temas e montagens de um conjunto de instrumentos para a comunicação de massas, o cinema foi um importante instrumento (a par da radiofusão, que tem
também um papel fundamental, chegando a um público mais vasto) de propaganda ao serviço

dos regimes repressivos e nacionalistas europeus. Na verdade, já tinha sido usado, para esse
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mesmo efeito, aquando da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), porém, é com a ascensão dos Estados totalitários e autoritários, especialmente com o advento da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), é que este fulcral veículo ideológico conheceu um aperfeiçoamento da
sua tecnologia, capaz de influenciar as massas (Manique 2006, 84).

O cinema será assim um instrumento fulcral de propaganda. Porém, pode sempre questionar-

-se até que ponto é que a produção cinematográfica teria mesmo objetivos propagandísticos
ou se seria antes um reflexo da sociedade, educada no seio das organizações de enquadramento
de massas e de valores salazaristas. Ou até, simultaneamente, um fator e uma manifestação
deste regime e da sociedade em que estava enraizado.

De qualquer forma, pode concordar-se que o cinema serviu, até certo ponto, os Estados fascistas e, neste sentido, Portugal não poderia ser exceção, apesar da preocupação de Salazar em se

demarcar das demais experiências fascistas europeias (Torgal 2001, 67). E, dentro do propósito
de primeiramente informar as massas das grandes realizações do regime, procurando engran-

decer a obra do Estado Novo no domínio das obras públicas, fomento agrário e industrial, e

divulgava os grandes atos da vida cívica, política e cultural (visitas presidenciais, manifestações
de apoio ao regime...), os documentários adquirem uma maior expressão, em detrimento do
filme de ficção (Torgal 2001, 68).
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2. A política do Estado Novo no cinema
Neste capítulo, pretendemos entender a política do Estado Novo para a produção cinematográfica, através da análise da legislação, das intenções da promulgação da mesma e o impacto
real das políticas do regime no cinema.

2.1. A “Política de Espírito” e o
Secretariado da Propaganda Nacional (SPN)
Não obstante a intenção do Estado Novo em se demarcar claramente das demais experiências
fascistas europeias da época, a verdade é que o regime não perdeu de vista a estratégia de reprodução ideológica que caracterizava esses mesmos sistemas.

Foi, então, neste contexto que Salazar criou, logo em 1933, no mesmo ano em que é aprovada

a constituição, o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), que estando também na dependência direta da Presidência do Conselho, foi dirigido por António Ferro, um “intelectual

modernista que admirou o jazz e o mundo do cinema, que quis conhecer D’Annunzio em
Fiume para lhe manifestar a sua simpatia e entrevistou ditadores.” (Torgal 2001, 65).

A fórmula empregada para a divulgação e desenvolvimento do salazarismo foi, por Ferro,
apelidada “Política de Espírito” (expressão do poeta francês Paul Valéry). Ou seja, uma política
cultural, de educação e do papel de propaganda.

“Deus”, “Pátria”, “Família”, “Trabalho”, “Autoridade”, antigas bandeiras ideológicas da direita
autoritária e conservadora, são agora transformadas em dogmas do Estado Novo, em cartilha
de mando e de obediência, veiculadas pela atividade da SPN.

Neste contexto, a encenação propagandística do regime e a execução desta política começa

pela sala de aula, pela organização dos tempos livres (Federação Nacional para a Alegria no

Trabalho), a ação corporativa rural, piscatória ou industrial (Casas do Povo, Casas dos Pescadores,...) e pelo enquadramento miliciano da juventude (Mocidade Portuguesa). Mas passa

também pela produção cinematográfica, pela criação de consensos em torno de um partido
único, na forma de edições, conferências... Objetivava, também, o fomento à cultura sobre

várias expressões: salões de pintura, prémios literários, exposições coloniais e internacionais

(como por exemplo, a Grande Exposição do Mundo Português, em 1940),... Evocava, em ma-

nifestações artísticas, a grandeza do Império e dos seus heróis, relembrando a história do país,
num apelo claro ao nacionalismo, através, também, da criação e exibição de filmes históricos.
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Exprimia, ainda, a certeza e dever para com a fé católica em procissões solenes e concentrações
em Fátima,...(Manique 2006, 120).

Desta forma, porque nas palavras de Salazar, “O que parece é (...) politicamente só existe o que

se sabe que existe(...) porque a aparência vale pela realidade”, era indispensável a encenação

das grandes certezas, inculcá-las no espírito de todos: na família, nas escolas, nas aldeias, nas
oficinas, nas ruas, no lazer, no quotidiano. Em suma, era necessária a propaganda, como propaganda de Estado, como ”Política de Espírito”(Mattoso 1998, 292).

A obra do SPN é a de uma propaganda da contenção e da submissão: pela distração, pelo riso

ou pelo temor da vontade inquestionável do Estado ou da Providência e das suas instituições.
É também necessário reparar ainda que, num Estado que, nos anos 30, aspira a regenerar e

formar os espíritos de acordo com as suas incertezas indiscutíveis, “a pedagogia da inculcação

ideológica, simultaneamente impositiva, formativa e repressiva, é um dever inerente à própria
função pública”(Mattoso 1998, 293), assim inerente à função do próprio Estado português.

Acrescente-se que a Exposição do Mundo Português, em 1940, no âmbito do nacionalismo e

a cultura da “mística imperial” inerentes ao regime e à sua propaganda, marca o período áureo

do Estado Novo. Porém, a continuação da guerra e o próprio pós-guerra trariam consigo a
primeira crise do regime salazarista e o início das dificuldades de adaptação às novas circunstâncias do século (Mattoso 1998, 294).

A partir desta fase, em que o triunfo dos regimes democráticos na Europa e na Segunda

Grande Guerra parece iminente, a própria designação “propaganda é desadequada: não só

aos tempos, mas também à manutenção do regime salazarista (Manique 2006, 120). Assim,

modifica-se o discurso ideológico, modifica-se a propaganda, modifica-se, também, o SPN.
Como diz Fernando Rosas, em O Salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a

questão do totalitarismo (Rosas 2001, 1031-1054): põem-se “rótulos novos em garrafas velhas.””
Assim, por influência do conflito mundial, o SPN é crismado Secretariado Nacional de Informação (SNI), que passa a controlar também a Inspeção Geral dos Espectáculos. Diz a “Associação para a Promoção do Cinema Português” que: “Numa dada altura em que esta apertava

mais o cerco à livre expressão, Ferro dirigia o cinema, o teatro, espetáculos, rádio e imprensa.
O que não dirigia, controlava.” Era a tentativa de controlo que “marca o fim de uma época no
domínio da política cultural e de propaganda do Estado Novo. [Que assim se transforma] no

ritual burocrático de uma pesada ditadura política e ideologicamente isolada e esmorecida,
buscando a sobrevivência como principal valor, procurando durar a qualquer preço como fim
137

quase exclusivo.”(Mattoso 1998, 295).

2.2 O cinema, Salazar e o SPN
Considerado pelo Estado Novo e, inclusive, por António Ferro, um dos mais importantes
instrumentos de veiculação ideológica ao serviço da ditadura, reconhece-se que este meio

não foi, contudo, alvo de um investimento tão forte como no caso da contemporânea Ale-

manha Nazi. Isto deve-se, talvez, ao facto de se tratar de uma arte dispendiosa e também à

formação ruralista e católica do tipo conservador de Salazar (não esqueçamos que, apesar de
tudo, a Igreja foi percebendo a importância do cinema, pelo que esta criou um secretariado
para o vigiar e promover, numa perspetiva moral e social, enquanto em certos meios

Intelectuais católicos se mantinha uma posição anticinematográfica), que poderia não ter uma
particular sensibilidade para a “Sétima Arte” (Torgal 2001, 67). Além de que, consequência

da apologia de uma paxruris, o desenvolvimento tecnológico era olhado com desconfiança e,
havendo uma notável falta de infraestruturas adequadas à projeção de filmes, o cinema era
uma arte mais dirigida a uma pequena e média burguesia urbana (com acesso a salas próprias
e equipamento, ainda que rudimentar).

Assim, o grande responsável pela tentativa de “moralização” do cinema português, apresentando um projeto de cunho estético e político foi, então, António Ferro (Sales 2009, 227), que
quando admitido para o cargo de Diretor Cultural do Estado Novo, recebeu de Salazar uma

espécie de programa, que marca a história do cinema: “Seja verdadeiro, defenda o essencial,
proteja o espírito e não gaste muito.”(Sales 2009, 228). É, então, que é proposto a Ferro o seguinte plano de propaganda pelo cinema: a realização, por ano, de dez filmes de metragem não

superior a trezentos metros cada, sendo as temáticas da responsabilidade do Secretariado, que
subvencionaria o projeto em cem contos anuais.1

É neste sentido que a ação propagandística do SPN se estrutura sobre dois aspetos: “por um

lado, a chamada cultura erudita, onde privilegia o sector modernista mais familiarizado com os
1. Trata-se da “Lei dos Cem Metros”, criada com o decreto nº 13 564, de 6 de Maio de 1927, uma medida de carácter
protecionista, legislando sobre a obrigatoriedade de, em todos os espectáculos cinematográficos, se exibir uma película
portuguesa com o mínimo de 100 metros, devendo ser mudada todas as semanas. A polémica instala-se com a sua aplicação, pervertida por distribuidores e exibidores, através das baixas tabelas de pagamento praticadas, obrigando a que a
produção destes filmes curtos sobre a vida portuguesa passasse a ser feita com um mínimo de despesas e sem a necessária
qualidade.
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princípios nacionalistas; e por outro lado, pela chamada cultura popular, defendendo uma visão
idílica do povo como principal produtor artístico e cultural.”(Sales 2009, 228). Ou seja, por

um lado, uma estética e valores marcadamente realistas marcariam a criação cinematográfica

e cultural que tinha como alvo as elites (também elas culturais), enquanto que, para o povo,
ficaria o entretenimento, a “comédia à portuguesa”, que António Ferro viria, mais tarde, já em

1948, a designar o “cancro do cinema português”, responsável pelo fracasso e pela desilusão

deste para com os caminhos do cinema português que haviam sido percorridos nas décadas de
1930 e 1940. Para Ferro, intelectual modernista, a comédia refletia o que de pior e mais rude
havia na cultura portuguesa (Sales 2009, 233).

Mas a verdade é que o cinema dependia de grandes investimentos quer do Estado quer de
capitalistas e acabou por se limitar ao documentário propagandístico ou às comédias, já refe-

ridas, indiretamente propaladoras dos valores pequeno- burgueses e paternalistas, ou ainda às
reconstituições de grandes mitos históricos (como Inês de Castro, 1945, ou Camões, de 1946)
(Sales 2009, 229).

Dando então cumprimento à máxima de que o objetivo da propaganda e, também, do cinema

Estado não era então formar o povo, mas mantê-lo controlado e conservando-o num ritmo
brando e acrítico, o cinema serviria, primeiro, e nestas circunstâncias, como um instrumento de

“informação” e só depois de “formação”. Esta é, na verdade, uma política comum aos regimes

repressivos de direita do tempo do Estado Novo, o que explica a sua forte aposta no género do
documentário, em detrimento do filme de ficção (cf. Torgal 2011, 71), dado que no primeiro
género a imagem adquire uma dimensão real, e um novo valor que nos remete para a “verdade”, aceite indiscutivelmente pelo público, como aliás eram dois dos referidos objetivos da
reprodução ideológica do Estado Novo.

Assim, o próprio SPN (depois SNI), que possuía uma Secção de Cinema, desenvolveu uma
ação notória em inúmeros documentários que dão conta de acontecimentos a que o Secretariado esteve ligado (como exposições, festas e cerimónias), “em que era necessário construir
todo o tipo de cenários e encenações envolventes” (Lopes 2003, 63). É através desta Secção de

Cinema que o Secretariado produz inúmeros documentários, normalmente curtas-metragens,
que focam acontecimentos importantes para a construção do que Luís Reis Torgal designa de
“memória histórica do Estado Novo” (Torgal 1996, 303), como As Festas do Duplo Centenário e

A Exposição do Mundo Português (ambos de 1940), ou A Manifestação a Carmona e Salazar pela

Paz Portuguesa (1945), A Celebração do 28 de Maio em 1952 (1952) e Salazar e a Nação (1958).
139

A propaganda oficial do regime através do género documental torna-se bem visível na manutenção de um tipo de discurso visual recorrente, um “estilo SPN/SNI” de realizar documentá-

rios, baseado, em parte, na reutilização de imagens e planos filmados em períodos anteriores
ao da montagem dos documentários. Mais do que uma opção económica ou uma preferência

estética, trata-se, assim, de uma escolha política, que reflete um discurso imutável, girando em
torno de um mesmo eixo argumentativo, impondo uma leitura unilinear da sociedade(Ribeiro
2010, 6-7).

2.2.1 O Cinema Ambulante
Quanto, porém, à dimensão educativa do cinema, integra-se na previamente referida respon-

sabilidade do Estado na divulgação e inculcação ideológica dos seus valores, e concretizou-se,
à semelhança de outros países europeus (como Rússia, França durante a ocupação Nazi, Ale-

manha,...) através do Cinema Ambulante, funcionando como um “elemento de vulgarização,
de cultura geral, de moral religiosa, educação cívica e propaganda política.” (Fragoso 1993, 3

e 8). É mais uma concretização prática da política do Estado Novo e do SPN na matéria da

divulgação da sua produção e dos valores convenientes a uma população analfabeta e rural, a
quem o cinema poderia mais facilmente chegar pois

“A sua magia, o seu poder de sedução, a sua força de penetração são incalculáveis. Mais
do que a leitura, mais do que a música, mais do que a linguagem radiofónica, a imagem
penetra, insinua-se sem quasi se dar por isso, na alma do homem. Em quasi todos os outros meios de recreação, a nossa inteligência, a nossa propria sensibilidade tem de aplicar-se, de trabalhar mais do que perante o cinema, do que em face daquele pano que, durante duas horas se encarrega de pensar e de sonhar por nós. Olhar, olhar simplesmente é
muito mais fácil, mais cómodo do que ver para ler ou estar atento para ouvir.”(Anexo 2).
O cinema móvel é assim organizado pelo SNP, a partir de 1935, agindo como forma de “antídoto poderoso contra a ignorância, a mentalidade (...) inculta de grande parte (...) do povo
português (...)missionário civilizador, no meio dos numerosos sertões de Portugal.” (Fragoso

1933, 3 e 8). Estas eram as “caravanas de imagens”, que percorriam o país, contribuindo para

a manipulação da cultura do povo, que a ele se dirigem com “com ternura e compreensão,
[criadas] para educar o bom-gosto do povo, para lhe dar, todas as semanas ou todos os meses,
algumas horas de alegria, e esquecimento”, nas palavras de Ferro. É uma iniciativa que se integra numa das vertentes da ação do SPN: a da cultura popular, defendendo uma visão idílica
do povo como principal promotor artístico e cultural (Ribeiro 2010, 8).
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As sessões realizavam-se nas instalações de juntas de freguesia ou de sociedades recreativas
(de notar o caráter corporativo das mesmas) das aldeias e vilas por onde passam as carrinhas.
“Em 1937, realizaram espectáculos em 96 povoações; no ano seguinte contemplaram
141 locais; em 1939, já com duas equipas com aparelhagens em funcionamento, estiveram em 306 terras, 264 no ano subsequente, 351 povoações em 1941, 258 em 1942 e 216
localidades em 1943, com sessões gratuitas, nesse ano, para cerca de 390 000 pessoas. No
total, trata-se de 2 235 espectáculos, vistos por 2 304 570 pessoas, entre 1937 e 1947. De
referir ainda a passagem do Cinema Ambulante, durante seis meses, em 1946, pelo arquipélago dos Açores, realizando 116 espectáculos e tendo discursado 70 oradores, num
total de 230 700 espectadores. O SPN dispunha ainda de duas aparelhagens móveis para
exibições, solicitadas por escolas, liceus, quartéis, sindicatos e outros organismos, como
a Legião Portuguesa. Nestas jornadas cinematográficas, além do visionamento de documentários de carácter nacionalista, o SPN/SNI patrocinava breves conferências doutrinárias, onde convidados se pronunciavam sobre as virtudes do regime e o valor educativo
dos filmes.”(Ribeiro 2010, 7).

É de notar, contudo, que estes espetáculos demoravam demasiado tempo a regressar a uma

mesma localidade, o que significava o condicionamento da transmissão e ilustração da mensagem política do Estado Novo (Ribeiro 2010, 7). Estas dificuldades são reconhecidas por Ferro

no discurso de inauguração da exposição 14 Anos de Política do Espírito, em 1948: “Só temos
um Teatro do Povo e dois Cinemas Ambulantes quando devíamos possuir os suficientes para
não voltarmos às mesmas terras apenas de três em três anos.”

Apesar de tudo isto, é de reconhecer que estes espetáculos, muitas vezes realizados ao ar livre,
em ambientes rurais, compensavam a falta de salas de cinema. “Estes espetáculos levam a novidade do cinema a públicos maioritariamente analfabetos, pouco sofisticados, potenciando o
propósito estatal de ”educar o espírito.”” (Ribeiro 2010, 7).

2.2.2. O SNI cria prémios de cinema (1944) e o “cancro do cinema
português”
É no contexto, já anteriormente referido, da iminência da vitória das democracias, do fracasso das políticas autoritárias, ditatoriais e nacionalistas da Alemanha e da Itália, que o SPN é

renomeado Secretariado Nacional da Informação (SNI), Cultura Popular e Turismo, com o

objetivo de evitar o tom pejorativo que adquirira a palavra “propaganda”. E, embora a ideia
da criação de prémios cinematográficos que distinguissem artistas e técnicos portugueses não
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fosse nova, é nesse mesmo ano de 1944 que o mesmo decreto-lei (Decreto nº 34 134 de 24 de

novembro de 1944) que extingue o SPN e cria o SNI, especifica, no Artigo 18º, a competência

do novo organismo, referindo-se explicitamente à atribuição de prémios literários e artísticos.
É esta a premissa para a criação dos prémios cinematográficos, em 1944, aos quais eram automaticamente concorrentes todos os filmes de grande e curta metragem produzidos e estreados
no decorrer do ano anterior.

Sendo o júri presidido pelo SNI e também por outros três representantes (um do Sindicato
Nacional dos Artistas Teatrais, um do Sindicato Nacional dos Músicos, um do Sindicato

Nacional dos Críticos) e por ainda mais duas individualidades com “autoridade especial em

assuntos de cinema” escolhidas pelo próprio SNI (como consta na Base VII do regulamento),
é natural que o mesmo programa que guia a ação do antigo SPN, agora SNI, sirva de pano de
fundo para os critérios empregues na escolha dos filmes vencedores.

Porém, mais do que premiar ou distinguir filmes apologistas dos valores do Estado Novo e,
dessa forma, também divulgá-los e proceder ao encorajamento de produções semelhantes,
pode falar-se também de uma tentativa, por parte do SNI e, assim também, de António Ferro
de encorajar à “correção” e reencaminhamento dos caminhos tomados pelo cinema ao longo
das décadas de 1930 e 1940, por ele considerados desapontantes (Sales 2009, 233).

Na verdade, ao longo da década de 40, Ferro vem comentando e fazendo considerações ao longo do ambiente cinematográfico português que apontam para um sentimento de desilusão e
fracasso para com qualidade do mesmo, sendo que, inicialmente, a política de Ferro pretendia
ser duplamente vinculativa à questão nacional:

“quer construir um “novo povo português, “regenerado” e culto, mas que deve estar voltado não para as limitadas fronteiras nacionais, mas sim para os olhares internacionais, nomeadamente para o europeu, lutando contra um “complexo de inferioridade português”
e contra um sentimento de auto-diminuição contínua que fez sempre o povo português
duvidar das suas capacidades.”(Sales 2009, 232).

É neste âmbito que, já na cerimónia de entrega anual destes prémios do SNI, em 1946, comenta,
numa tentativa de se regenerar perante o insucesso do seu programa político, o panorama do

cinema, apontando como motivos do fracasso a desqualificação profissional dos argumentistas

e a submissão do cinema português às linguagens da Literatura e do Teatro, sublinhando o facto
de que o cinema havia sido, desde sempre, mal-compreendido em Portugal (Sales 2009, 233).
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Conclui-se, então, o fracasso do cinema português enquanto produto intelectual, de estética

modernista, no qual Ferro o procurava inserir. As condicionantes económicas (impostas pelo
próprio Estado Novo, que levaram, também, a que este se limitasse a documentários propa-

gandísticos e comédias que indiretamente vinculavam os valores do Estado Novo, salvo um ou
outro filme de ficção, que não chegam a ter uma qualidade cinematográfica destacável além

da sua dimensão mais propagandística) e as mesmas situações apontadas por Ferro, em 1946,
explicam-no.

Além disso, como já referido, o grande problema estrutural do cinema português, “cancro do
nosso cinema” seria, como aponta Ferro (Anexo 2A e B), portanto, a comédia, que, apesar de
ser a chamada “a máquina de sonhos a preto e branco do Estado Novo” (Granja 2001) e de ter
conquistado relativo sucesso, apontava para o que de “pior” havia na cultura portuguesa.

Porém, Ferro aponta como saída para a “elevação” e “regeneração” dos documentários, dos fil-

mes históricos e dos filmes poéticos, que no entanto, reconhecia não se imporem no mercado
(ver Anexo 3A).

Há ainda que reconhecer que para o Estado Novo, o cinema tinha mais utilidade enquanto

entretenimento que inculcava, direta ou indiretamente, os seus valores do que como produto
estético e intelectual, de maior valor artístico. Daí a necessidade de manter, através não só da

Censura, mas também do medo, os argumentistas e realizadores numa linha de abordagem
superficial, nunca explorando grandes problemas sociais, políticos ou de qualquer espécie (ver
Anexo 3B).

2.2.3. Lei de Protecção do Cinema Nacional e a criação do Fundo do
Cinema Nacional, 1948
Foi por conta das precariedades apontadas nos capítulos anteriores, reconhecidas por Ferro e
pela elite cultural muito restrita do Estado Novo que se formaliza, em 1948, com o diploma
nº 2 027 de 18 de Fevereiro, a Lei de Proteção ao Cinema Nacional, que cria o Fundo do

Cinema Nacional, “com verbas que rondariam os 4 000 contos por ano, resultado da taxa de
dez contos estipulada no diploma.” Destinava-se, então, a subsidiar precisamente “os outros
filmes, para aquelas que não eram suficientemente comerciais.”(Ferro apud Ribeiro 2010,
7). Assim, os subsídios do Fundo tinham como “alvo” a produção nacional artística e cuja

temática não ferisse os interesses políticos do Estado. Este tipo de iniciativa era, então, uma

estratégia adotada por outros países europeus que, deparando-se também com diversas fragilidades no sector cinematográfico, iniciaram políticas protecionistas.
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“A crise que avassala, em todo o Mundo, a indústria da produção de filmes, cujas causas
se filiam nas mais variadas circunstâncias, apresentando em cada centro, aspectos particulares, por vezes difíceis de apreender e avaliar, levou em muitos países da Europa o
Estado a interessar-se, deliberada e eficientemente, pelo cinema nacional, quer estabelecendo leis de protecção, quer favorecendo a produção local de filmes por intermédio
de fórmulas e auxílios os mais diversos, mas tendendo todos a facultar aos produtores
os meios financeiros que permitam o incremento, ou mesmo a estabilização em bases
seguras, da sua indústria cinematográfica.”(Anexo 4).

Além de subsidiar tanto filmes de longa e curta metragem, “também o Fundo do Cinema
Nacional permite a concessão de bolsas de estudo a técnicos nacionais para adestramento no

estrangeiro e de subsídios para auxiliar os estudos e investigações que visem o aperfeiçoamen-

to técnico e artístico do cinema português, como permitiu a criação e a manutenção duma
Cinemateca Nacional, além de consentir a concessão de Prémios a filmes nacionais, a técnicos
e a artistas do cinema português.”(Anexo 4).

Uma análise dos critérios de atribuição destes mesmos prémios poderá ajudar a reconhecer
as suas preocupações ideológicas. Assim, verifica-se que os géneros mais galardoados são os

dramas morais e os filmes históricos, alguns resultado da adaptação de clássicos da literatura

portuguesa. Portanto, filmes que correspondiam no essencial à tipologia estabelecida por Ferro,
em 1947, no discurso O Estado e o Cinema. Também os realizadores mais premiados viriam a

ser os intelectuais do regime — António Lopes Ribeiro (ver Anexo 1B), Leitão de Barros (ver
Anexo 1C), Jorge Brum (ver Anexo 1D) do Canto.

“A lei de Proteção ao Cinema Nacional, e o Fundo de Cinema por ela criado, administrado pelo SNI, chamavam a si responsabilidades até aí dispersas, centralizando o cinema e

controlando-o efetivamente através do poder de financiamento de que dispunham.” (Ribeiro
2010, 10). Porém, o resultado é o prolongamento da agonia; forma-se um cinema subsídio-dependente, convencional, de qualidade bastante fraca e, centralizadas também as funções de

censura dos espetáculos, dos livros, e do cinema no SNI, mais vigiado que o anterior — o que

significou ainda amputação de todas as cenas mais subversivas ou de maior qualidade artística.
Com efeito, o Fundo falha redondamente nos seus objetivos, em grande medida pelo facto de

os subsídios dependerem mais de um gosto público do que cinematográfico, como é o caso de
Manoel de Oliveira, que viu vários dos seus projetos (Angélica, filme de matriz poética, mas
com implicações mais desagradáveis para o SNI, ou Pedro e Inez, filme histórico, que fugia aos
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moldes mais estereotipados) rejeitados.

Esta realidade contrasta notoriamente com a noção e a perspetiva do Estado Novo, como seria
de esperar:

“Como se vê, tem sido das mais profícuas a acção do Fundo do Cinema Nacional à indústria do cinema português, tanto mais se atendermos à média anual de produção no
nosso País anteriormente à entrada em funcionamento daquela entidade fornecedora de
iniciativas no campo cinematográfico, visando um maior incremento e estabilidade da
indústria nacional da produção de filmes.
Ora, a acção do Fundo do Cinema Nacional não pode diminuir ou estacionar na sua
forma de agir. Tal não o consente a política de desenvolvimento e de melhoria desse nível
de qualidade do cinema, para que foi especialmente criado.”(cf. Anexo 4).

Enquanto que não deixava de ser verdade que a produção média cinematográfica aumenta,
não melhora em termos de qualidade e torna-se subsídio-dependente. Tratou-se apenas de
uma ilusão.

“Legislação de tanta amplitude como esta que por ano paga inteiramente várias películas
de curta metragem, subsidia em importâncias de cerca de metade do custo vários filmes
de fundo e, ainda, assegura a sua exibição nas salas do país em percentagens fixadas pelo
volume da exibição estrangeira – uma legislação assim, dizíamos, não poderia deixar de
ter as mais fundas repercussões numa indústria que apesar de funcionar desde sempre, só
durante a última guerra atingiu o estado de apetrechamento técnico que lhe permitia o
seu funcionamento normal. (...)
O volume de trabalho que agora se começa a garantir permitirá sem dúvida colocar nos
seus postos de maior rendimento os técnicos mais capazes e dar-lhes nesse lugar um
treino que leve ao máximo aproveitamento das suas qualidades.
É este um benefício insofismável da lei. Os seus maiores e melhores frutos surgirão sem
dúvida a longo prazo. Mas por isso terão menos importância, mesmo que no equilíbrio
actual das equipas técnicas se verifiquem hesitações e se notem falhas num ou outro
pormenor.”(cf. Anexo 5).

Ora, esta perspetiva otimista, tal como já referido, não se verificou. Sendo os subsídios atri-

buídos por critério mais do gosto público do que cinematográfico, a formação de técnicos de
maior ou mais excecional qualidade não se verificou, como também tal não se verifica nos
filmes produzidos.

O protecionismo exacerbado desta prática, que gerou “uma situação de monopólio estatal no
campo cinematográfico, fez, a despeito do suposto interesse do Estado, com que a produção
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diminuísse até atingir o fatídico número zero em 1955.” (Sales 2009, 236).

Em termos latos, a lei dita de Proteção ao Cinema Nacional foi mal aceite, “ditando um de-

finitivo afastamento entre o poder oficial e a nova consciência cinéfila emergente das hostes
cine-clubista e neo-realista.” (Cunha 2004, 6-9).

Tendo já analisado o que nos propusemos no início do capítulo, partimos para a análise dos fil-

mes e dos géneros cinematográficos e a sua dimensão propagandística ao serviço Estado Novo.
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3. Propaganda e cinema no Estado Novo
Como tem vindo a ser enfatizado ao longo deste trabalho, a Política de Espírito, corporizada

nas figuras de António de Oliveira Salazar e de António Ferro, não renegou a importância

do cinema para a transmissão dos valores do regime, sendo que deste modo “A sétima arte é,
assim, logo percebida por Ferro como um instrumento privilegiado para alcançar os objectivos
traçados na sua Política do Espírito, pois o cinema é capaz de ultrapassar fronteiras geográficas, barreiras linguísticas e de alcançar um grande número de pessoas.”(Piçarra 2006, 2). Porém, neste capítulo iremos abordar até que ponto é que o cinema serviu realmente como pro-

paganda ou se, por outro lado, os projectos acabaram por ficar aquém do que fora idealizado.
A propaganda não deixa de ser, no entanto, uma dimensão importante da relação do Estado
com a Sétima Arte, moldando a forma de produzir e de interpretar o cinema.

Este capítulo está organizado segundo as tipologias demarcadas pelo próprio Ferro na sua

obra Teatro e Cinema, e serão assim abordados o cinema documental, os filmes de ficção e, mais

especificamente, a comédia à portuguesa. Quanto ao documentário, será realizada uma breve
análise da sua evolução histórica e do seu contexto internacional, sendo dado especial ênfase

à utilização privilegiada deste suporte pelo Estado Novo para a transmissão de uma aparente
realidade.

Relativamente ao filme de ficção, serão apresentados os principais valores vinculados, a par da

análise de alguns exemplos mais significativos de longas- metragens pertencentes a este género, quer de propaganda assumida como de ideologia mais indirecta. Seguindo uma estrutura
idêntica, no subcapítulo dedicado à comédia serão tratados também os valores e temáticas

mais importantes, assim como as principais personagens e locais, através da análise de pequenas passagens de filmes de António Lopes Ribeiro.
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4. O documentário
As primeiras câmaras cinematográficas, dos irmãos Lumière, captaram os pequenos aconteci-

mentos do quotidiano (como por exemplo, a chegada de um comboio a Ciotat [“Arrivée d’un
traine en gare à La Ciotat (1895)”]).

Esta insipiência da linguagem cinematográfica limitava, desta forma, a elaboração de uma
perspetiva sobre o filmado, inerente ao documentário. A vertente criativa era inexistente, pelo
que a autoria destes primeiros filmes permanecia anónima — pertenciam, regra geral, ao operador.

O cinema manifestou assim, desde os seus primórdios, uma vocação para o documental — à

semelhança da fotografia. É neste sentido que o termo documentário surge, em França, no
século XIX, como adjetivo descritivo do que “tem caráter de documento.”

“Foi em 1926 que John Grieson usou, pela primeira vez, a palavra documentário, referindo-se a “Moana”, de Robert Flaherty. Só mais tarde especificou, porém, o sentido que
lhe pretendeu dar — o de tratamento criativo da realidade. É de então que data o início
do processo de construção de uma identidade para o documentário.”(Piçarra 2006, 2).

Após a infância do cinema e do início do uso do mesmo com fins propagandísticos durante a
Primeira Grande Guerra, cineastas como o anteriormente referido Robert Flaherty, Alberto

Cavalcanti e Walter Ruttman iniciaram a definição do género documental, na acepção que
hoje tem. A primeira escola documental é lançada, em 1929, no Reino Unido, por John Grieson.

Este género foi-se, então, desenvolvendo progressiva e rapidamente. Será de referir o movi-

mento documentalista americano de 1930 a 1945, no qual se integra, ainda, em 1938, a criação,
por Roosevelt, do U.S. Film Service, que produziu The Power and the Land e The Land, documentário sobre a agricultura durante a Grande Depressão.

A Alemanha, durante o regime nazi, torna-se a herdeira desta importante tradição, destacan-

do-se pelos documentários associados diretamente à propaganda, como O Triunfo da Vontade
de Leni Riefenesthal, introduzindo, assim, no género esta espécie de confusão e emaranhado
de intenções.
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4.1. O documentário ao serviço do Estado Novo
Embora possamos já falar de um esforço organizado para a divulgação das doutrinas dos

Estados aquando da Primeira Grande Guerra, como aliás nos confirma o caso português2 e,
também, a criação em 1917, em Inglaterra, do Departamento de Propaganda, que vai usar os

noticiários cinematográficos como instrumento essencial, são os regimes fascistas europeus,
emergentes após a Primeira Grande Guerra, que vão recuperar, trabalhar e desenvolver a propaganda, com o apoio da censura, enquanto manipulação e disseminação de informação como
objetivo de influenciar a opinião pública.

Assim, à semelhança dos outros países com regimes autoritários, a propaganda do Estado
Novo passou especialmente pelo canal do “real” que transmite o documentário, que através
da “informação”, apresentada como a “verdade”, procurava engrandecer a obra de Salazar no

domínio das obras públicas, a “menina dos olhos” do regime, como diz Luís Torgal (Torgal

2001, 69). Mas foi tratado igualmente o fomento industrial e agrário, divulgando, também,

os grandes atos da vida cívica, política e cultural (visitas presidenciais, manifestações de apoio,
festas militares, exposições...).

Desta forma, os documentários de António Lopes Ribeiro que, em conjunto com Leitão de
Barros, será um dos cineastas mais conectados ao regime, deixaram-nos algumas cenas clássicas deste tipo de cinema, ainda que os cenários do Estado Novo não fossem tão encenados

ou espetaculares como os do fascismo italiano ou da Alemanha Nazi, “pelas suas qualidades

estéticas, pelo significado da propaganda ou pelos acontecimentos neles filmados.” (Torgal
2001, 70). Lembremo-nos d’ As Festas do Duplo Centenário (1940), produzido pelo SPN no
âmbito da comemoração de um dos acontecimentos ideológico-culturais mais importantes do

salazarismo, da Inauguração do Estádio Nacional (1944), produzido pela Sociedade Portuguesa
de Actualidades Cinematográficas (SPAC) ou d’ A Morte e Vida do Engenheiro Duarte Pacheco

(1944), que será abordado mais tarde (cujos cenários e planos nada têm a ver, por exemplo,
com os Jogos Olímpicos de Berlim [1936], de Leni Riefenstahl). O último filme, também produ-

zido pela SPAC, é um dos mais interessantes filmes de propaganda da vida desenvolvimentista
2. Portugal produz alguns documentários durante a Primeira Grande Guerra, alguns disponíveis nos seguintes
links: http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=4979&type=Video; http://www.cinemateca.
pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2838&type=Video ou http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.
aspx?obraid=8248&type=Video
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do Estado Novo (que Duarte Pacheco representava), além de se tratar de um filme em grande
parte construído com peças de terceiros, muito ao gosto de Lopes Ribeiro (Torgal 2001, 70).

O documentário era, então, o instrumento cinematográfico preferencial do Estado Novo pela

dimensão “real” e, consequentemente, “informativa” e incontestável que adquiria, inculcando
subtilmente nos espetadores os valores nacionalistas salazaristas e a admiração e o culto aos
chefes (e ao chefe) do regime.

Embora já em 1965, “Marcelo Caetano refere que a conversão do povo não se faz pelo ensino

sistemático de proposições teóricas mas sim através da influência das “belas artes — seja a
literatura de ficção, seja o teatro e o cinema, seja a pintura.” Assim, segundo o autor, a atuação
das ideias faz-se nos espíritos das elites mas a doutrina abstrata não penetra nas “consciências
da grande massa” até ser traduzida em “fórmulas práticas”.

A formação da opinião nas correntes superficiais é feita pela informação veiculada pelos documentários, mas também pela política educativa nacional, sendo todos os conteúdos vigiados
e centralizados. ““Em teoria, o processo ideal de formação da opinião pública consistiria em

proporcionar a todos os indivíduos a mais ampla e circunstanciada documentação acerca dos
factos e das ideias do seu tempo.”, admite Caetano.”(Piçarra 2006, 223).
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5. Uma imagem “verdadeira e real” e memória do público
“O espectador de cinema é um ser passivo, mais desarmado do que o leitor ou do que o

simples ouvinte. A própria atmosfera das sessões de cinema, com a sua treva indispensável, ajuda essa passividade, essa espécie de sono com os olhos abertos(...) Quase se

poderia afirmar que não chega a ser necessário olhar para o écran porque são as próprias

imagens dos filmes que se encarregam de entrar docemente, quase sem nos despertar, nos
nossos olhos simplesmente abertos.”(Ferro apud Torgal 2001, 103).

Como já vimos, e como comprova este excerto, o cinema é uma dos grandes veículos do discurso oficial do Estado Novo — um inesgotável instrumento de propaganda.

Neste plano, já se concluiu ser o documentário a arma de propaganda preferida, isto porque

este género joga, não apenas com a inculcação de um ideário, mas, a um nível mais subversivo,
com a “informação”.

O documentário de propaganda colocou-se ao serviço do Estado como a possibilidade de, ao

apresentar acontecimentos/factos “reais”, ou seja, que tiveram lugar naquele tipo, permite al-

terar a leitura dos mesmos, podendo ser abordados de uma perspetiva conveniente ao regime,
engrandecedora dos seus chefes e das suas obras. E, inclusive, em 1938 é criado o primeiro

cine-jornal intitulado Jornal Português, produzido pela Sociedade Portuguesa de Actualidades

Cinematográficas. O Jornal Português foi um dos grandes responsáveis pela divulgação dos
acontecimentos do regime através de documentários como: A Inauguração da Ponte de Andeja

ou Futebol no Estádio Nacional. Foi produzido até à 95ª edição, em 1953, sendo depois substi-

tuído por outra magazine intitulada Imagens de Portugal. Na verdade, este tipo de cinema não
é exclusivo das ditaduras deste tempo, mas foi por estas mais instrumentalizado.

Com o crescimento e a eletrificação dos centros urbanos, sobretudo Lisboa e Porto, e o aparecimento de mais salas de cinema, o cinema, a partir dos anos 40, populariza-se. E, neste

sentido, marca-se uma viragem na noção de realidade vivenciada pelos espetadores. No fundo,
“A imagem passa a ter um novo valor e a constituir-se uma “verdade”, aceite pelo público como
indiscutível.”(Torgal 2001, 93).

A verdade é que o acesso a este tipo de imagens modifica profundamente a relação da sociedade com a realidade envolvente. “A distância do real não vivenciado desfaz-se, de forma apa-

rente, no contacto das pessoas com as telas de cinema. As figuras públicas, reis ou presidentes,
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tornam-se conhecidas através dos grandes actos comemorativos ou de cenas da vida privada,
expostas em verdadeiras campanhas de publicidade (...).” (Torgal 2001, 94).

No fundo, o documentarismo tinha (e tem) um potencial distinto para as possibilidades de

manipulação é, no fundo, um género altamente manipulável, que permeava a consciência e a
memória das pessoas que assistiam. Não obstante a interferência do realizador nas imagens

projetadas, estas são apresentadas e aceites como reais pela maioria dos espetadores. O imenso
registo de imagens que a popularização do cinema proporcionou acaba por tornar-se num “ar-

mazém de dados”, onde se entrecruzam visões da realidade e imagens reais com o imaginário
e o ideológico.

“A história não é somente memória individual ou coletiva, mas o que as pessoas aprenderam

de padres, professores, autores de livros de histórias e compiladores de artigos para revistas e
programas de televisão”, nas palavras de Hobsbawn. Assim, as imagens (ou a interpretação que

nos é apresentada das imagens) dos filmes e documentários penetram a nossa memória individual e do imaginário coletivo no qual nos inserimos, que, por sua vez, estão sujeitas a serem
transformadas em “verdades históricas”.

Concluindo, é no campo da memória coletiva, da construção e ensaio de uma

“história” que o documentário é particularmente útil ao Estado Novo (e aos Estados em geral),
tendo em conta a “veracidade” que aparentemente vincula.
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6. As mensagens transmitidas
É, na opinião de António Lopes Ribeiro (Anexo 1B), através do documentário, das “realidades
cinematográficas”, que mais eficazmente se faz a propaganda, algo que já confirmámos no sub-

capítulo anterior. É neste género de produção que é forjada a imagem idealizada do País; com

uma história igualmente idealizada, como uma vida rural e habitantes tipificados idealizados,
em trajes e costumes regionais, também idealizados. A verdadeira cidadania é exemplificada

pelos aderentes entusiastas do Estado Novo; o respeito pela autoridade e o culto ao chefe são
indispensáveis (Torgal 2001, 108).

A predominância de temas de índole folclórica, imagens campestres ou até de locais históricos

é transversal à produção de documentários ao longo do Estado Novo. As filmagens fazem referência ao mundo rural enfatizando a vida e o trabalho no campo, não sendo, porém, o esforço

físico visível. Trata-se de uma visão propositadamente idealizada em que o quotidiano é folclorizado: os locais vestem-se com trajes típicos e regionais, mesmo quando realizam tarefas mais

pesadas, a população tem sempre um ar sorridente, limpo e despreocupado, tal como as aldeias
são limpas, calmas, repletas de camponeses festivos. Porém, apesar da idealização patente, há

sempre a sensação da existência de um fio condutor. A mensagem do regime é confirmada por
locuções que acompanham as imagens e transmitem a mensagem propagandística ( “Portugal

é uma cantiga sem fim onde palpita a alma das suas regiões.” (Guimarães 1946 apud Torgal

2001). Um paradigmático exemplo é o documentário que surgiu a propósito do “Concurso da

Aldeia mais Portuguesa de Portugal”, realizado por Lopes Ribeiro e intitulado A Nossa Terra.

A Aldeia mais Portuguesa de Portugal, onde está patente a aposta do Estado Novo no ruralismo,
aqui presente em Monsanto.

Os documentários procuram, também, evidenciar a atuação do Estado Novo no domínio da

preservação dos ideiais e do culto à Nação, no domínio do empreendedorismo e das obras

públicas e benfeitor da sociedade. No primeiro caso, a evocação de imagens que nos remetem
para locais simbólicos e para os personagens da história de Portugal ajudam a manter um

clima de idolatria. Esta evocação de imagens históricas marca o documentarismo produzido

pelo SPN para assinalar as Comemorações de 1940. No Cortejo Histórico do Mundo Português,
no Jornal Português, nº 20, de Setembro de 1940, vemos “desfilar” as diversas fases e persona-

gens da história “oficial” do regime: um carro evocativo da Lusitânia, com uma estrofe de Os

Lusíadas, onde as origens agrárias, presentes na junta de bois que puxa o automóvel, convivem
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com a epopeia dos Descobrimentos. No segundo caso, as construções de casas, escolas, pontes

recebem grandes planos, de forma a acentuar a e a transmitir uma dimensão de grandiosida-

de. É o caso do documentário Morte e Vida do Engenheiro Duarte Pacheco (1944), realizado
por António Lopes Ribeiro, por ocasião da morte prematura de Duarte Pacheco e em sua
homenagem. Este insere-se no contexto do engrandecimento das obras públicas (a já referida

“menina dos olhos” do regime) promovidas pelo regime de Salazar. Assim, explica a transfor-

mação profunda do País provocada pela ação de Duarte Pacheco (1900-1943) durante os anos
que presidiu ao Ministério das Obras Públicas. Ao seu nome ficaram indelevelmente ligadas

as obras emblemáticas dos bairros sociais de Alvalade, Encarnação, Madredeus e Ajuda, em

Lisboa, as autoestradas Lisboa-Vila Franca de Xira e Lisboa-Estádio Nacional, a marginal

Lisboa-Cascais, a Estação Marítima de Alcântara, o aeroporto de Lisboa, o Estádio Nacional,
a Fonte da Alameda, a Casa da Moeda, entre outras.3 Refere-se também, neste documentário

de dez minutos, o facto de a figura em questão ter morrido precocemente, num acidente de
viação, em Setúbal. Assim se inspira piedade e respeito por uma das figuras mais proeminentes
do Estado Novo, uma culto à autoridade, ao regime e aos seus chefes.

Finalmente, para efeitos de transmissão da mensagem do Estado como o benfeitor da socie-

dade, apoiado pelos “verdadeiros cidadãos”, temos as filmagens das manifestações de apoio ao
regime. Neste particular, apontam-se dois tipos de público-ator: “o “povo” em si, presente nos

grandes comícios de rua, e os apoiantes mais engagés, que compõem as “plateias” mais restri-

tas dos comícios políticos da União Nacional, o partido único do regime.”(Torgal 2001, 111).
Desta forma, as imagens de manifestações populares são filmadas em grandes planos, que

mostram multidões entusiasmadas. Em planos mais raros, enfatizam-se os rostos sorridentes

dos participantes. “Os variados cortes ajudam a manter a ideia de movimento, sendo, por vezes,
necessários para a composição da mensagem e uma possível “limpeza” de eventuais imagens

dissonantes.”(Torgal 2001, 111). A locução, em conjunto com uma banda sonora cuidadosamente escolhida, completam os objetivos pretendidos.

Um excelente e típico exemplo deste último género de documentário é a Manifestação de agra-

decimento a Salazar (relacionado com o fim da Segunda Guerra Mundial e a manutenção da
neutralidade portuguesa e da paz), de 1945, registada pelo Jornal Português (nº 52) e exibida

no mesmo ano, em maio, nas salas de cinema. Assim, esta curta-metragem tem por cenário o
3. Duarte Pacheco: A Vida e a Obra disponível em http://100.ist.utl.pt/momentos/duarte-pacheco/ [consulta a 15/4/2015],
Instituto Superior Técnico (1911-2011)
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Terreiro do Paço, apresentado planos que alternam entre as imagens da multidão e barcos velejando no rio Tejo, evocadores das gravuras da época áurea dos Descobrimentos. A evocação

do passado rico aparece assim também como pano de fundo para a manifestação, alimentando
a ideia do regime como recuperador das antigas glórias portuguesas.

Concluindo, assim se justifica o facto do documentário, com o seu potencial para a manipulação da “informação” e, por consequência, da “verdade” e da história das formas já acima exem-

plificadas, ter sido a ferramenta predileta da propaganda cinematográfica do Estado Novo e
dos regimes fascistas, em detrimento do filme de ficção.
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7. O filme de ficção
A produção cinematográfica durante o Estado Novo deixava sempre, de uma forma ou de

outra, transparecer alguns dos valores do regime e espelhar a sociedade salazarista. Assim, “A
ideologia indirecta ou contextual — no que respeita à temática (por exemplo, a experiência

do filme histórico, com todo o seu carácter épico), ao ambiente (a cidade, onde sobressaíam

valores tradicionais, os pequenos dramas e as pequenas comédias do povo, ou o campo, pobreza honesta, a conciliação de classes, os valores clássicos, o premiar de virtudes e o castigo dos

vícios)…- está, de resto, bem presente no cinema português, nomeadamente nos anos trinta e
quarenta e mesmo até à década de cinquenta.”(Torgal 2001, 7).

Os filmes históricos, intimamente ligados à ideologia do Estado Novo (fortemente histori-

cista), foram produzidos em maior número após a II Guerra Mundial. António Ferro louvava
frequentemente este género, afirmando que os filmes históricos “marcam, sem dúvida, um
dos caminhos seguros, sólidos, do cinema português.” Como exemplos mais emblemáticos de

filmes históricos (sendo que, apesar do apreço do Estado Novo por este tipo de filmes, foram
realizados poucos que possam ser qualificados como históricos) tome-se Camões (1946), de
Leitão de Barros e Chaimite (1953), de Jorge Brum do Canto. O primeiro filme, com traços
ideológicos vincados, narra as desventuras do poeta, respeitando a historiografia tradicional e

contendo valores como a dignificação da Raça e o nacionalismo. Destaque-se o isolamento

da personagem de Camões da corte, sendo este um “poeta anti-cortesão”, o que agradava ao

Estado Novo, já que a corte simbolizava os vícios e o envolvimento político. É também importante frisar a data da morte do poeta, que morre com a pátria em 1580, encarnando o pró-

prio Portugal. Esta obra tem assim “a intenção de reafirmar Portugal no contexto nacional e
internacional.”( Manique 2006, 203). Chaimite, que aborda os feitos heróicos de exploradores

em África (como Mouzinho de Albuquerque, entre outros, dando também revelo aos ataques

vátuas e à captura de Gungunhana), foi realizado com o propósito (à semelhança de Camões)
de elevar a imagem de Portugal no exterior, quando a possessão de colónias começava a ser

questionadada (Torgal 2001, 24-25). O cinema histórico, apesar de conter subjacentes alguns

dos ideias salazaristas, terminou praticamente com Chaimite, que foi, porém, muito utilizado
até ao 25 de Abril.

Os filmes verdadeiramente de propaganda do Estado Novo são muito reduzidos, contando-se

apenas dois de entre os sessenta filmes produzidos nas décadas de trinta e quarenta, que serão
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analisados neste capítulo, ambos de António Lopes Ribeiro, o principal realizador do regime:
A Revolução de Maio (1937, em plena guerra civil de Espanha, com o perigo republicano a
ameaçar o regime autoritário salazarista) e Feitiço do Império (1940, com as comemorações do
Duplo Centenário da Fundação da Nacionalidade e da Restauração da Independência).

Tendo A Revolução de Maio estreado no Teatro Tivoli com o propósito de assinalar o aniversário da Revolução de 28 de Maio (o Ano X da Revolução Nacional), foi apresentada pelo

próprio Salazar, acontecimento inédito. António Lopes Ribeiro assumiu desde o início os
objectivos propagandísticos deste seu filme:

“Servir o cinema português, servir o público português (o público português de Portugal,
do Brasil, das Possessões Ultramarinas, da Europa, da América e da África, que reclama filmes falados em língua portuguesa), servir a propaganda de Portugal (filmando o
espectáculo formidável que desfilou perante os aparelhos de filmar as mais lindas paisagens, os nossos mais belos trajos, grandes aristas nossos, a obra formidável do Estado
Novo, o nosso Exército, a nossa Marinha, a nossa Aviação) e, finalmente, servir a política
de Salazar (o exemplo singular do que pode fazer o cérebro aliado ao braço, o braço aliado ao coração).”(Manique 2006, 201).

Esta obra inclui diversos excertos de documentários cedidos pelo SPN e pelo Ministério da

Agricultura, e esta abordagem inovadora resultou (como refere o próprio Lopes Ribeiro) da
estadia do realizador na URSS, onde contactou com filmes “agit-prop” (Propaganda de Agitação), que misturavam a implementação de valores com a propaganda e a manipulação das

emoções (agitação), o que conduzia à identificação do público com a ideologia defendida.
É assim interessante constatar a interligação e influência estética e técnica (e por vezes, de
conteúdo) do cinema de outros regimes (como o soviético ou o alemão nazi) na produção de

cinema propagandístico nacional. É também à imagem de O Triunfo da Vontade (1934), de

Leni Riefenstahl, que este filme inclui várias imagens alusivas ao poderio militar, destacando-

-se imediatamente a cena de abertura, com a presença de tropas, tanques e tiros, e também o

excerto da inauguração da Armada portuguesa. Pretende-se desta forma “deixar bem clara a
dimensão militar do país: imperial (em ambos os casos [O Triunfo da Vontade e A Revolução de

Maio]), confrontada com um suposto carácter de veracidade que adquire o filme de documentário aos olhos do espectador comum.”(Manique 2006, 203). No entanto, é também realizado

um esforço de distanciamento dos filmes propagandísticos alemães, soviéticos e italianos, e
Lopes Ribeiro chega mesmo a afirmar, segundo Luís Reis Torgal em O Cinema sob o Olhar de

Salazar (p.72): “A Revolução de Maio não será uma obra panfletária e brutal “à maneira” de Po157

tenkine e A Mãe. Tão-pouco terá o carácter heróico de Camicia Nera”. Não se inspirará também
nos figurinos congéneres hitlerianos.”

Grande parte da acção deste filme, à semelhança da maioria das outras produções do Estado

Novo, decorre em Lisboa, cidade que, apesar da mentalidade ruralista do Salazarismo, simboliza a grandiosidade e o poderio da Nação. Assim estão presentes, logo no início de A Revolução

de Maio, imagens da beleza e calma da capital, com um aspecto limpo, desenvolvido e com
grande dinamismo (note-se, por exemplo, a presença de numerosos barcos no porto)4. Têm

também uma presença importante os arredores lisboetas, como Cascais e Sintra, em todo o
seu esplendor.

A província tem também um local de destaque na narrativa, sobressaindo a ida a S. Thiago da

Cruz, terra natal de César Valente (António Martinez), no final do filme, onde se pode ver
a alegria, paz e tradição desta aldeia tipicamente portuguesa (“A sua beleza e o seu carácter

humilde e verdadeiro sempre ligado às mais puras tradições portuguesas ganham ênfase neste
filme.”( Manique 2001, 218).

Outro aspecto fundamental para a vinculação dos valores de ordem e respeito do Estado Novo

é a presença da autoridade, com um papel fortíssimo neste filme, “representando assim uma
sinédoque, na qual se pretende que os espectadores acreditem, ou seja, que o mundo que é re-

criado nestas imagens, fora delas, continua exactamente da mesma maneira. O real funde-se
com a ficção.”(Manique 2001, 204). A dupla de polícias que persegue César Valente, o revolucionário comunista, assume uma importância central, mostrando-se competente na persegui-

ção dos contestatários e na vigilância de todos os intervenientes, tendo conhecimento de tudo,
mas sendo também humana e misericordiosa, dado que acaba por não capturar César, final-

mente convertido ao Salazarismo (“(...) a polícia torna-se paternalista, à imagem do Estado
Português (...). Uma segunda oportunidade dada apenas a quem a polícia considera “ter bom
coração” e ser capaz de, por si próprio, abrir os olhos e regressar ao “bom caminho.””(Manique
2001, 206)).

Relacionando-se com a polícia, uma passagem importante é a da ida à esquadra por Barata
(Francisco Ribeiro), morador no mesmo prédio que Valente e que, cheio de respeito e deferên4. Esta ideia de tranquilidade está relacionada com o restabelecer da ordem interna, após as revoltas de 1927-32. Mas
também com o distanciamento português da Guerra Civil Espanhola, que eclodira em 1936, um ano antes da produção
do filme.
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cia, vai prestar informações à polícia, servindo de exemplo a seguir pelos portugueses (como

ele próprio afirma: “Compreende, eu não sou político, mas há coisas que um português, um
patriota, não se pode alhear.”) Porém, a polícia vem a descobrir que Jerónimo Barata está permanentemente a criticar a sociedade, expulsando-o do gabinete, e vinculando mais uma vez a
ideia de que a força policial não se deixa enganar.

A informação e a contra-informação são também elementos centrais nesta obra. Se por um

lado os jornalistas, editores, tipógrafos, cinéfilos e críticos corporizam o “crime puro e duro,
ou a informação incompetente e errada” (Manique 2006, 209), os dados extraídos no Instituto Nacional de Estatística (“O INE era um pilar do Estado, algo tão sólido e rigoroso como

o próprio Salazar”) representam informações vinculadas como verdadeiras e notoriamente

exacerbadoras da política do regime, sendo referidos o reduzido desemprego, o aumento de
escolas, de prédios e de exportações de diversos produtos (Anexo 6B).

Uma das mensagens mais enfatizadas em A Revolução de Maio é o perigo das revoluções, sendo
que a única revolução positiva para a Nação fora a de 28 de Maio e, “Ao mesmo tempo que
cresce a conspiração de uma nova revolução, desta feita criminosa, é igualmente enaltecido o
valor do golpe de 28 de Maio.” (Manique 2006, 211).

Note-se o duplo sentido do título do filme, que se refere simultaneamente ao golpe militar de

1926 e à conspiração comunista em curso, dado que ambas eram “Revoluções de Maio”, sendo

que a segunda fracassou. Os ideais revolucionários são aqui apresentados, como não podia
deixar de ser, decadentes e sem qualquer apoio da

população em geral, que está contente e em paz no Portugal regenerado por Salazar, sendo

igualmente deixado um aviso: todos os que atentarem contra o regime estão condenados ao

fracasso. O mote “Tudo pela Nação, Nada contra a Nação” é igualmente fulcral, e é defendido
durante todo o filme. São também estas as palavras em que César vai reflectindo durante a

subida até ao topo da cidade para içar a bandeira vermelha, o símbolo da revolução, e às quais

acaba por se converter, após ter imaginado um terrível cenário de guerra e de ter sido içada a
bandeira de Portugal, num dos pontos mais altos da cidade de Lisboa- é o climax da conversão
de César (e do próprio filme).

Feitiço de Império, filme colonialista, não teve muito sucesso junto do público, como acontecia

geralmente com os filmes propagandísticos. Os filmes de tipo colonialista defendiam a superioridade dos portugueses face aos indígenas africanos e também aos outros povos colonizado159

res, tentando transmitir a especificidade da colonização portuguesa e o desejo de imigrar para
as colónias africanas. Assim,

“As imagens procuravam transmitir a ideia de um Portugal unido, do Minho a Timor,
que subjugava os povos nativos, não de uma forma violenta, mas pela instrução e pelo
carácter didáctico da Missão Portuguesa. Para além de ser demonstrada uma conversão
dos negros ao catolicismo e o aspecto civilizado das suas cidades, apresentavam-se os indígenas integrando o exército, servindo a Pátria com o mesmo orgulho e dedicação que
um homem branco português.” (Manique 2006, 243).
Tal como em A Revolução de Maio são neste filme incluídos excertos de documentários, filmados pelo próprio Lopes Ribeiro nas colónias, e que contribuem para a ficção se imiscuir com a
realidade, e para que assim o espectador tome a fantasia como verdade.

Este filme resultou do trabalho elaborado por Lopes Ribeiro em 1938, quando este integrava

a Missão Cinematográfica às Colónias de África, tendo recolhido imagens da Madeira, Cabo
Verde, S. Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique. De evidente propaganda a Portugal

e ao regime, Feitiço do Império segue a história de Luís Morais (Luís de Campos), um jovem,
filho de pais portugueses que vive nos Estados Unidos e que, apesar de desprezar a sociedade

portuguesa, faz uma viagem pelas colónias, apaixonando-se por uma jovem portuguesa (Mariazinha — Isabel Tovar) e acabando por se converter a Portugal e ao Império.

No início do filme a vida na américa é apresentada ao espectador como inferior a Portugal, e a

degradação de costumes desta primeira sociedade é simbolizada pela primeira noiva de Luís,
Fay Gordon (Madalena Sotto), já divorciada duas vezes e que deseja que Luís se naturalize
americano para favorecer os negócios da sua firma (simbolizando assim o capitalismo tão cri-

ticado pelo Estado Novo). Lisboa é, pelo contrário, elevada pela sua beleza, sendo mostrados

os lugares mais emblemáticos da cidade e incluída uma cena de um teatro de variedades, bem
ao gosto nacional.

As colónias são apresentadas como exemplos de civilização e de paz, repletas de pontes, estradas, belas praças e igrejas, à semelhança da metrópole, e é admirada a sua beleza natural e

selvagem, com paisagens exuberantes e paradisíacas. Os negros surgem em cenas de dança ou

luta, alimentando assim o típico mito do indígena africano, sendo representados como amistosos e até altruístas para com os portugueses brancos.

Quer os filmes históricos aqui referidos, como a Revolução de Maio e Feitiço de Império contém
valores típicos do Estado Novo, apesar de apenas os dois últimos serem assumidamente de
propaganda. Assim, a “conversão dos descrentes” (Torgal 2001, 90) é um tema central (que
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surge também em filmes como Fátima, Terra de Fé! (1943) de Jorge Brum do Canto) e são

igualmente exacerbados valores de respeito e admiração pela Nação, pela Paz e pela Ordem,
não deixando o espectador fugir para outras opiniões, que poderiam ser consideradas perigosas. No entanto, ao contrário da aplaudida comédia à portuguesa, que será abordada no capítulo seguinte, este género fílmico não teve grande sucesso.
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8. A Comédia à Portuguesa
Sendo o género que mais se embrenhou na memória colectiva, dado que ainda hoje são reconhecidos grandes actores como Vasco Santana, “Ribeirinho”, António Silva ou Beatriz Costa

e proferidas frases como “Ó Evaristo, tens cá disto?”, os filmes de comédia eram também os
que maior sucesso tiveram junto do público. Desta

forma, era “a comédia à portuguesa que melhor veiculava, no cinema, os sentimentos e cos-

tumes das classes sociais em que assentava o Estado Novo.”(Torgal 2001, 196) — ou seja, a
pequena e média burguesia citadina que, por se identificar com personagens como pequenos

proprietários de lojas, rendeiros ou empregados de comércio, se comovia e alegrava ao assistir
ao visionamento dos filmes (“era a situação real da esmagadora maioria dos frequentadores

de cinema” (Costa apud Torga 2001, 198)). No entanto, este género era, como já foi referido,
desprezado por Ferro, com duas ou três excepções.

A comédia desenvolveu-se sobretudo nos anos trinta e quarente, estabelecendo logo os seus

moldes com o filme inaugurador A Canção de Lisboa (1933), de Cotinelli Telmo (Torgal 2001,
196). Apesar de terem proliferado até ao 25 de Abril, os filmes de comédia diminuíram a
qualidade com a morte ou afastamento dos grandes actores e realizadores, não se dando reno-

vação dos figurinos e das fórmulas cómicas. Os grandes clássicos do período áureo da comédia
são, desta forma, filmes como O Pátio das Cantigas (1942), de Francisco Ribeiro, O Pai Tirano
(1941), de Lopes Ribeiro, O Leão da Estrela (1947) e O Costa do Castelo (1943), de Arthur
Duarte, entre outros.

Os dois filmes aqui analisados foram louvados pela crítica, sendo tecidos diversos elogios. De
O Pátio das Cantigas, dizia Augusto Fraga n’O Século:

“O vincado interesse do nosso público por espetáculos que lhe garantam motivos alegres,
simples como a sua própria alma, formados de graça ou de sentimentalismo a que
não falta a atracção mórbida do fado, justifica bem o género a que pertence este nosso
filme português. Classifiquemo-lo, portanto, como um esplêndido espectáculo popular”
(Ribeiro 1983, 441).
No Diário de Notícias surge também uma crítica a O Pai Tirano, de Tavares da Sila:
“… Como sempre, [Lopes Ribeiro] viveu esta sua obra com paixão, entregando-se-lhe
completamente, desdobramento gigantesco de esforços. As suas qualidades de imagi162

nação, a sua espontaneidade de escritor, e até de conversador, e a sua garra de técnico
ficaram vincadas no filme ontem estreado.” (Ribeiro 1983, 424).

Quanto à temática dos filmes de comédia, abordam invariavelmente as pequenas preocupa-

ções de personagens pobres mas humildes sendo que, no final, tudo acabava por correr bem
e de forma pacífica, com a apologia da felicidade na pobreza, e os problemas que se resolvem

por si, sem existir um verdadeiro esforço por parte dos descontentes para realizar qualquer

projecto. Pretendia-se assim desviar as atenções da verdadeira realidade social, nunca surgindo,
por exemplo, mendigos ou operários, e simbolizando ao mesmo tempo a visão de um Portugal
idílico, um “oásis de paz no mundo em guerra”(Torgal 2001, 24). Para além da ocultação da

realidade social, o tempo histórico é também contornado, contribuindo assim para o isolamen-

to do espectador num mundo onírico e conduzindo, inconscientemente, ao imobilismo e ao
conformismo. Note-se a excepção da famosa cena de O Pátio das Cantigas, em que é realizada

uma explícita referência temporal: Narciso leva um grupo de crianças para uma carroça que
tem, no topo, inscrito “Salazar”, dizendo-lhes que ali ficarão a salvo durante a luta iniciada no

Santo António — e que se pode interpretar como uma alusão parodiada da Segunda Grande
Guerra (Torgal 2001, 210).

Na comédia à portuguesa as personagens são facilmente catalogadas, surgindo frequentemente o casal apaixonado, o galã astuto, a viúva e o cómico desajeitado. Existe, porém, uma homogeneidade na classe social das personagens, dado que se enquadram sempre na média-baixa
burguesia, como já foi referido anteriormente.

A ordem, tão prezada pelo regime, é, no entanto, quebrada algumas vezes, não pelo proletariado, mas pela alta burguesia ou aristocracia. Este conflito é visível em O Pai Tirano (1941), de

Lopes Ribeiro, aquando da representação da peça que dá título ao filme, que narra as aventuras
de um filho, da aristocracia, que se apaixona por uma rapariga do povo, levando a um conflito

com o pai aristocrata. Por outro lado, é possível constatar que, no final, as personagens das
classes superiores acabam por aceitar e se reconciliar com as classes mais baixas, juntando-se

de forma amigável. Outro aspecto relevante que se relaciona com esta fusão de classes, mas
que não deixa de ser condenado na comédia à portuguesa, é o desejo de ascensão social, dado

que a riqueza é representada como geradora de tristeza. O desejo de ascensão está patente em
O Pátio das Cantigas (1942), de Francisco Ribeiro, na diferença cultural de Evaristo (António

Silva), o proprietário do pátio que gosta de ópera e da cultura erudita, e os restantes moradores,
que admiram o fado e a cultura popular. Surge também na personagem Tatão (Leonor Maia
em O Pai Tirano), que deseja casar com um homem rico, podendo assim andar de carro e ter
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belas roupas. O próprio temperamento irascível e amargo de Evaristo e a personalidade frívola
e superficial de Tatão contribuem para acentuar o lado negativo do desejo de ascensão social.

É de notar, porém, que no final todos, incluindo Evaristo e Celeste celebram em conjunto

o Santo António, e que Tatão acaba por ficar com Chico (Ribeirinho), rapaz humilde e

antiquado, terminando assim os sonhos irrisórios de ascensão. A par do tema da representação
das classes, a hierarquia não deixa de estar bem explícita neste género fílmico, surgindo sempre

uma relação vincada entre patrão-trabalhador e pai-filho (sendo esta última, no caso de O

Pátio das Cantigas, curiosamente invertida de início, sendo o exemplo mais emblemático a cena
do candeeiro, com Vasco Santana, que surge embriagado). Existem assim figuras autoritárias e
paternalistas (quem sabe se serão uma alusão ao próprio Salazar?) que conduzem e protegem
os seus subordinados, mais desfavorecidos, ou apenas desleixados e preguiçosos.

Continuando a caracterização geral da comédia, o espaço destes filmes é sempre a cidade, para

a qual são transpostos os valores ruralistas como a calma e a amizade, sendo igualmente evitadas cenas nas ruas movimentadas e privilegiados, pelo contrário, espaços fechados como os
tradicionais pátios lisboetas.

O desejo da ordem é também fundamental e espelha o objectivo supremo do Estado Novo.
Veja-se por exemplo a acção da polícia em O Pai Tirano quando, no final do filme, conduz

todos os actores do “Grandelinhas” para a esquadra (“E lá vai toda a gente, público da peça
incluído, em alegre marcha para a esquadra.”(Torgal 2001, 226), ou a prisão de Carlos Bonito

(António Vilar) em O Pátio das Cantigas, sendo que nesta última detenção a polícia assume

um papel sério de repressão e de medo. É também importante o facto de surgirem em diversos
filmes, esporadicamente, agentes da força policial disfarçados em segundo plano.

Concluindo, “Se (…) a ideia-força dos filmes de propaganda, e mesmo de outros filmes produzidos durante o Estado Novo, é a de conversão (…), na comédia à portuguesa ela parece ser a
de “integração”, ou melhor, a da “reintegração” na ordem social.”(Torgal 2001, 230). Podemos

também inferir que, apesar de não se tratarem de verdadeira propaganda, a comédia nunca co-

locou verdadeiros obstáculos ao regime (como acontecia, por exemplo, com o teatro de revista,
seu parente), acabando por espelhar, quer através da construção das suas personagens como da
exploração dos locais e do tempo, o ideário do Estado Novo.
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9. O cinema na vida escolar
Neste capítulo pretende-se, recorrendo a documentos históricos. como relatórios de reitores,
livros de contabilidade, copiadores e ordens de serviço de alguns liceus portugueses, entre

1937-55, averiguar o papel e do cinema na formação dos jovens, enquadrando as projeções no
quotidiano dos liceus.

Tomar-se-ão como exemplos o Liceu Camões (Lisboa), o Liceu Alexandre Herculano (Porto), o Liceu Nacional do Funchal, o Liceu de Passos Manuel (Lisboa) e o Liceu Carolina
Michaelis (Porto; Liceu feminino).

9.1. A Educação segundo a ideologia do Estado Novo
No contexto dos regimes autoritários e ditatoriais de direita do período em questão, é natural

que a educação fosse uma área que suscitasse uma especial preocupação por parte do Estado
Novo.

Na verdade, mais do que a Instrução (conceito que surge associado ao ensino durante a Primeira República), o EstadoNovo pretende Educar. Desta forma, “A edificação da escola nacio-

nalista define que “o importante não é a transmissão de conhecimento mas sim a formação das
consciências.”(Cunha 2006, 358-59). Ou seja, inculcar, além dos conteúdos das disciplinas, o
ideário estadonovista — a moral cristã (sendo a doutrina da Igreja indissociável da escola; conhece-se a existência de crucifixos em salas de aula, a par de um retrato de Salazar), o patriotismo associado ao nacionalismo, a mística imperial (eram frequentes as comemorações escolares

da “Semana do Ultramar”, em que se realizavam diversas palestras e sessões de cinema5, o culto
do chefe — sendo que a Salazar era conferida uma dimensão paternal, um verdadeiro “pai do

povo”.6 Como bem ilustram as palavras do Dr. José de Figueiredo Vasconcelos, professor do

5. “Integrada no espírito da Semana do Ultramar (não foi possível aproveitar os próprios dias da Semana) realizou em
31 de Maio, uma sessão cinematográfica, o Pº José Garand, missionário dos Padres Brancos, exibindo filmes curiosidades que muito interessaram toda a assistência.” in Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Relatórios das Actividades
Escolares dos Reitores dos Liceus. Caixa 40, relatório nº 323 — Liceu de Passos Manuel — ano letivo de 1951-52.
6. Esta estratégia de formatação ideológica é introduzida pela reforma do Ministério (que passa de Instrução Pública
a Educação Nacional) em Abril de 1936. Cf. Lei n.º 1 941, publicada no Diário do Governo, I Série, n.º 84, de 11 de
Abril de 1936. Estabelece as bases da organização deste Ministério, que passa a denominar-se Ministério da Educação
Nacional.
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Liceu de Guimarães, no boletim mensal Liceus de Portugal: “São os princípios da doutrina e

moral cristã, tradicionais neste País que devem nortear toda a obra educativa. Foram eles que

formaram a nossa Pátria, a engradeceram e lhe marcaram na História o lugar de Civilizadora,
de Colonizadora.”(Vasconcelos 1941).

“Da mesma forma, a presença autoritária e a raiz doutrinal prestaram especial atenção à in-

teração entre a escola e a vida familiar e comunitária.”(Cunha 2006, 358). Ou seja, a família,
vigiada a par da vida escolar, era também um elemento considerado fundamental na educação
do jovem do Estado Novo. A família era, na verdade, considerada a base elementar da sociedade, como vinculavam as próprias Lições de Salazar (Anexo 7), editadas pelo SPN, a fim

de serem comentadas pelos professores nas escolas primárias. Pode-se concluir, enfim, que a
educação durante o Estado Novo estava orientada para a produção de consensos sociais, anti
luta de classes.

Há, assim, na política de educação do Estado Novo uma intenção marcadamente doutrinado-

ra, tanto mais que a vida escolar não se cingia apenas às aulas, mas também dela faziam parte

as comemorações de centenários, “Semanas do Ultramar”, visitas de estudo, palestras, atuações
de orfeões escolares, projeções cinematográficas, entre outras (embora muitas destas atividades
fossem dinamizadas pela Mocidade Portuguesa para a comunidade escolar).
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10. O papel do cinema na Educação
O debate em torno do papel do cinema na educação vem desde 1922, com a publicação do li-

vro O Teatro e o Cinematófrago da Educação, por António Ferrão. Que, embora não produzindo
efeitos significativos, já manifesta uma preocupação com a função moralizadora do cinema e
dos efeitos e usos para a educação.

A questão é, de novo, retomada em 1929, com a criação do Serviço do Cinema da Campanha do Trigo, orientado para a “divulgação e atualização de conhecimentos, novos materiais

e novas técnicas de cultivo, tanto junto de agricultores como da população em geral.”(Cunha
2006, 359). É o sucesso deste serviço que abre caminho ao investimento doutras instituições
em iniciativas da mesma natureza.

A primeira tentativa de estudo dos benefícios da integração do cinema na educação data de
entre 1929-30, da Junta Administrativa de Empréstimo para o Ensino Secundário, incumbindo um professor universitário da elaboração deste estudo. Porém, desconhece-se o desfecho
deste projeto (Cunha 2006, 360).

Em 1930, Mário de Vasconcelos de Sá, reflete, por ocasião do IV Congresso Pedagógico do

Ensino Secundário Oficial, sobre as possibilidades de integrar o cinema educativo nas atividades escolares, referindo as potencialidades ambíguas deste tipo de projeto:

“Para o autor, essas influências [que o cinematógrafo podia gerar no público infantil]
podiam ser divididas entre as positivas e as negativas. As primeiras resultam do caráter
essencialmente visual do cinema, que lhe confere um papel privilegiado na formação
e transmissão de conhecimentos de forma instantânea e prática. (...) Infelizmente, o
cinematógrafo, na opinião do autor, também gerava influências negativas. Apoiado em
estudos de psicólogos e pedagogistas, o autor acreditava que os indivíduos (...) copiam
“textualmente as atitude, os gestos e até as palavras das personagens que mais a impressionaram(...)”.” (Cunha 2006, 361).

É neste sentido que o autor alerta para os abusos das projeções cinematográficas, recomendo
a frequência das mesmas apenas a partir de determinada idade e exibição de filmes que não
ponham em causa a Arte, a Moral, a Religião e o Estado.

Em 1932, o debate adquire maior dimensão através da criação da Comissão do Cinema Educativo, com o decreto-lei nº. 20 859, de 4 de fevereiro, visando a utilização do cinema como
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instrumento complementar e didático, auxiliar do professor e disciplinas como História, Fi-

losofia, Geografia... O Estado assegura o controlo oficial das atividades desta comissão e da
produção dos filmes educativos ao nomear quase exclusivamente funcionário públicos, entre
os quais Leitão de Barros, e através da promulgação do decreto-lei 13 564, em 1927, que

proibida a exibição filmes contra a moral e da promulgação da lei da assistência de menores a
espetáculos públicos (Lei 1974, de 16 de fevereiro), em 1939.

Porém, a dificuldade de manutenção de uma atividade tão especializada e dispendiosa revelou-se um entrave ao desenvolvimento da atividade da Comissão do Cinema Educativo, que acaba por fracassar. Daí em diante, “o cinema educativo em Portugal esteve quase exclusivamente

dependente de iniciativas isoladas e esporádicas, marcadas pela evolução ideológica do regime
ou por surtos de iniciativas individuais.”(Cunha 2006, 367).

Como consta nos Relatórios de Atividades Escolares dos Reitores dos Liceus e documentos

encontrados nos copiadores do Liceu Camões (Anexo 9), bem como uma placa referente à
inauguração das instalações do cinema escolar neste estabelecimento (com uma inauguração
em 1935, que contou com a presença da Emissora Nacional — o que nos permite entender

a centralidade do Liceu e o relação do mesmo com este outro órgão de propaganda (Anexo
10)), é no âmbito da Mocidade Portuguesa7 que as projeções cinematográficas (por vezes de

cinema educativo, outra vezes de cinema de ficção) são mais frequentes. Porém, aproveitando-

-se as instalações de cinema criadas pela política e ação da Comissão do Cinema Educativo.
Por vezes, os próprios professores, mas não as escolas, promoviam sessões.

Tanto no caso das projeções feitas pela MP ou por iniciativa individuais por parte de docentes,
os filmes projetados tanto ser de ficção como educativos, sendo que a exibição deste último gé-

nero parece ser mais frequente e preferida. Temos o exemplo do Liceu Alexandre Herculano,
onde foi dinamizada uma sessão em que foi projetado o filme Revolução de Maio, embora se
lhe refiram como “Revolução Nacional (28 de maio)”:

“Num dos últimos dias do ano lectivo foi exibido no Cinema Educativo do Liceu o filme
“Revolução Nacional (28 de Maio).”8
7. Criada, também, reforma do Ministério (que passa de Instrução Pública a Educação Nacional) em Abril de 1936. Cf.
Lei n.º 1 941, publicada no Diário do Governo, I Série, n.º 84, de 11 de Abril de 1936.
8. Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Relatórios das Atividades dos Reitores dos Liceus e das Escolas Técnicas, relatório 303, caixa 38 - Liceu Alexandre Herculano, ano letivo de 1951-52.
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Este filme foi ainda projetado no Liceu Camões:
“O Exmº. Snr Sub-director do Secretariado de Propaganda Nacional
										18 de Março de 1938
Esta Reitoria tem a honra de acusar a recepção do ofício de V. Exª, nº 169-E, de 15 do
corrente mês, relativamente à exibição, no cinema deste Liceu, amanhã 19 de Março,
a fita “A Revolução de Maio” que êsse Secretariado gentilmente se dignou ceder a êste
Liceu. Foram dadas instruções para que o operador tenha o maior cuidado com o filme.
Conforme desejo de V. Exª., amanhã, da parte da tarde, irá aí um empregado dêste Liceu
para fazer a condução em taxi, do filme respectivo.”

Porém, na ausência deste tipo de espaço e máquinas, a MP e as escolas auxiliavam-se de apoios

externos, nomeadamente embaixadas, produtoras, como a Castelo Lopes, a Paramount ou a
Sonoro Filme, na cedência de filmes e de máquinas.

No ano letivo de 1951-1952, o Liceu de Passos Manuel reportou a realização de sessões de

cinema, apesar de não possuir uma máquina de projeção, recorreu a apoios da Embaixada
Inglesa e da Embaixada Americana, projetando filmes de caráter educativo, profundamente
relacionados com os valores do regime:

“8) Cinema Escolar
O Liceu de Passos de Manuel não possui instalações para a realização de sessões de cinema escolar, mas isso não impediu a M.P. de organizar 16 espetáculos, com filmes alugados, ou fornecidos pelas Embaixadas Inglesa e Americana, para os alunos do 1º ciclo.
Realizaram-se essas sessões no ginásio pequeno. Os filmes projectados tratavam de: 1)
Geografia (viagens e documentários sobre as cidades e regiões diversas); 2) Higiene
(campanhas contra a tuberculose, tifo, difteria; 3) Ultramar (indústria e agricultura).”9
Da mesma forma, o Liceu Alexandre Herculano, refere, em 1950-51, usufruir do mesmo tipo
de apoios:

“A exibição de um filme cedido pelo Consulado Americano do Porto sobre “A malária
e o mosquito Anofeles” provocando um vivo interesse pela maneira como o assunto foi
tratado e apresentado, constituiu uma magnífica e proveitosa lição que dificilmente po-

9. AHME, Relatórios dos Reitores dos Liceus. Caixa 39 – Relatório nº 318 – Liceu de Passos Manuel, ano letivo de
1951-52, página 22.
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derá ser esquecida.”10
Por fim, o Liceu Nacional do Funchal recorrendo, também, à ajuda da Junta Geral do Funchal
e do Instituto Britânico de Lisboa, encomenda dos EUA uma tela vidrada:

“7º. – Cinema- No Ginásio do Liceu realizaram-se duas sessões de cinema educativo
com a boa máquina RCA de 16mm, existente no Laboratório de Análises da Junta Geral
do Funchal.
Tiveram o maior interesse e a elas assistiram muitos alunos do 2º. e 3º. Ciclos. E para que
no futuro pudesse ser projectados em melhores condições outros filmes da mesma natureza promoveu este estabelecimento de ensino a vinda da América duma tela vidrada de
3m, 80 de comprido por 2m, 70 de largura.
Foram projectados 8 filmes conseguidos no Instituto Britânico em Lisboa, mercê da intervenção e boa vontade do Director do Laboratório dr. Celestino Maia:
1ª. Sessão: 10 de Dezembro:
1º. Raízes
2º. História da vida do coelho
3º. Ciclo evolutivo do milho 4º- Ciclo evolutivo da rã
5º. Ciclo evolutivo do pinto
2ª. Sessão – 27 de Março:
1º. Cristais (sua formação) 2º.- Distilação de petróleo
3º. Hidráulica (princípios e aplicação).”11

É de notar ainda que as projeções cinematográficas se tornam mais frequentes após a Segunda

Grande Guerra, embora já fossem realizadas com frequência significativa a partir de 1938.
Como exceção a esta observação temos o Liceu Camões, em que o livro de contabilidade do

cinema (Anexo 13) apresenta uma enorme redução de projeções a partir de meados de 1939-

data coincidente com o início da Segunda Guerra Mundial. Os pagamentos referentes a cada
mês eram permanentemente adiados para o mês seguinte, até 1942, pelo que o livro não inclui
mais dados após esse ano.

10. AHME, Relatórios das Atividades dos Reitores dos Liceus e das Escolas Técnicas. Caixa 38. Relatório nº 303 Liceu Alexandre Herculano, ano letivo de 1950-51.
11. AHME, Relatórios das Atividades Escolares dos Reitores dos Liceus. Caixa 36 – Relatório 261 – Liceu Nacional do
Funchal, ano letivo de 1949-50
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Quanto aos apoios ingleses e norte-americanos, na maioria, quer na cedência de filmes como

de máquinas de projeção e a natureza dos filmes, como acima referido, não é inocente, tendo
em conta o contexto histórico do pós-guerra, que nos remete para a negociação com os países
europeus do Plano Marshall, que sela o estabelecimento da hegemonia americana, economicamente devastados pela guerra. O objetivo era criar condições às nações europeias para o

estabelecimento da democracia (travando assim o avanço para ocidente da influência soviética) e tornar dependentes dos EUA as economias da Europa. Portugal beneficiou, ainda que

de forma pouco significativa economicamente, deste acordo, notando-se a existência duma

influência clara dos EUA a nível cultural e de difusão de tecnologia. “Além disso, essa soma
[10 milhões de dólares de ajuda Marshall] devia destinar-se, ainda, a ser utilizada no financiamento de importações de equipamento, provenientes do hemisfério ocidental ou de outros
países participantes(...)” (Rollo 1994, 272-273). Neste sentido, entende- se que, mesmo que
a ajuda Marshall não fosse diretamente canalizada para a compra/aluguer de equipamentos
destinados à projeção de filmes, é notável uma clara influência americana neste domínio.

“A. Iam alternando [a máquina de 16mm e a de 35mm]?
B. Conforme [os filmes]. Eram os tais filmes educativos. Descíamos a [rua] Duque de
Loulé, onde é hoje do lado esquerdo a Polícia Judiciária, era a Embaixada Americana e
em frente, que é um restaurante chinês, eram os Serviços Culturais. Íamos lá requisitar...
levávamos uma cartinha da escola, assinada pelo reitor, para ir buscar dois filmes educativos(...). Realmente, os Americanos já dominavam a Europa nessa época, nos anos
50-60.” (Anexo 8).
No caso das sessões realizadas pela MP, dado que as iniciativas individuais eram, sem dúvida,
mais esporádicas e irregulares, os testemunhos orais, o livro de contabilidade do cinema do

Liceu Camões e os dados recolhidos nos outros Relatórios dos Reitores dos Liceus parecem
apontar-nos para uma periodicidade de uma a duas vezes por quinzena, aos sábados.

“A. Com que frequência eram realizadas as sessões?
B. De quinze em quinze dias. Normalmente, de quinze em quinze dias.” (Anexo 8).
As sessões eram orientadas para a comunidade escolar dos Liceus, sendo realizadas em ho-

rário extracurricular e, segundo o livro da contabilidade do cinema do Liceu Camões, muitas
destas sessões eram pagas, existindo lugares a um escudo e meio ou dois escudos. Assistiam,
em média, cerca de 300 alunos a cada sessão. As receitas obtidas revertiam para o pagamento dos impostos das sessões e dos programas às distribuidores, bem como aos técnicos que
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rebobinavam e passavam os filmes.

Quanto aos temas dos filmes, na sua maioria educativos e documentais, tratavam de temas

relacionados com a Geografia (de Portugal), o Ultramar e a Higiene, como consta nos vários
Relatórios e no testemunho oral. Bastante conforme os ideias vinculados pelo Estado Novo
e, consequentemente, pela educação: o nacionalismo, a mística imperial, os cuidados de hi-

giene e saúde, a repulsa à sujidade. Recordamo-nos da imagem do camponês, nos documentários, em trajes folclóricos, pobre mas asseado e sorridente.

Embora a recolha de dados se tenha revelado difícil pela especificidade do tema, sendo mesmo

algo limitada (embora tenhamos procurado atingir uma diversidade geográfica- Porto, Lisboa,
Aveiro, Funchal...), apontam para conclusões convergentes: apesar da sua atividade assumir
contornos particulares em cada liceu, onde é realizada com mais ou menos frequência, é a

Mocidade Portuguesa que assume, na maior parte das vezes, a organização das projeções, não

podendo dissociar os apoios cinematográficos (ainda que indiretos) que recebe da influência
americana, no contexto do Plano Marshall e, por fim, os próprios temas e filmes exibidos vinculam, de forma direta ou indireta, os ideais salazaristas.

Neste sentido talvez seja exagerado falar-se numa propaganda assumida nos liceus. No entanto, há que ter em conta que as projeções assumiam, indiretamente no caso do cinema educativo

e documental, o ideário estadonovista na medida em que eram alvo de censura prévia, eliminando logo o potencial subversivo de qualquer filme, sendo estrangeiro ou português; através
do controlo da sua produção, numa fase mais inicial, pela Comissão do Cinema Educativo. No

caso da projeção de filmes de ficção ou históricos, nota-se que um dos mais exibidos era, na

verdade, um filme de propaganda assumida — A Revolução de Maio. Mais tarde, já na década
de 1950, no caso do Liceu Camões, refere-se a passagem do filme Chaimite (Anexo 8) que, tal
como já referido nos capítulos anteriores, acabava por veicular ideais salazaristas, ainda que

indiretamente. A projeção de outros filmes como o referido Joselito ou Marcelino, Pan y Vino
(Anexo 8), destinavam-se também à ocupação dos tempos livres, ao entretenimento dos jovens, nunca levantado questões sociais ou abordando temas profundos (Cf. Capítulos 2.2.2. e
3.3.) e, consequentemente, ao seu enquadramento no regime.
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CONCLUSÃO
Retomando as nossas questões centrais: houve, de facto, uma política para criação de cinema
de propaganda em Portugal? Essa política teve aplicação no quotidiano dos liceus?
Na verdade, ao analisar a política do Estado Novo em relação ao cinema, concluímos que houve, de facto, uma intenção de instrumentalizar o cinema como veículo ideológico, referindo-se
até dois filmes de propaganda assumida já referidos — Revolução de Maio (1937), de António
Lopes Ribeiro e Feitiço do Império (1940). Porém, a política que resulta desta intenção acaba
por não ter um impacto muito significativo. Como causas podemos apontar a falta de investimento do Estado nesta área, bem como o fracasso das iniciativas do SPN e a criação do Fundo
de Cinema Nacional, tal como é explicado nos capítulos anteriores. Neste sentido, acrescenta-se a divergência entre o projeto de caráter mais intelectual, subordinado a uma estética modernista, primeiramente um objeto de arte, e só depois ao serviço do ideário do Estado (não
sendo, porém, o último dispensável), defendido por António Ferro e a visão unicamente de
instrumentalização do cinema, em detrimento da vertente mais qualitativa e estética — linha
de orientação ideológica mais institucional, mais característica dos regimes ditatoriais, como
é o caso do Estado Novo.
Quanto à dimensão propagandística da produção cinematográfica, verifica-se que o documentário é o meio preferido para a veiculação de um ideário subjacente ao engrandecimento das obras
do regime, ao culto ao chefe, pela vertente “real” e “verdadeira” que assume; em contraste com os
filmes de ficção (com exceção de Revolução de Maio (1937), de António Lopes Ribeiro e Feitiço
do Império (1940)) e de comédia, que apenas transmitem subtilmente os valores estadonovistas,
sem uma intenção óbvia subjacente. A isto acrescenta-se, ainda, ação da censura, que despia os
filmes de todo o seu potencial subversivo, colocando aos realizadores e argumentistas limitações,
podendo apenas abordar assuntos de índole mais superficial.

No âmbito das projeções escolares, concluímos que, mesmo não havendo uma evidente política
propagandística, há que ter em conta que, sendo na sua maioria organizadas pela Mocidade
Portuguesa, estavam imediatamente enquadradas numa organização do regime. Assim, é natural
que a escolha dos filmes e dos temas (quer fossem filmes de ficção ou educativos) não fosse inocente e estivesse diretamente relacionada com a difusão dos valores do Estado Novo.
Por fim, refira-se ainda que, a par do insucesso da política do SPN em matéria de cinema (partir
do fim da década de 40), temos, no universo mais restrito do cinema escolar, o fracasso da Comissão do Cinema Educativo, apesar deste ter sido um tema amplamente trabalhado, debatido e
estudado.
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ANEXOS
ANEXO 1

Pequenas notas biográficas
A. António Ferro (n.1895, Lisboa – m.1956). António Ferro destacou-se como director do Secretariado de Propaganda Nacional (renomeado Secretariado Nacional de Informação em 1944), com
o cargo de Diretor Cultural do Estado Novo, sendo o criador da “Política do Espírito”. Tendo sido
um grande entusiasta do modernismo e do futurismo, participou na publicação da revista Orpheu e
organizou diversas conferências sobre este movimento (como A idade do jazz-band, Brasil, em 1922,
ou a sessão com Marinetti, Lisboa, em 1932 ), pertencendo ao grupo de Fernando Pessoa, Mário de
Sá Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor. Foi também jornalista, tendo publicado em jornais como O Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias e entrevistado grandes personalidades da
sua época, destacando-se dirigentes políticos como Salazar ou Mussolini e diversas personalidades
do mundo do cinema. Foi o criador Retirou-se do SNI em 1950, passando a exercer funções diplomáticas na Suíça e em Itália. (Cf. “Fundação Mário Soares — Ferro” disponível em http://casacomum.
org/cc/pesqArquivo.php?termo=Ant%C3%B3nio+Ferro [acedido a 15/4/2015]; Língua Portuguesa com
Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015, disponível em: http://www.infopedia.
pt/$antonio-ferro [acedido a 15/04/2014, 20:27:21] e (Torgal 2011 42 e 373).
B. António Lopes Ribeiro (n. 1908, Lisboa — m. 1995,Lisboa). Lopes Ribeiro foi um realizador e
crítico de cinema, e um dos principais cineastas ao serviço do Estado Novo. Proveniente de uma família
de artistas, viveu sempre intimamente ligado ao cinema, tendo trabalhado como argumentista, realizador,
produtor ou director artístico. A partir de 1925 esteve ligado ao jornalismo e à crítica, estreando-se no
Diário de Lisboa sob o pseudónimo de “Retardador”, tendo fundado também diversos periódicos relativos à Sétima Arte (como Imagem, 1928; Kino, 1930; Animatógrafo, 1934). Iniciou-se como realizador
aos 20 anos, com o documentário Bailando ao Sol (1928). No ano de 1029 viajou a Moscovo, o que viria
a influenciar a sua actividade cinematográfica. Realizou obras emblemáticas como Gado Bravo (1934),
Revolução de Maio (1937), Feitiço do Império (1940), O Pai Tirano (1941)e criando, para isso, a Produtora
António Lopes Ribeiro, em 1941, que trabalhava num regime contínuo, produziu O Pátio das Cantigas (1942), do seu irmão Francisco Ribeiro, e Aniki-Bóbó(1942) de Manoel de Oliveira, entre outros.
Elaborou também vários documentários (como A Inauguração do Estádio Nacional, 1944), dirigindo a
Missão Cinematográfica às Colónias de África (1938) e a SPAC (Sociedade Portuguesa de Actualidades Cinematográficas). (Cf. Marchante, João, “Alameda Digital — Um Espaço de Liberdade” disponível em http://www.alamedadigital.com.pt/n5/preparando_centenario.php. [Acedido a 15/4/2015];
“Fundação Mário Soares — António Lopes Ribeiro disponível em http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/pesquisa?pesquisa=Ant%C3%B3nio%20Lopes%20Ribeiro [acedido a 15/4/2015] e (Torgal 2001,
385)
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C. José Leitão de Barros (n.1896, Lisboa – m. 1967, Lisboa). Tendo frequentado a Escola de Belas-Artes, as faculdades de Ciências e Letras de Lisboa e também a Escola Normal Superior da Universidade de Lisboa, exerceu a profissão de professor no Liceu Passos Manuel. Para além do ensino, Leitão
de Barros dedicou-se também ao jornalismo, atividade que iniciou em 1916. Colaborou nos jornais
mais importantes da sua época, através de artigos, reportagens, entrevistas, críticas e crónicas, entre
os quais se destaca uma entrevista a Salazar publicada n’O Século e as crónicas surgidas no Diário de
Notícias entre 1953 e 1967. Colaborou no teatro como autor e cenógrafo, ficando o seu nome, por
outro lado, também ligado à pintura, área em que o seu valor foi reconhecido em exposições e prémios.
O facto de ter estado ativamente presente em iniciativas muito importantes para o Estado Novo,
concebendo e dirigindo festejos históricos (foi ele quem criou a “tradição” das marchas populares em
Lisboa), contribuiu igualmente para que se tornasse conhecido. Evidenciou-se no cinema a partir de
1918, através da Lusitânia Film (uma das várias tentativas de lançar uma produção industrial que se
deram em Portugal nas décadas de 10 e 20), para a qual realizou dois filmes e um terceiro que não chegou a terminar. Na sua vasta filmografia, distinguem-se as superproduções históricas Bocage (1936),
Inês de Castro(1945) e Camões (1946), e também Lisboa, Crónica Anedótica(1930), Maria do Mar
(1930), A Severa (1931), As Pupilas do Senhor Reitor (1935), Ala-Arriba e Maria Papoila (1937), que
constituem alguns dos mais marcantes momentos do cinema português dos anos 30 e 40. (Cf. Língua
Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015, disponível em Internet:
http://www.infopedia.pt/$leitao-de-barros [acedido a 2015-04-19 15:25:24].
D. Jorge Brum do Canto (n. 1910, Lisboa – m. 1994, Lisboa). Frequentou o curso de Direito na Universidade da capital, mas não chegou a concluí- lo. Em 1927, exerceu a atividade de crítico cinematográfico em O Século, onde, em 1928 e 1929, assinou uma página semanal, O Século Cinegráfico. Foi,
entretanto, redator e colaborador de várias revistas de cinema, tais como Cinéfilo, Kino e Imagem. Iniciou-se como realizador em A Dança dos Paroxismos, no fim de 1928. Em 1931, Brum do Canto produziu
Paisagem, filme que não chegou a completar por motivos de ordem financeira. Até 1935, participou na
elaboração de alguns documentários, sendo, nesse ano, assistente de realização e autor da planificação de
As Pupilas do Senhor Reitor, de Leitão de Barros, a que se seguiu, em 1936, O Trevo de Quatro Folhas, de
Eduardo Chianca de Garcia, filme em que foi assistente-geral. Em 1937, realizou A Canção da Terra, a
sua primeira longa- metragem, que seria lançada em 1938. De 1953 a 1959, interrompeu a sua atividade
no cinema e partiu de Lisboa para Porto Santo, onde se fixou e dedicou à administração agrícola e à
pesca. Nos anos 60, voltou ao cinema com três filmes, e, na década seguinte, revelou-se como ator em peças teatrais filmadas pela RTP. Da sua filmografia, destacam-se, além das obras mencionadas, A Hora H
(curta-metragem, 1938), Chaimite (1953), Retalhos da Vida de um Médico (1962), Fado Corrido (1964), A
Cruz de Ferro (1965) e O Crime de Simão Bolandas (1984). (Cf. Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico
[em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015, disponível em http://www.infopedia.pt/$jorge-brum-do-canto [acedido a 2015-04-19 15:32:50]
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ANEXO 2
“A Magia do Cinema e as indústrias nacionais do filme”, in O Cinema Português, nº34 de 25/
Agosto/1950. 1-3, pp. 148-150.

178

ANEXO 3
Excerto de “Teatro e Cinema 1936-1949”, de António Ferro, edição do SNI, Lisboa, 1950 in
Aspetos do Cinema português, p. 63-65:

“Os responsáveis pela crise criativa do cinema português são os filmes regionais ou folclóricos, os filmes extraídos de romances ou de peças teatrais, os filmes policiais e, principalmente,
os filmes cómico. Baseados em fórmulas simples e repetitivas, e explorando os “chavões”,
estes géneros fílmicos representam o que há de mais inferior na nossa mentalidade. Os filmes
regionais e folclóricos, com os “bailaricos” e cantigas nitidamente metidas a um martelo,
reproduzem visões estilizadas e depreciativas do regionalismo e folclores portugueses. Os
filmes extraídos de romances ou de peças teatrais, com enormes potencialidades, não correspondem às qualidades da nossa literatura. Dos filmes policiais, apenas se registam fracas e infelizes tentativas. Finalmente, os filmes cómicos, esse “cancro do cinema nacional”, registam
um enorme êxito comercial, impossibilitando um desenvolvimento equilibrado dos outros
géneros e, principalmente dos técnicos e artistas portugueses.”
Excerto de “Portuguese musical comedies from the 1940s and the 1950s and the transantlatic connection”, de Lisa Shaw in International Journal of Iberian Studies, vol. 15, Nov. 2003,
pp. 153-166, p.155 in Aspetos do cinema português:

“The comédias could not help but reflect the dominant Salazarist ideology, at its most powerful in the 1930s and the 1940s, not least as a consequence of censorship restrictions. As
Luís de Pina argues, the censors ensured the filmmakers were fearful of tackling controversial issues, preferring instead to deal with superficial themes and conventional storylines, or
to make proestablishment documentaries. It was António Ferro’s view that comedy was the
cancer of the Portuguese film industry, a reflection of perhaps both his own cultural elitism
and the genre’s potentially subversive nature, that needed to be held in check. There can be
no doubt the values underpinned the New State permeated these films, that expressed the
sentiments and traditions of the urban middle and lower-middle classes.”
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ANEXO 4

ANEXO 5
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ANEXO 6A

Fotograma do Filme Pátio das Cantigas (1944) de Francisco Ribeiro

ANEXO 6B
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Fotograma do Filme A Revolução de Maio (1937) de António Lopes Ribeiro

ANEXO 7

A Lição de Salazar

Cartaz da autoria de Martins Barata, editado em 1938,
pelo SPN in https://noseahistoria.wordpress.com/2011/12/12/a-licao-de- salazar/
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ANEXO 8

A. Transcrição de Entrevista: Recolha de testemunho oral de Artur Antunes, ex-aluno
e arquivista do Liceu Camões, 17 de abril de 2015, 40 min, ficheiros áudio: entrevista1.mov; entrevista2.mov; entrevista3.mov, entrevista4.mov
A. Em que período frequentou o Liceu Camões?
B. Entre 1952-60.
A. Durante o período em que andou no Liceu, recorda-se de alguma publicação escolar
que fosse distribuída ou a que os alunos tinham acesso?
B. Não, não havia distribuições escolares. Havia uma coisa engraçadíssima que eram os Jornais de Parede [da Mocidade Portuguesa]. [...] Foi criado o Comissariado Nacional, que era
quem controlava tudo, no Liceu Camões.
A. Em que âmbito eram realizadas as sessões de cinema?
B. As sessões de cinema começam mais ou menos conforme esta um dísticozinho por cima
no átrio principal por cima da porta do nosso ginásio, quem era o reitor da época [...]. No
país devia haver nesse momento três ou quatro máquinas de incandescência de carvões [...].
Havia uma máquina de 16mm sonora, que era ligada a meio do ginásio, que projetava para
esses ecrãs. [...] Íamos buscar [filmes] à embaixada americana: como é que se faz uma fossa
asséptica, como é que se tem água limpa para beber quando vamos ao campo, várias coisas.
[Eram] filmes educativos [...] a preto e branco.
A. Portanto, as sessões eram organizadas no âmbito...
B. Da Mocidade Portuguesa! Com pessoas encarregadas para isso; rapazes encarregados
de preparar os filmes para outros rapazes. “O que é que vamos pôr aqui para os miúdos do
ciclo?” [...] Os quinto e sexto ano atuais tinham sessões para eles. Isto porquê? Porque havia a obrigatoriedade da MP de vir aqui fazer a sua formação. Mas a formação não era só o
marchar [...].
A. Portanto, os filmes não eram projetados dentro do horário escolar?
B. Não. Sempre atividades extraescolares. O que não quer dizer que não houvesse filmes tão
didáticos, históricos... havia outros filmes que tinham a ver com Filosofia.
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A. Só passavam filmes de caráter mais educativo ou havia mais filmes de ficção...?
B. Tanta coisa! [...] Por exemplo, o filme [histórico] Chaimite. Foi aqui passado várias vezes.
Também havio o JosélitoPan y Vino [O entrevistado estaria, provavelmente, a confundir dois
filmes distintos: Marcelino, Pan y Vino (1955) de LadislaoVajda e Joselito, El Ruiseñor De
Las Cumbres(1959) de AntonioDel Amo. Por ambos ambos os filmes serem de nacionalidade espanhola e se enquadrarem dentro da esquadria temporal em que frequentou o Liceu,
é provável que ambos tenham sido exibidos no âmbito da ocupação dos tempos livres, pela
MP.] Era para divertir a rapaziada! Uma coisa que eu posso dizer é que A Música do Coração, que eu já vi umas 40 ou 50 vezes, parece que nunca passou cá. Mas havia aqui vários
filmezitos [...] nomeadamente aqueles que não se pagavam, do Exclusivo Triunfo, do pai do
Basto de Almeida. Mas [havia] outros que se pagavam. Normalmente os tais 200 escudospara a pessoa que projetava e para a outra que voltava a voltar a rebobinar.
A Escola tem um patrimoniozito engraçado, que foi para a Tóbis [...] : dois filmezinhos,
pequeninos, de 8mm, sonoros [...] Um dele é dos cinquenta anos do edifício[...].
A. Portanto, os filmes projetados tinham várias nacionalidades. Havia portugueses, espanhóis, americanos....
B. Exatamente! Portugueses, espanhóis, americanos, ... Desde o momento que fosse um filme
para divertir, que fosse um filme de juventude, era passado.
A. Quem é que assistia aos filmes? Era a comunidade escolar, a MP?
B. Sem dúvida. A MP era a comunidade escolar porque [...] eram obrigados a ir. Até na
instrução primária.
A. Com que frequência eram realizadas as sessões?
B. De quinze em quinze dias. Normalmente, de quinze em quinze dias.
A. Só uma coisa que referiu: As sessões eram realizadas aos sábados?
B.Sim. Porque [...] havia aulas de educação física [noutros dias].
A. A máquina de 16mm era usada cá em período?
B. Dos anos 50 a 60. De quinze em quinze dias era montada. [...] Havia uma semana em que
não era porque havia um filme 35mm.
A. Iam alternando?
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B. Conforme [os filmes]. Eram os tais filmes educativos. Descíamos a [rua] Duque de Loulé,
onde é hoje do lado esquerdo a Polícia Judiciária, era a Embaixada Americana e em frente,
que é um restaurante chinês, eram os Serviços Culturais. Íamos lá requisitar... levávamos uma
cartinha da escola, assinada pelo reitor, para ir buscar dois filmes educativos[...]. Realmente,
os Americanos já dominavam a Europa nessa época, nos anos 50-60.
A. Só mais uma coisa..este cartãozinho... [Senha de Saída do Cinema, Secção Cultural da
MP: vide anexo 12]
B. Este cartãozinho era uma coisa muito engraçada. Porque a gente pagava vinte e cinco
tostões para entrar para ver o filme.
A. Era pago, então?
B. Sim. Houve uma alturas que era e outras em que não era.
E depois, [servia] para sair e não ter que voltar a pagar, [dado que] não havia pessoal suficiente da escola para controlar cinquenta/sessenta alunos com três ou quatro contínuos [...].
Saímos com isto.
A. [O cartão] era reutilizado de sessão para sessão?
B. Era. Era recolhido tudo porque não tínhamos dinheiro para pagar os cartõezinhos todos.
[...] Independentemente disso, de vez em quando lá ia um ou outro para a algibeira. Era uma
recordação.
E falta-me um [cartão] que eu documentaria... Que tinha a minha fotografia, dizia “cinemaentrada livre”. Como eu era graduado da MP e tinha que entrar e sair e ajudava [na preparação das sessões].

B. Transcrição de Entrevista: Recolha de testemunho de Raul Edmundo Basto de Almeida, ex-aluno do Liceu Camões e projecionista das sessões de cinema no mesmo,
19 de abril de 2015.
A. Em que período frequentou o Liceu Camões?
B. 1949 a 1956
A. Recorda-se de alguma publicação escolar em particular à qual os alunos tinham acesso/lhes era distribuída?
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B. “O MENSAGEIRO”, Teve curta duração e era escrito pelos alunos, entre eles eu próprio
A. Recorda-se da projeção de algum tipo de filmes? Quais?
B. Recordo o filme “CHAIMITE”. Outros foram projectados, mas não recordo os nomes
A. Recorda-se qual era a nacionalidade dos filmes projectados?
B. Portuguesa.
A. Onde eram projetados/realizadas as sessões cinematográficas?
B. As projecções realizavam-se no Ginásio. As projecções eram feitas com cópias em 16mm
e com o respectiva máquina de 16mm
A. Em que âmbito eram realizadas as sessões (Mocidade Portuguesa?, aulas?)?
B. Mocidade Portuguesa.
A. Os filmes eram projetados dentro do horário escolar?
B. Eram projectados fora do horário escolar, mas no horário das actividades da Mocidade
Portuguesa.
A. Quem assistia ao filmes?
B. A assistência era, fundamentalmente, dos alunos e, por vezes, de alguns professores.
A. Pagava-se a entrada?
B. No meu tempo, não se pagava entrada.
A. Com que frequência eram realizadas as projeções?
B. Não estava estipulada nenhuma frequência para se realizarem as projecções.
A. Há mais algum pormenor/estória/episódio que queira referir?
B. A projecção de “CHAIMITE” teve uma 2ª projecção com o filme a andar para trás.
Resultado – os mortos passavam a vivos, as balas dos canhões e espingardas voltavam para
dentro, etc..
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C. Transcrição de Entrevista: Recolha de testemunho de Manuel Augusto Pechirra,
ex-aluno do Liceu, 19 de abril de 2015.
A. Em que período frequentou o Liceu Camões?
B. Frequentei o Liceu entre 1955/1958.
A. Recorda-se de alguma publicação escolar em particular à qual os alunos tinham acesso/lhes era distribuída?
B. Não.
A. Recorda-se da projeção de algum tipo de filmes? Quais?
B. Aventuras de Peter Pan, Moby Dick,As Pupilas do Senhor Reitor, o Pátio das Cantigas,
Camões, Chaimite e muitos filmes de cowbois e capa e espada.
A. Recorda-se qual era a nacionalidade dos filmes projetados?
B. A maioria dos filmes eram de nacionalidade americana e portuguesa.
A. Onde eram projetados/realizadas as sessões cinematográficas?
B. A sala de projecção era o ginásio.
A. Em que âmbito eram realizadas as sessões (Mocidade Portuguesa?, aulas?)?
B. No âmbito da Mocidade Portuguesa pela sua secção de cinema.
A. Os filmes eram projetados dentro do horário escolar?
B. Não
A. Quem assistia ao filmes?
B. Os alunos e quase sempre o Reitor.
A. Pagava-se a entrada?
B. 2$50 ( dois escudos e cinquenta centavos).
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A. Com que frequência eram realizadas as projeções?
B. Quinzenal.
A. Há mais algum pormenor/estória/episódio que queira referir?
B. Fui Chefe da Secção de Cinema. O meu antecessor foi o António da Cunha Telles, posteriormente conhecido realizador e produtor de Cinema.

ANEXO 9

A.H. Ecs. Sec. Camões, pág. 257, Copiador nº27, ano de 1938, Estante nº16
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Arquivo Histórico da Escola Secundária de Camões, in pág. 39, Ordens de Serviço de 19501959, Estante nº 32
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A.H. Ecs. Sec. Camões, pág. 373, Copiador nº29, ano de 1940, Estante nº16
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Anexo 10
Foto da placa referente à inauguração do cinema sonoro com a presença da EN, no Liceu
Camões (atual Escola Secundária de Camões)

“Aos 16 de Março de 1935 foi inaugurada nesta sala uma instalação de cinema escolar,

sendo reitor do Liceu Manuel Cristiano de Sousa, tendo para ela contribuído o Governador Civil de Lisboa Tenente Coronel João Luiz de Moura.”
AHSEC, página 167, Copiador nº 24, ano 1935, Estante 16
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Anexo 11
Fotografias da Máquina de Projeção do Ginásio do Liceu Camões (atual Escola Secundária
de Camões), AEG, 35mm

194

Anexo 12
Senha de saída das sessões de cinema da MP, secção cultural, AHESC, Sala 24
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Anexo 13
AHESC, Livro da Contabilidade do Cinema, 1936-1941, Sala 24
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Portugal perante a Segunda Guerra Mundial:
A política diplomática do Estado Novo durante o conflito
e a sua repercussão na Imprensa e na Propaganda
Inês Pereira Lopes e Rita da Costa Dias
Tutoria de Inês Queiroz
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INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de História A, lecionada pela professora
Cecília Cunha na Escola Secundária de Camões, em parceria com o Instituto de História

Contemporânea (IHC). O tema escolhido insere-se no Módulo 8 do programa de História
A. A realização deste foi apenas possível com o apoio da professora Cecília Cunha, que pro-

porcionou esta iniciativa e com a enorme disponibilidade da investigadora Inês Queiroz, cuja
tutoria foi imprescindível.

Inicialmente, pretendíamos analisar a imprensa e a propaganda portuguesas, no período da

Segunda Guerra Mundial. No entanto, apercebemo-nos que analisar esta dimensão dentro

do período estabelecido para a feitura do trabalho seria irrisório, considerando que, como
menores, o acesso a estas publicações estava interdito em locais como a Torre do Tombo e a

Biblioteca Nacional, etc. Para além disto, o acesso a publicações como o Avante tornava-se
dispendioso e, no caso do acesso a outros jornais, impedido ainda devido ao fecho do estabelecimento, como se deu na Hemeroteca Nacional. Em acréscimo, após experimentarmos

analisar o Diário de Lisboa publicado nesta época, percebemos o quão vasto e escorregadio
seria enveredar por este caminho. Posto isto, optámos por definir um tema mais estrito que
nos permitisse ter um maior controlo sobre o trabalho, podendo assim ser mais seletivas no
respeitante às publicações da época.

Perante esta nova perspetiva sobre o caminho a tomar, a escolha da problemática baseou-se em
dois parâmetros. O primeiro, num interesse pessoal de analisar este período numa perspetiva

diplomática. O segundo, num desejo de inserir no trabalho o desafio de analisar a propaganda

e imprensa. A junção e relação possível entre estes dois surgiu-nos ao ler a a obra Portugal

entre a Paz e a Guerra de Fernando Rosas (1ª Edição, 1990, Histórias de Portugal), na qual o
historiador defende que “a realidade histórica é una e total na contraditoriedade dos elementos

que a integram”, visto que, não obstante as vantagens que a análise moderna da História trou-

xe ao estudo desta ciência social, em áreas específicas e distintas, a compreensão de cada uma
delas depende do conhecimento que se tem das outras. Nessa mesma obra, Fernando Rosas

define conjuntura “como o elemento de crise e de transformação de uma estrutura em que se
insere, simultaneamente como agente é fruto da dinâmica contraditória em que se processa

a evolução estrutural”. Subscrevendo estas duas perspetivas, chegámos à conclusão de que a

única forma de perceber as dinâmicas da Imprensa portuguesa durante o conflito seria estudar
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previamente as conjunturas interna e externa em que estas se deram.
Assim sendo, o nosso trabalho centrar-se-á em duas problemáticas, questionando a primeira

que tipos de propaganda veicularam a imprensa portuguesa durante o decorrer do conflito e a
segunda, como as usou o Estado Novo de modo a situar-se face às diferentes fases desse mesmo conflito. Para responder a estas questões, optámos por estudar primeiro as relações internacionais e a política externa portuguesa, assim como a conjuntura interna, passando depois ao

estudo da evolução da imprensa de propaganda em Portugal, relacionando estas duas dinâmi-

cas. O recurso à imprensa, à propaganda e a outras fontes como correspondência diplomática,
encontradas ao longo do trabalho, serviu para ilustrar e comprovar os dados da pesquisa.
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1. A política externa do regime português face à iminência da Segunda Guerra Mundial:
A política externa constituiu sempre uma preocupação secundária do Estado Novo até à eclosão da Guerra Civil de Espanha, em 1936, data até à qual o regime salazarista dera prioridade

à resolução dos problemas internos de forma a consolidar o novo regime. Segundo Salazar, a
política externa só se podia encarar após resolvidos os problemas internos do país, sendo a 20
de setembro de 1935 que Salazar avançará pela primeira vez com uma declaração acerca das

grandes linhas de orientação da política externa portuguesa. “Ele próprio escreverá, na ocasião,
que a prévia resolução dessas grandes questões de ordem interna, permitindo “a tranquilida-

de da nossa vida” e prestigiando o novo regime “no conceito dos outros povos”, teria sido “a

primeira condição para se ter verdadeiramente política externa” (Mattoso 1994). A relevância

agora atribuída à política externa agrava-se com a eclosão da II Guerra Mundial (1939-1945),
conflito liderado pelas grandes potências globais divididas em duas frentes, os Aliados e o
Eixo.

Causado pelas repercussões da I Guerra Mundial e pelo projeto expansionista alemão, este

conflito à escala mundial vem a desafiar a continuidade do regime salazarista, que durante o
mesmo assumiu a posição de neutralidade, declarada no dia 1 de Setembro de 1939, data em

que a Guerra ainda não havia sido declarada oficialmente, mas que já se sentia a nível interna-

cional, como demonstra o artigo publicado no Diário de Notícias, nessa mesma data, titulado de

Resumo da Situação Internacional, no qual esta é descrita da seguinte forma: “[Na Alemanha]
Hitler tornou públicas as suas propostas para a solução do conflito (...) o pacto germano-russo

foi retificado em Berlim e Moscovo; (...) [em Inglaterra] começa hoje a evacuação das crianças
e os doentes de alguns hospitais. Todo o país está em pé de Guerra e oferece um admirável

espetáculo de força e serenidade”; “[Em França] foram reforçadas as precauções militares.
Todo o país se dispõe a enfrentar com confiança a pior das eventualidades; [em Itália] o órgão
de Ciano exprime a opinião de que a Guerra ou a Paz é uma questão de horas. O “Resto del

Carlino” exorta a população a preparar-se para a eventualidade de um conflito”; (Em Espanha)
“Franco instituiu um Alto Estado Maior, que fica sob a sua dependência. A crise Europeia
apressou esta decisão do generalíssimo, embora não a tivesse determinado.”(Diário de Notícias
1 de Setembro de 1939).
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1.1. Os objetivos da política externa do Estado Novo:
O governo de Salazar vai retomar as características da diplomacia portuguesa desde o século

XVIII, ou seja, vai adotar uma postura de um pequeno país, distante dos grandes centros de
decisão europeus e pouco desenvolvido, não tendo sido palco das profundas transformações
políticas e económicas do século XIX e dos princípios do século XX. A política externa por-

tuguesa assumia então uma atitude defensiva centrada em três alvos estratégicos, defendido
por Fernando Rosas (Mattoso 1994):

1. A defesa da independência nacional face ao “perigo espanhol” — esta ameaça não se limitava aos governos da esquerda republicana espanhola, uma das principais preocupações

do regime português durante o conflito mundial será a de evitar o alinhamento da Espanha
franquista com o Eixo, sendo claro que deste alinhamento resultaria uma agressão e ocupação

hispano-alemã do território português. Os principais debates estratégicos sobre a defesa do

território português bem como as preocupações militares desde os anos 30 até ao final da Segunda Guerra Mundial partirão do princípio de uma possível agressão espanhola.

2. A defesa do património colonial — cresceu com os boatos dos interesses italianos e alemães
relativamente a África e com as ideias de partilha das colónias portuguesas como forma de

apaziguar o expansionismo alemão, o que fez com que este objetivo fosse bastante consensual
na sociedade portuguesa da época bem como nos meios políticos, desde as direitas tradicionais a importantes setores do movimento operário organizado, não só por razões de ordem
política, ideológica e estratégica mas também por importantes fatores económicos.

3. A defesa da sobrevivência do regime — tendo a noção da vulnerabilidade do regime, tratou-se sempre de um objetivo principal da política externa do Estado Novo. O regime auto-

ritário português estava constantemente ameaçado, quer pela “ameaça vermelha” da Espanha
republicana e da Frente Popular, quer pela vitória das democracias na Guerra Mundial, nesta
conjuntura Salazar procurará sempre a continuidade e estabilidade do regime através da propaganda, de tratos diplomáticos ligados à soberania do País ou do património colonial.

Foi a partir deste conjunto de objetivos que se assentaram as principais bases da politica ex-

terna do Estado Novo português, formuladas na nota oficiosa de 20 de setembro de 1935.
A primeira grande base da política externa portuguesa é a automarginalização de Portugal

relativamente à política europeia continental que não teriam nada a ver com os interesses

do regime português, Salazar avança dizendo que “Somos sobretudo uma potência atlântica,
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presos pela natureza à Espanha, política e economicamente debruçados sobre o mar e as

colónias” (Salazar 1935). Salazar retoma então o desenho tradicional da posição portuguesa
no Mundo, um país atlântico e colonial, distante dos centros de decisão europeus e dos seus

interesses, preocupando-se exclusivamente com a segurança do País face a Espanha, mantendo as suas fronteiras asseguradas e protegendo as suas colónias das intenções das grandes
potências continentais em África.

Outro pilar da política externa portuguesa foi a velha aliança luso-britânica: apesar de não se

tratar de uma questão de escolha mas de uma realidade estrutural que condicionava a margem de manobra do governo português, tanto interna como externamente, esta aliança irá

influenciar a neutralidade portuguesa assumida com o início da Segunda Guerra Mundial.
Assim sendo, no próprio dia 1 de Setembro de 1939, data do anúncio da posição portuguesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros envia ao Embaixador Britânico em Lisboa um

memorando da autoria de Oliveira de Salazar, com o seguinte anuncio “O Governo de Sua
Majestade Britânica conhece por declarações repetidas e algumas muito recentes o valor que

o Governo Português atribui à aliança com Inglaterra (…) O Governo Português não vê
porém que no atual conflito estejam envolvidos interesses próprios que o obriguem a acudir
em sua defesa; e por outro lado (…) crê que uma posição de neutralidade da parte de Portugal, especialmente pela repercussão que possa ter sobre a posição da Espanha, que importa

se conserve também neutral, é a atitude que (...) mais convém nesta conjuntura a Portugal e
à Inglaterra”(Costa 1973, nº 901). Na imprensa, no dia seguinte, 2 de Setembro de 1939, é
publicado, no jornal Diário de Notícias, um artigo intitulado de Portugal perante a situação

europeia, que consiste no anúncio oficial da neutralidade, no qual o governo português afirma “Felizmente os deveres da nossa aliança com Inglaterra — que não queremos eximir-nos

confirmar em momento tão grave — não nos obrigam a abandonar nesta emergência a situação de neutralidade”(Diário de Notícias de 2 de Setembro de 1939). Um dia depois, a 3 de

Setembro de 1939, de Londres chega a Portugal um telegrama enviado pelo Embaixador de

Portugal em Londres, Armindo Monteiro, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, na qual se

pode ler o seguinte: “Recebi comunicação oficial do Foreign Office dizendo que sua Majesta-

de O Rei se sentiu obrigado a declarar que o estado de guerra existe com a Alemanha a partir
das onze horas da manhã de hoje” (Costa 1973, nº 929). No telegrama, Armindo Monteiro
acrescenta ainda que a acompanhar o comunicado recebido vinha uma cópia daquele que foi
feito à própria Alemanha, o que ilustra as relações diplomáticas luso-britânicas nesta data.

A última base da política externa portuguesa é a “amizade peninsular” que tinha como prin203

cipal objetivo garantir a segurança política e a integridade territorial do território português. A
“amizade” desenvolve-se entre os anos de 1931 até 1942, sobretudo após 1936 com o apoio do
governo português nos assuntos internos espanhóis durante a Guerra Civil e com o início da

Segunda Guerra Mundial. “Esmagada a ameaça “vermelha” em 1936-1939, afastadas as pretensões expansionistas com a viragem dos destinos da II Guerra, no Outono de 1942, a “ami-

zade peninsular” tomou um conteúdo mais bilateral: o de uma concertação política, policial,
ideológica e diplomática — o “bloco ibérico”, ou “peninsular”, como se lhe preferia chamar

em Lisboa —, com vista a assegurar a estabilidade e continuidade dos dois regimes no mun-

do marcado pelas realidades decorrentes da vitória da “frente mundial antifascista””(Mattoso
1994).

1.2. O porquê da neutralidade portuguesa:
Relembrado da destruição resultante da participação de Portugal na I Guerra Mundial, tanto

a nível económico e humano como social e numa tentativa de se demarcar da política republi-

cana que o Estado Novo procurava substituir e refutar, propósito aliado à preocupação de fazer
cumprir os objetivos nacionais em conformidade com os imperativos da época — o de afastar

a Espanha franquista das potências do Eixo e o condicionamento militar que se prendia com
o baixo grau de eficácia e prontidão das Forças Armadas portuguesas impreparadas para travar

uma guerra — Salazar declara, no dia 1 de setembro de 1939 — imediatamente após a invasão
da Polónia e antes mesmo que a Grã-Bretanha proclamasse guerra à Alemanha — a neutralidade portuguesa no conflito mundial que se seguiria. “Assim, Salazar, faz o que todos esperam

ao declarar a neutralidade. Tem uma atitude hábil, ao fazê-lo antes de Inglaterra entrar em
guerra, e de acordo com uma fórmula que deixa clara a posição de fundo”(Telo 1987).

Mas porquê a neutralidade portuguesa? A posição de neutralidade era naturalmente a posição
que mais favorecia os objetivos políticos formulados, mas mais que saber o porquê da neutralidade é importante saber o que a possibilitou e o que a determinou. Para responder a estas

perguntas temos dois tipos de respostas: a primeira em conformidade com as teses tradicionais

veiculadas pela historiografia do regime que tendem a explicar a neutralidade portuguesa a
partir da perspetiva do “Homem do Estado”, Salazar, ou seja o sucesso da neutralidade dever-

-se-ia exclusivamente a Salazar, tese defendida por Franco Nogueira (in Peres, Damião II
Suplemento, 1981, p.177-224 e Nogueira, Franco 1978).

As teses mais recentes da historiografia tendem a relativizar a ação do “Homem do Estado”
e tomam em consideração os fatores objetivos, como a evolução estratégica do conflito, os
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objetivos de guerra das potências beligerantes, a situação interna da Espanha franquista e os

próprios condicionalismos da política externa e do instrumento militar em Portugal (AAVV,
Portugal na Segunda Guerra Mundial, 1989; Rosas 1990a, 131-136; Telo, 1987, Telo, 1991 (2

vols.); Telo, 200, páginas 19-80; Andrade 1993,179-211; Stone 1994). Se por um lado é verdade que a ação política e diplomática portuguesa consistiu num fator de peso para a neutralida-

de portuguesa, também é verdade que o sucesso da política externa do regime seria diferente se
diferentes fossem as condições objetivas e que o tornaram possível: como é o caso do interesse

por parte das potências beligerantes na neutralização estratégica da Península Ibérica, assim
como a situação interna da própria Espanha.

De acordo com o artigo publicado a 7 de Novembro de 1940 no Diário da Manhã, publicação afeta do regime, “não podia ser outra a decisão do nosso Governo senão aquela que optou

na inteira consciência dos seus deveres, declarando uma neutralidade que só abandonará se o
exigir a defesa dos interesses vitais da Pátria, a salvaguarda da honra nacional, ou o cumprimento das obrigações diplomáticas por nós livremente assumidas”(Diário da Manhã de 7 de
Novembro de 1940).

Contudo, independente do que tornou esta neutralidade possível, é certo que esta assentou na

tentativa de fazer prevalecer a posição e os objetivos do Estado Novo, que se manteve e se acentuou como um País neutro, autoritário e afastado dos centros europeus, o que viria a levar ao

seu isolamento, mas que possibilitou a segurança externa, a dualidade peninsular, a integridade
colonial e a sobrevivência política do regime de Salazar. Sabendo já o porquê da neutralidade

portuguesa resta saber que tipo de neutralidade Portugal vai assumir com o início e no decorrer
do segundo conflito à escala mundial.
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2. A mutação da política externa portuguesa em
função das diversas fases do conflito
Contrariamente ao que havia ocorrido na I Guerra Mundial, cuja memória histórica, que o
Estado Novo assegurou em forma de propaganda, em muito contribuiu para a posição portu-

guesa na II Guerra Mundial, o país declarou a neutralidade e manteve-a durante o decorrer
de todo o conflito. Contudo, assim como esta decisão foi tomada, para além de por motivos de

salvaguarda nacional, sob a influência de toda uma conjuntura internacional, descrita no ca-

pítulo 1, também o desenvolvimento da própria neutralidade “evoluiu com a própria evolução
do jogo de interesses das grandes potências e das estratégias militares” (Severiano 2004). Con-

sequentemente, manifestou-se o desenrolar de uma neutralidade mutável que acompanhou o
conflito externo em três fases distintas, procurando equilibrar o alcance dos objetivos nacionais
com o cumprimento de imperativos internacionais, uma mutabilidade que teve consequências
inevitáveis a nível da conjuntura interna.

2.1. A primeira fase – A supremacia do eixo, a “questão peninsular” e a
“neutralidade geométrica”:
De acordo com o historiador Nuno Severiano (2004), na primeira fase do conflito, correspon-

dente, no que diz respeito ao desenrolar da guerra e de uma forma sucinta, à supremacia das
potências do Eixo, em Portugal a neutralidade assumiu dois momentos distintos.

2.1.1. O primeiro ocorre entre o início da Guerra e o Verão de 1940, período em que a Península Ibérica e o espaço Atlântico, não sendo ainda detentores de uma importância maior

a nível de estratégia da guerra, não sofrem pressões para a beligerância, sendo até do interesse

britânico a neutralidade de Portugal, de que é exemplo o artigo publicado no jornal Diário de
Notícias, no dia 15 de Setembro de 1939, que afirma que “a neutralidade portuguesa foi aco-

lhida com grande satisfação em Inglaterra”, acrescentando que “o Ministério das Informações
comunica que a declaração de neutralidade feita pelo Governo Português foi acolhida com

grande satisfação”. Consequentemente, Portugal manifesta, neste primeiro momento, uma política externa de neutralidade oficializada. Porém, na prática, esta posição acabou por ser “be-

nevolente para com Inglaterra” (Severiano 2004), algo justificável pelas relações diplomáticas
de aliança entre os dois países, que já há séculos se tinham estabelecido.
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2.1.2. Ainda nesta fase de supremacia do Eixo, entre o Verão de 1940 e o de 1941, o país

conhece um segundo momento a nível da sua política externa, no qual a evolução do medir

de forças entre as potências beligerantes se impõe ao Estado Novo e ameaça a política externa

deste regime que procurava, também através da neutralidade, transmitir uma imagem idílica
do que seria o país, a de um “postal ilustrado, tão do agrado do regime” (Grandes Entrevistas
da História 2014).

Esta nova evolução do conflito, que veio a por em causa a posição Portuguesa, inicia-se com
a nova prioridade Alemã, que na época dominava já grande parte da Europa Ocidental e que

procurava agora encontrar no Sul Europeu, um meio estratégico de estender o seu domínio

ao Mediterrâneo, ao Norte de África e às Ilhas Atlânticas. Em resposta, e vendo a sua relação
com o Atlântico Sul ameaçada, a Inglaterra planeia uma instalação preventiva nos Açores, a

Base Aérea das Lajes. Já em Espanha, — que havia de igual modo declarado a neutralidade,
face à devastação da Guerra Civil, que terminada apenas em 1939, havia deixado — a política

externa começa a evoluir num sentido afeto à Alemanha Nazi: Franco, por considerar nesta
data que esta seria a inevitável vencedora da guerra, recusa, em Junho de 1940, a declaração

conjunta de neutralidade proposta pelo governo português, declarando a sua própria “não-beligerância”, enquanto inicia uma série de acordos com a Alemanha, negociações que se

viriam a estender durante grande parte do conflito, devido à falta de entendimento dos dois
ditadores, Franco e Hitler, no respeitante a questões territoriais. A eventualidade da partici-

pação espanhola no conflito ameaçava a possibilidade de manter a neutralidade portuguesa,
que o país se viria forçado, por arrastamento, a abandonar, a favor dos Aliados, de acordo

com o principio de “dualidade peninsular”(Mattoso 1994) previamente definido. Perante esta
ameaça. Salazar reforça a política externa portuguesa, pressionando a Espanha a manter a sua

posição. Em resposta, a Espanha propõe a Portugal o Pacto Militar Ibérico, que procurava
aliciar o país a abandonar a aliança inglesa e atraí-lo para a esfera de influência do Eixo. Caso

Salazar assinasse o Pacto proposto, o seu objetivo de manter a integridade do regime e do

Império, que em muito dependia da aliança com Inglaterra, seria inviabilizado. O Pacto foi

portanto, recusado e, ao invés, os representantes diplomáticos do regime português reafirmam
e propuseram o alargamento do Tratado de Amizade e Não-Agressão já estabelecido entre os

dois países, cláusula que Franco aceita e que é oficializada em Julho de 1940, sob a forma do
Protocolo Adicional ao Tratado. Sobre este acontecimento, diz o artigo do Diário da Manhã
já mencionado: “A Espanha de Franco encontrou-se connosco na mesma inteligência dos fac-

tos e na mesma aspiração de contribuir para a localização da guerra e para a reconstrução da
paz”(Diário da Manhã de Novembro de 1914).
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Portugal havia então conseguido reforçar a aliança com Inglaterra e ainda garantir a segurança
da sua fronteira — objetivo já explicado no capítulo I — por via de Espanha. Neste período, a

posição de neutralidade portuguesa manifesta a sua época mais estrita e equidistante, designa-

da comummente de “neutralidade geométrica” (cf. Mattoso 1994 e Severiano 2004), apesar de
existirem denominações divergentes. Devido à Aliança Peninsular estabelecida neste segundo
momento, esta posição portuguesa acabou por pesar na “não-beligerância” espanhola, cujas

negociações com a Alemanha se arrastaram num impasse, até que se inverteram as prioridades

estratégicas de Hitler, que se passam a concentrar no Leste da Europa, ao invés do Sul, em
meados de Dezembro de 1940, o que afasta a ameaça alemã de Portugal.

Em suma, durante esta primeira fase da Segunda Guerra Mundial, para que a neutralidade
imperasse, dados os acontecimentos a nível do conflito externo, esta teve que ser mutável e

moldável, como se verificou na política “geométrica” (Severiano 2004) — no sentido em que
foi rigorosa e equidistante — no reforço da aliança peninsular, não obstante os fatores que

escaparam ao controlo do país, como a desistência Alemã, no respeitante ao domínio do Sul

Europeu, passando agora a neutralidade portuguesa a ser também do interesse desta potência
bélica.

2.2. A segunda fase — O equilíbrio de forças
A segunda fase da Guerra, marcada pelo equilíbrio das forças beligerantes, ocorre entre o
Verão de 1941 e a Primavera de 1943. Nesta segunda fase, a política externa portuguesa per-

manece a de “neutralidade geométrica”, sofrendo, contudo, uma alteração no que diz respeito
às relações diplomáticas. Nesta data, para Inglaterra e, portanto, para os Aliados, a neutralidade portuguesa, se antes era vista com bons olhos, apresentava-se agora crucial, pois a política

externa portuguesa servia para exercer uma pressão diplomática sobre a posição Espanhola,
para esta mantivesse a neutralidade, o que de outra forma poderia vir a ameaçar a operação
Torch, planeada pelo lado Aliado, visando o ataque ao Norte de África contra o domínio do
Eixo, que nesta fase invadia a União Soviética. Quando, em Dezembro de 1941, os Estados

Unidos da América entram no conflito, integrando os Aliados e a balança de guerra favorece

as “o lado das Nações Unidas”(Severiano 2004), Franco tenta aproximar a posição peninsular,
encontrando-se com Salazar em Fevereiro de 1942 e abandonando a “não-beligerância” Es-

panhola, adotando então uma estratégia de neutralidade próxima da portuguesa. Estava então

marcado o fim da tensão bilateral que se fazia sentir entre Portugal e Espanha, reforçado pela
proclamação do “Bloco Ibérico” (Severiano 2004), em Dezembro de 1942.
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De uma forma resumida, nesta segunda fase do conflito, a “neutralidade geométrica” portuguesa, para além de se manter, começa a estender-se a Espanha e manifesta já relações diplomáticas acentuadamente afetas com os Aliados. Portugal apresenta-se como “neutral e ativamente

neutralizante (política e economicamente) do regime franquista”(Mattoso 1994), sendo tam-

bém uma fase de transição da política externa portuguesa, face à subversão do desenrolar do
conflito, que na terceira fase se acentuará.

2.3. A terceira fase — A supremacia aliada e
a “neutralidade colaborante”:
A fase final do segundo conflito à escala mundial foi já marcada pela supremacia dos Aliados
— uma reviravolta em muito devida à intervenção norte-americana — e corresponde ainda à
mutação da política externa em Portugal, que passa da “neutralidade geométrica” para aquela
que é geralmente reconhecida como “neutralidade colaborante” (Severiano 2004). Simultaneamente, o primado da aliança inglesa acentua-se, em declínio da peninsular. Tal como a
primeira, esta terceira fase divide-se em dois momentos distintos.

2.3.1. O primeiro momento ocorreu entre a Primavera de 1943 e o Verão de 1944, período em
que a importância estratégica da península Ibérica se atenua, como resultado da expulsão alemã do Norte de África, em Junho de 1943, dado o sucesso da Operação Torch e ainda devido
às novas frentes Aliadas na Normandia e na Sicília, operações que transformam a península

Ibérica num mero “teatro excêntrico” (Severiano 2004) e afastam definitivamente a ameaça
Alemã.

Tendo a Península perdido a sua importância estratégica na esfera beligerante, garantia-se a

possibilidade da sua neutralidade e era permitido a Portugal uma evolução na sua posição, de

forma a servir melhor os objetivos do regime. É neste contexto que o país adota a “neutralidade
colaborante”. Nesta última fase, os propósitos da política externa do país, afastadas as maiores
ameaças à sua estabilidade, centravam-se na defesa dos interesses económicos mas, principalmente, na integridade colonial e na continuidade do regime, objetivos para os quais Salazar via

nos Aliados Ocidentais um meio de os atingir e por este motivo, as relações entre Portugal e os
Aliados acentuam-se. Em Julho de 1943, a Inglaterra solicita a Portugal a concessão das bases
militares do arquipélago dos Açores, pedido ao qual Portugal se apressa a responder afirmati-

vamente. Em Outubro do mesmo ano, oficializa-se o acordo e as tropas britânicas instalam-se
na base das Lajes. A Espanha, ao ficar ocorrente do sucedido, não se opõe, ao abrigo do Pacto
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Ibérico e do Protocolo Adicional, e até a Alemanha se limita a um mero protesto diplomático.
Portugal (através da aliança, agora reforçada e oficializada com Inglaterra) havia legitimado o
Império. Nesta altura, tornara-se imperativo para o Estado Novo assegurar a continuidade do
regime no pós-guerra que se aproximava.

A fase colaborante, neste primeiro momento, apesar de clara em termos da política pró-aliadó-

fila, no respeitante à “guerra económica e à economia de guerra” (Severiano 2004), a conduta
do regime português revelou-se notoriamente mais equidistante e ambígua, numa procura de
“capitalizar o máximo de vantagens económicas e comerciais” (Severiano 2004).

Este motivo, aliado ao interesse do regime em “aplacar as pressões” germânicas e ainda à con-

fiança depositada na potência Alemã para a contenção da “ameaça vermelha”(Mattoso 1994)
justifica esta ambiguidade que marcou a relação económica com a potência nazi, à qual Por-

tugal concedeu contrapartidas económicas. Ou seja, a nível económico e entre as divergências

das duas grandes potências, Portugal procurou “conduzir a neutralidade pró-britânica sem
correr o risco de uma agressão germano-espanhola” (Mattoso 1994), ao mesmo tempo que an-

siava por tirar partido das relações económicas mantidas com ambas as frentes, visando “criar
espaço ao desenvolvimento “autónomo”” (Mattoso 1994) da economia portuguesa. Contudo e
apesar desta equidistância ainda existente a nível económico, as relações com a Grã-Bretanha
acabaram por se sobrepor às ansias do regime, a favor dos interesses britânicos.

2.3.2. Inicia-se assim o segundo momento da neutralidade portuguesa, nesta terceira fase da

II Grande Guerra. Este começa no Verão de 1944 e estende-se até ao final do conflito. Neste
período, a “neutralidade colaborante” acentua-se radicalmente, verificando-se uma progressiva
aproximação diplomática aos Estados Unidos da América. Esta aproximação, contudo, não

se deu sem a resistência do chefe do regime português, visto que, para Salazar, a presença da

“american way of life”(Severiano 2004) e da tão apelativa democracia americana na Europa,
se apresentava como uma ameaça para os Impérios Europeus, como o era o português. Apesar

disto e sendo esta aproximação necessária, quase que imposta pela aliança com a Inglaterra, in-

clusivamente, numa época em que a preocupação central era já o planeamento do pós-guerra,
Salazar acaba por ceder. A iniciativa inicial parte dos EUA, que pretendiam utilizar uma base

militar nos Açores, a de Santa Maria, visto que apesar de terem acesso às bases ocupadas pelos
britânicos para efeitos de guerra submarina, esta já havia sido ganha pelos Aliados, e os EUA

procuravam agora destinar esta nova base a uma função distinta, a de pertencer à enorme ponte aérea construída pela grande potência americana. Considerando a relutância do Governo
Português, previamente justificada, a resposta diplomática ao pedido da grande potência é
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adiada.
Simultaneamente, as relações diplomáticas com Inglaterra encontram-se numa fase de tensão,
conhecida como a “questão do volfrâmio”, pois Portugal havia resistido em decretar o embargo

de volfrâmio às potências centrais. Nesta fase, o governo Inglês chegou, alegadamente, a cola-

borar com os movimentos antirregime, algo que “os Aliados sempre desmentiram e recusaram
expressamente qualquer hipótese de fazer perigar o regime salazarista” (Mattoso 1994). Neste

contexto, Portugal vê-se forçado a ceder ao pedido britânico em Junho de 1944. Vendo a sua
aliança recuperada, o Estado Novo tenta ainda recorrer a Inglaterra com um ensaio de resposta
aos EUA, procurando o seu apoio em negar o pedido relacionado com a base dos Açores.

Contudo, Londres considera fundamental o apoio americano, tanto para o desfecho do conflito como para a reconstrução que se seguiria. Portugal vê-se então forçado a conceder a base
de Santa Maria aos EUA, ainda que provisoriamente.

Das negociações que ocorreram entre os dois países, o Estado Novo consegue ainda extrair

contrapartidas, como a devolução de Timor — colónia portuguesa que em 1941 havia sido
ocupada por Australianos e Holandeses e, a partir de 1942, pelo Japão — e a garantia da salvaguarda do regime de Salazar.

Concluindo, o processo de mutações que se verificou na política externa portuguesa deveu-se,
para além de à conjuntura internacional, ao malabarismo do Estado Novo, no respeitante às

decisões diplomáticas, que lograram sempre salvaguardar o regime e o Império. Na época dos
ventos democráticos e da enorme reorganização social, política e geográfica em que consistiu

o pós-guerra de 1945, tornar-se-ia impossível que o regime tradicionalista e autoritário institucionalizado nos anos 30 prevalecesse, sem se sacrificarem as relações diplomáticas e as liberdades individuais dos cidadãos portugueses. Inevitavelmente e apesar dos esforços da política

externa do Estado Novo — agora já localizados e explicados na conjuntura em que se inserem
— “não conseguiram, nem podiam conseguir, evitar romper-se os equilíbrios económico-sociais e políticos laboriosamente construídos nos anos 30 e o regime vive a sua primeira crise
séria” (Mattoso 1994). Contudo, tal como o fez através das manobras diplomáticas no decorrer

do segundo grande conflito, o Estado Novo provou a sua capacidade de “saber durar” (Mattoso
1994), prevalecendo durante os trinta anos que seguiram o fim da Segunda Guerra Mundial.
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3. A conjuntura da II Guerra Mundial e a ação
diplomática do Estado Novo refletidos na imprensa e propaganda
Com base naquilo a que nos propusemos cumprir na introdução, os capítulos I e II consistem
na procura de demonstrar a política externa Portuguesa, durante a II Guerra Mundial, como

inserida numa determinada conjuntura, em que trabalham numerosos fatores, sendo um dos

principais, o “malabarismo” que o Estado Novo se viu forçado a fazer, de modo a garantir a sua
continuidade e perante os imperativos das potências beligerantes, de forma a simultaneamente
manter a neutralidade e proteger o regime Salazarista. No decorrer do conflito mundial, “tudo

em Portugal era etiquetado em termos dos dois grandes blocos”(Barros 1993), algo que podemos extrair do II capítulo, no respeitante à diplomacia do regime nesta época, que se encon-

trava permanentemente ditada, para além de pelo interesse do Estado Novo, principalmente,
pelas negociações com as potências internacionais, das quais se destacaram, necessariamente,
a Inglaterra e a Alemanha, que “não deixaram de intervir no sentido de obter o máximo de
vantagens estratégicas, políticas, económicas e militares da posição portuguesa”(Telo 1990).

Este medir de forças reflete-se, necessária e mais evidentemente, no campo da opinião, em que
ambos os beligerantes procuraram obter o apoio às suas causas, apoios dos quais “dependiam
os resultados dos diversos aspetos da guerra surda, não pública e feroz que se travava nos bas-

tidores”, ou seja, na ação diplomática e ainda na vaga de espionagem que atravessou Portugal
durante a Guerra — através da imprensa e da propaganda.

Portugal torna-se espaço de empenhada propaganda estrangeira, “defendendo projetos políti-

cos antagónicos, incitando à tomada de posição face ao conflito (...)”(Telo 1990); “os alemães,
em primeiro lugar, e logo os ingleses e americanos, começam a bombardear a população por-

tuguesa com jornais, revistas, panfletos (…) que lhe trazem uma visão do mundo anormal e
perturbadora”(Barros 1993). Neste contexto, o país “fechado sobre si próprio e com reduzidos
meios de influência do exterior, abre-se de repente (…) e descobre com admiração que o mun-

do está em rápida mudança” (Barros 1993), o que força o Estado Novo gerir uma nova frente,
“obrigado a consentir, mercê das circunstâncias internacionais, que se desenvolvam aparelhos
de propaganda das forças beligerantes”, que punham em causa a estabilidade do regime.
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3.1. O novo panorama da opinião pública possível aquando
da gradual aproximação ao Eixo em vésperas da II Grande Guerra:
Tal como a política externa portuguesa foi vincadamente surpreendida pela eclosão da II
Guerra à escala mundial, também a imprensa portuguesa o foi. Contudo, antes de procedermos à análise do reflexo da conjuntura em que se insere a posição portuguesa durante este

conflito, na imprensa, é proveitoso que conheçamos aquilo que a precedeu, ou seja, aquilo com
que a nova conjuntura veio a romper – o fenómeno da opinião pública na década de 30.

A consolidação e institucionalização do ideário de Estado Novo, no decorrer dos anos 30,
sedimentou Portugal como um país rural — “Segundo o Censo de 1940, das 3 987 freguesias
existentes no país, cerca de 2 858 eram freguesias rurais com uma população que não excedia

os dois mil habitantes” e “51% dos indivíduos dedicavam-se à agricultura” (Telo 1990) —
isolado externamente e desigual internamente, assim como pouco desenvolvido ao nível da

industria e das tecnologias, comparativamente ao exterior — “por cada mil portugueses, em

1940, apenas 13 tinham rádios (…) sendo que nos 89 000 T.S.T.S existentes no país, cerca de

54% estavam localizados no distrito de Lisboa e 16% no do Porto”(Telo 1990). Nesta época,

49% da população portuguesa era analfabeta. É possível então concluir que, nestas condições,
a haver uma opinião pública de relevância, esta, “mercê das características da dominante rura-

lidade portuguesa”, era “um fenómeno quase exclusivamente urbano”(Telo 1990), e ainda que
o universo da política era algo exclusive de faixas determinadas da população, de condições
económicas e sociais excecionais.

Em acréscimo à já limitada condição deste fenómeno da opinião, o ideário do Estado Novo

alicerçava-se numa “nova noção de Estado, de participação politica e cívica.” (Telo 1990) —

o de que a Nação se sobrepõe agora aos interesses e liberdades individuais, aliado à ideia de

que “a maioria dos portugueses não pode e não deve envolver-se nos assuntos políticos” (Telo
1990), criando-se um “estado de legitimação nacionalista, de vocação paternalista, elitista e
autoritário”. Esta ideia foi fortemente propagandeada, de que é exemplo o artigo do jornal

Diário de Notícias, publicado a 2 de Setembro de 1939, referente ao anúncio oficial da neu-

tralidade portuguesa, em que, já nas vésperas da Guerra, se afirma “Mas a paz não poderá
ser para ninguém desinteressada ou descuidada indiferença. Não está no poder de homem
algum subtrair-se e à Nação, às dolorosas consequências da guerra duradoura e extensa (…) O
Governo espera que a Nação com ele colabore (…) e aceite (…) os sacrifícios. Diante de tão

grandes males, faz-se mister o ânimo forte para enfrentar as dificuldades: a da prova que ora
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der, sairá ainda maior a Nação.” (Diário de Notícias 2 de Setembro 1939).
Esta perspetiva política fundamentou o carácter ditatorial que o regime assumiu e serviu de

pretexto para a criação da Censura Prévia. Outros instrumentos de controlo foram sendo cria-

dos e movimentados de modo a determinar e condicionar a opinião pública, nomeadamente

a Direção dos Serviços Radiofónicos na Administração Geral dos Correios e Telégrafos, em
1933 e a União Nacional, em 1930 (que apesar de não lhe ser especificamente atribuída esta

função, desempenhava importantes papeis de controlo propagandístico) e ainda o ensino e a
igreja, que eram direcionados para incutir os valores morais e religiosos tradicionais, afetos ao
regime.

Em suma, nos anos 30, o Estado Novo consolidou um aparelho de controlo social e da mentalidade dos cidadãos portugueses, que em muito passou pela imprensa e pela propaganda afeta

ao regime. Contudo, esta viria a ser profundamente mutilada com a nova conjuntura internacional que acompanhou a II Guerra Mundial, forçando o regime salazarista a gerir ponderadamente, da mesma forma que o fez no respeitante à política externa, os propósitos do regime

com os imperativos das forças beligerantes, no respeitante à imprensa. Este novo panorama da

opinião pública-se assim se deve chamar, considerando todas a limitações impostas à mesma,
acima mencionadas — e da imprensa em Portugal, iniciou-se com uma aproximação ao Eixo
mesmo antes do conflito Mundial, com a eclosão da Guerra Civil Espanhola, em 1936.

Sabemos já que a velha aliança Luso-Britânica foi sempre um dos principais pilares da po-

lítica externa do Estado Novo, no entanto, com o decorrer do tempo o regime português

vai-se gradualmente afastando da Aliança e aproxima-se dos regimes autoritários europeus,
partilhando do mesmo “inimigo”, o comunismo. Esta identificação política é intensificada
com o incremento das relações diplomáticas juntamente com o aumento da sua influência no

território português, através de uma cuidada propaganda — “Foi a Alemanha nazi a grande

pioneira deste tipo de propaganda, (…) que a inicia logo em 1933 com transmissões de rádio

para o estrangeiro e edição de publicações em várias línguas. Contudo, só em 1936, esta ati-

vidade assume verdadeira expansão. A sua principal meta é clara: “dar uma imagem da nova
Alemanha que sirva os objetivos da política externa”” (Telo 1990). Esta aproximação econó-

mica, politica e cultural com Portugal faz com que, nomeadamente a partir de 1936, se sinta

uma forte propaganda alemã e italiana que procuram identificar os seus sistemas políticos ao
regime salazarista, em termos ideológicos (antidemocráticos e anticomunistas) e em termos
da prática política autoritária e bem-sucedida (que se focava nos mais variados temas como a
ordem social, a prosperidade económica, a estabilidade política, entre outros), esta propaganda
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tem em visa alguns públicos restritos como intelectuais, artistas e homens de negócios.

3.2. O desenvolvimento do aparelho de propaganda alemã:
No âmbito da intensa campanha propagandista do Eixo durante os anos 30 em Portugal, no
inicio da II Guerra Mundial, “a propaganda do Eixo “eclipsa” a inglesa, quer em qualidade

como em quantidade”(Barros 1993). Com a queda da França, a Alemanha começa a desen-

volver em Portugal uma forte campanha de propaganda que “alcança o seu ponto mais alto em

1941-43, quando conta com cerca de 70 funcionários permanentes e centenas de voluntários

em todo o país.”(Barros 1990), algumas instituições do Estado chegam inclusivamente a ser

focos de distribuição de propaganda nazi, como é o caso da Mocidade Portuguesa e da Legião
Portuguesa.

“Todos os esforços são feitos por identificar o regime autoritário do Estado Novo com
os regimes nazis. Veja-se a título de exemplo: as capas da revista A Esfera (germanófila
e com a qual colabora Ayala Boto) entre 1940 e 1941 apresentam, três vezes o retrato
de Salazar, quatro o de Carmona e três a Mocidade Portuguesa,; a 20 de agosto de 1942
ocupando duas páginas surge lado a lado a Mocidade Portuguesa e a Juventude Hitleriana (…)” (Telo 1990).

Outros exemplos da propaganda alemã em Portugal, neste período, encontram-se em anexo.

3.3. As correntes anglófilas:
Apesar da popularidade que o Eixo ganhou em Portugal no decorrer do conflito espanhol,
era essencial não por de parte a Aliança Luso-Britânica. Esta aproximação do Estado Novo
ao Eixo constituía, principalmente para os meios católicos, um motivo de preocupação por se

desenvolverem ideais como o racismo, o expansionismo imperialista, sistematicamente denunciados pela Igreja Católica. Com o empenho dos meios católicos em contrariar, quer as

iniciativas dos totalitarismos europeus, quer a visão redutora da crise internacional, lançam o
que se diz o elemento mais marcante das tomadas de decisão de posições externas do regime

salazarista: o “perigo espanhol” face ao respeito pela soberania portuguesa durante o conflito
interno de Espanha. Perante este “perigo espanhol” e numa conjuntura de conflito internacio-

nal, estando a Espanha fortemente condicionada pela influência crescente dos países do Eixo,
a Inglaterra tornava-se agora a única garantia da independência nacional, não deixando, no
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entanto, de existir uma certa desconfiança de que este país democrático e parlamentar pudesse
de alguma forma intervir e apoiar qualquer mudança política em Portugal.

Com o fim da Guerra Civil Espanhola e já com Franco no governo, não se deixou de notar
da parte dos representantes ingleses em Portugal uma preocupação face à influência da propaganda do Eixo no país, e com isto, a Inglaterra apostou no lançamento de propaganda que

não apelava tanto à posição do governo do Estado Novo, mas a certos indícios de radicalização
interna.

Considerando que até ao eclodir da Segunda Guerra Mundial o esforço inglês em Portugal

no âmbito da propaganda é muito limitado, devido à influência alemã, a Grã-Bretanha adota

a estratégia de procurar atingir um público tão alargado quanto possível; é neste contexto que
se aposta nas emissões radiofónicas, das quais se destaca a BBC, extremamente popularizada

em Portugal, um meio de propaganda ilustrado na imagem 1 dos Anexos, na página 22. Ao
mesmo tempo, surgiam os primeiros sinais a indicar que a luta entre as potências europeias

tinha já começado no campo da propaganda. Com a eclosão da II Guerra Mundial a causa

para que a Aliança Luso-Britânica se mantivesse de pé era a posição da igreja católica e a im-

prensa maioritariamente anglófila. A atitude do governo português obedecia a dois objetivos
principais: a salvaguarda da paz e a garantia da continuidade do regime no pós-guerra, e quanto à atividade beligerante no âmbito da propaganda, nos primeiros anos de guerra, o governo

português, inicialmente, não contraria as tendências anglófilas da imprensa portuguesa, assim
como não considera perigosa a atuação dos serviços de propaganda alemã.

Foi depois do verão de 1940, com a queda da França na mão dos alemães que Portugal faz uma

remodelação do Governo — perante a constante ameaça alemã e a possibilidade de entrada
da Espanha no conflito — procurando limitar a propaganda internacional na imprensa por-

tuguesa, considerando que esta exercia impacto sobre as suas relações internacionais. Salazar
mantém, agora, firme o seu desejo de manter Portugal fora da guerra, tendo sempre presente o

interesse britânico na neutralização da Península e sem fugir às obrigações da Aliança inglesa.

3.4. A reação estratégica do regime português
Não obstante toda esta estratégia propagandística proveniente das duas potências internacionais e que desafiou o autoritarismo e a continuidade da ideologia do regime Português da

época, também o regime procurou ripostar, de modo a salvaguardar a sua integridade e, acima
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de tudo, a sua posição de neutralidade, que em muito poderia ser ameaçada pela construção

de uma opinião pública significativa afeta a uma das frentes, opinião essa que o Estado Novo
tanto se empenhou em cingir ao máximo ao seu ideário. Esta resposta e tentativa de recuperar
algum controlo manifestou-se mais acentuadamente em 1940, quando, como referido ante-

riormente, o Governo adota uma diferente postura que, apesar de tarefa atribulada, se passa a

manifestar sobre a imprensa e, por sua vez, sobre o fenómeno da opinião pública portuguesa,
sendo isto prioritário em situações de maior tensão ao longo das negociações diplomáticas, em

que a Censura era orientada “para dirigir a imprensa dos momentos mais sensíveis ou difíceis”
(Barros 1993).

Não podendo impedir na totalidade a atuação dos instrumentos de propaganda estrangeira em

Portugal, restava ao Estado Novo tentar contrabalançar e equilibrar os mesmos, assim como

fazer prevalecer a sua própria propaganda, respeitante aos pilares do regime e ao seu ideário.
Neste contexto, no ano de 1943, é redigido um Boletim da União Nacional, onde se lê o seguinte:

“Rebentada a guerra, o país foi pouco a pouco avassalado pela propaganda dos beligerantes, e depressa se verificou um estado de saturação completamente deletério, do ponto de
vista nacional. A opinião pública portuguesa intoxicou-se (…) e hoje na sua maioria (…)
encontra-se na situação daqueles morfinómanos que, dominados pelas ilusórias miragens
dos estupefacientes, já quase não sabem distinguir a fantasia da realidade.” 1

Na mesma linha de sentido, o Secretariado de Propaganda Nacional e Serviços de Censura,
em colaboração com as polícias e alfândegas, visando proteger o Estado Novo, procura combater este palco de guerra propagandística que Portugal se havia tornado, considerando a sua

existência “um mal necessário e difícil de evitar por completo, mas que se procura controlar”
(Barros 1993).

Em termos de gestão da opinião pública, necessariamente alimentada pela propaganda dos be-

ligerantes desde o início do conflito, considerou-se fundamental para a estabilidade do regime
“evitar os ataques frontais a qualquer dos beligerantes”(Barros 1993), de modo a não inviabi-

lizar as relações diplomáticas e manter a neutralidade. Contudo, desde 1940 que se verificou
uma “declarada simpatia pelos Aliados”(Barros 1993), notória, por exemplo, numa folha não

1. Boletim Informativo da União Nacional, 5 de Agosto de 1943, ANTT, MAI, Pasta 530;
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titulada nem datada, que encontrámos colada do Diário da Manhã, denominado de Política

externa de Portugal, publicado pela Livraria Bertrand em formato de Boletim, que consul-

támos na Biblioteca Museu e Resistência, na qual se pode ler: “A Agência de Propaganda
Alemã publicou recentemente um panfleto que exibe, na capa, a Bandeira Portuguesa e uma

série de citações de escritores portugueses, as quais, isoladas dos respetivos contextos, parecem
desagradáveis para os Ingleses. Não desejamos, nem tampouco precisamos, de imitar essa manifestação tipicamente teutónica de mau gosto (…) para dar uma falsa impressão daquilo que
publicamos (…) limitar-nos-emos a citar as palavras do próprio Marquês, ditas ao Enviado

Inglês (…) em 1767, de que “entre Inglaterra e Portugal poderá haver pequenas questões do-

mésticas, mas, se alguém vier perturbar a paz da família, eles se unirão para defendê-la.” As
imagens 2 e 3 dos anexos, refletem também a afinidade e a influência da aliança luso-britânica
na imprensa portuguesa.

A Censura do regime enveredou, porém, pelo combate a esta tendência, por motivos respeitantes à manutenção das relações internacionais portuguesas, incitando à inclusão de “notícias
e factos provenientes das agências do Eixo, de modo a compensar a parcialidade natural da

imprensa portuguesa”(Barros 1993). Este é um dos inúmeros exemplos do malabarismo que,
ao longo de todo o conflito, o Governo Português foi forçado a fazer.

Por outro lado, o Estado Novo soube, para além disto, tirar proveito da situação portuguesa

nesta “guerra fria pelo controle da imprensa portuguesa” (Barros 1993). Nas épocas em que
os conflitos com Inglaterra se agravavam, no que diz respeito à guerra económica, o Governo
passou a utilizar a censura como “moeda de troca”, de forma a levar Inglaterra a ceder em de-

terminados aspetos. Esta abordagem estratégica reflete-se, por exemplo, no Boletim Interno
de Fevereiro de 1941, onde se afirma que “começam a ser sensíveis os prejuízos que resultam

para a economia nacional do bloqueio inglês (…) os serviços devem evitar cortar quaisquer
queixas ou alusão aos prejuízos resultantes do bloqueio, mas deverão suspender para o despacho da Direção o que os jornais sobre este assunto resolverem publicar.”(Telo 1990).

O Estado Novo, perante esta afronta à estabilidade nacional, soube ainda recorrer à imprensa

como um meio de combater a propaganda ativa dos beligerantes, publicando artigos que incu-

tissem a crença no Governo e que procuravam enaltecer a própria ação diplomática do regime.
Um exemplo desta ação é o artigo publicado no Diário da Manhã, jornal afeto do regime, a 7
de Novembro de 1940, no qual se lê o seguinte:

“Não está infelizmente, na nossa mão, impedir que nos atinjam as repercussões indiretas
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do conflito, contrariando o ritmo que impusemos à nossa actividade reconstrutiva (…),
nêsse como noutros aspectos, a Nação confia plenamente no Governo que, com mão
firme e decisão energética, lhe aponta o rumo a seguir. Ela saberá obedecer aos chefes em
cujas mãos depositou o seu futuro e que por êle respondem perante a História.”(Diário
da Manhã de 7 de Novembro de 1940).

Assim, podemos concluir que, nesta época, são notórios os condicionalismos impostos na im-

prensa oficial em Portugal, que serve de instrumento ao Estado Novo, vendo-se este ameaçado
pela ação ativa da propaganda dos beligerantes. Esta dimensão da propaganda e da imprensa
em Portugal, entre 1939 e 1945, acaba por refletir, aquilo que, em maior escala, se passa a nível

diplomático e internacional, o “malabarismo” que o regime Português soube efetuar, quando
submetido aos imperativos dos beligerantes.
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CONCLUSÃO
Retomando as duas problemáticas indicadas no capítulo introdutório do trabalho de pesquisa, que questionavam: que tipos de propaganda veicularam a imprensa portuguesa durante o
decorrer do conflito; como as usou o Estado Novo de modo a situar-se face às diferentes fases

desse mesmo conflito; concluímos que estas questões só podem ser respondidas quando analisados todos os fatores que para a elas trabalham.

Por um lado, no caso da política diplomática portuguesa, é fundamental conhecer o ideário
político, económico e social do Estado Novo, que havia sido institucionalizado em Portugal

na década de 30 e que veio a ditar os objetivos do regime, a extrair da política externa. Por
outro lado, é também fundamental conhecer quais os pilares em que esta política se determinou, dos quais é exemplo a aliança portuguesa com a Grã-Bretanha. Torna-se ainda crucial o

estudo dos imperativos das forças beligerantes e da importância estratégia de Portugal para
o conflito, que determinaram as três fases que a neutralidade portuguesa assumiu. Estas três

fases remetem para outro fator importante a ter em consideração, o de que a neutralidade foi
simultaneamente uma forma de manter o regime e uma prova que este deu de “saber durar”.

Todos estes fatores trabalharam para o entendimento do fenómeno da neutralidade portuguesa, fora outros aqui não mencionados, o que vem realçar a necessidade de conhecer as dife-

rentes perspetivas — económica, social, política, diplomática, etc. — para o entendimento de
toda a conjuntura em que este acontecimento se insere. Tendo estudado estes pontos, foi-nos
possível compreender as dinâmicas que se travaram em Portugal, a nível da Propaganda na
Imprensa e, portanto, responder às questões centrais do trabalho.

Respondendo à primeira questão, com base no capítulo 3, verificámos que, consoante a Guerra
foi sofrendo alterações a nível de hegemonia militar e política, também o foi a propaganda

na Imprensa em Portugal, que no início dava primazia aos Alemães e que mais tarde, com

o evoluir das relações diplomáticas portuguesas face ao conflito, passou a dá-la a Inglaterra.
Por outro lado, é manifestamente demonstrada na Imprensa portuguesa a sua tendência para
favorecer o Reino Unido, algo que se justifica pelas relações diplomáticas mantidas entre os

dois países. Posto isto, a propaganda dos beligerantes em Portugal trabalhou como uma arma
diplomática, refletida na Imprensa.

Considerando a segunda questão, verificámos que, tal como o fez nas medidas diplomáticas
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que tomou entre 1939 e 1945 — a destacar a de se manter um país “neutro” — o Estado Novo

soube gerir a propaganda que invadiu o país neste período de modo a salvaguardar o regime e
o Império, através da censura, do controlo do fenómeno da opinião pública que a propaganda

trazia consigo e ainda ao fazer ele próprio propaganda que o enaltecesse pelas suas decisões
diplomáticas.

Para finalizar, parece-nos oportuno referir que, para além da aprendizagem apofundada da

temática, permitida por esta iniciativa, a realização do trabalho foi de extrema utilidade a nível
de preparação intelectual e de experiência pessoal.
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ANEXOS

Reportagem sobre o início das

emissões da BBC em português.
Mundo Gráfico, n.º 23 de 1941,
pp.20-21.

Hemeroteca Municipal de Lisboa.

Publicidade da British Overseas Airways,
aludindo à "velha aliança" luso-britânica
em contexto de guerra.
Mundo Gráfico, n. 40 de 1940, p.31.
Hemeroteca Municipal de Lisboa.
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"Merry England". Breve artigo sobre
a participação das mulheres inglesas no esforço de guerra enquanto

os "homens cumprem o seu dever".

Mundo Gráfico, nº. 24, de 1941, p.21.
Hemeroteca Municipal de Lisboa.

“A guerra pode desfigurar a beleza mas ela ressurge sempre, mas eterna no seu esplendor,
recreada pelo sonho do homem.”
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Postal de propaganda alemã, alusivo à "Protecção e Segurança das pequenas nações" [1943].
Colecção de Carlos Guerreiro (disponível em
www.aterrememportugal.blogspot.pt/)

Postal de propaganda alemão "Hallô, Eu trago
as encomendas!" alusivo aos abastecimentos
destinados à Rússia [1942].

Colecção de Carlos Guerreiro (disponível em
www.aterrememportugal.blogspot.pt/)
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Imagem 6: Postal de propaganda alemã "Caminhos de tráfego livre para a Alemanha"[data

desconhecida]. Fonte: Colecção de Carlos Guerreiro (disponível em www.aterrememportugal.
blogspot.pt/)
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APRESENTAÇÃO DO TEMA
(módulos e unidades do Programa de História A)
O trabalho a ser elaborado tem por nome “A Educação a Bem da Nação: Reformas de Ensino
no Estado Novo (1936 – 1947)”, pertence ao módulo 7, unidade 2.5. Portugal: o Estado Novo
do programa de História A composto pelo site do ministério da educação.

PROBLEMÁTICA CENTRAL
É minha intenção apresentar neste trabalho de pesquisa as reformas tomadas na área do ensino durante o período de 1936-1947 num plano teórico e prático (quotidiano na Instituição

Lyceu Camões). Assim, tomo como problemática central desta pesquisa o que o ministério
da Educação do Estado Novo pretendia alcançar com as reformas no ensino tomadas (plano
teórico), e as ordens acatadas pela instituição Lyceu Camões como plano prático.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho de pesquisa realizado de acordo com o ponto 2.5 do módulo 7 de nome Portugal: o Estado Novo do programa da disciplina de História A composto pelo site do ministério

da educação, abordarei o tema da escolaridade liceal durante o Estado Novo, mais especifi-

camente os anos de 1936 até 1947, dado que durante tal época o ensino português tornou-se
subjacente aos interesses e valores do Estado vigente, sendo muitas vezes conotado como o
período áureo do ensino em Portugal durante o Estado Novo.

Analisando a capa do meu trabalho, este tem por título A Educação a Bem da Nação: Reformas

de Ensino no Estado Novo (1936-1947). A capa [imagem em Anexo] é também constituída por

uma imagem representativa da capa do Manual de História de Portugal criado por António

Mattoso, um dos grandes autores de compêndios durante a época do Estado Novo. O autor
será abordado num dos subcapítulos do trabalho.

Ao iniciar este trabalho de pesquisa foi minha intenção comprovar a partir do plano teórico e

do plano prático as reformas efetuadas por Carneiro Pacheco. Para tal dividirei o meu trabalho em dois capítulos principais, estes que se ramificarão em diversos subcapítulos, que com o

auxilio de fontes primárias como Diários do Governo, Discursos do Presidente do Conselho de
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Ministros, manuais escolares da disciplina de História de Portugal, e ainda fontes não primárias como uma vasta bibliografia de historiadores conotados explicarão as reformas executadas

na área do ensino e ainda a reformulação dos programas de ensino da disciplina de História de

Portugal, esta segunda demonstrativa do objetivo do Estado vigente para com os estudantes
do ensino liceal portugueses.

Durante a realização do trabalho os problemas encontrados foram poucos e facilmente ultrapassados, sendo que a maioria se originava com a documentação de cariz primário. A análise

de documentos primários é difícil, no entanto conjugada com o conhecimento de livros de
historiadores utilizados também durante esta pesquisa, as fontes primárias tornaram-se de
fácil análise, todavia indispensáveis ao trabalho.

Assim, o meu trabalho começa com uma breve contextualização das quatro grandes reformas
executadas na área do ensino liceal que tomaram lugar em Portugal durante a época do Estado

Novo, partindo depois para uma análise profunda do que realmente foi “o período áureo da
educação em Portugal”.

As Quatro Grandes Reformas no Ensino durante
o Período do Estado Novo
Após a queda da I República Portuguesa em 1926, um novo estado nasceu, vigorando em Por-

tugal durante um longo período de tempo (1930-1974). O novo estado era marcado por um

profundo autoritarismo que se alastrou a todas as áreas de governo, sendo uma delas o ensino.
A educação do jovem português passou a ser dominada por uma raiz doutrinal que, presentemente, se apresentava tanto no espaço escolar como no seio da família e da comunidade, de

forma a interiorizar intrinsecamente nos jovens um modelo de sociedade. Deste modo, através

de “práticas discursivas de carácter moralizante” (Rosas 1996, 286) o Estado Novo pretendia
instaurar uma disciplina de doutrinação das mentes, subordinando os corpos e inculcando
valores.

De forma a aperfeiçoar o sistema educativo, que desde cedo era dominado por uma forte presença autoritária do Estado, realizaram-se quatro importantes reformas no ensino.

De forma a aperfeiçoar o sistema educativo, que desde cedo era dominado por uma forte presença autoritária do Estado, realizaram-se quatro importantes reformas no ensino.

Entre 1930 e 1936, dá-se a primeira reforma no ensino, que, devido a um governo recém-formado, denota-se um certo desnorte na ação governativa, esta assentou sobretudo no des230

mantelamento de concepções e representações práticas da escola republicana.

A segunda, e também a mais bem sucedida, reforma no ensino durante o Estado Novo desenvolve-se entre 1936 e 1947, sobre a administração do ministro da instrução pública António

Carneiro Pacheco, que revendo, criticamente, a reformada anteriormente executada, tenta edi-

ficar a escola nacionalista, na qual através de um discurso instrutivo e educativo, formam-se
consciências. Metáforas como molde (“ o mestre é o modelador das almas, um escultor das no-

vas gerações” (Rosas 1996, 288)), hortícolas (“a criança é uma planta, o professor o jardineiro”
(Rosas 1996, 288)), passaram a fazer parte do quotidiano do estudante português. “A imagem

da educação no Estado Novo ficou associada a algumas das medidas tomadas durante este

período” (Rosas 1996, 288), das quais se podem destacar a adoção da designação de Ministério da Educação, a imposição do livro único, a criação da Mocidade Portuguesa, e a Obra das
Mães pela Educação Nacional.

A terceira reforma no ensino, administrada por Fernando Pires de Lima, mais tarde substi-

tuído por Francisco Leite Pinto, é executada entre 1947 e 1960, tratando-se de “um processo
de acomodação do sistema educativo às realidades sociais e económicas emergentes do pós-guerra” (Rosas 1996, 288), centralizado no ensino liceal e técnico.

Entre 1960 e 1974, inicia-se a quarta e última reforma no ensino, administrada por Inocêncio

Galvão Teles, esta é marcada por uma forte onda política de protestos que levou a uma inevitável abertura do sistema educativo.

No final da quarta reforma, foi diagnosticado em Portugal um substancial atraso educacional,
causado, definitivamente, por quatro grandes perspetivas adotadas na ação educativa: uma

lógica de compartimentação do ensino (manifestada na separação dos sexos e grupos sociais);
uma concepção de realismo pragmático; redução da escolaridade obrigatória e, consequentemente, a redução do nível de competências dos professores; e ainda uma política de centralismo
administrativo, concretizada através de um reforço dos mecanismos de inspeção.

Assim, durante 1930 a 1974 o ensino em Portugal não fora mais que o reflexo de um governo
autoritário, marcado pela figura de António de Oliveira Salazar.
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1. O “Período Áureo” da Educação em Portugal
1.1. Os Valores Salazaristas
“Salazar centrou toda a sua teoria e ação políticas num conjunto de medidas limitado e
coerente de valores absolutos aos quais tudo subordinava.” (Reis 1990, 333).

O Presidente do Conselho de Ministros partilhava, como muitos dos intelectuais coevos afe-

tos ao Estado Novo, de uma visão pessimista em relação ao período republicano, este que
propagou sobre a Nação Portuguesa a perversão mental e moral.

Neste cenário, António de Oliveira Salazar lançou, quase como que uma terapêutica, uma
“revolução mental e moral de valores”. Tal promessa ficou assinalada num dos seus discursos

quando afirma: “(...) sempre que olho para o futuro (...) eu vejo nitidamente não se estar cons-

truindo nada de sólido fora de uma revolução mental e moral nos portugueses de hoje, e de
uma cuidadosa preparação das gentes de amanhã.” (Salazar 1961, 93-94).

Como objetivo final o Ditador pretendia através desta inflexão de valores restaurar o optimismo português e a sua coragem. Para isso cria um meticuloso plano de difusão que consistiu

num aparelho escolar devidamente controlado e reformado pelo Estado (especial atenção para
as Lições de Salazar publicadas em prol dos valores defendidos), com particular interesse no

ensino primário; de um grande organismo de propaganda e informação censurada e ainda da
família e da Igreja Católica.

Portugal tinha entrado em rutura com os valores exaltados pela I República, os valores e tradições de liberdade de pensamento eram agora repudiados. O objetivo supremo da ação política
de Salazar recaía sobre a tradição da autoridade, subordinando tudo ao valor de ordem: “Na
Ordem, pelo Trabalho em prol de Portugal” (Salazar 1937, 43).

Com a inflexão de valores tomada pelo Ditador, “Deus, Pátria, Autoridade, Família e Trabalho”
passaram a ser máximas respeitadas por todos os portugueses.

Deus nasce não como um ente religioso, mas como fundamento de uma ordem ética. A re-

ligião é demarcada como um “antídoto” contra filosofias do materialismo e do pragmatismo,
outrora defendidas pela I República. Através de Deus e da Igreja, como nova ideologia pedagógica, Salazar tentou enfraquecer o comunismo e os seus militantes.

Quanto à Pátria, esta é entendida como a integridade territorial e moral de uma Nação “com
a qual estabelecemos uma relação semelhante à do filho com a mãe” (Reis 1990,335-336). A
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Pátria é denotada como um instrumento a favor de um Estado autoritário escondendo um

propósito expansionista, sendo que é definida pelo Ditador como a “soma das realizações materiais e morais das gerações passadas” (Salazar 1961, 378).

A Autoridade é aceite como indispensável à defesa dos interesses da coletividade e como prin-

cipal fonte para um governo forte. De acordo com António de Oliveira Salazar a autoridade
deveria impor-se face à liberdade, visto que esta impossibilita a estabilidade necessária a um

governo eficaz. “Só a prevalência da autoridade sobre a liberdade permite a paz e a ordem, a
confiança e o crédito”(Reis 1990, 336) de um Estado.

Com o conceito de família é também abordado o conceito de escola, pois ambos são meios
de transmissão dos valores morais e de tradição. A família tipicamente portuguesa é vista aos
olhos do Estado Novo como a garantia da moral, consistência e coesão de todo o social. É
ensinado que uma boa família devia conter a autoridade do pai, o respeito dos filhos e o pudor
da mulher, a qual não deveria trabalhar fora do lar.

Por último, o trabalho deve apenas proporcionar o suficiente para a satisfação das necessidades
básicas, e não deve nunca ser descurado. Em Portugal valorizou-se durante a época do Estado

Novo o ideário de ruralidade, visto que o País em si era já extremamente ruralizado e de precoce industrialização.

Assim revista toda a nova tábua de valores instaurada pelo Estado Novo é possível afirmar
que a reforma mental e moral que tomou lugar em Portugal com o advento do Estado Novo

consistiu em “formar mentalidades prontas a obedecer e a servir, com espírito de disciplina e
de sacrifício, sabendo temperar a resignação com trabalho (...)” (Reis 1990, 338).
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1.2. A ação de Carneiro Pacheco –
Criação do Ministério da Educação Nacional
Na obra de Carneiro Pacheco, na qual o ministro cumpriu cabalmente o papel que lhe foi atribuído pelo regime exaltando os seus valores educativos, ficou conhecida a lei de 11 de Abril de

1936,1 intitulada “Remodelação do Ministério da Instrução Pública”. Nesta menciona doze
bases do ensino a serem transformadas, das quais apenas as mais importantes serão expostas.

A primeira base, sendo também a mais importante, refere: “O Ministério da Instrução Pública

passa a denominar-se Ministério da Educação Nacional”. A mudança de nome de “Instrução”
para “Educação” demostra o privilegiar da Educação de um pendor pedagógico mais amplo

(conduta salazarista), face à Instrução introduzida pelo ensino da I República. A primeira base
reduz a um nível minimalista as capacidades intelectuais do jovem português, que deveriam
passar apenas por ler, escrever e contar, visto que assim seria mais simples transmitir valores
cristãos e nacionalistas, exaltados pelo regime em vigor.

Pela segunda base é instituída a Junta Nacional da Educação, órgão destinado à resolução de

problemas intrínsecos à formação do carácter, ao ensino, à cultura e à ciência. A criação deste

organismo é imperativa ao regime, sendo que esta se desdobra em sete secções de trabalho e a
mais importante denomina-se “Educação Moral e Física”. Tal, prova novamente o privilegiar
do culto instruído pela Ditadura e, consequentemente, pelo ministro Carneiro Pacheco.

As bases que se seguem (III, V, VI) dedicam a sua atenção ao professorado e à sua instrução
em prol de um Estado Corporativista.

Sobre programas e livros de ensino foram criadas as Bases IX e X, respetivamente: “Serão re-

vistos os quadros das disciplinas e respetivos programas em todos os graus de ensino” e “Nos
estabelecimentos de ensino de todo o País, com exclusão dos superiores, haverá um único

compêndio para cada ano ou classe das disciplinas de História de Portugal, História Geral e

Filosofia, bem como (...) de Educação Moral e Cívica”. Ao promulgar as leis mencionadas, o

regime apoderava-se de um instrumento poderoso de transmissão de conhecimento. Assim,
poderiam regulamentá-lo para que, nas referidas disciplinas, a sua expressão particular fosse
uniformizada como a única forma de educação, legando facilmente a ideologia do Estado
Novo.

A partir da Base XI a militarização dos jovens portugueses é assumida, quando é afirmado:
1. Decreto-lei nº1941, Diário do Governo, I Série, nº84, 11 de Abril de 1936
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“Será dada à mocidade portuguesa uma organização nacional e pré-militar que estimule o
desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação de carácter, e a devoção à Pátria
e a coloque em condições de poder concorrer eficazmente para a sua defesa”. Tal declaração

confirma um plano político dentro do plano educativo a ser reformado. António de Oliveira
Salazar pretendia eficazmente combater os órgãos da oposição em Portugal, para tal criou cé-

dulas, entre as quais a mocidade portuguesa que, organizadas à imagem dos exércitos de jovens
italianos e alemães, deveriam incutir aos jovens valores nacionalistas e patrióticos.

Assim, esta “Remodelação do Ministério da Instrução Pública” feita pela mão do ministro

Carneiro Pacheco, seguidor fiel da doutrina salazarista, comporta uma reforma em prol dos

valores defendidos por Salazar, como o nacionalismo exacerbado, o patriotismo e a devoção
a Cristo. A lei promulgada a 11 de Abril de 1936 dá inicio ao que será, mais tarde, o período
áureo do Estado Novo na educação.

1.3. A Reforma de Carneiro Pacheco no Ensino Liceal –
Mudanças na política educacional do Estado Novo
Antecessora da reforma do ensino primário, a reforma no ensino liceal foi promulgada a 14
de Outubro de 19362 pela mão de Carneiro Pacheco. Esta concretizou-se com o intuito de

melhorar a política educacional implementada a 2 de Outubro de 1926, data da assinatura do
Estatuto da Instrução Secundária pelo ministro Ricardo Jorge.

A reforma de Ricardo Jorge alterou profundamente o esquema implementado pela I Repú-

blica. Começou por reduzir em um ano a escolaridade liceal total, passando esta a ser de seis
anos, em vez de sete. Assim, o Curso Geral manteve os cinco anos. No entanto, aos Cursos

Complementares de Ciências ou Letras é-lhes retirado um ano, passando estes a serem ministrados em apenas um ano letivo. As disciplinas pertencentes a cada Curso foram também

alteradas, “atribuindo-se o “lugar primacial” ao ensino do Português: “antes de tudo e acima de
tudo, o conhecimento da nossa língua, do nosso povo, da nossa Pátria.”(Carvalho 2998,740).

Esta medida, embora revogada várias vezes, não surtiu efeitos positivos. O Governo defensor
da instrução mínima, do ler, escrever e contar, decidiu pela dificultação da entrada no ensino
liceal, encerrando até alguns estabelecimentos como o Liceu da Horta.

Numa tentativa de melhoramento da política educacional dos liceus em Portugal, todavia continuando a privilegiar um ensino centrado no saber ler, escrever e saber contar, este é um dos
2. Decreto-lei nº27084, Diário do Governo, I Série, nº241, 14 de Outubro de 1936
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aspetos que Carneiro Pacheco mudará durante o seu mandato.
Pretendendo integrar o ensino liceal “na missão educativa da Família e do Estado para o desenvolvimento harmónico da personalidade moral, intelectual e física dos Portugueses, nos

termos da Constituição”,3 o ministro estreitou os objetivos deste ensino para uma mera finalidade específica de dotar os Portugueses de uma cultura geral útil para a vida. Tal exigiu uma
simplificação do esquema escolar.

Carneiro Pacheco abandona a bifurcação dos Cursos Complementares e junta-os num curso

igual para todos, distribuindo-o por três ciclos: “o 1º Ciclo, essencialmente prático e descritivo,
constituído pelos três primeiros anos; o 2º Ciclo, teórico e experimental, por mais três anos, o
4º, o 5º e o 6º; e o 3º Ciclo, de um só ano, o 7º, que visará a sistematização mental e a síntese

de todos os conhecimentos adquiridos, em volta de novos centros de estudo.” (Carvalho 2008,
774).

Com a entrada de Cordeiro Ramos para a Pasta da Instrução as medidas repressivas começaram a acentuar-se.

Cordeiro Ramos aplicou medidas austeras, como a cessão das funções dos reitores de todos
os liceus a 22 de Abril de 1930, medida que foi revogada no prazo de um ano (9 de Abril de

1931), devido a rumores de tumultos e revoltas no sector do ensino liceal. O ministro passou a

considerar, que para o bom andamento do ensino, seria preferível que os reitores de cada Liceu,
selecionados pelo Governo, escolhessem livremente os seus colaboradores. Todavia, as condi-

ções sociais do nosso País tal não sugeriam. O Governo viu-se obrigado a aplicar penas citadas
no artigo 248º4 numeradas de 1 a 9, sendo respetivamente: advertência, repreensão verbal

ou por escrito, repreensão publicada no Diário de Governo, multa até 15 dias de vencimento,
suspensão do exercício e vencimentos de 5 a 30 dias, suspensão de 30 a 180 dias, inatividade

do exercício por um a dois anos com metade do vencimento ou sem vencimento algum, transferência para outro Liceu e demissão.

A ação disciplinar do ministro alastrou-se também ao domínio dos alunos sendo as penas mais

graves a 5ª e a 6ª, respetivamente: exclusão da escola por um período indefinido de tempo, e
exclusão definitiva da escola.

3. Artigo 1.º do decreto-lei nº27084, Diário do Governo, I Série, nº241, 14 de Outubro de 1936, p.1236
4. Artigo 248º do decreto-lei nº 7558, Diário do Governo, I Série, 18 de Junho de 1921.
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O período da censura e do medo estava instalado no ensino liceal, e a 18 de Dezembro de 1931,
legalizou-se com a assinatura do novo Estatuto do Ensino Secundário. Nele reformaram-se

também programas liceais, a implementação obrigatória do uso do caderno diário, a regulação
do exercício das funções dos reitores e a instalação de postos meteorológicos nos Liceus, pro-

vando assim “o carinho com que a Ditadura tem tratado os seus Liceus” (Carvalho 2008, 745).
Durante o mandato de Carneiro Pacheco, pouco fora alterado relativamente as medidas em

cima mencionadas. A grande preocupação deste ministro sempre foi o culto dos heróis, a
exaltação patriótica e a prática das virtudes cristãs (anexo com ilustrações da época), estas enquadradas no ideal educativo do Estado Novo.

As grandes alterações feitas durante a sua política, comportam a reforma do ensino liceal para

as mulheres “visando a sua missão natural”. As alunas deveriam assistir a aulas “de educação
familiar”, estas eram divididas em 12 sessões que continham em si matérias de culinária, educação física, e canto coral.

A simplificação dos programas liceais é ainda uma das suas grandes obras. Carneiro Pacheco
decidiu assingelar o processo de exames escolares abolindo as provas orais.

Em suma, comparando perspetivas e evoluções do sistema de ensino liceal durante o perío-

do do Estado Novo é possível afirmar-se que de acordo com o ideário do ministro Carneiro
Pacheco “nos Liceus bastava saber umas coisas, desarticulados os conhecimentos entre si pela

escolha do ensino por disciplinas, que permitissem satisfazer a um exame com poucas exigências e obter com facilidade uma carta de aprovação.” (Carvalho 2008, 776).

1.4. Depois da partida de Carneiro Pacheco –
O Governo dos Ministros Mário de Figueiredo
e Caeiro da Mata (1940 – 1947)
“Carneiro Pacheco manteve-se na pasta da Educação durante quatro anos e meio, e sempre se comportou como executor admirável do pensamento de Salazar. “Deus, Pátria, e
Família” foi o lema de toda a sua atuação (...)” (Carvalho 2008, 778).
Como obra máxima da sua carreira como ministro criou a Mocidade Portuguesa, um exér-

cito de jovens semelhante ao padrão executado pelo Fascismo Italiano e Nazismo Alemão,
impondo-lhes assim valores patrióticos e bélicos. Tudo quanto executou, compreendia uma

ação, direta ou indireta, sobre a moldagem das mentes de adolescentes e crianças portuguesas,
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consequentemente, secundarizando, na sua atuação, o ensino superior e técnico.

No entanto, e apesar de ter cumprido cabalmente o seu dever, Carneiro Pacheco acabou exonerado das suas funções a meio do ano das Comemorações Centenárias a 28 de Agosto de
1940.

Depois da partida de Carneiro Pacheco sucederam-lhe dois ministros da Educação Nacional,
Mário Figueiredo e Caeiro da Mata, ambos professores catedráticos nas Faculdades de Direito
de Coimbra e Lisboa, respetivamente.

Tanto Mário Figueiredo como Caeiro da Mata fizeram apenas pequenas alterações às leis

aplicadas por Carneiro Pacheco na área da educação. O tempo que se vivia era de vigilância,
com o despoletar da II Guerra Mundial em Setembro de 1939, naturalmente, os ministros não
se preocuparam com invenções pedagógicas.

Destaca-se na obra de Mário de Figueiredo os pequenos retrocessos feitos face à política de
Carneiro Pacheco, tal como a distinção entre Curso Geral e Cursos Complementares, avalia-

das por Carneiro Pacheco como “pedagogicamente irreais”, os cursos passam agora a vigorar
novamente. O ministro tentou ainda realizar uma reforma mais ampla, mas esta revelou-se
um fracasso.

Outros retrocesso significativos à política do seu antecessor, deram-se no campo da formação
dos professores primários e da Mocidade Portuguesa. Na última secção, devido a indícios

de um funcionamento não correto do organismo, tornava-se agora necessário criar medidas
contra “certos desatinos e traições dos jovens filiados”(Carvalho 2008, 780).

Mário de Figueiredo volta também a valorizar o ensino técnico e universitário, este que se

encontrava precário devido à sua não desenvoltura. A sua obra foi continuada pelo ministro
sucessor Caeiro da Mata, que durante o seu mandato, ocupou-se do ensino universitário como

principal preocupação. No ensino liceal restituiu à normalidade a política dos exames, abolindo o anonimato. No decreto datado de 21 de Outubro de 1944 justifica a sua ação afirmando
que tal lei desprestigiava toda uma classe de funcionários, “ferindo-os injustamente”.5

Durante o governo de Caeiro da Mata, uma polémica é levantada em relação à coeducação,
inexoravelmente repudiada pela Ditadura Nacional, e, consequentemente, não praticada em
quase todas as escolas, primárias, particulares e liceus.

5. Decreto-lei nº34053, Diário do Governo, I Série, 21 de Outubro de 1944, p. 999
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Todavia foi no ensino liceal, “num clima de repressão calculada e sistemática” (Carvalho 2008,
782), que a oposição a este decreto despoletou, quando foi lançado um inquérito sobre a temá-

tica, pelo Diretor-Geral do Ensino Liceal Riley da Mota. Ao tomar conhecimento do caso, o
Ministério da Educação publicou uma resposta imediata afirmando que não pretendia mudar
a política atual das escolas, defendendo-se com a exaltação de valores cristãos: “O Criador
ordenou e dispôs a convivência perfeita dos dois sexos somente na unidade do matrimónio”.6

O Diretor-Geral do Ensino Liceal foi obrigado a colocar-se numa situação de inatividade das
suas funções, declarando-se voluntariamente aposentado.

Assim, tornava-se cada vez mais arcaica a política de Carneiro Pacheco e dos seus sucessores Mário de Figueiredo e Caeiro da Mata. Após um período áureo na área da educação em

Portugal, os ministros lidavam agora com um Portugal diferente do da década de 30 expostos

a novos desafios e obstáculos, muitos deles comportados pelo inicio da II Guerra Mundial,
guerra tal em que tentávamos arduamente manter a nossa posição de neutralidade.

2. O ensino da História de Portugal durante o Estado Novo
2.1. História de Portugal – Uma disciplina reinventada pelo Estado Novo
No imenso domínio do ensino da História aos diferentes graus de escolaridade, a História de
Portugal constitui ainda hoje um terreno particularmente sensível, dado que é através do seu

ensino que é transmitido às novas gerações a memória do seu povo. Consequentemente, o
terreno do ensino secundário ocupa um dos campos de maior complexidade.

O papel atribuído à História no ensino durante o Estado Novo teve, ao longo dos anos, diferentes graus de importância.

Entre 1926, com o início da Ditadura Militar, e 1936 deu-se em Portugal a primeira reforma

na área do ensino, pela mão de Ricardo Jorge e mais tarde Carneiro Pacheco. Durante este
período os reformadores pretendiam já consolidar o ensino como mais tarde o fora conseguido

pela reforma de Carneiro Pacheco em 1936, todavia tal ato falhou sendo apenas atingido com
sucesso a elaboração de novos planos de estudo.

O fracasso da primeira reforma deveu-se, no entanto, às diferentes orientações políticas de
6. Resposta de Pio XI à pergunta do Diretor-Geral se deveria ou não existir a coeducação, publicada no jornal da Igreja
O Novidades
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diversas matrizes ainda existentes no interior dos órgãos da cúpula do regime.

Entre 1926 e 1936 o ensino da disciplina de História de Portugal nos liceus era inexistente,
podendo até afirmar-se que “apesar da história ser considerada importante no quadro do Estado Novo, o certo é que não se poderá dizer, à partida, que se lhe dava grande significado no

quadro curricular desta primeira grande reforma.” (Torgal 1996, 440). Considerava-se que o

papel patriótico e a formação ideológica dos jovens portugueses deveriam executar-se através do fortalecimento da estrutura social do liceu, consequentemente a Mocidade Portuguesa
constituía um organismo fundamental para este efeito. Acreditava-se também que os liceus

deveriam ser chamados após um grande vulto da história da pátria, celebrando-se todos os

anos uma festa em nome do seu patrono, para que assim o seu exemplo de vida fosse relembrado pelos alunos.

Em substituição da disciplina de História de Portugal, nasceram, no Estado Novo, disciplinas
que deveriam promover o patriotismo e o colonialismo português (“O professor (...) imprimirá
ao ensino o sentido colonial e corporativista.”)7 que tinham por título Educação Moral e Cívica e Organização Política e Administrativa da Nação.

A fragilidade desta primeira reforma é comprovada pelos temas abordados no programa de

História Geral ao longo das classes, intensamente marcado pelas diversas fações políticas existentes no Governo. Temas como “O Socialismo: Carlos Marx”, “A Evolução das ideias políti-

cas e sociais do século XIX” e ainda “O Desenvolvimento da instrução popular e alargamento
do direito operário”8 eram ensinados respetivamente na 5ª classe e na 7ª classe.

Em 1936 esta conjuntura alterou-se, dando à disciplina de História de Portugal um novo pro-

tagonismo nos currículos escolares. A reforma foi efetuada por Carneiro Pacheco e mantida

pelos seus sucessores Mário de Figueiredo e Caeiro da Mata até 1947. Durante este período,
com especial atenção para o ensino liceal, o objetivo do Estado era o de “formar uma mentali-

dade corporativa” no quadro da “missão educativa da Família e do Estado”,9 logo a História da
nossa Pátria revelar-se-ia importantíssima para a concretização do mesmo.

Entretanto, as comemorações do duplo centenário de 1940 – A fundação do País e a Restau-

ração da Independência – cujos trabalhos arrancaram em 1938, vieram apenas contribuir para
7. Art. 33º do decreto-lei nº27084, Diário do Governo, nº241, 14 de Outubro de 1936, p. 1241
8. Decreto-lei nº25426, Diário do Governo, 6 de Outubro de 1934, pp. 1805 e 1826
9. Decreto-lei nº27084, Diário de Governo, nº241, 14 de Outubro de 1936.
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uma maior exaltação, no ambiente escolar, dos valores patrióticos e nacionalistas defendidos
pelo Estado Novo.

Devido às agora inexistentes forças políticas de diversas matrizes no Governo (a oposição
era agora clandestina), foi possível realizar a segunda grande reforma no sistema de ensino

português, elaborando planos de estudo que inculcavam já valores salazaristas nos jovens portugueses.

Para tal, procedeu-se a uma “orientação de uma escola ativa” de obrigatória adoção por parte
dos professores, estes que deveriam concretizar “centros de interesse para o ensino” no “meio

ambiente”.10 Também os manuais utilizados passaram a possuir um lugar de relevo nas preo-

cupações do Governo. Acreditava-se que para além dos meios audiovisuais também o aspeto
gráfico (ver Anexo) dos compêndios deveria ser tido em causa, visto que eram tão importantes
como a mensagem que pretendiam transmitir: “a excelência da doutrina”.11

Assim, é possível concluir que o discurso pedagógico adotado pela segunda grande reforma

executada ensino liceal português nos manuais História, Educação Moral e Cívica e Organi-

zação Política e Administrativa da Nação era caraterizado por “uma retórica em que a necessidade de construir efeitos de sentido, “verdades”, fazeres persuasivos dotados de uma certa

eficácia, preenche uma função relevante, a de encenar a sua credibilidade.” (Reis 1990, 342).

2.2. Disputa de Manuais para a disciplina de História de Portugal
“Nos anos quarenta desenrolou-se uma violenta polémica entre dois autores de manuais
de História, ambos afetos ao Estado Novo, mas defensores de estratégias pedagógicas
nacionalistas bem diversas.” (Reis 1990, 342).
António Mattoso, autor de livros únicos para o liceu, e A. Martins Afonso, autor do compêndio da disciplina de Organização Política e Administrativa da Nação, divergiam na maneira
como a História de Portugal devia ser ministrada aos estudantes portugueses. Para A. Martins

Afonso a História de uma Nação deveria ser ensinada revelando a realidade dos factos, não

omitindo vitórias nem derrotas da Nação em tempos de guerra e conquista. Contrariamente,
António Mattoso defendia uma pedagogia centrada no ensino único e exclusivo das verdades

que “serviam a Pátria”, não abordando tudo aquilo que pudesse prejudicar a grandiosa imagem
do País.

10. Decreto-lei nº27084, Diário do Governo, nº241, 14 de Outubro de 1936, p.1241
11. Decreto-lei nº27084, Diário do Governo, nº241, 14 de Outubro de 1936, p. 1267
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“Envereda-se, deste modo, por uma pedagogia ultranacionalista”(Reis 1990, 344), marcada

explicitamente no ensino da disciplina de História. O objetivo do regime tornou-se claro
nesta época procedendo-se a uma modelação da mentalidade corporativista e nacionalista dos

jovens estudantes portugueses. Simultaneamente, executou-se um combate às versões derrotistas e pessimistas de episódios da História, apagando igualmente o ideário do Liberalismo.

Analisando o compêndio de António Mattoso é possível observar que a ocorrência da palavra
“decadência” na descrição da História de Portugal é bastante rara. Na sequência desta, o autor
refere-se a Portugal utilizando inúmeras vezes metáforas como “o império quinhentista do

Oriente”. Com tal obtêm-se uma propositada exaltação da vertente nacionalista no ensino – o

ideário de um Portugal “grande” onde as colónias a nós adjacentes nos eram indispensáveis
para o desenvolvimento económico.

Sendo assim, é possível proceder à especificação de alguns dos períodos contidos dentro do

programa de História aprovado pelo Governo. António Mattoso caraterizava o período da
Monarquia Constitucional como sendo apto a conflitos, misérias e desordem, consequentemente também os últimos dias da Monarquia foram criticados pelo autor, a situação era descrita como “uma miséria política que contaminava o País” (Mattoso 1993, 427-428).

O discurso pedagógico de António Mattoso é, no entanto, levado ao limite, quando aborda o

regime do Estado Novo. Nas últimas páginas do seu compêndio, exaltou-se de modo sistemático os êxitos do regime em campos como a economia, a política de transportes, o estabeleci-

mento da ordem e da autoridade pública. Nesta secção, contrária à anteriormente mencionada,
o regime é visto como uma salvação para um Portugal em queda (“a renascença da Pátria”).

Quanto ao manual criado por A. Martins Afonso é notória uma prevalência de uma narrativa
linear dos acontecimentos históricos do País, ainda que, tal como António Mattoso, exista
uma preferência pela palavra “declínio” em substituição do vocábulo “decadência”.

Surpreendentemente, similar a António Mattoso também A. Martins Afonso modifica completamente o seu discurso quando aborda o período do Estado Novo. A. Martins Afonso era
também um seguidor do regime e dos seus valores e como tal encara o Estado Novo como uma

renascença da Pátria, “como uma restauração equiparável aos grandes momentos da epopeia
nacional” (Reis 1990, 347).

Ainda assim, e apesar do compêndio criado por A. Martins Afonso — História de Portugal
Resumida — ter sido apreciavelmente avaliado pelo Governo do Estado Novo, anos mais tarde
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devido a uma reclamação efetuada ao Ministro da Educação por António Mattoso, o livro de

A. Martins Afonso foi retirado do mercado, tornando-se António Mattoso o grande autor de
livros escolares durante o regime de António de Oliveira Salazar.

3. O Lyceu Camões
3.1. Um olhar sobre o Lyceu Camões
Com o início dos anos 1930, a política educacional até então desenvolvida é erradicada e, consequentemente, substituída por uma exaltante de práticas menos liberais e mais coerentes com
o ideário defendido pelo regime vigente.

No ano letivo de 1935/1936 eliminou-se o regime de coeducação no Lyceu. Tal ato foi justi-

ficado pela reduzida frequência feminina do Lyceu, perto de uma centena, enquanto que, em
contraste, a população masculina, chegava perto de um milhar.

O fim do regime de coeducação e a progressiva intervenção da Mocidade Portuguesa na vida
escolar são exemplos de uma reforma educativa em prol dos valores cristãos defendidos por
António de Oliveira Salazar.

Entre os anos de 1937 e 1950 foi reitor no Lyceu Camões o professor Manuel Duarte Frazão.
Após a sua nomeação governativa a sua ação na instituição produziu uma imagem pública
cada vez mais associada com os ideários defendidos pelo Estado Novo. É durante o seu reitorado que um professor do Lyceu, de nome Adelino Costa, escreveu e publicou o primeiro

manual aprovado da OPAN (Organização Política e Administrativa da Nação), uma disciplina criada pela reforma efetuada por Carneiro Pacheco, onde se procedia objetivamente a uma
formatação dos ideários políticos dos jovens estudantes portugueses.

Em 1941 é visível o reforço do papel da Igreja nas escolas, incluído a instituição Lyceu Ca-

mões. Símbolos e ícones são espalhados pelas salas de aula de modo a apresentar aos alunos a
fé católica. Simultaneamente, surgiram ainda os denominados serões para trabalhadores, atividades lúdicas e culturais instauradas pelo Estado Novo de maneira a controlar o tempo livre
dos habitantes portugueses. Alguns destes tomaram também lugar no Lyceu.

O reitorado de Manuel Duarte Frazão chegou ao final devido ao anacronismo em que colo-

cara a instituição. Neste período o Lyceu Camões perdeu vários docentes, visto que a maioria
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estava envelhecida, tal foi o caso de Rómulo de Carvalho.
Manuel Duarte Frazão foi substituído por o seu sucessor Joaquim Sérvulo Correia, este que
administrou o Lyceu Camões durante 24 anos (1950-1974), o qual foi também o último reitor
desta instituição.

“Sérvulo Correia ilustrou bem as funções de “delegado do governo” que o cargo de reitor
revestia”(Nóvoa 2003, 421). Durante o seu reitorado procurou retirar o Lyceu Camões do

anacronismo em que se encontrava, todavia sem nunca se separar de um conjunto de aspetos
ligados à disciplina/ordem e também de uma regulamentação severa da vida no Lyceu.

Uma das preocupações principais do reitor foi o assegurar da qualidade do ensino/aprendiza-

gem, deixando aos professores margem de manobra para que estes pudessem desenvolver os
seus projetos pedagógicos.

A análise da influência do Estado Novo na atividade quotidiana do Lyceu Camões permite
constatar o impacto dos valores autoritários do regime na mesma instituição. Tal é comprovado, como mencionado acima, pela exaltação da fé católica, com a distribuição de símbolos e

ícones pelas salas de aula; pela eliminação do regime de coeducação; e ainda pela participação
intensa nas atividades da Mocidade Portuguesa.

3.2. Análise de Castigos aplicados
aos alunos durante o reitorado de Sérvulo Correia
Após uma procura pelos arquivos do Lyceu Camões foram achadas as pastas portadoras de

inúmeras ordens de serviço ditadas pelo reitorado de Sérvulo Correia (1950-1974). As ordens
de serviço encontradas são demonstradoras de uma área repressiva da política liceal — os castigos aplicados aos alunos frequentadores do Lyceu. Simultaneamente o tópico aqui explorado
restaura a temática no primeiro capítulo mencionada - a instauração por Cordeiro Ramos e

o implacável mantimento por Carneiro Pacheco dos graus de castigos a alunos e professores
aplicados.

Assim, a partir da análise de três castigos inimagináveis, comportados no período inicial do

reitorado de Sérvulo Correia (1951-1952), é possível afirmar a fidelidade prestada por parte do
Lyceu Camões ao Estado a que estava subjugado.
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O primeiro castigo (ficheiro original em anexo com o título “Castigo nº 1”) sujeito a análise

data de 13 de Dezembro de 1951 e tem por infrator o aluno Carlos Alberto Ribeiro Caspar.
Ao aluno em questão foi aplicada a pena 4ª do Estatuto do Ensino Liceal (4 dias de suspensão
da frequência das aulas).

O acontecimento tomou lugar num espetáculo intitulado “Teatro da Mocidade” no Teatro da
Trindade — imediato informador da presença constante da Mocidade Portuguesa no quotidiano do Lyceu — onde o aluno acima indicado por um ato de rebeldia “foi extremamente

incorrecto para com algumas senhoras, dirigindo-lhes termos soeses.”12 . Tal é revelador da extrema incoerência do castigo aplicado, porém também revelador do papel da disciplina/ordem
exaltada nos espaços liceais. Os alunos eram vigiados e controlados nas atividades escolares
intensamente ligadas aos valores defendidos pelo Estado, sendo que o mau comportamento
era severamente punido.

Também sujeito a análise, o segundo castigo (ficheiro original em anexo com o título “Castigo

nº 2”) datado de 26 de Fevereiro de 1952 tem por infrator o aluno Júlio Carolino da Silva.
Ao aluno em questão foi aplicada a pena a pena 4ª do Estatuto do Ensino Liceal (8 dias de
suspensão da frequência das aulas).

O ato tomou lugar no próprio Lyceu quando o aluno, “vestido carnavalescamente”,13 com-

pareceu em terreno escolar, todavia e apesar de impor uma gabardine longa que encobria a
infração cometida.

Adeptos de uma ordem inflexível o Lyceu Camões demonstra mais uma vez, a partir da fonte
primária acima mencionada, que qualquer ato perturbador do bom funcionamentos das aulas

era severamente reprimido e censurado pela direção. Consequentemente, os alunos estadonovistas frequentadores do Lyceu viviam a sua escolaridade num clima de terror e medo instaurado pelos altos membros do Governo de António de Oliveira Salazar.

O último castigo (ficheiro original em anexo com o título “Castigo nº 3”) a ser analisado data

de 18 de Março de 1952 e tem por infratores António da Conceição Filipe Nunes, José Manuel Franco Tavares e João Carlos Gonçalves Campos. Aos alunos mencionados foi aplicado
12. Citação da ordem de serviço nº31, datada de 13 de Dezembro de 1951 — Arquivos do Lyceu Camões
13. Citação da ordem de serviço nº69, datada de 26 de Fevereiro de 1952 – Arquivos do Lyceu Camões
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pela reitoria da escola a pena 3ª do Estatuto do Ensino Liceal (repreensão).

O acontecimento tomou lugar no pátio-norte do Lyceu quando os alunos referidos se envol-

veram num conflito físico que “provocou um espetáculo pouco agradável e nada edificante para
os quantos que a ele assistiam”. 14

A análise da presente ordem de serviço permite afirmar que tal ato de rebeldia, ainda contemporaneamente partilhado por muitos, foi repreendida pela direção de uma forma ligeira comparada com as infrações anteriormente analisadas. O ato de violência física partilhado pelos

alunos foi apenas sujeito a uma repreensão por parte do reitor, o que prova a incoerência dos
castigos aplicados durante a época de Sérvulo Correia.

Contrária às ordens de serviço acima mencionadas foi ainda encontrado nos arquivos do Lyceu
Camões um documento (ficheiro original em anexo com o título “Ordem de serviço nº97”)

publicado pelo reitor onde é efetuada a revisão da conduta do bom comportamento dos alunos, dado que, nos presentes anos, os castigos aplicados aumentaram subitamente.

O documento portador de várias regras subjacentes aos valores salazaristas seguidas fielmente
pelo Lyceu Camões, demonstra a submissão educativa em que o ensino liceal se encontrava.

Assim, após a análise das fontes primárias ainda contemporaneamente preservadas no Lyceu,
é possível afirmar o anacronismo e severidade em que a educação liceal mergulhou, prejudicando incoerentemente todos os alunos que, por rebeldia ou acidente, prejudicassem o normal
funcionamento do quotidiano escolar.

14. Citação da ordem de serviço nº78, datada de 18 de Março de 1952 – Arquivos do Lyceu Camões
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CONCLUSÃO
Com a análise das reformas efetuadas por Carneiro Pacheco mantidas mais tarde, após a sua

saída do governo, por Mário de Figueiredo e Caeiro da Mata, é possível concluir que o ensino liceal estava totalmente subjugado aos valores de “Deus, Pátria e Família” defendidos por
António de Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros.

Com o primeiro capítulo deste trabalho, cujo teor é teórico, é possível afirmar-se que os

estudantes portugueses eram submetidos a uma formação de uma mentalidade nacionalista
e corporativista, ensinada não só através de disciplinas próprias para este efeito criadas pelo

governo como a Organização Política e Administrativa da Nação e ainda a Educação Moral
e Cívica, como também por organizações sociais como a Mocidade Portuguesa.

Ainda, com o segundo capítulo deste trabalho é possível observar que o ensino da História

de Portugal mudou radicalmente no programa proposto pelo Ministério da Educação, sendo
apenas ensinadas as verdades que serviam a Nação, tal é comprovado pelo último subcapítulo, onde se faz uma análise profunda do manual de História de Portugal criado por António
Mattoso, seguidor leal dos valores exaltados por António de Oliveira Salazar.

Como afirmação dos factos mencionados sobre a reforma efetuada por Carneiro Pacheco, é
procedido ainda, no 3º Capítulo ao estudo de fontes primárias fornecidas pelo Lyceu Ca-

mões, nelas são encontradas os severos e incoerentes castigos aplicados aos alunos durante o
reitorado de Sérvulo Correia, o último reitor do Lyceu.

Assim, após a realização deste trabalho é possível afirmar-se que o período áureo da educa-

ção em Portugal deu-se sobretudo no ensino primário e liceal, devido ao consequente abandono do ensino superior e técnico desprezado pelo governo. Através dos vários organismos

devidamente controlados pelo Estado, tais como as disciplinas de Educação Moral e Cívica e
Organização Política e Administrativa da Nação, e a presença constante da Mocidade Portuguesa no quotidiano escolar, eram inculcados aos jovens portugueses valores salazaristas que
deveriam manter-se na idade adulta, para que nunca questionassem o Estado.
A Educação foi mais que a mera Instrução, a Educação foi Formação.
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INTRODUÇÃO

O tema que nos propomos apresentar tem como título Tendências culturais: entre o naturalismo
e as vanguardas e corresponde à segunda alínea do capítulo 1.5 (Portugal no primeiro pós-guerra) que está compreendida na unidade 1 (As transformações das primeiras décadas do
século XX) e no módulo 7 do programa de História A do 12º ano (Crises, embates ideológicos
e mutações culturais na Primeira Metade do século XX).
É nossa intenção analisar o tema Vanguardismo Português, tentando entender em que medida
é que o Vanguardismo Europeu do início do século XX o influenciou, em que aspetos é que divergiram e em que aspetos particulares é que o Vanguardismo Português se mostrou inovador,
relacionando a vertente artística com a vertente social e todos os acontecimentos que marcaram a rutura com um estilo académico naturalista predominante. Assim sendo, a problemática
que nos propomos resolver ao longo deste trabalho é a seguinte: “No contexto das vanguardas
europeias, como avaliar o percurso do 1º Modernismo Português? Quais os artistas e autores deste movimento e que percursos os aproximam (ou afastam) das vanguardas europeias?
Houve algum artista que se possa considerar verdadeiro precursor1 das ruturas (mesmo antes
do movimento europeu)?”. Esta questão desdobra-se numa hierarquia de questões subsidiárias
que comporá a abordagem, de acordo com os tópicos acima mencionados.
Ao longo deste trabalho, retrataremos o Modernismo através da vida e obra de Amadeo de
Souza-Cardoso. Começaremos por abordar o surgimento das vanguardas a nível europeu, seguidamente, apresentaremos o panorama de Portugal, através de capítulos sobre a persistência
de um estilo predominante e a rutura para com esse estilo. Posteriormente, será apresentada
uma biografia cuidada de Amadeo de Souza-Cardoso, artista do 1º Modernismo que preten1. Que ou quem vem à frente. = dianteiro ≠ traseiro; Que ou quem vem adiante de alguém para anunciar a sua chegada;
Que ou quem anuncia ou prevê um acontecimento futuro; Que ou quem é o primeiro a apresentar determinadas ideias
ou ações = pioneiro, prógono. Disponível em http://www.priberam.pt/DLPO/precursor [consultado a 2015/04/15]
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demos estudar com este trabalho, seguindo-se capítulos que trarão à luz conclusões a tirar da
biografia e da obra do artista.
Como metodologia, decisão tomada em conjunto com a minha tutora e com a minha professora, decidimos partir de um estudo de caso e discorrer sobre as características vanguardistas
da obra, ou seja, a obra escolhidaserá a fonte de informação primordial para todo o trabalho.
Assim, será posta em prática uma metodologia de trabalho diferente da utilizada no trabalho
realizado para a disciplina de História no ano passado, por exemplo.
O título do nosso trabalho inspira-se numa frase retirada do volume 12 da História da Arte em
Portugal – Pioneiros da Modernidade, presente na página 70 do livro: “Santa-Rita interessara-se em Paris pelos futuristas e, tal como eles, talvez quisesse adotar a linguagem cubista para
exprimir a “simultaneidade de estados de alma”.”
A imagem presente na capa [Anexo 21] foi retirada do artigo do jornal Expresso, escrito por
Manuela Goucha Soares, na qual constam Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa e Almada
Negreiros, respetivamente, da esquerda para a direita, e o fundo é composto por duas obras de
Amadeo de Souza-Cardoso: Galgos, de 1911, e Sem Título (ZINC), de 1917. [Nota do editor:
Por motivos de uniformização editorial a imagem referida pode ser consultada no Anexo 21].
Na elaboração deste trabalho deparamo-nos com dificuldades na escolha da obra para análise,
visto que a obra de Amadeo é bastante vasta. A escolha da obra Natureza Viva de Objetos, de
1913, prendeu-se essencialmente com o nosso agrado e com a ideia de que a obra e o excerto
“Pode dizer-nos a que escola de pintura pertence?” Princípio da resposta: “Eu não sigo escola
nenhuma. As escolas morreram. Nós, os novos, só procuramos agora a originalidade. Sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista? De tudo um pouco. Mas nada disso forma uma
escola.” (Gonçalves 1986, 72). se complementam mutuamente, que são ambos materializações
de um espírito, de uma forma de estar, aos quais a obra de Amadeo não escapou. Ainda assim,
acrescentámos um capítulo que pretende fazer um “panorama” da obra do artista, focando-se
nas suas hipotéticas fases que, neste trabalho, serão representadas por quadros do autor.
Procedemos à reescrita deste trabalho após sugestões dadas pela professora e pela orientadora.
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1. A Origem das Vanguardas — Sinais de rutura a nível europeu

O termo “vanguarda” significa, no seu sentido literal, a “primeira linha de um exército, em
ordem de batalha”.2 No caso da arte modernista, o vanguardismo começou a ser a designação
para o movimento de inovação estética em que foi mais saliente a descontinuidade do que a
evolução relativamente à cultura até então predominante (Público 2004, 8549). Assim se entende que este movimento de arte modernista do século XX tenha repudiado todos os cânones
académicos estabelecidos, numa espécie de “batalha” contra o antigo, contra o academismo, o
que justifica a utilização da palavra “vanguarda” e a adaptação ao termo “vanguardismo”. Ou
seja, deu-se uma revolução estética, onde se rompeu com a ordem clássica dos séculos antecedentes. Esta revolução, já antecipada pelo simbolismo e pelo impressionismo no trabalho das
formas, “foi buscar as suas origens ao século XVIII, que introduziu a sensibilidade pessoal do
artista na génese da obra de arte” (Bernard 1999, 6).
Os grandes movimentos artísticos do século XX desenvolveram-se essencialmente na Europa
e sobretudo em França, país que gozava de uma relativa prosperidade (Bernard 1999, 6).
Em 1905, reuniram-se no Salão de Outono obras “escandalosas”, fauvistas,3 que contrariavam
por completo as convenções académicas estabelecidas, favorecendo o experimentalismo e a
afirmação da modernidade. Nas obras pertencentes a este “ismo”, pode verificar-se uma maior
valorização da cor, entendida como elemento fundamental da estruturação e narração pictórica, e como veículo de expressão das emoções do artista (Bernard 1999, 14). Exemplo deste
movimento é o quadro Mesa Posta, de Henri Matisse, de 1908, no qual, em relação a outro
quadro com o mesmo nome, do mesmo artista, mas datado de 1897, se nota que é dada à cor
uma clara importância, como meio de expressão das emoções do artista (ver Anexo 2).

2. in Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível na Internet:
http://www.infopedia.pt/$vanguarda-(arte) [consultado a 2015/04/15].
3. Em francês “fauve” significa “fera”.
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Tal como espelha a frase “A arte não é um capricho do artista, é a expressão da inquietação
do Homem”(Bernardo Viana), os movimentos pictóricos que emergiram no século XX, refletiam a inquietação generalizada dos indivíduos, cingidos aqui na inquietação dos artistas que
executavam as obras; “refletiam as incertezas sociais, a expansão demográfica, as revoluções
científicas,4 a filosofia de Nietzsche, a psicanálise” (Bernard 1999, 6). A partir desta frase pode
ainda concluir-se o que já foi supramencionado: uma vez que “a arte é a expressão da inquietação do homem”, é evidente que nas obras as emoções do artista serão um aspeto a valorizar.
Já Álvaro de Campos afirmava em Ultimatum –
“(b) Em arte: Abolição total do conceito de que cada indivíduo tem o direito ou o dever
de exprimir o que sente. Só tem o direito ou o dever de exprimir o que sente, em arte, o
indivíduo que sente por vários. Não confundir com “a expressão da Época”, que é buscada pelos indivíduos que nem sabem sentir por si-próprios. O que é preciso é o artista que
sinta por um certo número de Outros, todos diferentes uns dos outros, uns do passado,
outros do presente, outros do futuro. O artista cuja arte seja uma Síntese-Soma, e não
uma Síntese-Subtração dos outros de si, como a arte dos atuais.”, o que vem confirmar
o que já foi suprarreferido.
O facto de, nesta altura, ter existido um fracionamento ininterrupto em diferentes “ismos”
(que correspondiam a diferentes “movimentos”), espelhavapor um lado a diversidade e a efervescência desses movimentos, mas por outro, o rigor com que se organizavam e instalava-se
uma nova atitude marcada pela centralização no sujeito (o artista) e já não no objeto (a obra
de arte), e pelas várias experiências que conduziram aos vários “ismos” (Gonçalves (1986), pp.
94 e 95). Estas “vanguardas” lutavam contra a arte académica e meramente decorativa, através
da “exaltação e da reestruturação dos planos e das cores, quer através da decomposição ou da
4 A teoria da relatividade exposta por Einstein em 1905 — que modificava a posição do homem no universo, e a sua
percepção do tempo e do espaço, e seguidamente, na década de 1940, a física nuclear aplicada.
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compressão das formas” (Bernard 1999, 6 e 7), como é visível, por exemplo, nos quadros fauvistas de Matisse, expressionistas de Munch, cubistas de Picasso, abstracionistas de Kandinsky
e surrealistas de Dalí (ver Anexo 3).
1.1. Persistência do Naturalismo em Portugal durante o século XX

De acordo com Rui Mário Gonçalves em Pioneiros da Modernidade (Gonçalves 1986, 34),
não se consegue entender a arte moderna portuguesa sem se ter em mente a permanência do
gosto naturalista, que ainda se fazia sentir em Portugal no início do século XX. Nesse sentido,
pensamos ser importante abrir este capítulo com uma definição de naturalismo, a par de esclarecimentos acerca da realidade sociopolítica do país.
Com base na estética realista, o naturalismo “assentou numa vontade firme de reproduzir a
realidade” (Matias 1986, 29) onde o indivíduo se inseria. A adesão a este movimento, em
Portugal,em meados de oitocentos, foi extraordinariamente forte, perdurando para além do
início do século XX, “correndo paralelamente à pintura dos primeiros modernistas portugueses” (Matias 1986, 29), que com dificuldade se impuseram no meio artístico nacional (Matias
1986, 29).
Em Portugal, não existiu realismo nem impressionismo,contrariamente ao que se verificou no
resto da Europa, o que fez com que o naturalismo, ao persistir ainda no início do século XX,
impedisse que uma possível transformação da linguagem pictórica surgisse mais cedo. Com o
virar do século, Portugal tinha já visto emergir as ideias republicanas que se opunham à monarquia que estava em vigor no país, o que contribuiu para o aparecimento do Partido Republicano Português.5 Este partido, fundado em 1876, identificava o rei e os seus governos como
a “decadência nacional”, invocando, por outro lado, o “verdadeiro patriotismo” de Camões, por

5. “A alternativa ao regime estava no populismo nacionalista e anticlerical do Partido Republicano.”, in Ramos 2012, 553
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exemplo, e afirmando que a monarquia era incapaz de fazer ressurgir o país.6 Motivo de revolta tinha sido também o caso do Ultimatum inglês, no qual a Inglaterra impunha a Portugal a
retirada das suas forças expedicionárias das zonas dos territórios africanos, em que os ingleses
tinham interesse (Ramos 2012, 550 551). O Governo Português cedeu7 e uma vaga de revoltas percorreu o país (Ramos 2012, 552): nomeadamente a revolta republicana de 31 de janeiro
de 1891, no Porto.8 O monarca, apreensivo com a situação e o seu desenrolar, chamou novas
personalidades ao governo (Ramos 2012, 556), mas nem mesmo isso acalmou a multidão. O
resultado de tão agitado período foi a implementação da ditadura chefiada por João Franco,
(Ramos 2012, 556, 557, 558 e 559) nomeado pelo próprio rei, o que desencadeou o assassinato do rei D. Carlos e do filho e príncipe herdeiro, a 1 de fevereiro de 1908 (Ramos 2012, 572).
A neutralidade temática e modesta expressividade do movimento naturalista permitia que a
burguesia portuguesa, frequentadora dos salões de artes de Lisboa, com ele se identificasse
(Gonçalves 1986, 33), uma vez que eram representados temas fiéis à realidade e à experiência.
Exemplo disto é o quadro de Columbano Bordalo Pinheiro O Grupo de Leão (ver Anexo 4)
de 1885, onde é retratado um encontro entre pessoas da elite portuguesa da época, com a máxima aproximação à realidade. Tome-se ainda como referência o caso do pintor José Malhoa
(1855-1933), que é um dos que mais claramente exemplificam a fixação do gosto naturalista
durante o século XX, em sucessivas gerações, qualquer que fosse o regime político vigente. O
seu quadro, Os Bêbados (ver Anexo 5), de 1907, que esteve exposto no mesmo ano em Paris,
foi um fracasso face ao desenvolvimento artístico e pictórico que já se fazia notar em França,
6. Neste sentido, foi escrita por Alfredo Keil e Henrique Lopes de Mendonça uma marcha, A Portuguesa, no âmbito
das manifestações patrióticas que se fizeram sentir em 1890. Relacione-se com o que foi supramencionado o excerto da
letra do Hino Nacional “Levantei hoje de novo os esplendores de Portugal”, onde se referiam às “glórias” passadas do
povo português” (Ramos 2012, 552).
7. O Governo cedeu, assinando um tratado a 28 de maio de 1891 com Inglaterra, a respeito do “mapa cor-de-rosa”.
8. Nesta revolta organizaram, localmente, aventureiros e sargentos, à revelia da direção do PRP, conseguindo “levantar”
800 soldados. Ficaram registados 10 mortos e não foi registada resistência.
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na época (Bernard 1999, 6). Em contrapartida, em Portugal, o mesmo quadro, apresentado
em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, dois anos mais tarde, teve êxito imediato,
assim como em 1911, em plena efervescência da revolução republicana. Esta revolução ficou
marcada pela proclamação da República, a 5 de outubro de 1910, que, com a ascensão do Governo Provisório, teve como principais medidas a separação da Igreja do Estado, as leis sobre
a família, nomeadamente através do Registo Civil obrigatório e a passagem do casamento a
contrato puramente civil, e ainda leis sócio laborais, com a instituição do descanso semanal
obrigatório aos domingos e o direito à greve. No entanto, o parlamentarismo defendido integralmente pelos republicanos originou uma enorme instabilidade governamental, assistindo-se à formação de 5 governos em 16 anos.
Em 1917, a obra O Fado (ver Anexo 5), de Malhoa, datada de 1910, obteve igualmente imenso
sucesso uma vez exposta em Portugal (Gonçalves 1986, 34). Antes de falecer, Malhoa foi homenageado com a criação de um museu com o seu nome, nas Caldas da Rainha. E em 1933,
ano em que faleceu, foram comemoradas, por todo o país, “todas as efemérides possíveis, com
várias exposições e numerosos artigos”(Gonçalves 1986, 34).
Desta forma se confirma o que se tem vindo a revelar neste capítulo: a burguesia portuguesa
estava apegada ao naturalismo, que era mesmo fomentado pela 1ª República, a par do
academismo, característica essencial do naturalismo. Nem mesmo o seu aparecimento tardio
em Portugal demoveu o gosto pelo género (Gonçalves 1986, 35), as obras de Columbano
e de Malhoa permaneciam grandemente apreciadas e havia uma identificação por parte da
burguesia com os temas naturalistas (o povo e os seus costumes) e com a modesta expressividade
representados nas obras (Gonçalves 1986, 38).
É ainda de salientar a inexistência de museus de arte moderna já no decorrer do século XX, uma
vez que a clientela particular e oficial se manteve de acordo com o academismo e o formulário
naturalista. E, consecutivamente, os diretores do Museu Nacional de Arte Contemporânea
foram sempre indivíduos mormente interessados na arte oitocentista (Gonçalves 1986, 39).
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1.2. Sinais de rutura na arte portuguesa face ao
Naturalismo a partir de 1911

Abre-se este capítulo a fim de esclarecer quais os artistas e autores do 1º Modernismo em
Portugal e de entender se o percurso deste movimento em Portugal se afastou ou aproximou
do movimento europeu.
A partir da segunda década do século XX, “a arte portuguesa entrou subitamente em consonância com os movimentos vanguardistas europeus” (Gonçalves 1986, 49). Exemplos disso são
a Exposição Livre, em 1911, os Salões dos Humoristas, desde 1912, as revistas Orpheu, em 1915, e
Portugal Futurista, em 1917, a presença dos Delaunay em Portugal, entre 1915 e 1917, a vinda
dos bailados de Diaghilev, em 1917, e a experiência dos bailados portugueses (Gonçalves 1986,
41).
Coincidente com a importante rutura política que se dá no início do século XX, é o corte de
gerações e uma aproximação aos costumes artísticos que se faziam sentir em Paris (Silva 1995,
369).
Tal como aconteceu em Paris com o Salão de Outono, em 1905, a Exposição Livre, em 1911, e
a I Exposição dos Humoristas, em 1912, são consideradas o arranque do modernismo português
(Silva 1995, 369).
Manuel Bentes (1885-1961), Eduardo Viana (1881-1967), Francisco Smith (1881-1961),
Domingos Rebelo (1891-1975), Emmerico Nunes (1888-1942), Francisco Álvares Cabral
(1887-1947) e Alberto Cardoso (1881-1942) promoveram a Exposição Livre, onde expuseram
paisagens e naturezas-mortas, de pouca importância para o percurso de cada um dos autores,
uma vez que o promotor, Manuel Bentes, negou tratar-se de obras “impressionistas”, pois tratavam-se de obras de um “incipiente tardo-naturalismo” (Silva 1995, 369). Apesar do fracasso
da Exposição, é, desde logo, importante salientar que “o mais importante pintor português da
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primeira metade do século”, Amadeo de Souza-Cardoso, sobre quem abriremos capítulo mais
adiante, recusou participar nesta exposição, afirmando “estar em absoluto desacordo com os
seus amigos compatriotas que marcham numa rotina atrasada (...). Tudo o que para ali se fez
é medíocre aparte raras coisas” 9. Como resposta ao desejo de supremacia dos que queriam
ser livres, a Academia de Lisboa organizou uma exposição de pensionistas de Estado, onde
expuseram Francisco Franco, Henrique Franco, Dordio Gomes e Santa Rita, igualmente irrelevante (Silva 1995, 369). Desta forma se nota “a incompreensão absoluta e a incapacidade de
acompanhamento de Amadeo” (Silva 1995, 369).
Ao contrário do fracasso da primeira exposição, o I Salão dos Humoristas, presidido por Manuel
Gustavo Bordalo Pinheiro no Grémio Literário, foi um êxito (Silva 1995, 370). O auditório,
entusiasmado, elogiou sobretudo Cristiano Cruz (1892-1970), mas também José de Almada
Negreiros (1893-1970), assumindo desde logo o que os separava dos mestres oitocentistas: a
simplificação da linha, a liberdade da composição em relação à narratividade, a eficácia das
cores claras e contrastantes, a articulação da figura com o fundo, atenuando a noção de perspetiva.
Ainda em 1912, foi realizada uma exposição no Teatro Nacional por Leal da Câmara (18761948), regressado de Paris, onde tinha colaborado com o parisiense Assiette au beurre.10 Não
mais modernas que as do Grémio Literário, as obras deste artista criavam,no entanto, uma
linguagem estética diferente (Silva 1995, 370).
Completamente dependente do que fora o naturalismo em Portugal e da grande adesão que
este teve, como já se pode notar no capítulo anterior, o modernismo foi pobre e confuso, nunca
se libertando das consequências diversas destes dois eventos inaugurais. Amadeo de Souza-Cardoso, contrariamente e por isso considerado “estrangeiro”, abandonou por completo a
9. Carta contemporânea a seu tio.
10. L’Assiette au beurre é um jornal ilustrativo satírico francês aberto aos designers sensível às ideias socialistas e anarquistas.
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prática de caricaturista e de ilustrador moderno (Silva 1995, 370).
Em Portugal, entre 1914 e 1915, efervescia uma energia contagiante e uma animação violenta
que colocou o país na única situação de contemporaneidade em relação ao resto da Europa: o
início da I Guerra Mundial trouxe de novo a Portugal Amadeo, Santa Rita, Armando Basto,
José Pacheko, Eduardo Viana e, para exultação de muitos, o casal Robert e Sonia Delaunay
(Silva 1995, 372). Desta forma, o país ficou com dois polos fortíssimos no que dizia respeito
à arte: o polo norte com Amadeo, Viana e o casal Delaunay e o polo sul onde se encontravam
não só Almada e Santa-Rita Pintor, mas também Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, o
que veio a gerar uma relativa autonomia em relação a cada polo, não deixando nunca, ou quase
nunca, margem para a fusão de ambos (Silva 1995, 372).
Em Lisboa, emergiu o projeto da revista Orpheu, que teve a publicação de dois números em
1916, demarcado por Sá-Carneiro e Pessoa e com o contributo de Almada e Santa-Rita: “Céu
em fogo” e “Manicure” de Sá-Carneiro, “Ode triunfal” de Pessoa, Frisos de Almada e uma série
de quatro hors-textes de Santa-Rita. Inovadores, criaram, acima de tudo, uma maneira de estar
(Silva 1995, 373).
Em Vila do Conde, na “La Simultanée”, a casa do casal Delaunay, onde também residia Viana,
Sonia e Robert deixaram-se cativar pela forte realidade da cultura camponesa portuguesa que
iam descobrindo, a par de uma luz que a ia revelando (Silva 1995, 373).
Além do círculo de Orpheu e de “La Simultanée” havia Amadeo, artista que será abordado mais
profundamente no capítulo 2. Amadeo de Souza-Cardoso – Vida, formação e percurso.
No fim deste primeiro capítulo, entende-se que o percurso do 1º Modernismo Português se
afastou do percurso europeu. Pelas datas se confirma que o modernismo em Portugal surgiu
por intermédio de artistas portugueses que frequentaram os ateliers de Paris, tal como Eduardo Viana, Manuel Bentes e Emmerico Nunes, e que trouxeram para Portugal as novas ideias
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artísticas francesas. No entanto, o percurso dos “novos” portugueses corresponde ao percurso
dos “novos” de tantas nacionalidades que se reuniram em Paris, tal como será abordado no
capítulo 2.5 Comparação/relação com obras e autores europeus, acerca de Amadeo de
Souza-Cardoso especificamente.
2. Estudo de caso

“Perguntara-se: “Pode dizer-nos a que escola de pintura pertence?” Princípio da resposta:
“Eu não sigo escola nenhuma. As escolas morreram. Nós, os novos, só procuramos agora
a originalidade. Sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista? De tudo um pouco.
Mas nada disso forma uma escola.”” (Gonçalves 1986, 72).
A escolha deste pequeno excerto prende-se essencialmente com a ideia de que é a materialização de um espírito, de uma forma de estar à qual Amadeo não se mostrou indiferente. Assim,
a análise que será feita da obra do artista pretende confirmar “o impressionismo, o cubismo, o
futurismo e o abstracionismo”.
2.1. Amadeo de Souza-Cardoso — Vida, formação e percurso

O objetivo deste capítulo é entender de que forma é que a vida e o percurso de Amadeo de
Souza-Cardoso pode ter feito deleum precursor das vanguardas europeias.
Nasceu em Manhufe, na paróquia de Mancelos, concelho de Amarante, filho de José Emygdio
de Sousa Cardoso e Emília Cândida Ferreira Cardoso, a 14 de Novembro de 1887.
Estudou no Liceu Nacional de Amarante e, mais tarde, prosseguiu estudos em Coimbra. Em
1905, ingressou no curso preparatório de desenho na Academia Real de Belas-Artes, em Lisboa, e em novembro do ano seguinte partiu para Paris, juntamente com Francisco Smith,
instalando-se no bairro de Montparnasse. No mesmo ano, chegou a Paris Amedeo Modigliani
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(Alfaro 2006, 429, 431).
Chegou a frequentar ateliers de arquitetura,11 a fim de preparar o exame de admissão à Escola
de Belas Artes francesa,12 onde pretendia tirar o curso de arquitetura.
É também em 1906 que Diaghilev13 organiza, no âmbito do Salão de Outono, a exposição
Deux Siècles d’Art Russe.14
No verão de 1907, desistiu definitivamente do curso de arquitetura, uma vez que pretendia
apenas que essa preparação lhe servisse para conceder uma maior consistência aos seus objetivos artísticos (Alfaro 2006, 431). É neste ano que, apercebendo-se de que de um estudante
é exigido muito mais no “centro da civilização e do saber do mundo”,15 começou a publicar as
suas caricaturas em periódicos portugueses.16 Nesse ano, viajou pela Bretanha, onde pintou
uma série de aguarelas paisagísticas, e pela Normandia, visitando Brest, Vitré, Quimper, Mont
de St. Michel, Rouen e a ilha de Jersey. Chegou mesmo a considerar que “as viagens são o grande livro do artista. São-lhe necessárias como a Bíblia e o latim a um padre. O alimento moral
do artista está no livro do mundo”.17 Ao regressar a Paris, deparou-se com a exposição retrospectiva de Cézanne no Salão de Outono (Alfaro 2006, 433), que esteve na origem de uma das
maiores revoluções pictóricas do século XX, no que diz respeito ao retrato, à natureza morta ou
à paisagem (Bernard 1999, 8).
Em 1909, foi fundada a Académie Russe, dirigida por Marie Vassilieff, inspirada na tradição

11. Os ateliers de Godefroy e de Freynet.
12. École dês Beaux-Arts.
13. Futuro diretor dos Ballets Russes.
14. “Dois séculos de Arte Russa”.
15. Carta de Amadeo a Helena Cardoso, abril de 1907, Espólio da família Sousa Cardoso.
16. O Primeiro de Janeiro (1907); Ilustração Popular (1908,1909).
17. Carta de Amadeo à mãe, Paris, junho de 1907, Espólio da família Sousa Cardoso.
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russa conciliada com os valores do cubismo (Alfaro 2006, 437). Foi também neste ano que
começou a assistir, na Academia Viti, às aulas do pintor espanhol Hermenegild Anglada Camarasa, que se relacionava de modo direto com o mundo artístico e intelectual russo (Alfaro
2006, 439).
Foi precisamente em 1909 que Amadeo conheceu Amedeo Modigliani, que foi o seu “cúmplice artístico mais direto e com quem estabeleceu uma estrita relação de amizade” (Alfaro 2006,
439). Através de Modigliani, Amadeo conheceu Brancusi18 e Alexander Archipenko19.
A 20 de fevereiro deste ano, foi publicado o Manifesto Futurista, de Filippo Tommaso Marinetti, do qual Amadeo citará alguns excertos numa entrevista ao jornal O Dia, na sequência da
exposição que realizou em 1916, em Lisboa.
A 18 de maio de 1909, a primeira apresentação dos Ballets Russes de Sergei Diaghilev tomou
lugar no Théâtre du Châtelet, deixando Paris boquiaberta com a intensidade das danças do
Prince Igor, pelo romantismo de Les Sylphides, pelo requinte do Pavillon d’Armide e pela opulência do orientalismo e exotismo de Cléopâtre. Este acontecimento reuniu poetas, dramaturgos, músicos, pintores, bailarinos, dos quais Jean Cocteau, Stravinsky, Picasso, Nijinsky, entre
outros (Alfaro 2006, 441)
Em 1910, o pai de Amadeo, reconhecendo, por fim, a sua verdadeira vocação artística, construiu-lhe um atelier na Casa do Ribeiro, perto da casa da família em Manhufe.
Numa carta destinada a seu tio, Francisco Cardoso, Amadeo revelou-lhe um sentimento artístico contra o naturalismo e a favor de uma pesquisa plástica exigente, distanciada dos pressupostos académicos:
“Arte é bem outra coisa que quase toda a gente pensa, é bem mais que muita gente julga.

18. 1876-1957, escultor romeno.
19. 1887-1964, escultor ucraniano.
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(...) todos me dizem que sigo um mau caminho. E porquê? Se cada um se fiasse no caminho que nos aconselham nada de mais se fazia, pois que eles, os outros, só sabem indicar-nos as suas próprias pisadas20. Há gente que chama ao meu estado uma pretensão para
sair fora do vulgar — que pensem o que queiram, indiferente me é — eu tenho as minhas
razões e bastam. Eu sei o que agrada em geral — eu na generalidade desagrado.”.21
Fascinado, executou várias pochades22 de temática paisagística e algumas aguarelas que se relacionavam com a iconografia piscatória de Aveiro, Ovar, Póvoa do Varzim e Porto.
Em março de 1911, realizou, com Modigliani, uma exposição no seu atelier em Paris, na qual,
entre os convidados, se encontravam Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Ortiz de Zarate e
André Derain. Modigliani apresentou guaches e sete esculturas, e Amadeo exibiu desenhos e
aguarelas (Alfaro 2006, 445).
No mês seguinte, participou pela primeira vez numa exposição de cariz internacional, que
ficou conhecida como a primeira grande exposição cubista — o XXVII Salon dês Indépendants
—, onde estiveram expostas obras de Metzinger, Gleizes, Le Fauconnier, Léger, Delaunay,
Lehmbruck, Vlamick, Van Dongen, Segnozac, Albert Moreau, La Fresnaye, assim como de
outros artistas (Alfaro 2006, 447).
Foi neste ano que Amadeo conheceu Sonia e Robert Delaunay, através dos quais conseguiu
contactar com Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Marie Laurencin, Albert Gleizes,
Henri Le Fauconnier, Francis Picabia, Marc Chagall, Umberto Boccioni, Paul Klee, Franz
20 Em 1925, José Régio, uma das figuras do 2º Modernismo Português, escreveu um livro intitulado Poemas de Deus
e do Diabo, onde constava o “Cântico negro”, relacionado tematicamente com o assunto tratado nesta carta de Amadeo ao tio: ““Vem por aqui” — dizem-me alguns com os olhos doces/Estendendo-me os braços, e seguros/De que seria
bom que eu os ouvisse/Quando me dizem: “vem por aqui!”/Eu olho-os com olhos lassos,/(Há, nos olhos meus, ironias e
cansaços)/E cruzo os braços,/E nunca vou por ali...”
21 Carta de Amadeo (domingo 6, sem ano [1910?]) a Francisco Cardoso, publicada por Fernando de Pamplona, op.
Cit., p. 58, in Alfaro 2006, 443.
22 Tipo de esboço utilizado na pintura que, ao contrário de um croquis, captura as cores e a atmosfera de uma paisagem.
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Marc, Auguste Macke e Diego Rivera (Alfaro 2006, 449).
Assistiu também às soirées23 em casa de Umberto Brunelleschi, ilustrador, cenógrafo, pintor e
colaborador, onde conheceu o pintor e crítico Walter Pach, que o colocou no contexto artístico
e expositivo americano, em 1913 (Alfaro 2006, 449).
Em 1912, participou novamente numa exposição determinante no contexto das vanguardas
artísticas do século XX — o XXVIII Salon dês Indépendants — inaugurada a 20 de março, no
Quaid’Orsay. Nesta exposição participaram também Archipenko, Brancusi, Robert Delaunay,
Duchamp, Gleizes, Juan Gris, La Fresnaye, Marie Laurencin, Le Fauconnier, Léger, Lhote,
Metzinger, Mondrian e Rivera. Amadeo, nesta exposição, chegou mesmo a ter propostas de
compra das suas obras e chegou a ser mencionado por Apollinaire numa crónica publicada no
jornal L’Intransigeant (Alfaro 2006, 449).
Ainda neste ano, Amadeo preparou a publicação de um álbum, intitulado XX Dessins, prefaciado por Jerôme Doucet, onde Amadeo é elogiado pelos seus desenhos “decorativos e surpreendentes”. Enviou exemplares a vários críticos, entre eles: M. Vogel, Arthur Meyer, Gustave
Kahn, Arsène Alexandre, Gustave Geffroy, Roger Marx, Adolphe Basler e Simon Thiébaud,
e divulgando o seu trabalho por Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra (Alfaro 2006, 453). Esta obra foi referida em La Vie, que publicou o desenho nº 4, e em
Portugal, na Ilustração Portuguesa24 publicaram-se, além do nº 4, os desenhos (ver Anexo 6) nº 1
(Cabeça de Estudo, 1912), nº 7 (No Terraço, 1912), nº 15 (O Moinho, 1912), nº 18 (A Tormenta,
1912) e nº 20 (Três Galgos Brancos, 1912), uma vez que os XX Dessins foram rapidamente divulgados pelas impressas portuguesa e francesa (Alfaro 2006, 453).

23. Serão; espetáculo que acontece à noite (por oposição a matiné). Disponível em https://priberam.pt/dlpo/
soir%C3%A9es, 2008-2013 [consultado a 2015/04/18]).
24. Ilustração Portuguesa, 30 de dezembro de 1912, pp. 852-854, in Alfaro 2006, 453.
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Três das suas obras foram expostas no X Salon d’Autonne (Grand Palais),25 que se realizou
de 1 de outubro a 8 de novembro de 1912.
Em outubro, inaugurou uma exposição assinaladamente cubista, intitulada Salon de la Section d’Or.
Depois de Paris, Amadeo começou a expor nos Estados Unidos e na Alemanha, uma vez
que o seu amigo Walter Pach o convidou para participar “num dos mais marcantes acontecimentos na vida artística americana do século XX”, a International Exhibition of Modern
Art — Armory Show, que se realizou em 1913. Esta exposição seguiu itinerância por Nova
Iorque, Chicago e Boston (Alfaro 2006, 459).
Durante os primeiros meses de 1913, em Portugal, Amadeo tentou, novamente, divulgar
XX Dessins, colocando os álbuns à venda no Porto e em Lisboa e distribuindo-os por amigos. No entanto, o sucesso não foi comparado ao atingido na capital de França. Colaborou
com a revista Les Tendances Nouvelles (Doucet 1913, p. 457) e no terceiro mês deste ano foi
publicado na L’Artetles Artistes (nº 96, Março de 1913 in Alfaro 2006, 457), um artigo sobre
os XX Dessins.
Este ano foi “determinante na evolução artística do autor, que assume um vocabulário
e uma retórica plásticos divergentes dos cubismos e dos futurismos” (Alfaro 2006, 459),
uma vez que, se forem comparadas as obras publicadas em XX Dessins com as expostas no
Armory Show,26 a diferença entre elas é considerável, até pela cor que passou a ser predominante e fundamental.
A International Exhibition of Modern Art—Armory Show, que decorreu enquanto Amadeo
25. Le Moulin (1912), Avant la Corrida (1912) e Après le Bain (1912), ver Anexo 7.
26. Marine, The stronghold, The prince and the pack (1912), Before the bullfight (1912), Return from the chase (1911),
Rabbit jump (1911), Landscape (1912) e Fisherman, ver Anexo 8.
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estava em Manhufe, foi classificada por críticos da época como “Rebellion in Art” ou “Sucess by
Scandal”, que reuniu 1250 obras de pintura, escultura e obras decorativas de mais de 300 artistas europeus e americanos (Alfaro 2006, 459).Todas as obras do artista foram vendidas, exceto
The prince and his pack, a mais cara. Veja-se o caso de um dos primeiros grandes colecionadores
americanos de arte moderna, Arthur Jerome Eddy, que adquiriu três obras de Amadeo.
“Sousa-Cardozo is a Portuguese whose paintings have a great vogue in Moscow and
Berlin.”( James Gregg 1913, p. 461), afirmou Frederick James Gregg, publicitário com funções
na área de relações públicas no Armory Show (Alfaro 2006, 461).
Também em 1913, expôs em Berlim, no decorrer do Erster Deutscher Herbstsalon (Primeiro
Salão de Outono Alemão.), de 20 de setembro a 1 de novembro, na Galeria Der Sturm. Neste
Salão apresentou três obras27 ao lado de futuristas italianos, do grupo Blaue Reiter e do casal
Delaunay. E por intermédio de Kandinsky, Robert Delaunay realizou, na mesma galeria uma
importantíssima exposição individual, dirigida por Herwarth Walden.28 Seguidamente a este
êxito, Robert foi nomeado por Walden para escolher os artistas que participaram no primeiro
Herbstsalon, para o qual Delaunay escolheu Chagall e Souza-Cardoso. Desta forma, Amadeo
conseguiu ampliar o seu clima de partilha intelectual e de amizade com o casal Delaunay.29
Entre 16 de abril e 12 de maio de 1914, esteve em exibição Return from the Chase, nº 54 (1911)
numa exposição nos Estados Unidos, intitulada Exhibition of Painting and Sculpture in “The
Modern Spirit”, na Milwaukee Art Society.
Seguiu-se, entre 12 de junho e 2 de julho, uma exposição em Londres, London Salon of the
Allied Artists’ Association, na qual Amadeo apresentou Le Jardinier, Musiciens de Nuit e Les
Oeillets (1913) (ver Anexo 9). Acerca desta exposição, surgiu um único comentário por parte
27. Der Athlet (1913), Gemälde A (1913), Gemälde G (1912).
28. A ligação de Delaunay à Alemanha surge através do grupo Blaue Reiter/Kandinsky, que o recomendam a Herwarth
Walden, devido a cumplicidades teóricas e plásticas (Alfaro 2006, 463).
29. Em carta a Robert Delaunay, enviada de Paris e datada de agosto, é confirmada a frequência com que Amadeo visitava os Delaunay (cf. Ferreira 1981, 63 apud Alfaro 2006, 463).
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de Henri Gaudier-Brzeska:30 “Amadeo has as much colour as Kandinsky (...)”.
De viagem com a sua Lucie Pecetto, Amadeo passou por Rocamadou e posteriormente por
Barcelona onde, através do seu amigo Leon Solá, conheceu o arquiteto Gaudí. De seguida,
prosseguiram viagem para o Porto, onde a 26 de Setembro de 1914, se casaram (Alfaro 2006,
473).
Com o decorrer do Primeiro Conflito Mundial, Amadeo manteve-se em Manhufe e o casal
Delaunay viajou para Madrid, acabando por se instalar em Vila do Conde depois de, em Lisboa, terem conhecido Almada Negreiros, Viana e Pacheko. Sonia e Robert, dominados pela
luminosidade de Portugal e desenvolvendo projetos artísticos atentos a essa luz e explorando
os aspetos plásticos e culturais da região, tornaram-se um importante polo de atração para
os artistas portugueses da Corporation Nouvelle,31 aos quais se juntaram os poetas Guillaume
Apollinaire e Blaise Cendrars. No entanto, neste tempo, Amadeo chegou mesmo a declarar
que preferia o óleo em pochoir32 material a que eram executados os álbuns da Corporation Nouvelle, assumindo-se “absolutamente medíocre na utilização do guache, da cera e do pochoir”.33
Não obstante, começou a utilizar o pochoir nas suas obras a óleo, executando a sua assinatura.
Utilizou-o ainda em obras de carácter mais expressionistas (cabeças) e cubista (violas).
Foi neste ano que surgiu a revista Orpheu em Portugal.

30. Henri Gaudier-Brzeska 1914, 227 apud Alfaro 2006, 471.
31. Criada por Viana e Delaunay, reuniu ainda Souza-Cardoso, Pacheco e Almada Negreiros. Desenvolveram livros com
poemas ilustrados, que serviam para divulgar os projetos. A ideia consistia em fomentar e estimular a promoção internacional.
32. Stencil — produz uma imagem ou padrão através da aplicação de pigmento numa superfície composta por uma folha
(a que ficará com o padrão) e por objeto intermediário com lacunas concebidas para criar o padrão ou imagem, permitindo apenas que o pigmento chegue a algumas partes da folha. Esta técnica é tanto a imagem resultante, como o padrão ou
o objeto intermediário.
33. Carta de Amadeo a Sonia Delaunay, Manhufe, datada de sexta,-feira 11 de Junho 1915 in Alfaro 2006, 473.
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“Em 1915, em Lisboa, o correio trouxe-me um postal. O postal dizia assim: Almada:
Viva. Substantivo. Ímpar. Um. Assinado: Amadeo de Souza-Cardoso. Eu não sabia ainda que no mundo havia uma pessoa chamada Amado de Souza-Cardoso!... Isto deu-me
uma alegria enorme (...). Quando o conheci – foi pouco tempo depois. Quando da preparação da exposição de 1916. Eu perguntei-lhe: o seu postal foi por causa do Manifesto
anti-Dantas?... Ele respondeu-me: Claro! O grito estava dado.”34
Em 1916, Portugal entrou na I Guerra Mundial, acentuando-se os desequilíbrios económicos,
o descontentamento social e a instabilidade política do país.Neste mesmo ano, Amadeo tentou
inúmeras vezes expor, por intermédio de Walter Pach e até mesmo da Corporation Nouvelle,
mas no entanto, não conseguiu.
Em junho, Eduardo Viana visitou-o em Manhufe (“Jeviens de chez Cardoso où j’ai passe
quelques jours admirables.”35) e em outubro Amadeo recebeu uma carta de Walter Pach, na
qual se anunciava a possibilidade das suas obras estarem expostas numa exposição coletiva que
reuniria um grupo de artistas que lhe eram próximo. Todavia, embora o esforço de Pach tenha
sido admirável, tal nunca chegou a acontecer, uma vez que a correspondência tinha chegado às
mãos de Amadeo atrasada (Alfaro 2006, 481).
Neste ano, publicou, no Porto, o álbum 12 Reproductions, que foi considerado uma edição que
divulgava a sua obra e antecipava as duas exposições em Portugal que se iriam realizar nos
últimos meses de 1916. Neste álbum, era referida a sua presença em exposições e galerias em
Munique, Paris, Berlim, Londres, Colónia, Hamburgo, Nova Iorque e Chicago.
Expôs no Porto, no Salão de Festas do Jardim Passos Manuel, de 1 a 12 de novembro, e em
Lisboa, na Liga Naval (Palácio do Calhariz), de 4 a 18 de dezembro.36 As obras expostas
34. Entrevista de Almada Negreiros sobre o percurso de memória, dada à Capital, em 1969.
35. Carta de Eduardo Viana a Robert e Sonia Delaunay, datada de 23 de junho de 1916 in Alfaro 2006, 481.
36. Sabe-se que em Lisboa a exposição foi prolongada devido “à grande afluência de visitantes e do enorme interesse que
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em ambas as exposições eram, em grande parte, obras realizadas desde de que fora forçado
a permanecer em Portugal.37 No Porto, onde foram exibidas 114 obras, Amadeo chegou
mesmo a afirmar que a mostra era uma Exposição de Pintura Abstracionista. Num país pouco
habituado a exposições desta envergadura, no qual vigorava ainda o modelo dos salons (Alfaro
2006, 483), a exposição foi recebida com surpresa.38
As impressões do próprio artista em relação à primeira exposição feita no Porto ficaram
registadas em carta ao seu amigo Walter Pach:
“Mais de 30 mil pessoas visitaram a exposição, que causou um grande ruído, foi a primeira
grande exposição de pintura moderna em Portugal. As pessoas ficaram abismadas pela
nova expressão da arte, pelas técnicas e processos novos. Os que queriam criticá-la, não
sabiam como e saíram-se grotescamente, indicando o manicómio e chamando a atenção
do chefe da polícia para o meu estado de loucura. (...) Por outro lado, havia insultos que
aumentavam de dia para dia (...) Enfim, isto remexeu toda a população. Bem entendido,
tive o cuidado de expor 114 quadros; estava aberta dia e noite com uma iluminação muito
bonita, num salão que pertence a um café-cinema-esplanada. Diante desta explosão de
trabalhos e técnicas novas nada restou da velha crítica do velho sistema. (...) Já fechei esta
exposição e enviei os quadros para Lisboa onde refaço a exposição e, a seguir, irão para
Paris, e eu também vou.”39

despertou em Lisboa”, “Exposição Futurista de Amadeo de Sousa Cardoso”, artigo em A Nação, 14 de dezembro de 1916
in (Alfaro 2006, 483).
37. Muitas outras ainda se encontravam no seu atelier em Paris.
38. “Ninguém acreditava no anúncio do catálogo…” Diogo de Macedo, Aventura, nº 3, p. 157, apud Alfaro 2006, 483 (ou
seja, ninguém acreditava que Amadeo tinha exposto em tantos sítios como enunciavam os catálogos).
39. Carta de Amadeo a Walter Pach, novembro de 1916, Espólio Paulo Ferreira, in Alfaro 2006, 485.
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A exposição de Lisboa,40 na Liga Naval, foi descrita por Amadeo como tendo “um caráter
mais seleto, ao passo que a do Porto foi popular”,41 embora considerando que as duas se complementassem.
Durante a estadia em Lisboa, Amadeo conviveu bastante com Almada Negreiros e com o
grupo do Orpheu, Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, o que fez com que Pessoa viesse
mesmo a afirmar que o terceiro número do Orpheu teria obras de Amadeo (“Orpheu 3 trará,
também, quatro hors-textes do mais célebre pintor avançado português — Amadeo de Souza
Cardoso.”42), o que, no entanto, não chegou a realizar-se, visto que o terceiro número da revista não chegou a ser publicado por motivos financeiros.
A exposição, tal como o último álbum publicado do artista, reuniram obras muito díspares,
espelhando, afinal, o que ele revelou no jornal O Dia: “Eu não sigo escola alguma. As escolas morreram. Nós, os novos, só procuramos a originalidades. Sou impressionista, cubista,
futurista, abstracionista? De tudo um pouco. Mas nada disso forma uma escola.” Na mesma
entrevista, aproximou-se das teorias realizadas por Henri Bergson,43 garantindo que “o que se
deve fixar na tela não é apenas o instante fixo do dinamismo universal, mas sim a própria sensação dinâmica.”, seguindo-se inúmeras citações do Manifesto Futurista de Marinetti. Acerca
da técnica que utilizava, Amadeo esclareceu: “Quanto à minha técnica, ela é como todas as
outras. Tenho várias maneiras, como sejam o óleo, o guache, o esmalte, a cera, etc. Acontece
mesmo por vezes que uso mais de uma maneira no mesmo quadro, assim como pinto vários
quadros simultaneamente, visto me ser completamente impossível trabalhar só num quadro.”44
40. No catálogo da exposição surgiram 113 obras.
41. Carta de Amadeo ao tio Francisco, Lisboa, 4 de dezembro de 1916, Fernando de Pamplona, op. cit., p. 69, in Alfaro
2006, 485.
42. Carta de Fernando Pessoa a Aramando Côrtes-Rodrigues, 4 de setembro de 1916 in Manuela Parreira da Silva
(ed.), Fernando Pessoa. Correspondência 1905-1922, 1999, pp. 219, apud Alfaro 2006, 487.
43. Henri Bergson (1859-1941) filósofo e diplomata francês, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1927.
44. João Fortunato de Sousa Fonseca, “O Futurismo em Lisboa. Falando com Amadeo de Sousa Cardoso” in Jornal de
Coimbra (Bi-Sentenário Republicano), Coimbra, 21 de dezembro de 1916 apud Alfaro 2006, 491.
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Em 1917, Amadeo trabalhou isolado nas montanhas de Manhufe, onde desenvolveu uma
pesquisa plástica cada vez mais profunda e complexa (Alfaro 2006, 491).
O regresso a Paris adiou-se, e os preparativos da exposição de Nova Iorque teve um desfecho
pouco favorável, tal como foi evidenciado numa carta a Walter Pach.45
Desenvolveu, ao lado de José de Almada Negreiros, projetos editoriais, tal como a edição gráfica da obra K4 O Quadrado Azul. “K4 na máquina? Ansiosíssimo!!!!! E o Littoral? Eu só sei
do Littoral. A equação 30 x 40 = 1.200 réis (...) Eduardo Burnay creditou-me a publicação de
toda a minha obra Bravo Quando me manda as provas do meu Qº K4 o Quadrado Azul Azul
profundo como o U do mar Eu só penso em J4 O Quadrado Azul” e “Quanto à disposição
geral e aspeto do K4 tenho fé no Amadeo” foram cartas trocadas entre Almada e Amadeo,
entre 4 e 10 de janeiro de 1917, respetivamente. Almada Negreiros chegou mesmo a dedicar
esta co-edição a Amadeo (“A Amadeo de Souza-Cardoso substantivo ímpar, o detentor da
Apologia Masculina, o que me possui em tatuagem azul na sensibilidade, o Amante preferido
da Luxúria e do Vício (Vide génio Pintor).”).
Ainda em 1917, foram reproduzidas duas das suas obras46 na revista Portugal Futurista.
Em 1918, Amadeo contraiu uma doença de pele que o impediu de pintar, afetando-lhe o rosto
e as mãos.
Neste ano, surgiu um surto europeu de gripe espanhola ou pneumónica, fazendo com que
Amadeo se refugiasse em Espinho, onde morreu a 25 de outubro, justamente vítima desta
doença.47
Em abril de 1958, Almada escreveu num texto:

45. Datada de 12 de janeiro de 1917.
46. Farol Breton (1914) e Cabeça Negra (1914), ver Anexo 10.
47. Guillaume Apollonaire morreu a 9 de novembro com a mesma doença.
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“Amadeo de Souza-Cardoso, Santa-Rita Pintor e eu, diante da tábua quinhentista Ecce
Homo do Museu de Arte Antiga, firmámos o pacto do grande frete da Poesia: enquanto
a Poesia não é. Assim que saímos do Museu fomos cortar os nossos cabelos e sobrancelhas à navalha de barba, e assim passeávamos pela capital o remotíssimo grito do silêncio.
Amadeo e Santa-Rita não sobreviveram um ano ao nosso pacto.”
Com este capítulo, é evidente que Amadeo de Souza-Cardoso foi um precursor das ruturas
vanguardistas. Não obstante, será reforçada esta ideia ao longo dos quatro capítulos que se
seguem.
2.2 As opiniões sobre “o mais importante pintor português da primeira metade do
século XX”

Este capítulo é aberto com a intenção de reforçar o que se pôde comprovar no capítulo anterior, que Amadeo é um precursor das vanguardas, com excertos de opiniões de pessoas em
relação às suas obras.
“(...) A exposição de Amadeo de Souza-Cardoso é o documento conciso da Raça Portuguesa no século XX. A Raça Portuguesa não precisa de rehabilitar-se, como pretendem
pensar os tradicionalistas desprevenidos; precisa é de nascer pró século em que vive a Terra. A descoberta do Caminho Marítimo para a Índia já não nos pertence porque não participamos d’este feito fisicamente e mais do que a Portugal este feito pertence ao século
XV. Nós, os futuristas, não sabemos História só conhecemos da Vida que passa por Nós.
Elles teem a Cultura, Nós temos a Experiência e não trocamos! Mais do que isto ainda
Amadeo de Souza-Cardoso pertence à Guarda Avançada nA MAIOR DAS LUCTAS
que é o Pensamento Universal. Amadeo de Souza-Cardoso é a primeira Descoberta de
Portugal na Europa no século XX. O limite da Descoberta é infinito porque o sentido
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da Descoberta muda de substância e cresce em interesse – por isso que a Descoberta do
Caminho Marítimo para a Índia é menos importante que a Exposição de Amadeo de
Souza-Cardoso na Liga Naval de Lisboa (...)” (12 de dezembro de 1916, por José de Almada Negreiros).
Neste excerto, Almada Negreiros reconhece o quão importante é o papel de Amadeo de Souza-Cardoso, mais do que a Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. De facto, com o
atraso que se fazia notar em Portugal face aos restantes países da Europa e com o país a promover os feitos portugueses de séculos anteriores, como se pode verificar na Comemoração
do tricentenário da morte de Camões, em 1880, a exaltação dos “novos” foi muitíssimas vezes
sentida. Exemplo disso são o Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX de José
de Almada Negreiros, o poema Ultimatum de Álvaro de Campos, as revistas Orpheu e Portugal
Futurista, o Manifesto anti-Dantas, etc.
Almada Negreiros reconhece Amadeo a fim de que o modernismo seja reconhecido pelos
portugueses, uma vez que os salons continuavam a existir e o naturalismo persistia, enquanto
os “novos” já estavam a promover uma nova escola que se baseava em todas as escolas, não formando escola nenhuma.
“A vida dos instrumentos são os fragmentos de uma máquina fotográfica, para citar um
objeto palpável, com toda a gama rica do riquíssimo colorido de Amadeo Cardoso que
nos apresenta uns tons duma transparência, duma vida, duma luminosidade como dificilmente se podem encontrar. Mas não admira porque uma das imposições que a escola
futurista faz aos seus discípulos é que se empregue o “vermelho vermeeeeelho, amaaaaarélo, todos os tons de amarelo; verde intensamente verde, as cores da rapidez da alegria,
concebidas no tempo e não no espaço, as cores do carnaval mais extravagante e estridente”
segundo se lê nuns opúsculos futuristas colados ao lado dos quadros.” (17 de dezembro de
1916, por autor desconhecido, no jornal A Luta).
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Neste excerto do jornal A Luta acerca da exposição de Amadeo no Porto, em 1916, nota-se a
clara surpresa do autor do texto ao extrair dos opúsculos que se encontravam ao lado dos quadros, transparecendo para o leitor a vivacidade das obras expostas (“vermelho vermeeeeelho,
amaaaaarélo, todos os tons de amarelo; verde intensamente verde”). E não é estranha a surpresa expressa neste excerto, uma vez que, como já foi mencionado, o naturalismo continuava
a ser apreciado pela população e era, como é evidente, bastante distinto do grito modernista
que alimentava Amadeo.
“A novidade causou surpresa — e motivou controvérsias. A Crítica, de olhos esbugalhados, ensaiou fulminar com os seus tropos mais esbraseantes e a sua ironia mais implacável os paladinos da nova feição artística. (...) De geral agrado? Não; nem fazia sentido
que o fosse. (...) Ao entrar no recinto onde os quadros se patenteiam, ali no Salão Passos
Manuel, a primeira impressão que nos assoberba é a de flagrante estranheza.
O Sr. Amadeu de Sousa Cardoso não é, diga-se, um espírito vulgar, mas um artista de requintadas faculdades sensoriais. (...) Seja como for, no entanto, o certame teve o condão
de atrair entendidos e curiosos. Foi discutido, deu azo à controvérsia, inspirou simpatias
e despertou sensação. Em dois dias foi-lhe assegurado o êxito. (...)
Concluindo: o sr. Amadeu de Sousa Cardoso, que não é um anormal, mas uma criatura de talento, expôs os seus trabalhos. A população portuense mobilizou-se para os ir
apreciar. Fizeram ruído, pois.” (19 de novembro de 1916, por Vaz Passos, em Educação
Nacional).
Uma vez pouco cultivado no ambiente português da época, o modernismo das obras de Amadeo em exibição não poderiam ser do agrado de todos, como transparece o excerto, uma vez
que as pessoas “fizeram ruído, pois”.
O que transparece nos três excertos transcritos, para além das controvérsias, é uma apreciação
dos quadros que Amadeo expôs no Porto e em Lisboa, a 1916.
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2.3. Panorama da obra do autor — ”Diálogo de Vanguardas”

Com este capítulo pretende-se repensar na obra de Amadeo, dividindo-a em hipotéticas fases,
que serão representadas pelas obras mais significativas de cada uma.
“(...) é preciso que tu compreendas que tenho mais fases que a lua…”48
De acordo com o Catálogo Raisonné, a primeira pintura de Amadeo remonta ainda ao século
XIX, ao ano de 1897. Obra sem título, está compreendida nas portas de um armário da sua
casa de Manhufe. Nesta pintura pode vislumbrar-se, num fundo escuro, dois palhaços em primeiro plano, um a remexer uma caixa que tem na fronte inscrito “Superior Reading Biscuits” e
o outro a tocar piano, que se encontra em segundo plano. Entre esta obra e Os Galgos, de 1911,
Amadeo tem uma série de quadro profundamente semelhantes, uns “retratando” encontrou
entre indivíduos, outros reproduzindo paisagens que lembram as obras de Cézzane.
Os Galgos (ver Anexo 11) iniciam uma fase mais marcada pela cor: amarelos, vermelhos, azuis
e verdes são as cores predominantes nas obras desta fase.
A obra não titulada, mas frequentemente referida como Castelo (ver Anexo 11), continuando
a ter cores mais vivas, marca a entrada de Amadeo numa vertente de caráter cubista, uma vez
que há fragmentação e geometrização da figura representada na obra, a par de sobreposição
de planos.
Avant la Corrida (ver Anexo 7), de 1912, revela, em relação à obra anterior, uma diferença
abrupta, dado ser um quadro com muito menos cor que o Castelo. Ainda assim é possível notar
a sobreposição dos planos e das formas representativas das hipotéticas figuras.
Também em 1912 realiza XX Dessins (ver Anexo 6), obra composta por vinte desenhos. Desta
obra escolhemos o desenho Sur la terrasse, que, tal como todos os desenhos da obra, marca

48. Carta de Amadeo a Lucie, datada de 1910.
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pelo contorno preciso e a decomposição da figura representada, a par de uma sobreposição de
planos assinalável. Estes desenhos mostram parecenças figurativas com a obra Avant la Corrida.
Entre 1912 e 1913, Amadeo compôs a obra não titulada, mas frequentemente referenciada
como paisagem (ver Anexo 11), que revela semelhanças quer cromáticas quer “figurativas” com
algumas obras de Cézzane, nomeadamente a obra La montagne Sainte-Victoire, realizada entre
1902 e 1906.
A Cozinha da Casa de Manhufe (ver Anexo 11), de 1913, revela a fragmentação “em virtude
das linhas dos fundos se seguirem abstratamente, ritmicamente, às linhas da mesa inteiriçada.”
(Gonçalves 1986, 76) e Barcos, do mesmo ano, revela também a mesma fragmentação das linhas dos barcos, que se sobrepõem entre eles.
O quadro Moinhos 9 (ver Anexo 11), realizado entre 1914 e 1916, para além de ser uma obra
não representativa, tem algumas relações com os quadros de Ivan Puni.
A obra Cabeça, de 1914, para além de ser incrivelmente semelhante à obra Cabeça de Mulher,
de 1908, de Picasso, revela também a geometrização da figura humana, tal como o quadro de
Picasso (ver Anexo 12).
Em 1915, Tête OCEAN marca a entrada numa etapa ainda figurativa, tal como a etapa anterior, mas já a caminho de um possível surrealismo figurativo da figura humana, que se veio a
relacionar, dois anos mais tarde, com a obra de Alexei von Jawlenski intitulada Cabeça Mística
— Annika (ver Anexo 13).
Dois anos mais tarde, em 1917, realizada uma obra Sem Título, mas frequentemente referida
como COTY (ver Anexo 14), onde demonstra utilizar diversos materiais para a concessão da
obra, correspondendo assim ao cubismo sintético, onde eram utilizados objetos comuns na
própria pintura.
Por último, também em 1917, surge a obra Sem Título, mas frequentemente nomeada por
ENTRADA (ver Anexo 15), onde é revelado o abstracionismo de Amadeo, uma vez que os
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hipotéticos componentes do quadro surgem representados de forma aleatória.
2.4 Análise da obra Natureza Morta de Objetos, 1913

Neste capítulo, faremos análise da habilidade precursora de Amadeo de Souza-Cardoso através da análise da obra selecionada (ver Anexo 1).
“Da vintena de tendências vanguardistas que se manifestavam em 1913, praticamente
todas elas eram conhecidas em Paris. Amadeo procura-as todas, ou quase todas, não, porém, com qualquer programação ou metodologia racional, mas com ansiosa necessidade
de expressão e de experimentalismo.” (Gonçalves 1986, 76).
A partir desta frase, podemos então lançar-nos à análise da obra Natureza Viva dos Objetos.
Destaca-se, numa primeira abordagem, o título, que é, por si só, denunciador de uma novidade,
dado que ironiza o género tradicional da natureza-morta, que teve frequentes representações
no movimento naturalista. No fundo, acaba também por destacar a importância concedida aos
objetos.
A obra revela uma limitação da paleta cromática, tal como as obras cubistas, o que, numa
primeira análise, evidencia as características do movimento cubista. Verificamo-lo no que se
supõe ser um recipiente onde colocar lápis, num possível transferidor e na parafernália de
objetos não identificáveis que preenchem o lado direito do quadro, mas em particular no lado
esquerdo, onde surge um elemento vermelho/acastanhado. Nestes possíveis objetos existe, tal
como no cubismo, a intenção de os fazer representar não só de um ponto de visto fixo, mas de
vários pontos de vista, o que permite ao observador a visão total do objeto. Ou seja, os cubistas
pintam aquilo que só se vislumbrará em movimentos sucessivos, através da sobreposição de
planos, em detrimento da profundidade.
“[os cubistas] forçaram os objetos, espalmaram-nos, privaram-nos de volume e da ilusão
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de um revestimento superficial; já não viam uma mesa, uma cadeira, uma caneca, um
copo ou inclusive um ser humano de um único ponto de vista, mas de vários pontos de
vista. Andavam, por assim dizer, ao redor das coisas e o que viam no processo complementava-se com o que sabiam sobre esses objetos.” (Reynal, 1913).
Pode também assinalar-se algum abstracionismo nesta obra, uma vez que este deriva do cubismo, rejeitando a reprodução de o tema ligado à realidade, à descrição do que é visível. Este
quadro querendo representar objetos, acaba por fazê-lo de forma a não “descrever” o que é
visível na realidade.
Nesta obra pode ainda notar-se algum dinamismo, o que também a pode denominar como
futurista, visto que o futurismo está ligado à velocidade progressista em que o mundo entrou
no século XX. No Manifesto dos Pintores Futuristas,49 foi declarado que “o dinamismo universal
deve ser traduzido na pintura como sensação dinâmica”. Assim, esta obra está de acordo com
as convenções futuristas, uma vez que o quadro é, tal como o Cavalo e Cavaleiro,50 de 1912, ou
como o Dinamismo Plástico dos Movimentos Simultâneos de Uma Senhora,51 de 1913, dinâmico.
O centro, onde está representado o hipotético recipiente para lápis, é estático, embora com
contornos que levam o observador a sentir o movimento. Por sua vez, os extremos da pintura
são dinâmicos: a identificação dos possíveis objetos se torna mais difícil uma vez que os planos
se misturam gradualmente.
“Deve notar-se, nesta passagem do figurativismo ao abstrato, a clara opção pelo estudo
dos elementos da linguagem pictural e pela economia dos meios. Assim, numerosos são
os quadros de 1913 que parecem constituir uma aposta em reduzir todas as linhas apenas
a um tipo ou dois: retas, espirais, círculos, que se impõem em toda a superfície e alteram
49. Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gino Severini e Giacomo Balla, abril de 1910.
50. de Carlo Carrà, ver Anexo 19.
51. de Luigi Russolo, ver Anexo 19.
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as convenções tradicionais dos contornos.” (Gonçalves 1986, 76).
Por último, note-se que o fundo da Natureza Viva se confunde com os próprios objetos,
numa sobreposição de formas, formando um plano composto por vários planos, e até das
cores.
2.5 Comparação/relação com obras e autores europeus

É nosso propósito realçar o talento de Souza-Cardoso, em confronto com outros artistas
contemporâneos, com que se dará início a este capítulo.
Tendo vivido em Paris, que foi, como já foi referido, capital onde surgiram as vanguardas,
e tendo contactado com inúmeros artistas de diversas nacionalidades, Amadeo de SouzaCardoso, e não só a obra selecionada para análise, pode ser relacionado com movimentos e
com artistas de todo o mundo.
As suas obras começaram, desde 1911, a causar nos observadores uma sensação de visão do
maravilhoso (“as obras figurativas de 1911 e 1912 de Amadeo aproximavam-se do sentido
do maravilhoso, de um modo tão fascinante que conjugava liricamente os estilos das tradições mais diversas, elementos visuais colhidos na tapeçaria oriental, nas máscaras africanas,
na arte da iluminura e da iluminação… Adivinham-se também jogos formais cubistas, uma
simplificação de volumes e estilização da linha de contorno (...)” (Gonçalves 1986, 76.)) Assim se entende que este “maravilhoso” seja a criação de algo único através de infinitas referências com quem pode ser comparado: Modigliani, Delaunay, Severini, Picasso, Kandinsky…
Estando num ambiente propício à inovação e à criação, é natural que Amadeo tentasse responder a todas as mudanças que se faziam sentir, transparecendo-as nas suas obras.
“Nada há aí, então, da luminosidade delaunayana nem da movimentação virtual se288

veriniana, mas sim composições rigorosas, puras construções que se contam entre as
primeiras pinturas abstrato-geométicas que se fizeram no mundo.” (Gonçalves 1986, 76).
É precisamente sobre Kandinsky que falaremos por último.
“Tem tanta cor como o Kandinsky e de um tipo mais rico no seu Musicien de nuit.
Enquanto Kandinsky utiliza sempre a mesma paleta — pelo menos nas obras presentes
—, Cardoso redu-la com perfeição no seu Jardinier, jóia de azuis quentes agitados num
movimento fresco.” (Gaudier-Brzeska 1914).
Neste excerto, Amadeo é comparado a Kandinsky pela riqueza da paleta cromática que insere
nas suas obras. Como já se pôde verificar no capítulo 2.1. Amadeo de Souza-Cardoso –
Vida, formação e percurso, Amadeo teve significativa influência russa, não só de Kandinsky,
mas também de Sonia Delaunay e até dos Ballets Russes, a que assistiu, o que torna evidente e
pertinente a afirmação feita no excerto. Tome-se como exemplos os quadros Cabeça, de 1910,
e Cabeça Mística – Annika (ver Anexo 13), de 1917, ambos de Alexei von Jawlenski, com os
quais podemos relacionar o quadro de Amadeo, Promontório cabeça indigo MARES d’OSSIAN
Rose Orange, de 1915, por ser um estudo em torno da representação de uma cabeça, tal como
muitos outros que fez,52 que se relacionam com os estudos feitos por Alexei von Jawlenski, quer
na paleta cromática, quer no tema escolhido para representar. E as obras Canção popular, de
1916, e Canção popular e o pássaro do Brasil, de 1916, podem ser relacionadas com a obra Jouets
portugais, uma vez que são utilizados a mesma paleta cromática, com intensidades destintas, e
o mesmo tema, a cultura regional do norte de Portugal (ver Anexo 17). Pode relacionar-se o
quadro Sem Título (TOROS), de 1916, com o quadro Nowoie Iskusstvo (Nova Arte), de Ivan
Puni, de 1918-1919, dado que as letras e o vermelho são bastante utilizados em ambas as obras
(ver Anexo 18). Pode ainda relacionar-se a obra Sem Título (COTY), de 1917, com as obras

52. A máscara do olho verde cabeça, 1915; Litoral cabeça, 1915; Tête ocean, 1915; ver Anexos 13 e 16.
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Guitare (Fugue), de Nadiejda Udaltsova, de 1914, e Boutique de Coiffeur, de Olga Rozanova,
de 1915, uma vez que nas três obras mencionadas joga-se com a fragmentação e deturpação
de vários elementos que compõem as obras (ver Anexo 14). E por último, a obra Sem Título
(BRUT 300 TSF), de 1917, pode relacionar-se com a obra L’Horloge, de Fernand Léger, de
1918, pois ambos os quadros têm os mesmos motivos e a mesma paleta cromática (vermelho,
amarelo, etc) (ver Anexo 15).
Note-se, em suma, que algumas das obras com que se relacionaram as obras de Amadeo são
posteriores às obras deste, o que revela o percurso precursor que Souza-Cardoso teve.

290

CONCLUSÃO

“No contexto das vanguardas europeias, como avaliar o percurso do 1º Modernismo Português?
Quais os artistas e autores deste movimento e que percursos os aproximam (ou afastam) das
vanguardas europeias? Houve algum artista que se possa considerar um verdadeiro precursor das
ruturas (mesmo antes do movimento europeu)?”— foram as perguntas a que nos propusemos
desenvolver e responder no início deste trabalho.
O percurso do 1º Modernismo em relação ao percurso das vanguardas europeias foi “inferior”,
uma vez que tudo nasceu em França, e mais tarde trazido para Portugal, por Viana, Emmerico
Nunes, Manuel Bentes, ou até mesmo Amadeo de Souza-Cardoso e pelo casal Delaunay,
depois do início da Primeira Guerra Mundial.
Pessoa, Sá-Carneiro, Viana, Delaunay, Almada Santa-Rita e Amadeo foram os rostos do
grito modernista que inundou Portugal, alguns deles tendo percursos semelhantes aos “novos”
europeus das vanguardas europeias.Veja-se as obras Cabeça (Head) de Amadeo, de 1914, e
Cabeça de Mulher de Picasso, de 1908, e note-se a relação temática, cromática e dinâmica que
se estabelece entre ambas (ver Anexo 12).
Amadeo de Souza-Cardoso foi, sem dúvida, precursor das ruturas mesmo antes do movimento
europeu. Em 1912, por exemplo, fascinado com o conto La Légende de Saint Julien l’Hospitalier53
de Gustave Flaubert, de 1876, ilustrou o conto e copiou-o a pincel. Este exemplar ficou
conhecido pelo trabalho copista e caligráfico do autor, completamente inovador, uma vez que
nesta época mais nenhum artista se dedicou a este método artístico. É ainda de salientar
que surgiram nomes como Marcel Grommaire, que, em 1918, desenvolveu a temática da
figura humana representada pontilhisticamente, e Ozenfant e Le Corbusier que, no mesmo

53 A Lenda de São Julião Hospitaleiro, ver Anexo 20.
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ano, desenvolveram o purismo já depois de Amadeo ter experimentado e estudado ambas as
técnicas (Gonçalves 1986, 76 e 77). Desta forma, fica claro que Amadeo foi de facto precursor
das ruturas artísticas do século XX.
Na revista Portugal Futurista 3, é afirmado que “O maior artista será o que menos se definir, é o
que escrever em mais géneros com mais contradições e dissemelhanças. Nenhum artista deverá
ter só uma personalidade. Deverá ter várias, organizando cada uma por reunião concretizada
de estados de alma semelhantes, dissipando assim a ficção grosseira de que é uno e indivisível.”
Ao longo deste trabalho é realçada a multiplicidade de Estados de Alma de Amadeo de SouzaCardoso, artista que se definiu com incontáveis definições, e as suas obras chegam mesmo a
comprovar a “Simultaneidade dos Estados de Alma”, frase que dá título a tudo este trabalho
(Gonçalves 1986, 70).
Especialmente focado na vida de Amadeo, que, por si só, nos bastou para entender a
complexidade que é representada nos quadros, este trabalho pretendia acima de tudo mostrar
o percurso precursor do “mais importante pintor português do século XX”.
Pouco esteve em Portugal, permanecendo em Paris, devido, possivelmente, ao “atraso” que este
levava em relação ao Mundo, mas mostrou ao Mundo Portugal. E trouxe a Portugal o Mundo,
misturando-o nos seus quadros.
Ao longo dos capítulos que compõem este trabalho, pôde verificar-se que a sua permanência
em Paris foi imprescindível para o enriquecimento dos seus “Estados de Alma”. Aí pôde
conhecer e relacionar-se com os artistas, ter contacto com várias “vanguardas” e aperfeiçoar o
seu traço.
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ANEXOS

Anexo 1

Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), Natureza Viva dos Objectos, 1913, óleo sobre tela, 46x61cm
CAM – Centro de Arte Moderna
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Anexo 2

Henri Matisse, Mesa Posta, 1897

Henri Matisse, Mesa Posta, 1908

Anexo 3

Munch, O Grito, 1893

Picasso, Mulher Chorando, 1937
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Salvador Dalí, A Persistência da Memória, 1931

Kandinsky, Composição VIII, 1923

Anexo 4

Columbano, O Grupo de Leão, 1885
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Anexo 5

José Malhoa, Os Bêbados, 1907

José Malhoa, O Fado, 1910
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Anexo 6

Amadeo de Souza-Cardoso,

Amadeo de Souza-Cardoso, O Moinho, 1912

No Terraço, 1912

Amadeo de Souza-Cardoso, Três Galgos Brancos, 1912

Amadeo de Souza-Cardoso,
A Tormenta, 1912
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Anexo 7

Amadeo de Souza-Cardoso, Avant la Corrida, 1912

Anexo 8

Amadeo de Souza-Cardoso, Regresso da Caça, 1911
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Amadeo de Souza-Cardoso,

Amadeo de Souza-Cardoso, Paisagem, 1912

O Píncipe e o seu bando, 1912

Amadeo de Souza-Cardoso, Salto do coelho, 1911

Amadeo de Souza-Cardoso,
A Fortaleza, 1912
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Anexo 9

Amadeo de Souza-Cardoso, A Menina dos cravos,
1913

Anexo 10

Amadeo de Souza-Cardoso,
Farol Breton, 1914
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Anexo 11

Amadeo de Souza-Cardoso, Sem título (Castelo), 1911-1912

Amadeo de Souza-Cardoso, Cozinha da Casa de Manhufe, 1913
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Amadeo de Souza-Cardoso, Sem título (Paisagem),

Amadeo de Souza-Cardoso, Os Galgos, 1911

1911-1912

Amadeo de Souza-Cardoso, Moinhos 9 1914
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Anexo 12

Amadeo de Souza-Cardoso, Cabeça, 1914

Picasso, Cabeça de mulher, 1908

Anexo 13

Amadeo de Souza-Cardoso, Tête OCEAN,

Alexei von Jawlenski, Cabeça Mística –

1915

Annika, 1917
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Anexo 14

Nadiejda Udaltsova,

Amadeo de Souza-Cardoso, Sem título (COTY),
1917

Guitare (Fugue), 1914

Anexo 15

Amadeo de Souza-Cardoso, Sem título (ENTRADA),

Amadeo de Souza-Cardoso,

1917

Sem título (BRU 300 TSF), 1917

305

Fernand Léger, L’Horloge , 1917

Anexo 16

Amadeo de Souza-Cardoso,

Alexei vonJawlenski, Cabeça, 1910

A Máscara do Olho Verde, 1915
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Anexo 17

Sonia Delaunay Jouets Portugais, 1915

Amadeo de Souza-Cardoso,
Marché au Minho, 1916

Amadeo de Souza-Cardoso, Canção Popular,
1916

Amadeo de Souza-Cardoso, Canção popular e
pássaro do Brasil, 1915
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Anexo 18

Amadeo de Souza-Cardoso,
Sem Título (TOROS), 1916

Anexo 19

Carlo Carrà, Cavalo e Cavaleiro, 1912

Luigi Russolo, Dinamismo Plástico dos
Movimentos Simultâneos de uma Senhora,
1913
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Anexo 20

Amadeo de Souza-Cardoso, La Légend de Saint Julien l’Hospitalier, 1912

Anexo 21
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Sindicalismo e Estado Novo:
o “18 de janeiro de 1934” na Marinha Grande
Gonçalo Roldão
Tutoria de Joana Dias Pereira
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INTRODUÇÃO
É em França, no ano de 1895, que se constitui a “Confederação Geral do Trabalho” (CGT)
com o lema de “Bem-estar e liberdade” (Pereira 2011, 17). Esta organização foi criada com

o objetivo de formar instituições capazes de congregar os interesses do operariado, garantin-

do uma luta organizada e eficaz “contra a burguesia, negando o poder e a lei” (Pereira 2009,

117). e com o princípio de obter “melhorias parciais nas condições de vida dos trabalhadores”
(Pereira 2011, 17). No entanto, a finalidade última da CGT era conseguir “o desaparecimento

do salário e do patronato” (Pereira 2011, 17). Um fim que só seria alcançado se os operários
trabalhassem conjuntamente em ações diretas, sendo a mais significativa a Greve Geral.

É no seio da CGT francesa que o Sindicalismo Revolucionário irradia. Joana Dias Pereira
defende que esta nova doutrina “é um prenúncio sintomático do colapso da civilização oci-

dental do século XIX” (Pereira 2011, 10) pois diverge dos pilares fundamentais da conjuntura
política da época, tais como: “o regime económico capitalista, a hegemonia social da burguesia
e o liberalismo político” (Pereira 2011, 10).

Porém, é na Carta de Amiens datada de 1906 que se sintetizam os princípios norteadores do
Sindicalismo Revolucionário. Ato que permitiu à CGT filiar cerca de 600.000 trabalhadores

(Pereira 2011, 117). É precisamente, com base neste documento, que o sindicalismo se organiza em Portugal durante a Primeira República (Pereira 2011, 119). Já em 1908 os seus postulados se divulgavam na imprensa e nas publicações operárias (Pereira 2011, 119). Um ano mais tarde
(1909) tem lugar o I Congresso Sindicalista em Portugal (Pereira 2011, 119).

O enfoque deste trabalho recai exatamente no Sindicalismo em Portugal, mais especificamen-

te na complexa estrutura associativa da Marinha Grande, um dos principais pólos da indústria
vidreira no país.

O primeiro capítulo respeita à edificação do Estado Novo, sob a figura de António de Oliveira Salazar e do seu regime “nacionalista, autoritário e corporativo” (Ramos 2009, 627).
Corporativismo este que tem um dos seus expoentes máximos no Estatuto do Trabalho
Nacional, datado de setembro de 1933.

Já num segundo capítulo procede-se a uma descrição das condições de vida e de trabalho da

classe operária portuguesa nos anos 30. Condições estas, na maioria das vezes sub-humanas,
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às quais acresciam tendencialmente situações de doença, de fome e desemprego. No entanto,

abordar-se-á particularmente o cenário de precariedade da classe vidreira da Marinha Grande, devido à especificidade da sua “arte”.
No terceiro capítulo deste trabalho trata-se do associativismo na Marinha Grande, cujas
raízes remontam aos inícios do século XIX. O aumento do número de fábricas do vidro nesta
região, aliado ao incremento do proletariado, fez com que esta população se organizasse em
primeira instância em Associações de Classe e posteriormente num Sindicato Único, o veículo para as reivindicações de toda a comunidade vidreira da Marinha Grande. A análise da
tipologia ideológica destas organizações constitui um outro tópico aqui desenvolvido.

Por último, as atenções centram-se na “Greve Geral Revolucionária” ou insurrecional do dia

18 de janeiro de 1934 na Marinha Grande, e os seus contornos particulares, imortalizando-a
como o estandarte da revolta.
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1. O Estado Novo e o Estatuto do Trabalho Nacional
1.1. A constituição do Regime
O golpe de Estado de 28 de maio de 1926 vem pôr termo à primeira experiência republicana

em Portugal abrindo espaço à edificação, a partir de 1932, de um regime ditatorial de teor fascista (cf. Ramos et. al 1994, 243-297), o “Estado Novo”. Regime associado à figura de António

de Oliveira Salazar e firmado pela Constituição de 1933. De facto, “o fascismo torna-se um

elemento essencial na Europa dos anos 30” (Rémond 1994, 345), do século XX, e Portugal
não foi exceção. Este regime “destinado a durar 41 anos” (Rosas 1994,151), foi classificado por

Fernando Rosas como um regime “autoritário, corporativo, antiparlamentar e anticomunista”
(Rosas 1994,151).

A afirmação do Estado Novo foi acompanhada por um “aparelho de inculcação ideológica autoritária, estatista, mergulhado no quotidiano das pessoas” (Rosas 2001, 1031). À semelhança

de outros regimes europeus, como o fascismo em Itália e o Nacional-Socialismo na Alemanha,
o Estado Novo “alimentou e procurou executar, a partir de órgãos do Estado especialmente

criados para o efeito, um projeto totalizante de reeducação dos “espíritos” (…) regenerados

pelo ideário genuinamente nacional de que o regime se considerava portador” (Rosas 2001,
1032).

Desde 1932, data em que é nomeado chefe do Governo, que fica clara a intenção de Salazar
em edificar um novo regime politico onde se evidenciam alguns aspetos essenciais.

Antes de mais está a recusa efetiva do demo-liberalismo e consequentemente dos “fundamen-

tos liberais, democráticos e parlamentaristas do Estado, isto é, da “liberdade” e da “soberania
popular”, enquanto conceitos legitimadores do regime” (Rosas 1994,198).

Uma vez abandonado o modelo anterior o objetivo era, então, a criação de um Estado forte e

autoritário, apoiado num poder executivo exercido pelo Presidente do Conselho de Ministros,
independente do poder legislativo, António de Oliveira Salazar. Este iria, na prática, governar
de forma centralizada ao superentender a ação governativa em todos os sectores da vida públi-

ca. Apesar do caráter antiparlamentarista do regime, irá existir um parlamento, a Assembleia
Nacional, ainda que constituída na sua totalidade por membros do partido único do regime, a
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União Nacional (Rosas 1994, 199-201).
António de Oliveira Salazar, adverso ao marxismo e ao seu caráter urbano e industrial, irá in-

cutir desde os primórdios do Estado Novo a sua doutrina da “ruralidade tradicional tida como

uma característica e uma virtude específica, donde se bebiam as verdadeiras qualidades da raça
e onde se temperava o ser nacional.” (Rosas 2001, 1035). A par do ruralismo, Salazar inculcou

o nacionalismo exacerbado na sociedade portuguesa, através da memória e do louvor a grandes

vultos da história nacional, bem como pela formação de uma consciência mais tradicionalista,
patriótica e conservadora, adversa à modernidade estrangeira.

O Estado Novo procurou exercer a sua autoridade através um poderoso aparelho repressivo,
com o recurso à Censura Prévia de todas as fontes de informação ou intelectuais, e com a criação da Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado (PVDE) encarregue de identificar, perseguir e condenar possíveis adversários ao regime, tanto pela sua ideologia como pela sua ação.

A Constituição de 1933 irá ser a base da edificação do novo regime no panorama político, social e económico português. Porém, o caráter afirmativamente corporativo do regime encontra

no Estatuto do Trabalho Nacional e nas corporações que o mesmo institui um dos seus mais
expressivos elementos.

1.2. O Estatuto do Trabalho Nacional
O Estatuto do Trabalho Nacional (ETN), promulgado a 23 de setembro de 1933, corresponde,

no entender de José Barreto, a “um prolongamento da Constituição Política do Estado Novo”
(Barreto 1993, p. 1), plebiscitada a 19 de março e que entrou em vigor a 11 de abril desse

mesmo ano. Claramente inspirado na Carta del Lavoro italiana de 1927, o ETN “interpreta e
desenvolve preceitos da lei fundamental relativos à ordem económica e social, constituindo um

repositório detalhado de princípios doutrinários e objetivos programáticos do corporativismo
salazarista” (Barreto 1993, 1).

Este documento irá configurar uma “teia corporativa criada e fiscalizada pelo Estado” (Barreto

1993, p. 5) com a fundação de novas organizações, a saber: os “Grémios obrigatórios, os Sindicatos Nacionais, as Casas do Povo, as Casas Económicas e o Instituto Nacional de Trabalho
e Previdência” (Barreto 1993, 1). O ETN desempenha, assim, um papel central na afirmação

do Estado Novo ao impulsionar o “novo curso corporativo, quer como futuro coordenador
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supremo da vida económica e social, propondo-se regular a produção e o emprego, disciplinar
a concorrência, garantir a justiça e a paz social, fazer prevalecer o “interesse nacional” sobre os
interesses particulares” (Barreto 1993, 2).

O ETN apresentava-se como uma alternativa imposta pelo Estado Novo ao associativismo

livre, o qual conhecera já um duro golpe “com a legislação corporativa” de setembro de 1931, a
qual “retirava a capacidade e dignidade representativa às associações livres existentes para, sem
ter de as extinguir abertamente, as eliminar na prática” (Barreto 1993, 6).

Com a entrada em vigor da Constituição de 1933 juntamente com o ETN, tece-se em Por-

tugal uma “república unitária e corporativa” (Barreto 1993, p. 2), que contrariava os valores da
liberdade de organização do operariado anteriormente conquistados e, nesse sentido, o cha-

mado “Sindicalismo Livre”. Assim sendo, a sua aplicação suscitará necessariamente reações

por parte da classe operária que se vê desprovida dos seus principais meios de reivindicação:
os sindicatos livres. Só neste contexto se pode entender a “Greve Geral Insurrecional” de 18
de janeiro de 1934.
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2. Condições de vida e de trabalho da classe operária Portuguesa
2.1. Um cenário de precaridade
Na caracterização da população operária portuguesa, nos anos 30, importa ter em conta que
esta não foi alvo de “mudanças qualitativas” (Rosas 1994, 91) desde finais do século XIX.

Portanto, é correto afirmar que o setor industrial português na década de 30 encontrava-se
obsoleto, limitado pelo “equipamento geralmente rudimentar, assente em baixos custos de

trabalho” (Rosas 1994, 92) e pela conservação do “sistema profissional tradicional” (Rosas
1994, 92). Sistema este que criava uma força de trabalho heterogénea, marcada pela “autori-

dade profissional” (Rosas 1994, 93) dos “mestres”, geralmente operários bastante experientes e
hábeis que transmitiam o seu “ofício” aos seus pares. Tal situação gerava baixos níveis de pro-

dutividade fabril, onde a maioria dos trabalhadores era constituída por operários analfabetos
e não qualificados, muitos dos quais oriundos de zonas rurais e que se sujeitavam à “grande
autonomia e polivalência” (Rosas 1994, 92) dos ditos operários qualificados.

A crise económica mundial de 1929 veio agravar a situação salarial dos operários portugueses.
Os salários tradicionalmente baixos, caíram no período entre 1928 e 1934 “quer em termos

nominais, quer em termos reais” (Rosas 1994, 94). Fernando Rosas afirma ainda que “em

1934, o salário real voltara aos níveis de 1930”. Tal situação tornava difícil a sobrevivência das
famílias mais humildes, geralmente numerosas. Considerando as despesas indispensáveis de
uma família, tais como, a alimentação, a renda imobiliária, a iluminação, os combustíveis, os

gastos com a assistência médica ou a educação dos filhos, constata-se que a totalidade destas
despesas não poderia ser satisfeita pelo parco salário de um operário. Logo, algumas destas

necessidades essenciais ficavam para trás na economia doméstica, nomeadamente a mais fundamental: a alimentação. A fome grassava nos sobrepovoados e insalubres bairros operários.

Apesar de algumas especificidades próprias da indústria do vidro e do seu operariado a realidade vivida na Marinha Grande pouco foge a este cenário.
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2.2. A Indústria do Vidro na Marinha Grande
2.2.1. A evolução da indústria vidreira: dos primórdios
aos anos 1930 do séc. XX
Para traçar a cronologia da fixação da indústria vidreira na Marinha Grande teremos de recuar
ao ano de 1747 quando o irlandês John Beare transfere a sua fábrica de vidros de Coina, no
concelho do Barreiro, para esta localidade fundando a Fábrica Real de Vidros.

O autor José Maria Amado Mendes destaca a facilidade de acesso a combustível e a matérias-primas, bem como o sistema de transportes e o caráter rural do meio enquanto fatores principais da localização desta industria na Marinha Grande (Mendes, 358). A lenha e a hulha tra-

zida do Pinhal de Leiria viria a ser o principal, senão mesmo o único, combustível dos fornos

das fábricas. Também as matérias-primas, como areias, calcários, sílicas e argilas eram fáceis

de obter e transportar na zona. De facto, os transportes rodoviários, marítimos e ferroviários,
foram alvo de progressivas melhorias, traduzindo-se numa transação mais eficaz de produtos
de/e para a Marinha Grande. Por último, o caráter rural do meio permitiu “o recrutamento

de mão-de-obra pela indústria vidreira, praticamente sem a concorrência de outras indústrias”
(Mendes, 361).

Após uma década sem muito sucesso, John Beare acabaria por abandonar esta indústria, a qual
foi posteriormente reabilitada por Guilherme Stephens, em 1769, e continuada após a sua

morte em 1803, pelo seu irmão João Diogo Stephens. A fábrica ficaria na mão da família Ste-

phens até 1827, data da morte de João Diogo, que entrega o seu monopólio de exploração ao
estado português. Maria Paula de Sousa Nogueira Pereira Antunes afirma que com o desapa-

recimento dos Stephens, “termina o período de ouro para a fábrica e para a Marinha Grande”
(Antunes 2010, 29). O estado passaria a administrar a fábrica através de sucessivos arrenda-

mentos, muitos dos quais acabaram por revelar má gestão e ineficácia. Uma circunstância que
se traduziu no aumento da precariedade de vida do operariado marinhense.

Assim, desde 1796 até 1827 a produção de vidro na Marinha Grande foi assegurada exclusivamente pela Real Fábrica de Vidros, pertença da dita família Stephens. Só em 1889 se funda
uma nova fábrica, a Fábrica de Vidraça Santos Barosa & C.ª (Mendes, 361).
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O sucesso da indústria vidreira, foi claramente responsável pelo crescimento exponencial da
malha industrial nesta região. É de notar que em 1912, já existiam sete fábricas de vidro e cris-

tal em funcionamento na vila, e em 1920 o número sobe para cerca de 15 (Mendes, 361-362).
Mas, como Hermínio de Freitas Nunes descreve, a par desta indústria, surge também uma “infinidade de outras indústrias” (Nunes 2006, 24), como a da resinagem e respetivos derivados, a
dos curtumes e também a construção civil.

Porém, nem tudo se afigurava fácil para a Marinha Grande, mais propriamente para o, cada

vez mais numeroso, operariado vidreiro. A vila conhecera um aumento populacional gradual a
partir de 1850, e no período entre 1854 e 1864 a sua taxa de crescimento é duplamente superior à nacional (Mónica 1981, 530). Já em 1930 a Marinha Grande apresentava uma popula-

ção total de 12 258 habitantes, sendo que metade destes vivia da fabricação do vidro (Mónica
1981, 533-534).

2.2.2. Condições de vida do operariado vidreiro
Como se referiu anteriormente, o operariado vidreiro, tal como os operários de outras áreas de
produção, estava sujeito a condições de vida e de trabalho bastante precárias. O processo de

fabricar o vidro exigia uma grande robustez física, quer para aguentar os longos turnos em pé,
“quer para o sopro, quer para resistir ao horrendo calor dos fornos abertos, em frente dos quais

os vidreiros trabalhavam” (Mónica 981, 510). O ambiente das oficinas era poluído ao ponto

de os operários terem de “usar lenços atados à boca para não comerem o pó” (Mónica 1981,
511). Esta realidade tornava as doenças profissionais muito frequentes como a tuberculose
“enraizada de forma crónica entre as classes mais humildes” (Nunes 2006, 46). O trabalho in-

fantil, tão presente em todo o país, era também uma realidade na Marinha Grande. Fernando
Rosas refere que os menores, entre os 8 ou 9 anos de idade, “representavam uma percentagem
impressionante da força de trabalho industrial” (Rosas 1994, 98). Porém, Filomena Mónica

atenta que nas fábricas de vidro da Marinha Grande, as crianças eram iniciadas no “ofício”
pelos pais a partir dos 6 ou 7 anos (Mónica 1981, 521).
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3. O Associativismo na Marinha Grande e a sua Evolução
No primeiro quartel do século XX, a vila da Marinha Grande era “um dos centros populacio-

nais com (a) mais alta taxa de proletarização e de concentração numa só indústria” (Mónica
1981, 533). Tal circunstância conduziu ao nascimento, entre o proletariado vidreiro, do asso-

ciativismo de caráter anarcossindicalista e comunista. Os Sindicatos Livres, as Cooperativas

e as “Associações de Classe representativas das várias artes de trabalhar o vidro” (Nunes 2006,
48) viriam a ser instrumentos essenciais das reivindicações deste grupo social e estandartes do
movimento de 18 de janeiro de 1934, na Marinha Grande.

Em 1850 é fundada em Lisboa a Associação dos Operários que deu início o movimento
sindical operário português (cf. Nunes 2006, 20). Já em 1852 no Porto é criada a primeira

associação operária, a Sociedade de Socorros dos Tipógrafos Portuenses (Pereira 1981, 138).
No entanto, a primeira Associação de Classe (AC) na Marinha Grande só é criada em 1894: a
Associação dos Operários Vidreiros da Vila da Marinha Grande (Nunes 2006, 46).

Maria Filomena Mónica afirma que em 1908 já existem alguns operários sindicalizados em

quatro fábricas, pertencendo a maioria à Real Fábrica (Mónica 1981, 540), e em 1911 contam-

-se “450 sindicalizados, pagando um quota mensal de 30 réis” (Mónica 1981, 540). Todavia,
a Marinha Grande só viria a conhecer uma vida sindical “com continuidade (…) durante a
Primeira Guerra Mundial e no período que se lhe segue” (Mónica 1981, 540). Esta autora

descreve de uma forma sintética e clara o surgimento das AC no contexto social e económico

marinhense: “os vidreiros só sentiram a necessidade de se organizarem quando as suas regalias

tradicionais foram ameaçadas. Por conseguinte, a criação das AC dos vidreiros não representa,
ao contrário do que se possa pensar, uma prova de força. Os vidreiros organizam-se quando

não conseguem já impor os seus direitos ou guardar informalmente o segredo do ofício.” (Mónica 1981, 540).

A partir de 1917 irão formar-se mais associações de classe de forma hierárquica. Isto significa
que o “subgrupo mais forte da classe é o primeiro que se associa” (Mónica 1981, 540). Em

junho surge a AC dos Manipuladores de Vidraça de “tendências socialistas” (Mónica 1981,
540). Esta é tida como uma organização de “comportamento modelar” (Patriarca 2000, 354),
uma vez que tinha obtido “maiores privilégios e melhores salários” (Patriarca 2000, 353). Em

1919 é criada a AC. (cf. Patriarca 2000, 352-353) dos Garrafeiros, embora pouco se saiba da
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sua estrutura e raiz ideológica. Porém, em 1931 Carlos Pereira Marques, membro do comité

local do Partido Comunista Português (PCP) é nomeado para delegado desta AC. Em 1924
é fundada a AC dos Manipuladores de Cristal, que estava inscrita na CGT e de tendência
anarquista (cf. Patriarca 2000, 351-353.).

Segundo Filomena Mónica, as AC são uma consequência direta da expansão industrial e do

aumento do número de operários efetivos, o que se traduziu numa maior segregação entre
as várias classes vidreiras (cf. Mónica 1981, 541). É curioso constatar o papel das AC dentro
do núcleo operário, tão divergente do sindicalismo comum. As AC preocupavam-se com a
disciplina no local de trabalho, assumindo que teriam uma palavra a dizer contra os operários
faltosos, alcoólicos e desordeiros. As suas indicações “eram para ser cumpridas à risca”, e a
disciplina e a boa conduta do trabalhador eram máximas a seguir, de forma a opor-se à visão

negativa que a sociedade e o patronato tinham do operariado. Estas organizações lutavam para

dignificar a imagem dos trabalhadores, e nesse sentido, “era fundamental que os operários não

dessem pretextos ao patronato para que estes os criticassem (…) (e) com impunidade, fazer

pouco” (Mónica 1981, 543) deles. Em suma, Filomena Mónica defende que “a AC aparece
como um pai austero e rígido que tenta organizar uma classe ameaçada” (Mónica 1981, 542).

Hermínio de Freitas Nunes refere que “nos últimos anos da década de vinte assentara arrais
entre o operariado da Marinha Grande” (Nunes 2006, 51), o ideário comunista que começou a
ganhar terreno face ao anarcossindicalismo da CGT. Com a crescente escalada da precariedade laboral, sobressaiam as divergências políticas, despoletadas principalmente entre anarquistas e comunistas (Nunes 2006, 46). Em grande parte este ideal, foi trazido por operários como

Armando Correia de Magalhães, afeto à Comissão Inter-Sindical (CIS) criada pelo PCP em

1926 (Nunes 2006, 12). Na perspetiva deste autor, o operariado ligado a CGT, acabou por
tender para a área de influência comunista.

Tal facto permitiu, em março de 1930, a criação do Sindicato Único dos Lapidários de Vidraria idealizado por Armando Correia de Magalhães, que visava não só “a união associativa em

prol do seu grupo profissional” (Nunes 2006, 51), mas também aproveitar estrategicamente

“este Sindicato para lançar as bases de um sindicato vertical para todos os trabalhadores e operários ligados à indústria do vidro.”(Nunes 2006, 51). No entanto, este sindicato vertical preconizado por Armando Correia de Magalhães iria ser fundado em julho-agosto de 1931, através

da fusão da AC dos Manipuladores de Cristal, a AC dos Garrafeiros e o Sindicato Único dos
Lapidários de Vidraria sob o nome de Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria
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do Vidro (SNTIV) (cf. Patriarca 2000, 350). A integração da AC dos Garrafeiros é segundo

Fátima Patriarca algo duvidosa e “bem mais tardia” (Patriarca 2000, 350). Em entrevista a

Filomena Mónica, Manuel Baridó situa esta integração no ano de 1933 (Patriarca 2000, 350).
Ao analisarmos os dados em amostra, podemos concluir que a transformação das AC segrega-

das, num único sindicato vertical foi fruto do trabalho levado a cabo pelas células do PCP e da

CIS entre o operariado marinhense. Todavia, Fátima Patriarca discorda desta posição. Assim,
apesar de ser clara a influência comunista nos finais dos anos vinte, com vários os líderes sindicais e os corpos diretivos sob a sua diretriz, é “difícil sustentar que em 1933-1934, os vidreiros

marinhenses e os seus setores militantes fossem exclusivamente comunistas.” (Patriarca 2000,
351) A autora considera que tal mudança ideológica não foi tão “esmagadora e maciça” (Patriarca 2000, 354) pois muitos membros das AC “teriam permanecido fiéis aos seus antigos
ideais” (Patriarca 2000, 354). Contudo, parece existir um paradoxo relativamente ao SNTIV
e o seu ingresso nas CIS. A verdade é que tal ingresso nunca chegará a realizar-se, apesar dos

seus mentores e líderes serem certamente de ideologia comunista (cf. Patriarca 2000, 356-357).
O ano da formação do SNTIV, coincide com um período de crise do operariado vidreiro

marcado pelo encerramento de várias fábricas na Marinha Grande (Nunes 2006, 101). Porém,
só em 1932 é que este fortalece a sua presença no terreno, ao alargar a sua influência a grande
maioria da classe vidreira. Segundo Hermínio de Freitas Nunes, este sindicato realizou “uma

notável obra social em prol dos vidreiros da Marinha Grande” ao criar “serviços médicos, escolas de instrução primária com horários adequados ao trabalho infantil, alfabetização de adul-

tos, biblioteca, promoção de conferências e atividades culturais, apoio materno infantil e ajuda
económica aos sócios sem trabalho por greves ou paragem de produção nas fábricas” (Nunes

2006, 31). Todavia, a precária situação laboral dos vidreiros, levaria os mesmos à realização
de diversas greves a partir do ano de 1932 (cf. Nunes 2006). Em setembro do mesmo ano, o

SNTIV viria a ser encerrado compulsivamente e entregue a uma direção do Governo Civil de

Leiria (cf. Nunes 2006, 32). Exatamente um ano mais tarde, em setembro de 1933, a direção
do sindicato liderada por Armando Correia de Magalhães exilava-se em Espanha a partir de

onde “tentava por todos os meios ao seu alcance controlar (…) e suster os ânimos exaltados do
operariado” (Nunes 2006, 33).

Com a entrada em vigor do ETN, o SNTIV viria a ser oficialmente dissolvido a 31 de dezembro de 1933 (Nunes 2006, 101). Considerando o acentuar das más condições de vida do ope322

rariado vidreiro, a par com o desmantelamento pelo ETN das únicas estruturas, que até então,
poderiam atuar no terreno no sentido de negociar e prover às dificuldades sentidas, não é de

estranhar que, um pouco por todo o país, se fossem formando núcleos de reação a este novo

sindicalismo corporativista imposto pelo Estado Novo. Uma rede cuja atuação não alvitrava
grandes mudanças no status quo, sobretudo do operariado, agora enfraquecido no seu poder
negocial e reivindicativo e condenado à clandestinidade.
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4. O “18 de janeiro de 1934” na Marinha Grande
4.1 Uma leitura comparada dos acontecimentos
É importante salientar que a “greve geral revolucionária” de 18 de janeiro de 1934 organizada

pela CGT, pela CIS, pela FAO e pelos sindicatos autónomos, não se centrou na vila da Marinha Grande, atingindo também proporções relevantes um pouco por todo o país.

De acordo com António José Lopes Ferreira, o dia foi marcado pela ocorrência de greves de

caráter pacífico em “Silves, Sines, Almada e Barreiro e manifestações violentas na Marinha
Grande, Setúbal, Cacilhas, Seixal e Alfeite.” (Ferreira 2012, 60). No entanto há registo da

realização de greve noutras localidades industrializadas tal como em “Coimbra, Leiria, Martingança, Cacém, Vila Boim, Algoz, Tunes e Funcheira.” (Ferreira 2012, 60).

Na Póvoa de Santa Iria há registo de sabotagem da linha férrea levada a cabo por um grupo comunista, a qual resultou no descarrilamento de um comboio de mercadorias. Sem consequências de maior importância, há ainda a registar a sabotagem de vias férreas em Algoz, Tunes e

Funcheira, bem como o rebentamento de uma bomba próximo da estação da Martingança. Na

central elétrica de Coimbra verifica-se uma explosão levada á cabo por anarquistas, o mesmo

virá a acontecer na Fábrica de Material de Guerra de Braço de Prata em Lisboa. Já na capital,
observam-se atritos entre forças de segurança e comunistas, mais precisamente em Xabregas e

Chelas que envolveram a explosão de um engenho explosivo e o desarmamento de um agente
da Polícia de Segurança Pública (PSP). É de notar ainda, que as greves se circunscreveram ao
sul do país, algumas com registo de violência e outras inteiramente pacíficas. No Barreiro a

greve é parcial e dura apenas um dia, em Sines a greve é geral e dura um dia completo, e na

zona de Almada e Silves a greve adquire adesão em massa e prolonga-se no primeiro caso pelo
dia 19 e no segundo por dia 19 e 20 (cf. Patriarca 2000, 234-235).

Relativamente à identidade e à quantidade de líderes envolvidos neste movimento nacional,
no caso da Marinha Grande a opinião dos historiadores diverge. Assim, se Hermínio de Freitas Nunes identifica José Gregório, Manuel Domingues, Pedro Amarante Mendes, António
Guerra e Manuel Esteves de Carvalho “Manecas” como os líderes principais, apesar deste não

ter participado das operações do dia 18 por se encontrar gravemente doente em casa, vítima de

tuberculose (cf. Nunes 1998, 67). Já Fátima Patriarca acrescenta os vidreiros Teotónio Martins
e Manuel Baridó ao grupo dos líderes acima citados (cf. Patriarca 2000, 309). No seu entender
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José Gregório, Manuel Domingues e António Guerra eram inclusivamente homens experien-

tes, membros do “Comité da Região do Oeste”, uma das maiores organizações comunistas

clandestinas do Oeste do país, que congregava reivindicações tanto do operariado da região,
bem como dos assalariados rurais e que já organizara greves no sul do Distrito de Leiria (Nunes 2006, 21-22).

A organização do movimento foi feita na maior clandestinidade “dentro dos postos de traba-

lho ou nas próprias residências dos trabalhadores” (Roldão 2013, 196-197). Fátima Patriarca
refere que “a partir do meio-dia de 17” (Patriarca 2000, 310) os dirigentes do movimento co-

meçam a convocar os companheiros para uma reunião a ter lugar à noite no Casal Galego, um
lugarejo nos subúrbios da vila da Marinha Grande. Esta convocatória foi transmitida “boca a
boca” (Roldão 2013, 197) por entre o maior número de colegas possível.

A madrugada do dia 17 para 18 de janeiro, na descrição de Filomena Mónica apresentava-se

“fria e enevoada” (Mónica 1981, 554), nada de estranho no clima da região. Os diversos autores
considerados assinalam a dificuldade em precisar a hora do início da reunião.

Hermínio de Freitas Nunes atenta que “eram perto das onze horas da noite” (Nunes 1998,
63) quando pequenos grupos de pessoas “jovens na maioria” (Nunes 1999, 12) se começaram

a movimentar para oriente em direção a Casal Galego, enquanto Fátima Patriarca aponta as

22h00 como a hora mínima para o início da reunião (cf. Patriarca 2000, 311). O trajeto foi
feito com discrição por entre as escuras ruelas, numa tentativa de não despertar atenção desnecessária.

À chegada ao Casal Galego, os grupos de homens dirigiram-se para um pequeno casebre

modesto e pequeno “de só uma porta ladeada por duas janelas estreitas” (Nunes 1999, 12)
propriedade do operário Carlos Pais (cf. Patriarca 2000, 312). É neste lugar exíguo que os
operários darão início ao movimento revolucionário. Em cima de uma mesa misturavam-se

panfletos a apelar à rebelião com “revólveres, pistolas e caixas de balas e cartuchos” (Nunes
1999, 14). Enquanto noutra, encontravam-se bombas trazidas de Lisboa de comboio, devidamente acauteladas numa caixa de madeira com serradura (Nunes 1999 14-15), fornecidas pela

CGT (cf. Mónica 1981, 555). No exterior o número de operários, na sua maioria garrafeiros,
“aumentava constantemente” (Nunes 1999, 13). O número total de trabalhadores presentes na
reunião é difícil de precisar, mas Fátima Patriarca refere “um total de 59 elementos” (Patriarca
2000, 312).
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As armas, “dezenas de espingardas de caça, antiquadas quase todas” (Nunes 1999, 14) trazidas
pelos operários, foram dividas e distribuídas juntamente com munições, por entre os homens
encarregados da proteção dos seus companheiros e respetivas brigadas. Fátima Patriarca afirma

que foram formadas seis destas brigadas, cada uma com um objetivo específico (cf. Patriarca

2000, 312). Três estavam encarregues de cortar as vias de acesso à Marinha Grande, enquanto

as restantes três deveriam atuar em pontos estratégicos na vila (cf. Patriarca 2000, 312). As três
brigadas cujo objetivo é condicionar os acessos à vila, diferenciavam-se na sua missão. Uma deveria atuar na “Curva do Valeirão”, a estrada que liga a Marinha Grande a Leiria; outra na ligação Pataias-Vieira de Leiria e à última caberia a sabotagem da via-férrea na zona da “Quinta
do Banco”. Já duas das brigadas que ficaram na vila, deveriam garantir a ocupação do “Posto

da Guarda Nacional Republicana, a Estação dos Correios e do Telégrafo-Postal” (Nunes 1999,
49). Sendo assim ficaria a restar uma brigada, que segundo Manuel Baridó era formada por

“homens que andavam distribuídos pelas ruas da vila” (Baridó 1934 apud Patriarca 2000, 314),
capazes de responder onde quer que fossem necessários reforços. Segundo Filomena Mónica,
“os responsáveis por cada brigada levam uma braçadeira vermelha” (Mónica 1981, 554).

Também é difícil de definir com exatidão a hora de partida das brigadas para os seus locais de
atuação. No entanto, Fátima Patriarca afirma que os grupos cujo objetivo era o boicote às vias
de acesso tinham saído “do Casal Galego pela 1 da manhã e chegado aos respetivos destinos
pelas 2 horas”(Patriarca 2000, 316). Já Hermínio de Freitas Nunes nota que “passava das três

da manhã, quando as brigadas do Valeirão (…) e Quinta do Banco (…) já dispunham de avanço suficiente” (Nunes 1998, 72-73) para darem início às suas ações.

A brigada encarregue de cortar o acesso na Curva do Valeirão era uma das mais numerosas,
contando inicialmente com 16 homens, sendo mais tarde reforçada com quatro, perfazendo

um total de 20 homens (Patriarca 2000, 319). Chefiada por José Domingues, a brigada derruba oito pinheiros sobre a estrada e corta as comunicações ao destruir postes telegráficos e
telefónicos (cf. Patriarca 2000, 319). Segundo Fátima Patriarca, o grupo ainda “permanece

bastante tempo”(Patriarca 2000, 319) na Curva do Valeirão, abandonando o posto “por volta
das 4.30 da madrugada” (Patriarca 2000, 319).

André dos Santos Oliveira, por sua vez, irá chefiar, na estrada que liga Pataias a Vieira de Leiria, uma brigada constituída “no mínimo, por oito elementos” (Patriarca 2000, 317), os quais

para além de armados encontravam-se também “munidos de serrote e machadas” (Patriarca

2000, 318). Segundo Hermínio de Freitas Nunes esta brigada “cortou três pinheiros e destruiu
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as comunicações telefónicas” (Nunes 1998, 70). No entanto, devido ao intenso frio que se fazia

sentir, abandona “por volta das 4 da manhã” (Patriarca 2000, 318) o seu posto contrariando
ordens previamente recebidas no Casal Galego (cf. Nunes 1998, 70).

A função de destruir a via férrea na zona da Quinta do Banco foi atribuída à brigada liderada

por Álvaro André. Apesar desta “ter colocado uma bomba de rastilho” (Patriarca 2000, 321)
sobre a linha, a missão viria a ser abortada, optando Álvaro André por não acionar o engenho
explosivo.

Segundo Fátima Patriarca, as três brigadas encarregadas do interior da vila, “atuam praticamente em simultâneo” (Patriarca 2000, 321) com os seus companheiros ocupados em isolar a
Marinha Grande.

António Guerra, um empregado de comércio com 20 anos de idade, lidera a brigada que tem
como alvo a estação dos correios e telégrafos. Ao todo são 6 os homens que formam a brigada

encarregue de ocupar o “ponto nevrálgico” (Nunes, 1999,49) do movimento. Hermínio de

Freitas Nunes considera a ocupação da estação dos correios e telégrafos fundamental para os

revoltosos, pois através do controle dos meios de comunicação poderiam anunciar “o triunfo
da revolução” (Nunes 1999, 49), e manter o contacto permanente com outros locais do país
onde o movimento estivesse em marcha (cf. Nunes 1999, 49-50), . Perante a recusa do chefe

da estação em abrir a porta aos revoltosos é lançada uma bomba à ombreira da porta para a
arrombar. O que não resulta pelo que António Guerra vê-se obrigado a arrombar ele mesmo
a porta utilizando um machado.1

O ataque à estação dos correios é realizado em sincronia com o do posto da Guarda Nacional
Republicana (GNR) (Patriarca 2000, 326). A brigada de assalto ao posto da GNR é a mais

numerosa desde o início das movimentações, englobando “no mínimo, 22 elementos” (Patriarca 2000, 322). Entre estes concentravam-se o maior número de dirigentes do movimento, José

Gregório, Miguel Henrique, Pedro Amarante Mendes e Teotónio Martins (cf. Patriarca 2000,
322). A numerosa brigada cerca o posto, no entanto é António Guerra quem, após a ocupação

da estação dos correios, e em nome do “Comité Revolucionário” (Patriarca 2000, 131) exige

a rendição do sargento Oliveira Pio e dos seus homens. Hermínio de Freitas Nunes refere a
protelação por parte do sargento “naturalmente esperançado na chegada de reforços” (Nu1. V. auto de declarações de António Guerra de 21/1/1934 citado em Patriarca 2000, 325.
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nes 1999, 52). Porém, com a garantia de que nada lhe aconteceria, o sargento saiu à rua para

negociar e foi detido (Patriarca 2000, 327). As armas da GNR são confiscadas e distribuídas
por entre os operários. Filomena Mónica acrescenta ainda que os guardas e o respetivo sar-

gento foram acompanhados “para dentro de uma dependência da Fábrica Nacional” (Mónica
1981,556).

É a partir deste momento, às 5 horas da manhã, que a Marinha Grande “fica à mercê dos

revoltosos” (Patriarca 2000, 327), situação que se iria manter por “pouco mais de uma hora”
(Patriarca 2000, 326).

4.2. Repressão militar e desmantelamento do movimento
Partindo do princípio de que a revolta estava consolidada, muitos dos revolucionários dirigem-

-se para casa exaustos e com fome. Os tiroteios tinham despertado os habitantes da vila, que
juntamente com outros trabalhadores comentam o sucedido num ambiente de grande entu-

siasmo. Durante este período ainda é lançada “uma bomba contra a residência de Emílio Galo”
(Patriarca 2000, 234), um industrial radicado na Marinha Grande, sem grandes danos a registar. Entre as primeiras medidas tomadas por parte operários revoltosos conta-se a abertura do
Sindicato e a reunião do comité (cf. Mónica 1981, 556). Este momento é visto, por Hermínio

de Freitas Nunes, como o “único ato simbólico do poder operário na Marinha Grande”(Nunes
1998, 83).

Entretanto, eram cerca das 7 horas da manhã quando tropas do regimento de Artilharia Li-

geira 4 e do Regimento de Infantaria 7 vindos de Leiria cercam a vila (Patriarca 2000, 334).
“Seguindo a pé desde o Valeirão” (Nunes 1999, 57) devido ao corte da estrada, as forças governamentais rapidamente avançam em direção ao centro da Marinha Grande. Tomados de

surpresa e também assustados, alguns operários revoltosos largam as armas e refugiam-se em
casa, enquanto outros fogem para os pinhais mais próximos. No entanto, alguns revoltosos

ainda resistem como é o caso de Joaquim da Silva Arrimar com mais alguns homens, que perto
da igreja trava “um tiroteio infernal e desesperado com as forças que vinham de Leiria” (Nunes

1998, 90). Apesar de alguns atos isolados, como o relatado previamente, os militares dispondo
de armas automáticas, tomam o controlo da Marinha Grande “pelas 8 horas da manhã” (Patriarca 2000, 337) sem encontrar uma resistência significativa.

A tomada de poder pelas forças governamentais culminou num período de ocupação militar,
“tendo sido instaurado o estado de sítio, com encerramento das fábricas e condicionamentos
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nas estradas” (Ferreira 2012, 66). Inclusivamente, alguns revoltosos tentaram comparecer ao
trabalho na manhã do dia 18, e depararam-se com as fábricas fechadas ou bloqueios policiais

(Patriarca 2000, 337). Mais, é no próprio dia 18 que as forças da ordem começam a proceder
a “buscas e prisões arbitrárias” (Patriarca 2000, 338). Maria Filomena Mónica acrescenta que

tanto são presos operários ligados ao movimento como homens “que numa taberna cantavam a
Internacional” (Mónica 1981,556-557). Dia 19 as autoridades ordenam a reabertura das fábri-

cas, e pedem aos industriais que facultem listas nominativas de operários em falta (cf. Patriarca
2000, 337). O dia 19 é também marcado pela chegada de reforços militares, de forma a auxiliar
a captura dos revoltosos e a progressiva estabilização social da vila.

O número de pessoas envolvidas no movimento é difícil de estimar, uma vez que ao longo da
noite a quantidade de revoltosos foi aumentando. Maria Filomena Mónica afirma que uma vez

que as fontes governamentais e militares tendem a exagerar a amplitude e violência do movi-

mento, este número poderá permanecer um mistério (Mónica 1981,557). Já Fátima Patriarca

aponta para 164 a 215 participantes (cf. Patriarca 2000, 347). É curioso constatar que dos três
locais onde o movimento revolucionário teve mais expressão (Almada e Sines) é na Marinha

Grande que “menor número de trabalhadores envolve e o que mais rapidamente é desarticulado pelo governo” (Patriarca 1993, 1139). De facto, mesmo desconhecendo a realidade dos

outros locais onde o movimento teve expressão, talvez outro resultado fosse de esperar numa
vila com um operariado numeroso, vastamente politizado e organizado em forças sindicais.
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CONCLUSÃO
O movimento revolucionário de 18 de janeiro de 1934 terminou com a mesma rapidez com
que se organizou. Na Marinha Grande, os revoltosos que conseguiram evadir-se da repressão
policial e militar que se seguiu, como o caso de José Gregório, optariam por uma vida na clan-

destinidade ou pelo exílio no estrangeiro. Outros, porém, não teriam a mesma sorte. Assim

aconteceu com António Guerra condenado a 20 anos de degredo. Dia 8 de setembro de 1934,
embarca num navio em direção a Angra do Heroísmo (Nunes 1999, 65), onde será encarcera-

do até partir para a Colónia Penal do Tarrafal. Na qual dará entrada a 23 de outubro de 1936,
vindo a morrer 14 anos mais tarde, aos 35 anos de idade. Augusto Costa, também um operário

vidreiro da Marinha Grande, viria a falecer no Tarrafal a 22 de setembro de 1937 com 36 anos,
vítima de uma febre biliosa. Juntamente com outros presos ligados ao movimento, António
Guerra e Augusto Costa fizeram parte da primeira leva de prisioneiros a chegar ao Tarrafal.

Embora não conhecendo na totalidade as especificidades do movimento fora da Marinha
Grande, é hoje consensual entre os historiadores, que foi neste local que a revolta ganhou

maior protagonismo. Ao contrário dos outros locais onde o movimento adquire apenas um

caráter grevista, na Marinha Grande assume um cariz revolucionário e armado. Tal como Hermínio de Freitas Nunes refere, o operariado vidreiro da Marinha Grande possuía “uma longa

e vasta experiência de associativismo” (Nunes 2006,11), que permitiu aos operários, apesar de
muitos serem analfabetos, consciencializarem-se da sua força política e da importância da rei-

vindicação de direitos fundamentais diariamente violados, quer seja no local de trabalho pelo
patronato, quer seja pela sociedade civil que os menospreza e ignora a sua condição económica
e social.

Sendo assim, o operariado vidreiro aparenta deter uma certa consciência de classe, cujos alicerces se firmam na exclusão social, na pobreza e no desemprego. São estes alicerces que sus-

tentam a criação e permanência de uma complexa estrutura sindical e associativa, de caráter
anarcossindical e comunista, a qual se afirmou como o único meio eficaz de proteger em concreto a penosa condição do operário e respetiva família. Ora, a instauração de um novo regime
político — o Estado Novo —, confirmado pela Constituição de 1933, determinou através do

Estatuto do Trabalho Nacional a abolição da constituição e existência de qualquer estrutura
laboral fora dos quadros estatais. Neste sentido destituiu o operariado dos seus órgãos representativos tradicionais, submetendo-o à incorporação na nova estrutura corporativa, conside330

ravelmente adversa à manifestação livre destas forças laborais.
O 18 de janeiro de 1934 fica na história como o “último sopro” do sindicalismo livre em Por-

tugal até à instituição de um regime democrático a partir da “Revolução dos Cravos” de 25 de

abril de 1974. Porém o paradoxo permanece: como é que a estrutura sindical ideologicamente
tão cimentada da Marinha Grande, capaz de logo em 1932 anunciar a prática de diversas greves, acaba por não resistir à força autoritária do Estado Novo?

Primeiro há que ter em conta, que as ditas greves valem pela sua formulação, pois foram rapidamente reprimidas pelo patronato. Segundo, não é de minorar a possibilidade do novo estado

ter um considerável conhecimento da rede sindicalista nacional, das suas estruturas, dos seus
principais agentes e projetos de contestação. Não parece ser mero acaso, a prisão nas vésperas
do movimento grevista de janeiro de 1934 de diversos líderes e membros sindicais. Note-se
que no caso da Marinha Grande, já em setembro de 1933 era tal a pressão exercida sobre a

estrutura sindical da vila, que a direção do SNTIV, liderada por Armando Correia de Magalhães partirá para o exilio.

Tendo em conta os dados apresentados, tudo indicava a possibilidade de eclodir um movimen-

to insurrecional na Marinha Grande, associado à convocação de greve geral de 18 de janeiro
de 1934. De facto, a forma como o movimento é rapidamente liquidado, revela que o mesmo

já era espectável por parte do governo e dos militares. Apesar da coerência na organização

estratégica do movimento, os operários da Marinha Grande revelaram-se incapazes de obter a

coesão necessária para suster a invasão militar da vila nas primeiras horas da manhã do dia 18.
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ANEXOS

Fig. I – A realidade do trabalho infantil na indústria vidreira (Nunes, 2006, 10)

Fig. II – A realidade do trabalho feminino na indústria vidreira (Roldão 2013, 421).
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Fig. III - Militares ocupam a praça central da Marinha Grande a
19 de Janeiro de 1934 (Arquivo pessoal de Gabriel Roldão)

Fig. IV - Militares ocupam a “Estação dos
Correios, Telégrafos e Telefones” da Marinha
Grande a 19 de Janeiro de 1934 (Arquivo pessoal
de Gabriel Roldão)
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Fig. V - Proibição pelo Administrador do Concelho de Leiria da admissão ao trabalho dos operários faltosos ou subversivos (Arquivo pessoal de Gabriel Roldão)
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende na sua origem explorar um tema que, apesar de se encontrar inserido
no programa de História A do Ensino Secundário,

(“Módulo 8 — Portugal e o Mundo da Segunda Guerra Mundial ao início da década de 80 —

opções internas e contexto internacional”; “2. Portugal do autoritarismo à democracia”; “2.2.
Da Revolução à estabilização da democracia: Desmantelamento das estruturas de suporte do
Estado Novo; tensões político-ideológicas na sociedade e no interior do movimento revolucionário; política económica antimonopolista e intervenção do Estado nos domínios económico e financeiro. A opção constitucional de 1976”).

não é, na nossa opinião, suficientemente aprofundado. Trata-se da Reforma Agrária portu-

guesa. Motivou-nos também o facto de uma de nós ouvir desde cedo histórias de familiares
acerca das condições de vida no Alentejo durante o Estado Novo e de já ter visto o documentário Torre Bela, de Thomas Harlan.

Desta forma, no início do processo, pretendíamos fazer um contraponto entre as condições de

vida no Alentejo antes e depois do 25 de Abril de 1974, e em que medida a Reforma Agrária

tinha contribuído para essa mudança. Com o decorrer do tempo, fomo-nos apercebendo da
vasta extensão do tema e, por isso, da necessidade de o delimitar, de nos focarmos em aspetos

mais concretos. Não demorámos a perceber que um dos traços caracterizadores da Reforma

Agrária foi o movimento de ocupação de terras, o qual esteve na origem de todas as novas
unidades de produção agrícola do pós 25 de Abril. Assim, pusemos a hipótese de estudar o

impacto desse movimento num local específico. Após uma primeira fase de contactos, encontravam-se ao nosso alcance algumas opções, nomeadamente Lavre, no distrito de Montemor-o-Novo. Porém, seguindo o nosso desejo de estudar um caso original, optámos por nos focar

numa vila do Baixo Alentejo, Cercal do Alentejo (concelho de Santiago do Cacém, distrito de

Setúbal) conscientes, contudo, do risco que tomaríamos, pela escassa referência a este local na
bibliografia existente sobre o tema.

Enunciamos assim a nossa problemática, aquilo a que procuramos responder com este trabalho — Qual o impacto da Reforma Agrária no Cercal do Alentejo? Especial destaque para o

movimento de ocupações de terras. Para responder a esta questão, o principal método adotado

foi a recolha de memória oral. Assinalada a principal bibliografia, feita uma segunda fase de
contactos e garantida a confirmação de alguns entrevistados, procedemos à elaboração de um
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questionário, que serviria apenas para definir as linhas orientadoras de uma futura conversa.
Paralelamente à leitura da dita bibliografia e agendadas as entrevistas, deslocámo-nos ao Cercal nos dias 13, 14 e 15 de março de 2015.

No primeiro dia, dirigimo-nos aos arquivos municipais de Santiago do Cacém, mas sem sucesso, uma vez que era dia de greve geral. Viemos a saber mais tarde, de qualquer forma, que
o arquivo não nos seria útil, uma vez que contém apenas documentação a partir do ano de

1997. Visitámos então a Casa do Povo do Cercal do Alentejo, onde atualmente se encontra o
Centro de Dia, no qual entrevistámos duas senhoras, que, apesar da sua amabilidade, nos deram respostas que extravasavam o período temporal que pretendíamos estudar. Conseguimos

depois, ainda nesse dia, uma terceira entrevista com um ex-rendeiro. Apesar de termos tentado
entrevistar o líder de uma ocupação que se encontrava muito perto do sítio onde entrevistámos

o referido rendeiro, este não aceitou falar connosco. No dia seguinte, recolhemos a memória de

dois ex-trabalhadores de cooperativas do Cercal, com quem tínhamos agendado as entrevistas,
e deslocámo-nos à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, onde

recolhemos mais alguma bibliografia, esta já com algumas referências ao Cercal. Finalmente,
no último dia, motivadas pela curiosidade de conhecer os locais onde se deram as ocupações,
visitámos as três herdades que nos tinham sido indicadas pelos entrevistados e de que mais à
frente falaremos.

Contudo, para uma melhor compreensão da realidade do Cercal, achámos necessário incluir

no trabalho um capítulo inicial, em jeito de súmula da Reforma Agrária no seu conjunto,
tendo-nos baseado, principalmente, nas teses de Fernando Oliveira Baptista, Afonso de Barros
e António Barreto.

Em suma, foram nossos objetivos com este trabalho dar a conhecer a história de uma região

raramente mencionada na bibliografia, analisar quais as consequências da conjuntura revolu-

cionária (PREC) numa pequena localidade do Alentejo, e, por fim, perceber de que forma o
conhecimento dos livros é ou não capaz de espelhar realidades concretas.
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1. Contextualização—A Reforma Agrária no Alentejo
(e a sua integração no PREC)
1.1.Breve caracterização do Alentejo até à Revolução
Para compreender a estrutura de propriedade e as estruturas sociais do sul do país à época da
Revolução, é necessário recuar às transformações ocorridas durante o período de oitocentos.

A partir do século XIX, começou a assistir-se a uma tendência do capitalismo agrário, com a
aquisição de propriedades da antiga aristocracia, da coroa e das ordens religiosas por parte das

burguesias rurais e urbanas. Dado o baixo custo da força de trabalho, o investimento nas terras

e a modernização das empresas registaram-se tardiamente. Assim, a extração de cortiça e o
arrendamento da terra eram as formas mais comuns de exploração da propriedade.

A partir dos anos 1950 do século XX, um setor de capitalismo moderno, associado ao lan-

çamento dos Planos de Fomento pelo regime salazarista, passou a coexistir com os antigos
latifundiários. O mundo rural e a agricultura sofreram transformações provocadas, em grande
parte, por fatores externos como a emigração, a industrialização, a urbanização e o investi-

mento agro-comercial. Assim, devido à migração de trabalhadores para as cidades ou para o
estrangeiro, os agrários viram-se obrigados a mecanizar as suas propriedades, tornando mais

difícil o acesso das pequenas explorações ao mercado e estreitando-se a concorrência. Contu-

do, o desemprego sazonal e a insegurança permaneceram. Estes fatores constituíam dois dos

mais graves desequilíbrios da sociedade alentejana, e estavam em grande medida associados à
vasta massa de trabalhadores temporários, forçados a aceitar as tarefas fisicamente mais duras e

menos especializadas, sob a ameaça permanente do desemprego. Pelo contrário, os trabalhadores permanentes desempenhavam tarefas menos pesadas e tomavam frequentemente o partido
dos patrões nos conflitos sociais.

Por último, é importante referir a importância das greves de 1962 para a conquista das oito
horas de trabalho diário, fruto das reivindicações dos trabalhadores temporários, por norma os
mais combativos. Como refere Fernando de Oliveira Baptista,

“Aqui radica (...) a transformação da consciência social destes trabalhadores que da “ambição” de se tornarem permanentes e depois, se possível, empresários, passaram a reivindicar melhores condições de vida, mais salário, oito horas de trabalho diário, etc…”.
(Baptista 1978, 71)
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1.2. As várias fases da Reforma Agrária
Segundo António Barreto (Anatomia de uma Revolução: A reforma Agrária em Portugal 1974-

1976, 1987), a revolução política esteve na génese da revolução agrária, tese contrariada por
Fernando Oliveira Baptista (1978). No entanto, “os acontecimentos concretos que marcam as
grandes viragens políticas no Alentejo não são sempre, nem são exatamente, os mesmos que

constituem os marcos da política nacional.”. Assim, “o calendário revolucionário da região está
desfasado do processo político nacional.” (Barreto 1987, 95).

Desta forma, enquanto nos campos do sul se verificava, em 1974, um clima de estabilidade, nas
cidades a tendência era a agitação política e social. Por outro lado, o 28 de Setembro quase não
se fez sentir no Alentejo, tendo o 11 de Março tido um “impacte imediato relativo” (Barreto

1987, 95). O 25 de Novembro de 1975 foi um exemplo claro da discrepância que se vinha fa-

zendo sentir entre a política nacional e a situação dos campos, visto que, passados dois meses
da dita data, ainda se procedeu à ocupação de terras. Finalmente, os acontecimentos decisivos
no Alentejo, tais como as primeiras ocupações, a aprovação de leis de expropriação e de créditos do governo para pagamento de salário das UCP e cooperativas, etc., não se fizeram sentir
no resto do país.

A periodização das várias fases da Reforma Agrária difere consoante os autores. Enquanto

António Barreto estabelece quatro fases distintas [vide anexo 1] — “a abertura da questão
agrária”; “as conquistas à margem da lei”; “o processo revolucionário com cobertura legal” e “a

consolidação e a contestação” —, Fernando de Oliveira Baptista distingue apenas três (Brandão de Brito 2001) —

“Na história da Reforma Agrária coexistiram três cronologias e três ritmos diferentes:
das ocupações dos grandes domínios fundiários; da aplicação da legislação sobre nacio-

nalização e expropriação da terra; da vida económica e social das unidades de produção
dos trabalhadores.”(Brandão de Brito 2001, 162).

Nos subcapítulos que a seguir se inauguram, optámos por seguir a linha de pensamento de
Barreto, nomeadamente quanto à periodização das várias fases da Reforma Agrária.
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1.2.1. Primeira Fase: “A abertura da questão agrária”
Esta fase compreende o período entre o 25 de Abril e dezembro desse mesmo ano. Ficou

pautada pela ocupação das instituições e pelo crescendo das tensões sociais inexistentes à hora
da Revolução.

O programa do MFA não continha quaisquer referências específicas à agricultura. O I Gover-

no Provisório tentou proceder a uma ““reforma gradual das estruturas agrárias””(Barreto 1987,
98) enquanto estratégia antimonopolista. Por esta altura, a Reforma Agrária figurava explicitamente no programa do PCP há já dez anos, e desde 1973 que o programa do PS lhe era

favorável na generalidade, ao contrário de outros partidos mais recentes, que não a incluíam de
todo nos seus programas. Foi-se verificando um progressivo crescendo político, surgindo no

debate político ideias como a modernização e melhor utilização dos recursos, a introdução de
novas culturas, a contratação coletiva, o aumento dos salários e a penalização do abandono de

terras e do absentismo. No fim do ano, o Secretário de Estado da Agricultura já tinha visitado
os campos do sul e anunciado medidas para breve, de que seriam exemplo as ““comissões de

intensificação cultural”, cuja primeira tarefa seria a de proceder a um levantamento das condições e dos meios para melhorar a produção no Alentejo e no Ribatejo.” (Barreto 1987, 98).

Entretanto, através dos sindicatos, dos intelectuais e dos artistas, que reclamavam a expro-

priação das grandes herdades, já começava a propagar-se a ideia de Reforma Agrária. A par
da crescente importância e alargamento de funções dos sindicatos, que começaram por estar

sediados em Casas do Povo e em sedes do MDP e só mais tarde se tornaram autónomos,
o MFA, que já iniciara as campanhas de dinamização cultural e arbitrava os conflitos entre

proprietários e trabalhadores, propôs medidas concretas de forma a obrigar os proprietários a
atingir limites mínimos de produção e a combater o absentismo.

Nesta altura, os diplomas legais aprovados revelavam um caráter moderado e reformista, sen-

do exemplo disso a lei dos baldios. Contudo, o Decreto-Lei 660/74, autorizando o Estado a
intervir nas empresas privadas, apesar de não ter sido muito aplicado em 1974, mas sim em

1975, revelava já contornos que antecipariam o caráter mais radical da legislação posterior.
Ainda nesta fase do processo, foi criado o IRA (Instituto de Reorganização Agrária), o INIA
(Instituto Nacional de Investigação Agronómica), o Ministério do Trabalho decretou as 45

horas de trabalho semanal na agricultura, e começaram a surgir, nos distritos de Beja, Évora,
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Portalegre, Santarém e Setúbal, ligas de pequenos e médios agricultores independentes dos

proprietários e dos grandes empresários, e que, apesar de pouco numerosos, foram de uma
importância política bastante significativa. O PCP apresentava já 126 centros de trabalho no
sul, face aos 30 do PS e à inexistência de qualquer centro do CDS.

No fim do ano de 1974, após os congressos partidários, já todos os partidos apresentavam pro-

gramas agrários, na maioria dos casos de cariz moderado e reformista. Em dezembro, surgiram
os primeiros sinais de desemprego e agitação social subsequente. A ideia de Reforma Agrária
propagava-se já pelo país

“A imprensa, a televisão, os partidos, os militares e grupos de toda a espécie não cessam

de abordar o tema. Uma ideia se generaliza: a de que existem centenas de milhares de
hectares de terras agrícolas abandonadas e incultas no Alentejo. (...) Outra ideia é in-

discutível: a da sabotagem económica pelos grandes proprietários, que não investem,
que não colhem, que tentam vender “às escondidas” o gado, as máquinas, os produtos e
mesmo as terras.” (Barreto 1987, 102-103).

Em suma, “No fim do ano de 74, no Alentejo, o poder económico dos proprietários e capitalistas está ainda intacto, mas a relação de forças institucionais é quase inversa da que era há
menos de um ano.” (Barreto 1987, 101).

1.2.2. Segunda Fase: “As conquistas à margem da lei”
Esta fase compreende o período entre janeiro e julho de 1975. Foi marcada por um abandono
das medidas reformistas e pela progressão das ações revolucionárias, passando o Estado a intervir fortemente na agricultura. No primeiro semestre de 1975, contaram-se 26 intervenções

do Estado. A primeira intervenção estatal teve lugar a 22 de janeiro de 1975, no Monte do
Outeiro, herdade privada situada em Beja.

Ainda antes do 11 de Março, saiu o “Programa de política social e económica”, de orientação
moderada, a aprovar pelos militares e pelo Governo, que continha a primeira versão de um

projeto de reforma agrária, que consistia na nacionalização das explorações agrícolas dentro

dos perímetros de rega do Estado e na intervenção nas herdades privadas subaproveitadas.
Este não chegou sequer a entrar em vigor devido aos acontecimentos do 11 de Março.
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O movimento de ocupação de terras foi crescendo gradualmente, tendo a primeira ocorrido,
segundo Fernando Oliveira Baptista, em fevereiro de 1975, na Herdade do Pombal, no distrito

de Évora. Só em julho, foram ocupados 70 000 ha, verificando-se desta forma um aumento
progressivo da superfície ocupada ao longo do ano. Assim, até fins de julho desse ano, 156
300 ha de terras tinham sido ocupadas, 13 % do total da superfície que viria a ser ocupada até
1976. Deste somatório, Évora foi o distrito em que as ocupações assumiram maior expressão

(aprox. 53 500 ha), seguido de Portalegre (aprox. 40 200 ha) e Beja (40 200 ha). Porém, não é

consensual entre autores o número de hectares ocupados por distrito nesta fase [vide anexo 2].
Apesar de os primeiros ocupantes terem sido pequenos agricultores, como seareiros, alugadores
de máquinas e rendeiros, apoiados por ligas de pequenos e médios agricultores, os sindicatos e

os assalariados assumiram o controlo do movimento não muito tempo depois. Os proprietá-

rios apresentaram uma ofensiva muito fraca, por vezes não reagindo, por outras tentando, sem
resultados, o apoio do Governo e do MFA. Nos primeiros meses de ocupações, os motivos das

mesmas pautaram-se por reivindicações não satisfeitas e outros conflitos e tensões locais. Se,
antes do 11 de Março, o Governo não revelava explicitamente a sua posição face às ocupações,
a partir daí passou claramente a apoiar e a incitá-las, tendo o número de ocupações e o caráter

político das mesmas aumentado a partir desta data. “Com o tempo, os motivos simplificam-se.
A partir da Primavera, ocupa-se porque “é a lei” ou porque “é a Reforma Agrária”.”(Barreto
1987, 104).

Ainda durante o PREC, a 26 de março de 1975, Fernando Oliveira Baptista foi nomeado para
ministro do recém-criado Ministério da Agricultura e Pescas. Nesta senda,

“(...) o quadro legal da reforma agrária conhece o seu primeiro grande diploma de referência com a publicação, a 15 de abril de 1975, do Decreto-Lei nº 203-C/75, no se-

guimento da formação do IV Governo Provisório e das nacionalizações da banca, dos
seguros e das empresas industriais e de serviços.”(Ferreira 1993, 122).

O referido decreto previa a expropriação das explorações com mais de 500 ha em sequeiro ou
mais de 50 ha em regadio. A nova Lei do Arrendamento Rural (Lei nº 201/75), elaborada

pelo I, II e III Governos Provisórios e promulgada pelo IV, veio trazer benefícios aos rendeiros,
defendendo-os, como refere Oliveira Baptista, de todos os proprietários fundiários, dos pequenos aos latifundiários. Assim, foi alargado o prazo do arrendamento para 18 anos, fixado um

limite máximo, em dinheiro, para as rendas, e exigido que os contratos se fizessem por escrito.
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Entre abril e julho de 1975, assistiu-se a uma transformação profunda no Ministério da Agricultura, com a proliferação de organismos dependentes do Ministro, nos quais operavam funcionários escolhidos segundo critérios políticos e ideológicos. Exemplo disso foram os Centros

da Reforma Agrária, que se ocuparam dos distritos do sul, os Conselhos Regionais da Refor-

ma Agrária, um em cada distrito do sul, que reuniam membros dos sindicatos, dos ministérios,
das associações de agricultores e das forças armadas, e a SADA (Serviço de Apoio e Desen-

volvimento Agrário), encarregue do norte e do centro. “Finalmente, em Julho, um decreto-lei
[Decreto-Lei nº 390/75] obriga todas as cooperativas [já existentes] a realizar eleições dentro
de noventa dias, considerando que os antigos dirigentes associativos e todas as pessoas ligadas
ao antigo regime são inelegíveis.” (Barreto 1987, 105). O preâmbulo do referido decreto refere
ainda

““A dominação económica, social e política dos grandes empresários agrícolas, sob o

fascismo, encontrou expressão e veículo não apenas nos aparelhos corporativos e admi-

nistrativos, central e local, mas também na composição social e na actividade dos corpos
gerentes de muitas cooperativas agrícolas (...). Desta forma, a vida e a acção das coopera-

tivas agrícolas viram-se entregues, em numerosos casos, e em muitos deles em regime de
quase exclusividade, a proprietários absentistas, latifundiários, grandes capitalistas agrí-

colas, validos ou favoritos de influentes e notáveis locais fascistas, elementos de profissões
liberais, comerciantes, industriais…””(Baptista 1978,110-11).

Ainda neste mês, o PPD e o PS, que defendia a Reforma Agrária mas não a forma como esta
estava a ser praticada até então, por considerar que ultrapassava os limites da lei, abandonaram
o Governo, passando à oposição e daí contestando o MFA e o PCP, que entretanto abrira mais
90 centros de trabalho no sul.

Entretanto, no sul, os sindicatos iam ganhando cada vez mais importância, coordenando as

ocupações, preparadas através de comícios e manifestações, e durante as quais não se registou

nenhuma morte. Para além disto, cabia-lhes também a fixação dos salários, a avaliação do estado das culturas, o controlo do gado, o policiamento do tráfico rodoviário de mercadorias, e
detinham também o monopólio da oferta de trabalho. Os militares colaboravam na maioria

das ocupações, protegendo trabalhadores e intimidando proprietários. Na zona que mais tarde

viria a designar-se por ZIRA, nas eleições para a Assembleia Constituinte, o PS foi o partido
mais votado (41%), seguido pelo PCP (38%), que a nível nacional obteria bem mais reduzida
expressão (12%). A ALA (Associação Livre de Agricultores) foi extinta, incapaz de mobilizar
os pequenos agricultores e combatida pelo Governo, militares, PCP e PS.
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Durante o primeiro semestre de 1975, verificou-se um aumento do desemprego, tendência

que começou a dar sinais de si logo a seguir ao 25 de Abril. Entre as principais causas encon-

travam-se o facto de os trabalhadores que tinham migrado para Lisboa e para Setúbal terem

regressado aos campos, dos salários terem aumentado, e por isso algumas explorações terem

deixado de ser rentáveis, e o de os grandes agrários se terem retraído ou decidido boicotar o
rumo que a Revolução estava a tomar nos campos. Desta forma, contavam-se, ainda durante
o primeiro semestre de 1975, 5 000 desempregados em Évora, 3 800 em Beja, 3 500 em Portalegre, 2 000 em Setúbal e 1 000 em Santarém, atingido o desemprego no conjunto destas

regiões 14 % da população ativa. Apesar de isto ter contribuído para uma situação de crise e

desorganização económica, desde os finais da primavera que as novas unidades de produção
contratavam trabalhadores rurais e também da construção civil e da indústria urbanas em
massa, contribuindo assim para uma diminuição da taxa de desemprego.

Concluindo, este período ficou marcado pela ocupação, politicamente apoiada e mais tarde

legalizada através de diplomas legais, de terras, que seriam posteriormente expropriadas e na-

cionalizadas e nas quais se formariam depois novas unidades de produção, e por um espírito

marcadamente coletivista. Desta maneira, “A relação de forças é favorável aos revolucionários,
tanto mais que agora têm mesmo algumas bases de poder económico: as terras, as herdades, as

máquinas e o gado.” (Barreto1987, 108) . A 29 e 30 de julho foram publicados, respetivamente,
os primeiros decretos-lei relativos às expropriações (Decreto-Lei nº 406-A/75) e às naciona-

lizações (Decreto-Lei nº 407-A/75). Estes preteriam a dimensão da terra aos seus níveis de
utilização. Assim, 30 ha era o limite máximo permitido para as terras de regadio, e o “direito

de reserva” passou a ser concedido apenas aos que dependiam exclusivamente, ou quase, da
agricultura para os seus rendimentos.

1.2.3. Terceira Fase: “O processo revolucionário com cobertura legal”
Esta fase desenrolou-se entre agosto e dezembro de 1975, durante a vigência dos V e VI Go-

vernos Provisórios. Pautou-se, através da promulgação de importantes diplomas que viriam a
legalizar as conquistas anteriormente conseguidas, pelo enquadramento da Reforma Agrária
no dispositivo legal, então estabelecido.

Já durante a legislatura do VI Governo Provisório, chefiado por Pinheiro de Azevedo, regis-

tou-se a ocupação de 85 % do total das terras que o viriam a ser ao longo de todo o processo
da Reforma Agrária. Lopes Cardoso (““O Estado deve enquadrar a reforma agrária, mas não
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deve limitar a iniciativa dos trabalhadores.””(Barreto 1987)) substituíra já Fernando Oliveira

Baptista na pasta da agricultura. Outubro de 1975 foi o mês em que as propriedades de maio-

res dimensões foram ocupadas. Se durante o V Governo Provisório, mais afeto ao PCP e aos
militares, foram ocupados 323 000 ha, entre outubro e novembro de 1975, apesar das políticas
mais moderadas do VI Governo, foram-no 687 000 ha. Isto mostra o desfasamento existente

entre o contexto político e a situação agrária. Exemplo máximo do referido desfasamento
foi o facto de, dois meses após o 25 de Novembro e todas as suas implicações, já o Ministro
das Finanças, Salgado Zenha, tinha declarado — ““É tempo de afirmar que se devolverão
aos pequenos e médios proprietários agrícolas as terras de que foram desapossados em certas
regiões.””(Barreto 1987, 112), ainda se ter procedido à ocupação de terras. Para além disso, o

Conselho da Revolução, já depois do referido acontecimento, afirmou - ““Não cederemos a
nenhuma pressão destinada a fazer voltar para trás a reforma agrária.”” (Ibidem, 110).

Nesta fase, começaram a surgir também as UCP, em grande parte organizadas pelos sindica-

tos. Após a expropriação das terras, cujas publicações oficiais datam de setembro de 1975, e
tornavam irreversíveis as ocupações, o Ministério reconhecia legalmente as UCP ou coope-

rativas, que passavam a ter vida legal, ainda que dependentes deste. No entanto, e segundo
António Barreto, “ninguém sabe muito bem o que é, juridicamente, uma unidade colectiva de

produção, nem em que difere de uma cooperativa.”(Ibidem). Ainda nesse mês, a 27, foi pro-

mulgado o Decreto-Lei nº 541-B/75, que permitiu a atribuição às UCP do Crédito Agrícola
de Emergência (CAE) para o pagamento de salários.

“A faixa de beneficiários do CAE (...) abrange além dos agricultores familiares, das
cooperativas agrícolas e das unidades colectivas de produção, os trabalhadores agrícolas e também — dentro de certos limites regionais — as médias empresas agrícolas
patronais.”(Baptista 1978, 105).

Este diploma veio resolver problemas internos nas UCP e dar impulso a novas ocupações,
tanto que 60 % de todas as terras ocupadas em 1975 o são depois da publicação deste decreto.
Por esta altura, começaram a surgir fortes críticas à Reforma Agrária, nomeadamente pelos

grandes agrários, por pequenos agricultores prejudicados, por partidos não comunistas e pela

CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), fundada a 24 de novembro de 1975. Em

dezembro, estes exigiram a revogação das leis de expropriação e nacionalização. A natureza das

ocupações foi também motivo de discórdia entre partidos — enquanto para o PCP as ocupa-

ções foram na sua grande maioria legais, excetuando algumas, procedidas por negociantes de
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gado, o PPD e grande parte do PS consideravam-nas quase sempre “selvagens”. As críticas do

PS aos erros e excessos da Reforma Agrária valeram-lhe a contestação tanto do PCP, como
da CAP e dos partidos de direita. Para o MFA, “selvagens” eram apenas as ocupações que não

resultassem da aplicação da lei, enquanto que, segundo o Ministério da Agricultura, as ocu-

pações eram iniciativas dos trabalhadores, parcialmente cobertas pela lei. No entanto, todos,
excetuando o PCP, convergiam num ponto — as ocupações eram ilegais se incidissem sobre

herdades de dimensões inferiores às previstas na lei, ou sobre terras de pequenos agricultores.
Assim, Lopes Cardoso procedeu à devolução das propriedades que tinham sido ocupadas des-

ta forma e à atribuição de pequenas parcelas de terreno a seareiros. Foram também afastados
dos Centros da Reforma Agrária, segundo Baptista, os técnicos e militares progressistas.

Por último, em fins de outubro e princípios de novembro de 1975, foram aprovados os nove
artigos referentes à Reforma Agrária que figurariam na futura Constituição de 1976 (Cons-

tituição Da República Portuguesa, 1976) (“Objectivos da reforma agrária”; “Eliminação dos

latifúndios”; “Minifúndios”; “Pequenos e médios agricultores”; “Cooperativas e outras formas
de exploração colectiva”; “Formas de exploração de terra alheia”; “Auxilio do Estado”; “Orde-

namento, reconversão agrária e preços”; “Participação na reforma agrária”). Estes foram quase
sempre aprovados por unanimidade ou por esmagadora maioria, apesar da sua orientação mais

à esquerda — o PCP votou quase sempre a favor e o CDS a maior parte das vezes; o PS e o
PPD votaram sempre favoravelmente.

Não obstante, e em jeito de conclusão, o Ministério da Agricultura, viu-se então dividido entre
os ataques da CAP e as posições assumidas pelo PCP.

1.2.4. Quartas Fase: “A consolidação e a contestação”
Esta fase encontra-se delimitada entre janeiro e julho de 1976 e ficou, sob o mandato do VI
Governo Provisório, marcada pelos reajustamentos políticos feitos no seguimento do 25 de

Novembro e pelo lançamento de um programa negociado entre o Presidente da República,
Costa Gomes, o Primeiro-Ministro, Pinheiro de Azevedo, e o Conselho da Revolução.

Este programa, assinado pelos partidos representados no Governo, PCP, PS e PPD, mas não
pelo CDS, foi responsável pela demarcação legal da Zona de Intervenção da Reforma Agrá-

ria (ZIRA), pelo alargamento dos direitos de reserva, por regras gerais para a legalização das
UCP, e pela proteção aos seareiros. O PCP, apesar de ciente do retrocesso que estas medidas

representavam, viu-se “obrigado” a ceder, assim como o PPD, que, reticente, declarou — “Não
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é exactamente o nosso programa, mas o acordo é útil.” (Barreto 1987, 114). Claramente contra

a Reforma Agrária, e apesar de ter aberto a sua primeira sede no Alentejo no início do ano, o
CDS recusou-se a assinar o programa. Assim, o documento consistiu na vitória dos partidos
não comunistas e dos movimentos de pequenos agricultores.

Contudo, e apesar de em janeiro de 1976 se terem dado as últimas ocupações (17 600 ha) e

atribuídas dezenas de parcelas e pequenas explorações aos respetivos agricultores, o Ministério
da Agricultura prosseguiu as expropriações legais — 300 700 ha até julho, 290 000 ha após

esse mês. Foram acrescentadas 89 às 348 UCP já reconhecidas legalmente. A 2 de fevereiro,
os militares foram afastados das questões agrárias, passando essas para a responsabilidade do
Ministério e da polícia, o que contou com a oposição do PCP.

Entretanto, enquanto os sindicatos se opunham às devoluções de terras aos pequenos agricultores e procuravam apenas defender a Reforma Agrária, e não fazê-la avançar, os últimos obtiveram os primeiros sucessos, apoiados pela CAP, que contava por sua vez com o apoio do PPD

e do CDS. Entre abril e junho, o Governo promulgou decretos que concediam aos pequenos
proprietários sem rendimentos ocupados e expropriados um subsídio mensal.

Nas eleições legislativas de 1976, na zona correspondente à ZIRA, o PCP obteve a maioria

dos votos (39 %), seguindo-se o PS (35 %), ocupando o PPD o terceiro lugar (12 %) e o CDS

a quarta posição (5 %). Estes resultados revelaram uma perda de seis pontos percentuais da
esquerda a favor da direita, tendo o PS sido o partido mais afetado por este fenómeno.

Após a vitória do PS e instaurado o regime constitucional, do qual Mário Soares foi o primeiro
Primeiro-Ministro, e em que pela primeira vez desde a Revolução o PCP não participava no

Governo, passando à oposição, “a legitimidade revolucionária desapareceu quase totalmente

dos costumes políticos e cedeu lugar à nova legitimidade eleitoral e à legalidade democrática.”
(Barreto 1987, 116). Assim, os militares abandonaram o Governo, apesar de o Conselho da
Revolução ter permanecido.

Porém, a questão agrária não ficou totalmente resolvida — “A história da reforma agrária não

se esgota em 1976. Mas o seu primeiro processo revolucionário está encerrado.” (Barreto 1987,
116).
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1.3. A Zona de Intervenção da Reforma Agrária (ZIRA)
A ZIRA (Zona de Intervenção da Reforma Agrária) foi estabelecida a 5 de abril de 1976 pelo

Decreto-Lei nº 236-B/76, já durante o mandato do VI Governo Provisório. Esta compreendia

os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, para além dos concelhos de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, situados no distrito de Castelo Branco, os concelhos de

Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento,
Golegã, Salvaterra de Magos e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, e finalmente,

no distrito de Lisboa, os concelhos de Vila Franca de Xira e Azambuja. Acrescendo a estas,
estavam também compreendidas as freguesias (Monchique), e parte delas (Silves, Loulé, Alcoutim), do distrito de Faro que fazem fronteira com o distrito de Beja (ver anexo 3).

Segundo Afonso de Barros na sua obra de 1979, e de acordo com os dados de 1968-70, os

territórios correspondentes à futura ZIRA apresentavam uma densidade demográfica, quando
excluída a zona urbana industrial de Setúbal, de 24,8 habitantes por km2, face ao restante

valor continental de 128,7, “a revelar com nitidez, desde logo, o carácter deprimido desta
região no contexto da formação social portuguesa.” (Barros 1979, 28). O referido território

correspondia a mais de metade da terra arável do continente e a 45 % da superfície cultivada.
Assim, a principal atividade económica dessa zona era, sem dúvida, a agricultura, seguida pelo

setor terciário, e a indústria apresentava, excetuando nos concelhos não agrícolas de Setúbal,
reduzida expressão. Não obstante a agricultura ser a atividade económica predominante, os
baixos índices de produtividade agrícola registados, devido à fraca aptidão dos solos, ao clima

e ao sistema de enquadramento agrícola historicamente predominante na região, o latifúndio,
juntamente com a fraca industrialização, explicam o facto de a ZIRA contribuir para apenas
18,7 % do PIB nacional. Para além disso, esta zona contribuía em apenas 28,7 % para o PAB
(Produto Agrícola Bruto) do continente. [vide anexo 4].

1.4. O processo das ocupações, expropriações e nacionalizações
1.4.1. As ocupações de terras
Segundo Afonso de Barros, “Foi com o movimento de ocupação de terras que a RA avançou,
adquiriu expressão, se tornou realidade concreta.”(Barros 1979, 65). Apesar de este autor e
Fernando Oliveira Baptista (Brandão de Brito 2001) convergirem no que respeita à natureza
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espontânea das ocupações, que consideravam serem fruto das dinâmicas locais, tese contrariada por António Barreto em 1987, divergem quanto à periodização das mesmas.

Assim, Barros identifica três fases distintas no processo das ocupações, todas elas relacionadas
com os acontecimentos políticos e sociais do período em que ocorreram, como, por exemplo, as

ocupações de casas e fábricas nas cidades, – a primeira, de finais de 1974 ou inícios de 1975 a
finais de julho de 1975; a segunda, entre agosto e setembro de 1975; a terceira, de princípios de

outubro até ao final do ano (ver anexo 5). As três fases, que ocorreram de forma descontínua,
sofrendo variações de ritmo, pautaram-se também pelo apoio do IRA, dos Centros Regionais

da Reforma Agrária e dos militares progressistas do MFA. Os decretos-lei promulgados em
julho de 1975 pelo Governo (Decreto-Lei nº 406-A/75 e Decreto-Lei nº407-A/75) vieram
apenas acelerar e assegurar a intervenção do Estado no processo da Reforma Agrária.

É também importante referir e caracterizar os ocupantes, principais atores deste processo. No
Alentejo, mais de 80 % da população agrícola era assalariada. É essencialmente a diferença

entre assalariados temporários e assalariados permanentes que divide o proletariado rural dos

campos do sul. Os temporários viviam de trabalho sazonal e salários muito reduzidos, ainda

mais baixos do que os dos permanentes. Para além disso, e em oposição aos permanentes, eram
marcados por um sentimento de profundo desvinculamento da propriedade, visto que, não

tendo emprego fixo, nunca chegavam a criar uma relação com a terra. Foram os mais ativos
nas ocupações, motivados pela necessidade de emprego, e, segundo Barros, por serem a classe
mais interessada em contrariar os interesses da burguesia latifundiária.

Por outro lado, os trabalhadores permanentes eram um grupo mais reduzido e com mais privilégios. Para além de terem um emprego garantido e salários mais altos, ocupavam-se, muitas

vezes, de tarefas especializadas — tratadores de gado, tratoristas —, deixando o trabalho mais
duro para os temporários. Assim, as ocupações não lhes trariam tantos benefícios. Para além

disso, mantinham uma ligação com o patrão, viviam numa casa cedida por ele e conheciam

bem a exploração agrícola em que trabalhavam. No entanto, acabaram, por vezes, segundo
Barros, por ser levados para as ocupações por trabalhadores temporários, ou mesmo a assumir a sua liderança. Acrescendo a isto, o seu apoio foi crucial para garantir a continuidade da

produção após as ocupações. Também as mulheres contribuíram fortemente para o avanço

das ocupações. Com mais desemprego e menores salários, assumiram, no processo, um caráter
extremamente combativo.
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Foi ocupado no total 70 % da área expropriável, variando a percentagem de ocupações consoante o concelho, e assumindo os concelhos dos distritos de Beja e Évora uma maior expressão

(ver Anexo 2). Tanto latifúndios como empresas agrícolas capitalistas foram ocupados, assumindo a Reforma Agrária caráter e objetivos marcadamente anticapitalistas.

Foram muito raros os casos em que os pequenos agricultores participaram em ocupações.
Aliás, o prejuízo que as ocupações lhes trouxeram foi um forte motivo de crítica à Reforma

Agrária, por parte das forças da direita e do campesinato do norte e centro do país. Na verdade,
segundo Fernando Oliveira Baptista, “(...) a ocupação de terras de pequenos e médios agricul-

tores, tão propalada e demagogicamente utilizada tem, de facto, um conteúdo extremamente
reduzido (...)”. Barros acrescenta que se traduziu em 1,3 % do total da terra expropriável.

1.4.1.1. Primeira fase do movimento de ocupação de terras
(finais de1974/inícios de 1975 a finais de julho de 1975)
“As ocupações arrancam com base no desenvolvimento das contradições sociais a nível
regional e local, à margem da intervenção estatal ou, sequer, da existência de instrumentos legais sobre a reforma agrária. Alugadores de máquinas, que em geral também eram
seareiros, são os responsáveis pelas primeiras ocupações, às quais se seguem as conduzidas por assalariados sem emprego. A espontaneidade e a iniciativa local caracterizam esta
primeira fase.” (Barros 1979, 74).

Desta forma, e dada a retração dos grandes agrários a seguir à Revolução, foram, em Setúbal e
em Évora, os seareiros e alugadores de máquinas, outrora contratados à hora ou de empreitada

por agricultores, a dar o primeiro passo, visto que necessitavam de pagar as letras das máquinas

que tinham comprado a crédito. Barros refere-se a isto como o aspeto original da Reforma
Agrária Portuguesa. Porém, se no início do ano os movimentos de ocupação empreendidos por

assalariados, que lutavam contra o desemprego e cuja prioridade era a alteração da estrutura

de propriedade e das relações sociais de produção, eram ainda escassos, estes ganharam grande

relevância com o tempo, principalmente nos distritos de Évora e Portalegre. Para além disso,
quando as ocupações eram levadas a cabo por alugadores de máquinas, estes acabavam por

estabelecer com os trabalhadores uma relação de patrão-assalariado, o que se traduziu numa
certa frustração para os últimos, visto que, apesar de terem conseguido emprego com a ocupa-

ção, as relações de poder anteriores não se tinham alterado. Assim, quando o movimento de
ocupação de terras por assalariados se impôs, ganhando uma importância significativa, a ação
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dos alugadores de máquinas terminou.
Finalmente, a ocupação de concelhos nos distritos de Lisboa, Castelo Branco e Santarém,
franjas da futura ZIRA, teve lugar quase somente nesta altura.

1.4.1.2. Segunda fase do movimento de ocupação de terras
(de finais de julho a setembro de 1975)
“Após a aprovação dos primeiros diplomas legais sobre a R.A. e da implementação dos
Centros Regionais de Reforma Agrária (...), as ocupações avolumam-se, ganhando a
consistência de verdadeiro movimento. Os Sindicatos dos Trabalhadores Agrícolas assumem papel activo na condução do processo e a acção dos Centros Regionais faz-se sentir. Os assalariados eventuais estão no cerne do movimento e arrastam os permanentes”
(Barros 1979,74).

Assim se inaugurou a segunda fase das ocupações, que duraria até setembro de 1975, e cujo

objetivo era agora explicitamente a alteração das relações de propriedade e produção. Os Decretos-Lei nº 406-A/75 e 407-A/75 alteraram a forma como as ocupações eram vistas, deixando de ser ações à margem da lei e passando a estar de acordo com sistema jurídico.

Organizados política e sindicalmente e procurando concretizar a Reforma Agrária e garantir
o pagamento de salários, urgia aos trabalhadores a tomada da terra, uma vez que, findas as co-

lheitas, os proprietários, apercebendo-se da inevitabilidade da perda das terras, se apressavam
em vender a produção.

Ocupou-se então nesta fase, também graças ao apoio dos técnicos dos Centros Regionais da

Reforma Agrária, o dobro da dimensão da fase anterior, sendo que Évora e Beja foram os
distritos mais ocupados. Nos restantes distritos da ZIRA, excetuando em Setúbal, o ritmo das
ocupações sofreu um abrandamento.

1.4.1.3. Terceira fase do movimento de ocupações
(outubro a dezembro de 1975)
Segundo Afonso de Barros
“O movimento atinge a sua máxima expressão no Outono de 1975. As ocupações desencadeiam-se em ritmo acelerado, incidindo sobre 60 % da área total ocupada. O aparelho
de Estado não dirige o processo, mas influencia-o poderosamente com abertura de cré355

dito para pagamento de salários.”(Barros 1979,74).

Durante esta fase, que se estendeu de princípios de outubro de 1975 até ao final desse ano, as

ocupações atingiram a sua amplitude máxima. Causas disso foram, apesar da forte oposição

do norte e do centro, a combatividade do proletariado industrial e rural do sul, e também das

camadas da pequena burguesia urbana das zonas industriais de Lisboa e Setúbal, para além do
facto de a época das sementeiras estar cada vez mais próxima e por isso ser imperativo proceder à ocupação.

Através do despacho do Secretariado de Estado da Estruturação Agrária de 7 de agosto de
1975, o IV e V Governo Provisórios concederam às UCP e cooperativas a permissão de utilização do Crédito Agrícola de Emergência (CAE) para o pagamento parcial das despesas de

subsistência dos seus trabalhadores. Mais tarde, a 27 de setembro, através da promulgação do

Decreto-Lei nº 541-B/75, pelo VI Governo Provisório, sob pressão dos assalariados agrícolas,
foi permitida a utilização do CAE para o pagamento de salários dos trabalhadores das novas
unidades de produção. Apesar de ter sido de extrema influência para o aumento do número

de ocupações, este decreto foi fortemente criticado por aqueles que o consideravam ilusório

para os trabalhadores e responsável por colocar as cooperativas e UCP numa situação de dependência do Estado.

Em suma, nesta fase procederam-se a 60 % do total das ocupações, sendo que estas tiveram

mais peso nos distritos de Portalegre, Beja, Setúbal e Santarém. Em Évora, o cenário foi diferente, visto que as ocupações já tinham tido mais expressão nas fases anteriores. Outubro de
1975 foi o mês em que se registou o maior número de ocupações.

1.4.2. As expropriações e as nacionalizações
Como já atrás se referiu, as expropriações e as nacionalizações ficaram consagradas na lei

através de dois diplomas legais promulgados em julho de 1975 (Decreto-Lei nº 406-A/75 e
407-A/75, respectivamente).

Em A Reforma Agrária Em Portugal : Das Ocupações de Terras À Formação Das Novas Unidades

de Produção (1979), Afonso de Barros clarifica, porém, a diferença de conteúdo entre os dois –

se o primeiro declarava expropriáveis as terras dos grandes proprietários fundiários, exigindo,
contudo, a publicação de um diploma legal por cada caso concreto a expropriar, o segundo

declarava nacionalizadas as terras dos proprietários fundiários, passando a propriedade auto356

maticamente para a posse do Estado, sem necessidade de qualquer outro decreto.

Nos subcapítulos que a seguir se inauguram, analisar-se-ão mais concretamente as diferenças
entre os referidos decretos.

1.4.2.1. As expropriações
Foi ao abrigo do Decreto-Lei nº 406-A/75 de 29 de julho de 1975 que se procedeu à quase
totalidade das expropriações. Durante os dois anos da sua vigência, foram expropriados a cerca

de 1 300 proprietários fundiários 900 000 ha. Era necessário proceder a inventários e decretar,
através de portarias, a expropriação de cada caso específico. O decreto previa a expropriação
das terras, que ultrapassassem os 50 000 pontos, pertencentes a um proprietário. Era concedido um “direito de reserva” equivalente a 50 000 pontos aos proprietários expropriados, desde

que estes retirassem, exclusiva ou predominantemente, os seus rendimentos da terra, e que
estas não estivessem incultas ou abaixo dos níveis de produtividade estabelecidos pela lei. Para

além disso, também eram expropriados os rendeiros que apresentavam situações equivalentes
às dos proprietários expropriáveis. Com o alargamento do “direito de reserva” pelo VI Gover-

no Provisório, este passou a ser permitido a todos os proprietários que não possuíssem terras

incultas ou subaproveitadas. O alargamento da reserva era justificado pelo facto de, não pondo
em causa a Reforma Agrária, travar o avanço dos seus opositores. Porém, segundo Fernando
Oliveira Baptista (Brandão de Brito 2001), aconteceu precisamente o contrário.

Quando foram publicados os diplomas legais relativos às expropriações e nacionalizações de
terras, já mais de 150 000 ha tinham sido ocupados. Para além disso, mais de 365 000 ha geridos por trabalhadores não chegaram nunca a ser expropriados. As expropriações incidiram

quase na sua totalidade sobre terras já ocupadas e muitas vezes onde já estavam criadas novas

unidades de produção. Quando ocorreram as primeiras, em setembro de 1975, 400 000 ha já se
encontravam ocupados. As expropriações, no seu todo 931 827 ha, serviram apenas para legalizar as ações do movimento social. Assim, verificou-se um desfasamento entre as ocupações e

as expropriações (ver Anexo 6). Entre outubro e dezembro de 1975, enquanto os trabalhadores

ocuparam 695 307 ha, o governo expropriou 120 754 ha, o que se traduziu em apenas 17,3
% da área ocupada. Este desfasamento perdurou até finais do mês de julho de 1976, quando

a área ocupada pelos trabalhadores passou a ser quase equivalente à área expropriada ou nacionalizada pelo Estado. Segundo Afonso de Barros, a explicação deste fenómeno reside no

facto das ocupações terem sofrido um abrandamento na sequência do 25 de Novembro, e de o
VI Governo Provisório ter prosseguido com as expropriações. Contudo, persistiram casos em
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que terras ocupadas nunca chegaram a ser expropriadas ou nacionalizadas, como se verifica em
170 000 ha dos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Lisboa, e também terras expropriadas ou

nacionalizadas que permaneceram na posse dos seus antigos proprietários. Veja-se o exemplo
dos 90 000 ha dos distritos de Castelo Branco, Santarém e Setúbal, que apesar de terem sido

transferidos para o Estado, não passaram para a posse útil dos seus trabalhadores (ver Anexos
2 e 7) As expropriações não atingiram, contudo, os 1 182 924 ha de herdades ocupadas.

Na ZIRA, 31 % da superfície cultivada foi transferida para a propriedade do Estado. A nível

distrital, foi expropriada 57,6 % da superfície cultivada de Évora, 34,2 % de Santarém, 33,9 %
de Portalegre, 27,6 % de Setúbal, 7,1 % de Castelo Branco e 6 % de Lisboa. Para uma visão
mais aprofundada da distribuição espacial das áreas expropriadas, veja-se o Anexo 7.

De agosto a meados de setembro de 1975, durante o V Governo Provisório, o Ministro da
Agricultura Fernando Oliveira Baptista, autor dos diplomas legais relativos às expropriações

e nacionalizações de terra, fez esforços para os concretizar. Assim, só nestes dois meses foram
expropriados 208 000 ha de terras, correspondentes a 23 % do total da área que veio a ser

expropriada. Já durante o VI Governo Provisório, até abril de 1976 foram expropriados cerca

de 215 000 ha, “(...) pouco mais do que havia expropriado o V Governo Provisório em cerca
de mês e meio.” (Barros 1979, 98). Já de abril a julho de 1976, o ritmo das expropriações ace-

lerou consideravelmente. Em três meses foram expropriados 460 000 ha, dos quais 240 000 o
foram nos últimos quinze dias de vigência do VI Governo. Esta urgência em expropriar pode

ser explicada pelo facto de se prever que com o I Governo Constitucional seria mais difícil
fazer avançar o processo das expropriações, dado que as relações de forças já nessa época não
eram favoráveis à implementação de medidas da Reforma Agrária. A CAP intensificava a sua

ofensiva, nomeadamente contra as expropriações, ação que, segundo Barros, de certa forma, ia
ao encontro do próprio PS.

Em suma, foram Évora, Beja e Portalegre os distritos onde se verificaram o maior número

de herdades expropriadas — Évora, 1 153, Beja, 1 034, Portalegre, 947 — e também a maior
superfície — 425 290 ha em Évora, 164 910 ha em Beja e 179 062 ha em Portalegre. Nalguns

concelhos, a superfície expropriada e nacionalizada chegou a corresponder a mais de metade

de toda a superfície cultivada. Segundo António Barreto, nos concelhos onde isto se verificou,
mais de 85 % da população ativa era assalariada. Os concelhos em que a taxa de expropriação
era mais reduzida tinham uma população ativa mais equilibrada, 60 % da qual era constituída
por assalariados.
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1.4.2.2. As nacionalizações
De acordo com António Barreto, “As nacionalizações foram, por excelência, o meio estatal

de conquista da terra.” (Barreto 1987, 226). Este autor refere ainda que as nacionalizações, de
natureza política e juridicamente diferente da das expropriações, se fizeram dentro dos perímetros de rega do Estado.

Quer isto dizer que foram nacionalizadas, por ação do Decreto-Lei nº 407-A/75, as terras

que tinham beneficiado, no âmbito do Plano de Rega do Alentejo, posto em prática nos anos
1960, de equipamentos pesados e/ou barragens e outras infraestruturas financiados pelo Estado. Apesar de essas propriedades, de agricultura e hierarquização social diversificadas, se

terem mantido na posse de privados após a dita intervenção estatal, a qual beneficiou extraordinariamente os proprietários e os grandes empresários, que aumentaram também o valor do
arrendamento, o produto dessa intervenção era, em termos jurídicos, de caráter público.

Assim, foram nacionalizadas as terras de regadio, concentradas na mão de poucos proprietários e de extrema importância económica, por serem as mais produtivas, que tinham sido

outrora intervencionadas pelo Estado. Porém, foi concedido aos proprietários que retirassem
da propriedade em questão, total ou quase exclusivamente, os seus rendimentos, um direito de

reserva numa superfície equivalente a 50 000 pontos, mediante certas condições – a terra não
poderia estar inculta nem situar-se abaixo dos níveis de produtividade exigidos por lei.

Desta forma, ao passo que Barreto considera que as nacionalizações atingiram mais de 200
000 ha, segundo Afonso de Barros (Barros 1979, 72) foram transferidos para a posse do Estado, na sequência do decreto-lei que previa as nacionalizações, 192 850 ha, situados principal-

mente em Setúbal (82 600 ha) e em Beja (47 542 ha). Muitas dessas terras viriam depois a ser
ocupadas, ainda que de forma mais lenta do que as terras expropriadas.

1.5. A formação de UCP e Cooperativas de Produção Agrícola
Segundo Afonso de Barros,
“O movimento de ocupações e as medidas de expropriação e nacionalização de terras
desenrolaram-se e foram aplicadas sem que houvesse um projecto claro de qual o tipo
de unidade de produção que deveria suceder ao sistema capitalista latifundiário.” (Idem,
107).
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Oliveira Baptista defende que o verdadeiro início da Reforma Agrária se deu após a ocupação
propriamente dita das terras, quando se procedeu ao cultivo das mesmas, “trabalhar os campos
e as searas foi o segundo momento da ocupação das terras e o verdadeiro início da Reforma
Agrária.”(Barros 1979, 171).

Assim, o processo da Reforma Agrária pautou-se também pelo aparecimento de novas unidades de produção, das quais se destacaram as Cooperativas de Produção Agrícola e as Unidades

Colectivas de Produção (UCP), e que surgiram na senda dos movimentos e comissões de
trabalhadores, formados logo após a tomada da terra. É indispensável referir que as UCP e as

Cooperativas de Produção Agrícola foram responsáveis pelo aumento do número de postos de

trabalho eventual e permanente registado no ano agrícola de 1975-1976 (de 10 600 para 27
800 e de 11 100 para 44 100, respetivamente).

Em seguida se analisará mais detalhadamente os aspetos em que se distinguiram cada uma

destas unidades.

1.5.1. As Unidades Colectivas de Produção (UCP)
As UCP nasceram dos movimentos de ocupação de terras levados a cabo pelos trabalhadores

temporários, muitas vezes dirigidos pelos Sindicatos dos Trabalhadores Agrícolas do distrito
no qual se situava a propriedade a ocupar. Ficaram marcadas pelo reajustamento dos limites

das herdades ocupadas, tendo-se procedido muitas vezes à aglutinação de várias propriedades
com o intuito de aumentar a produção –

“Os dois fortes argumentos em favor da grande dimensão eram o melhor aproveitamento das economias de escala das máquinas, equipamentos e construções e a compensação
das rendas diferenciais decorrentes da diversidade dos solos e das condições de produção

das várias herdades que integram cada unidade colectiva.” (Brandão de Brito 2001,173).
Em média, cada UCP correspondia a seis anteriores herdades.
Apesar de estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 406-B/75, de 29 de julho, o seu estatuto nunca
foi totalmente claro. Ainda assim, destacaram-se na maioria das UCP os seguintes traços caracterizadores - o solo era do Estado; as máquinas e alfaias agrícolas eram das UCP; a gestão

das UCP era autónoma do proprietário, o Estado; os responsáveis pela gestão das UCP eram

eleitos dentro da própria UCP; o salário era a forma de remuneração adotada; só excecional360

mente os membros individuais podiam cultivar individualmente parcelas de terreno; a UCP
podia colocar livremente no mercado a sua produção, à exceção da cortiça, que era propriedade

do Estado. É ainda de referir que as UCP eram compostas, à semelhança das cooperativas, por
órgãos sociais eleitos, contando a maioria com um quarto órgão, a delegação sindical.

De acordo com Oliveira Baptista (Brandão de Brito 2001, 63), o PCP privilegiava as UCP

em detrimento das Herdades do Estado, estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 660/74, uma vez
que as primeiras garantiam uma maior unidade dos trabalhadores, para além de impedirem

a hegemonia do Estado, e ainda por serem menos vulneráveis às ofensivas que poderiam ser
dirigidas aos trabalhadores por alguma força política que conquistasse posições relevantes no

aparelho de Estado. Foram então estas razões que, segundo o autor, levaram o PCP a adotar
esse modelo e, tendo isso consistido, numa “entorse à ideologia” do partido.

Évora e Beja foram os distritos em que se situaram o maior número de UCP e, juntamente

com Portalegre, aqueles onde as dimensões médias destas unidades atingiram maior expressão,
chegando a atingir entre 15 000 e 20 000 ha.

1.5.2. As Cooperativas de Produção Agrícola
As cooperativas de produção agrícola resultaram maioritariamente de ocupações feitas por

seareiros e alugadores de máquinas, em herdades em que predominavam os trabalhadores
permanentes. Pautaram-se pelo respeito dos limites físicos que as propriedades apresentavam

antes da ocupação. Foram apoiadas pelos Centros Regionais da Reforma Agrária e também
por forças políticas ligadas ao PS.

Desta forma, as cooperativas eram constituídas na maioria das vezes por três órgãos sociais
eleitos – a assembleia geral, que elegia a direção e o conselho fiscal, e cuja duração era de três

anos, o conselho fiscal e a direção, que assumia a gestão da unidade. Ao contrário das UCP,
eram raras as cooperativas que possuíam um quarto órgão social, a delegação sindical, cuja
função era estabelecer as ligações entre os sindicatos e os trabalhadores.

Note-se ainda que, segundo Barreto, muitas cooperativas resultaram da desanexação das UCP
e não necessariamente de ocupações, pelo que só viriam a surgir posteriormente.
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2. Estudo de Caso — Cercal do Alentejo
(Concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal)
Para melhor compreender o que em seguida se referirá acerca da freguesia do Cercal do Alentejo, decidimos proceder a uma breve análise do distrito e do concelho em que esta se insere, a
fim de a enquadrar numa realidade mais abrangente.

2.1. Breve caracterização do distrito de Setúbal
Segundo Oliveira Baptista (1978, 29), o distrito de Setúbal era, entre os distritos alentejanos,
aquele que apresentava a maior concentração de propriedade fundiária. O distrito contava

ainda com vastas extensões de regadio, de que os 9 000 ha do Vale do Sado dedicados à cultura
do arroz e os 5 000 ha de terras adjacentes aos afluentes desse rio eram exemplo. Excetuando

nos seus concelhos não agrícolas, a industrialização revelava uma fraca expressão. Acrescendo
a isto, e ainda segundo o mesmo autor, a existência de grandes núcleos de trabalhadores permanentes explica o facto de este distrito apresentar uma fraca implementação sindical.

No primeiro semestre de 1975, este distrito contava com 2 000 desempregados, número in-

ferior ao que se registou nos distritos em que a Reforma Agrária viria a ter maior expressão,
Évora (5 000), Beja (3 800) e Portalegre (3 500), números absolutos fornecidos por Oliveira
Baptista, que, no entanto, não permitem uma análise em função da população ativa de cada
distrito. Foi ainda no primeiro semestre deste ano que se procedeu à primeira ocupação registada no distrito do Setúbal, a “Herdade da Quinta do Corona”, que viria a ser mais tarde a

“Cooperativa Agrícola Estrela Vermelha”. Seguiram-se-lhe outras, como a “Herdade do Pomarinho” e a “Herdade das Fontainhas” (ver anexo 8).

Assim, foram os alugadores de máquinas e os seareiros, antes contratados à hora ou de empreitada por agricultores, os primeiros a tomar a iniciativa de ocupar as terras neste distrito. Durante a vigência do V Governo Provisório, Setúbal foi o único distrito em que não se verificou
um abrandamento do movimento de ocupações.

Foram nacionalizados no referido distrito, na sequência do Decreto-Lei nº 407-A/75, 82 600

ha. As expropriações atingiram ainda 27,6 % da superfície cultivada. A 7 de abril de 1976 foi
criada em Setúbal a primeira união de cooperativas agrícolas de toda a zona da Reforma Agrária, a “União Cooperativa Seara Vermelha”, localizada no concelho de Santiago do Cacém.
2.2. Breve caracterização do concelho de Santiago do Cacém
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Santiago do Cacém é um concelho pertencente ao distrito de Setúbal, no qual se distribuem

onze freguesias — Abela, Alvalade, Cercal do Alentejo, Ermidas-Sado, Santa Cruz, Santiago

do Cacém, Santo André, São Bartolomeu da Serra, São Domingos, São Francisco da Serra e
Vale de Água. Este concelho é abastecido por uma vasta rede hidrográfica, constituída pelo rio
Sado e seus afluentes, daí a sua variedade de culturas de regadio.

A partir do século XIX, para além das inovações que sofreu nas técnicas de exploração agrope-

cuária, Santiago do Cacém desenvolveu-se ao nível do comércio e da indústria, essencialmente
da moagem, cortiça e serralharia. Para além disso, na década de 1870, assistiu-se à maior expansão urbana de sempre da história do referido concelho.

Nos anos de 1953 e 1955, segundo José Pacheco Pereira (1983), registaram-se, em Santiago

do Cacém, uma série de conflitos sociais que, por falta de dados, se desconhece de que ordem
terão sido. É apenas conhecido que se trataram de ações de trabalhadores que pretendiam estabelecer as oito horas máximas de trabalho por dia, e que o conflito do ano de 1953 resultou

na vitória dos trabalhadores. Acrescendo a isto, registaram-se, nos anos de 1960 e 1961, conflitos com o mesmo objetivo que os anteriores.

A população de Santiago do Cacém registou, entre 1960 e 1981, uma diminuição (de 33 579

para 29 191 habitantes), ao contrário do que se verificou com a população total nacional (de 8

292 975 para 9 336 760 habitantes). Dentro do mesmo espaço temporal, assistiu-se no concelho à diminuição da densidade populacional, da percentagem de população entre os 15 e os
64 anos, da taxa bruta de natalidade e ainda da taxa de mortalidade infantil (de 284,2 ‰; para

16,4 ‰). Para além disto, verificou-se um aumento da percentagem de população com 65 anos

ou mais, e também da taxa de mortalidade, dados reveladores do envelhecimento populacional
a que se vem assistindo desde a década de 1960.

Também se vieram a formar neste concelho várias UCP, como, por exemplo, a “UCP Che
Guevara” e a “UCP Revolução em Marcha”.
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2.3. Breve caracterização da freguesia do Cercal do Alentejo
A freguesia do Cercal do Alentejo, hoje com 3 362 habitantes, ocupa uma área de 137,45

km2 e localiza-se a 29 km de Santiago do Cacém, sendo a freguesia mais a sul deste concelho. Situa-se perto da barragem de Campilhas, construída nos anos 60 no âmbito do Plano

de Rega do Alentejo, e é rodeada por diversas cercas, parcelas de terra de pequena dimensão.

Nesta freguesia, encontra-se a serra da Guarita, onde existiram minas de ferro e manganês,
as quais cessaram a sua atividade no ano de 2000. António Albino, atual Presidente da Junta,
refere que uma delas empregava perto de 200 trabalhadores na década de 60, década em que
foi criada a Empresa Mineira da Serra do Cercal.

As referidas minas foram descobertas e iniciaram a sua atividade em finais do século XIX, o

que, a par da construção de uma nova estrada entre o Cercal e Santiago do Cacém, de 1870,
contribuiu para o desenvolvimento da aldeia. Esta contava, já no século XX, em 1904, com
2 774 habitantes, possuindo uma estação postal, uma farmácia, escola para ambos os sexos e

ainda um médico. Mais tarde, em 1920, o número de habitantes aumentou para 3 885 [vide

anexo 9] e a localidade passou a contar com um posto do registo civil, uma agência bancária,
carros de aluguer, apesar de as ruas não serem pavimentadas, e telefone. Nesta altura, existiam

também no Cercal diversas fábricas de moagem (“A Nossa Moagem”, “Moagem Ramires” e
“Sociedade de Moagens do Cercal”), o que, juntamente com as exportações de cortiça e de

fruta, contribuiu para o desenvolvimento da zona. O abastecimento público de água data de
1921 e provém de uma das maiores herdades do Cercal, a “Fonte Santa”.

Durante o Estado Novo, em 1955, desencadearam-se no Cercal, segundo José Pacheco Pereira, conflitos pelo aumento de salários. De acordo com Maria do Céu Silva1, 71 anos, eram
também albergados na localidade militantes clandestinos do PCP. Maria do Céu recorda o

episódio em que, aos treze anos, foi fazer um recado a casa dos futuros sogros e viu pessoas
escondidas no celeiro

(“ Eu lembro-me que uma vez fui à casa da minha sogra, devia ter os meus… treze anos, um

recado da minha mãe, (...), a porta dos animais estava com o postigo aberto, e eu espreitei pelo
postigo e estava no meio daquela casa um parque feito com fardos de palha (...), uma manta de
pelo e um bebé, um bebé de colo ali dentro. E uma menina com cabelos loiros compridos. (...)
1. Maria do Céu Silva, entrevistada por Catarina Letria e Nazaré da Silva, 14 março, 2015.
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Eu nunca disse isto a ninguém, guardei até ao 25 de Abril (...).”). Foi só depois da Revolução
que veio a saber que o marido entregava panfletos e que o sogro escondia debaixo do colchão

inúmeros exemplares do Avante (“ (...) depois comecei a saber que o meu marido entregava pan-

fletos… os Avantes que saíram de dentro daqueles colchões, Avantes “deste tamanho” [indicando
que eram pequenos]!”).

Ainda durante o Estado Novo, existiam na freguesia do Cercal algumas herdades, das quais

destacamos a “Herdade da Cordeira”, a “Herdade da Fonte Santa”, a “Herdade Vale Madeira”,
a “Herdade das Refróias”, a “Herdade das Abertas” e a “Herdade do Reguenguinho”. Algumas
destas herdades foram ocupadas a seguir ao 25 de Abril, durante a Reforma Agrária.

2.4. O movimento de ocupação de terras no Cercal do Alentejo
Apesar de existirem várias herdades na freguesia do Cercal do Alentejo, segundo Hermínio Daniel2, Luís Balbino (idem) e António Parreira,3 ex-trabalhadores de cooperativas, apenas três, as

de maior dimensão, foram ocupadas a seguir ao 25 de Abril – “Herdade da Cordeira”, “Herdade

da Fonte Santa” e “Herdade Vale Madeira”. Depois de ocupadas, deram origem, respetivamente,
à “Cooperativa Agro-Pecuária da Revolução do 25 de Abril”, à “Cooperativa da Boa Vontade” e
à “Cooperativa da Boa Lembrança”, todas pertencentes à “União Seara Vermelha” (ver p. 352).

De acordo com os dados de setembro de 1977 fornecidos por Américo Leal (Leal 2005), o

número médio de trabalhadores das cooperativas e UCP de Santiago do Cacém filiadas na

“União Seara Vermelha” era de 35,4, ocupando em média cada unidade uma extensão de 863,
1 ha. Em relação a estes valores, as três cooperativas situadas no Cercal ocupavam 8,5 % da

área total das unidades de produção de Santiago do Cacém pertencentes à “União Seara Vermelha”. Os trabalhadores das três cooperativas cercalenses correspondiam a 6,3% do total de

trabalhadores da referida União Cooperativa. Ainda em setembro, correspondia à “Cooperativa Agro-Pecuária da Revolução do 25 de Abril”, à “Cooperativa da Boa Vontade” e à “Cooperativa da Boa Lembrança”, respetivamente, uma extensão de 427 ha, 700 ha e 400 ha. Por esta
mesma ordem, estas empregavam, respetivamente, 15, 18 e 14 trabalhadores (ver Anexo 8).

2. Testemunho recolhido por António Albino a Hermínio Daniel, Abril 2015.
3. Luís Miguel Cavalinhos Balbino e António Delfino Guerreiro Parreira, entrevistados por Catarina Letria e Nazaré da
Silva, 14 março, 2015.
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Por falta de dados, centrar-nos-emos, em seguida, apenas na ocupação da “Herdade da Fonte
Santa” e da “Herdade da Cordeira”.

2.4.1. “Herdade da Fonte Santa”
Segundo Hermínio Daniel4, 78 anos, natural do Cercal do Alentejo, e que começou a trabalhar
aos 11 anos, a “Herdade da Fonte Santa”, a maior do Cercal e na qual era tratorista, pertencia

a Maria Josefa Mateus, natural de Vale de Santiago, concelho de Odemira, e empregava à volta

de 70 trabalhadores permanentes. Na herdade trabalhava um feitor, António Guerreiro, tam-

bém responsável pela mercearia onde se vendiam os produtos provenientes da propriedade,

situada perto da Igreja, na Rua de Aldegalega. Para além da criação de gado (ovelhas e vacas),
cultivava-se trigo, cevada, milho e centeio.

A seguir ao 25 de Abril, Hermínio Daniel, devido ao facto de ser tratorista, e, por isso poder
aceder diretamente à proprietária, foi incumbido pelos outros trabalhadores de reivindicar
melhores salários para todos. Foi também este que, acompanhado por delegados sindicais, encabeçou a ocupação da herdade. Assim, em finais de 1975 / inícios de 1976, a “Fonte Santa” foi

ocupada por aproximadamente 20 dos seus trabalhadores, apoiados pelo PCP e pelo Sindicato
dos Trabalhadores Agrícolas de Setúbal, depois de a proprietária, vendo que não conseguiria
resistir à ocupação, e preferindo que fossem os seus trabalhadores a ocupá-la, ter cedido as

terras “de boa vontade”. Com a ocupação, Maria Josefa Mateus passou a habitar nas “cercas”,
pequenas parcelas de terreno pertencentes à herdade, que não tinham sido ocupadas, continuando a empregar antigos trabalhadores que não se tinham envolvido na ocupação. Uma vez
ocupada a terra, o feitor abandonou a herdade.

Desta forma, foi criada a “Cooperativa da Boa Vontade”, nome proposto por Hermínio, que
viria posteriormente a ser delegado sindical e a filiar-se no PCP, pelo facto de a proprietária

ter oferecido pouca resistência ao entregar as terras. A propriedade não foi nacionalizada nem

expropriada e continuaram a cultivar-se o mesmo do que antes do 25 de Abril. A gestão da co-

operativa era feita pelos trabalhadores, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas

de Setúbal e do PCP, que, segundo Hermínio Daniel, informavam os trabalhadores de como
deveriam gerir e trabalhar a propriedade. Ainda assim, permanecia uma hierarquização entre
os trabalhadores, que não auferiam todos os mesmos salários – se Hermínio Daniel, enquanto
4 Testemunho recolhido por António Albino a Hermínio Daniel.
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tratorista, ganhava 160 escudos, os outros recebiam 140. A cooperativa durou à volta de dez
anos, uma vez que as terras foram devolvidas à proprietária com o apoio da GNR, à qual per-

tencia Simão Guerreiro, seu afilhado, filho do antigo feitor da propriedade. Esta foi a primeira

cooperativa do Cercal a acabar, lançando no desemprego, segundo Américo Leal, à volta de
dezasseis trabalhadores, grande parte dos quais arranjaram emprego nas duas restantes. Atualmente, a “Herdade da Fonte Santa” pertence aos descendentes de António Guerreiro.

2.4.2. “Herdade da Cordeira”
Segundo José António Maria5, 78 anos, residente no Cercal há 58 e trabalhador desde os seis,
trabalhavam na “Herdade da Cordeira”, antes do 25 de Abril, doze casais e seus respetivos

filhos. José António trabalhava para um rendeiro, o Sr. Domingos, que arrendava as terras ao
proprietário da herdade, absentista, morador em Lisboa. Após a Revolução, entre setembro e

outubro de 1975, altura do final das colheitas, por volta de três ou quatro trabalhadores, entre

os quais José António, que viria a ser delegado sindical durante este período, comunicaram

ao rendeiro a sua intenção de ocupar a propriedade. Desta feita, o último abandou a herdade,
levando consigo o gado, do qual era proprietário, tendo esses trabalhadores informado o proprietário de que iriam ocupar a Cordeira.

A ocupação deu-se em finais de 1975/inícios de 1976, por altura das sementeiras. Foi levada
a cabo por seis casais, antigos trabalhadores permanentes da herdade, e a propriedade não

foi expropriada nem nacionalizada. A 30 de dezembro de 1976, formou-se a Cooperativa de

Produção Agro-Pecuária da Revolução do 25 de Abril, nome decidido em consenso pelos tra-

balhadores. Fora o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Setúbal, esta contava,
segundo Luís Balbino,6 com o apoio do PCP, da UDP e do MDP-CDE, e ainda da União
Seara Vermelha, que disponibilizava o apoio de técnicos escriturários (ver Anexo 10). Para

além da criação de gado (vacas, ovelhas e porcos), cultivava-se, tal como antes da ocupação,
trigo, cevada, milho, tomate e arroz, estes três últimos possibilitados pelo facto de a herdade se

localizar nas imediações da barragem de Campilhas. Acrescendo aos seis casais permanentes,

eram contratados outros trabalhadores sazonais, nomeadamente para a apanha do tomate,
cultura de enorme importância, visto que existia uma fábrica de transformação de tomate em

Alvalade, também freguesia de Santiago do Cacém. Segundo José António Maria, o lucro da
5. Testemunho recolhido por António Albino a José António Maria, Abril 2015.
6. Luís Miguel Cavalinhos Balbino and António Delfino Guerreiro Parreira, entrevista.

367

produção da cooperativa durante o seu primeiro ano de existência foi de 180 contos, usados

para adquirir um novo trator. De acordo com Luís Balbino,7 trabalhador da “Cooperativa

Agro-Pecuária da Revolução do 25 de Abril” entre 1983 e 1987, esta chegou a contar com uma
mercearia e uma cantina, na qual os trabalhadores almoçavam

(“(...) a gente tínhamos lá cantina, de onde a gente almoçava lá, a comida era feita lá, (...)
tínhamos escritório, (...) houve uma altura, que nesse tempo eu já não conheci, mas até
houve lá mercearia de onde as pessoas iam lá fazer as compras (...)”) (ver Anexo 10).

Tendo aglutinado muitos dos trabalhadores das outras duas cooperativas do Cercal, esta foi, de
entre as três cooperativas da freguesia, aquela que mais tempo durou.

7. Luís Miguel Cavalinhos Balbino e António Delfino Guerreiro Parreira, entrevista.
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CONCLUSÃO
Fomos concluindo ao longo do trabalho que as teses de António Barreto e Fernando Oliveira

Baptista, dois dos principais estudiosos da Reforma Agrária, se revelam opostas na sua génese.
Se o primeiro considera que esta foi uma outorga do Estado (“A revolução partiu geralmente
do Estado para a sociedade, não o inverso.” (Barreto 1987)) , o segundo refuta esta ideia, afir-

mando precisamente o contrário (“O Estado não fez a Reforma Agrária como e onde quis:

esta só avançou onde o permitiram os contextos e as dinâmicas locais que se geravam, é certo,
em interacção com a actividade dos sindicatos, o apoio do Ministério da Agricultura e a presença das Forças Armadas. A Reforma Agrária não foi, pois, uma outorga do Estado.” (Brandão de Brito 2001)). Visto que este confronto de teses só se nos foi tornando verdadeiramente

claro à medida que íamos redigindo o trabalho, é visível, pela sua leitura, que a cronologia que
adotámos no primeiro capítulo, extremamente baseada na tese de Barreto, não é suportada
por alguns dados que apresentamos ao longo do trabalho. Porém, consideramos que tal não é

totalmente prejudicial, dado que reflete também o caráter não consensual da Reforma Agrária.
Isto levou-nos a concluir também que a História pode não ser tão objetiva quanto pensáva-

mos, uma vez que resulta de interpretações dos factos. Essas interpretações são fortemente
influenciadas, entre outros, pela data em que o livro é escrito.

Quanto ao Cercal do Alentejo, foi notório o gosto que todos os entrevistados manifestaram

em partilhar as suas memórias connosco. Através das entrevistas, pudemos perceber a hierarquia nos campos e de que forma ela influenciou o decorrer dos acontecimentos – note-se o

exemplo do ex-tratorista Hermínio Daniel [vide p. 28]. Para além disso, parece-nos que a Reforma Agrária teve um forte impacto em dado momento da história do Cercal, visto que parte

da população passou a trabalhar nas novas unidades de produção. No entanto, esse impacto
parece hoje algo distante, em parte porque as três cooperativas acabaram e porque duas das três

herdades não estão cultivadas. Na prática, a opinião que os entrevistados têm dos factos varia,
não só consoante a função que desempenhavam à hora da Reforma Agrária, mas também,
entre outros, consoante as suas histórias de vida e ideologia política.

Concluindo, apesar de não termos tido acesso a tantas informações quanto gostaríamos, fi-

camos contentes de ter dado a conhecer uma pequena parte da história de uma região muito
pouco estudada, a qual poderá depois ser objeto de estudos mais aprofundados.
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ANEXOS
Anexo 1

in Barreto, Anatomia de Uma Revolução: A Reforma
Agrária Em Portugal 1974-1976.

Anexo 2

in Barros, A Reforma Agrária Em Portugal : Das

Ocupações de Terras À Formação Das Novas Unidades
de Produção.
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Anexo 3

in Barros, A Reforma Agrária Em Portugal : Das Ocupações
de Terras À Formação Das Novas Unidades de Produção.
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Anexo 4

in Barros, A Reforma Agrária Em Portugal : Das Ocupações de
Terras À Formação Das Novas Unidades de Produção.

Anexo 5

in Barros, A Reforma Agrária
Em Portugal : Das Ocupações
de Terras À Formação Das

Novas Unidades de Produção.
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Anexo 6

in Barros, A Reforma Agrária Em Portugal : Das Ocupações de Terras À Formação Das Novas Unidades de Produção.
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Anexo 7

in Barros, A Reforma Agrária Em Portugal : Das Ocupações de
Terras À Formação Das Novas Unidades de Produção.
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Anexo 8

in Américo Leal, O Rosto Da Reforma Agrária.

Anexo 9

in António Quaresma, Cercal Do Alentejo: Notas Para a Sua História,
n.d.
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Anexo 10

Fotocópia de Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva, fornecido por

António Albino.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de História A, aquando de uma parceria

com o Instituto de História Contemporânea (IHC) da Faculdade de Ciências Socias e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A sua temática enquadra-se no Módulo 7 – crises,
embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX, unidades 2.5,

Portugal e o Estado Novo, e 3, A degradação do ambiente internacional, do programa oficial
da disciplina do 12º ano de escolaridade.

De início, quando foi lançada a proposta, este trabalho pretendia pintar um quadro da vida

quotidiana de Lisboa entre 1939 e 1945. Por se perceber que este era um tema muito vasto
para poder ser tratado em profundidade no tempo concedido, chegou-se a uma temática

mais restrita, segundo orientação do tutor do IHC, Professor Doutor Pedro Fidalgo. Esta

será explorada sob o título: Lisboa Durante a Segunda Guerra Mundial: Cenários de Espionagem Internacional. Assim, nas páginas que se seguem, pretende-se responder questões tais
como a influência da política de neutralidade de Salazar sobre a posição de Lisboa no con-

texto da Segunda Grande Guerra e da espionagem internacional (1939-1945), a extensão e

organização de corpos de operações secretas, bem como as suas actividades na capital portuguesa, e a qualidade e mutação da relação entre o regime e a espionagem. Analisa-se, ainda,
os espaços em que circularam os espiões, bem como as implicações da sua presença.

Para esse efeito, este trabalho, está organizado em três capítulos. O primeiro (ponto 2 no
Índice), funciona como contextualização, abordando o plano internacional da Segunda

Grande Guerra e as implicações da neutralidade portuguesa. O segundo (ponto 3), explora

as condições que propiciaram e condicionaram a espionagem, ao que se segue a apresentação

de agentes, organizações secretas e operações de ambas as facções em conflicto. Este capítulo
debruça-se, ainda, sobre a posição do regime, de Salazar e da PVDE, em relação às activi-

dades dos espiões. O terceiro (ponto 4), refere os espaços que foram palco de espionagem,
focando-se na zona da Avenida da Liberdade, Restauradores e proximidades. De seguida,
explora a influência da espionagem sobre a vivência e o ambiente desses espaços.

Para além destes capítulos, o trabalho contém um índice de siglas e fornece uma cronologia

de eventos influentes sobre os factos relatados (ponto 1). Esta apresenta-se de seguida, acompanhada pelo capítulo de contextualização.

Este trabalho não foi redigido de acordo com o Acordo Ortográfico de 1990.
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26/7
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2. Portugal no plano internacional da Segunda Grande Guerra
2.1. O contexto europeu e mundial
Em 1939, uma Alemanha nazi, com Adolf Hitler à cabeça, invade a Polónia. Até então, a
nível internacional, não se havia verdadeiramente tomado medidas para pôr termo às ac-

ções do líder nazi, nomeadamente quanto ao seu tratamento perante os judeus. Nesta data,
no entanto, o Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha. Estava inaugurado o

conflicto mais destrutivo da história, a II Guerra Mundial. As partes beligerantes depressa

estabelecem alianças militares. Assim surgem os Aliados, encabeçados pelo Reino-Unido e
pela França, contando mais tarde com a União Soviética e com os EUA, e o Eixo, onde se

erguiam a Alemanha, a Itália fascista e, depois, o Japão. Com a participação destes países e
a extensão dos confrontos armados aos continentes africano e asiático, o que começara por

ser um conflicto europeu tornou-se inegavelmente uma questão mundial. A par dos choques
de armas surge, incontornável, o Holocausto, o aprisionamento e extermínio de milhões de

pessoas. Tratava-se de uma perseguição nazi aos judeus, mas o extermínio alargou-se a muitos outros.

Por trás levanta-se uma importante questão ideológica, pois esta oposição Aliados-Eixo

pode ser entendida como uma luta entre a democracia e o totalitarismo. Esta guerra esten-

deu-se até 1945, data em que se consagrou a vitória dos Aliados, e, portanto, uma vitória das
democracias.

É este o pano de fundo que devemos ter presente ao analisar acontecimentos que, entre estas
datas, decorreram em Portugal.

2.2. A neutralidade promovida por Salazar
No período 1939-1945, vivia-se em Portugal sob um regime de ditadura que durava des-

de 1926 e só viria a terminar com o golpe de 25 de Abril de 1974. Sob a égide de António
de Oliveira Salazar a partir de 1933, a ditadura portuguesa passou a denominar-se Estado
Novo.

Posto isto, um “Portugal autoritário, antiliberal e antidemocrático poderia parecer, a uns,
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equivocamente empurrado para o campo contrário ao da sua velha aliada e garante de so-

berania continental e colonial” (Rosas 1992, 301), como expõe Fernando Rosas. Esta “velha
aliada” era a Inglaterra, à qual Portugal se encontra vinculado desde 1373, na mais antiga

aliança vigente do mundo. Mas, como acima se cita, a situação política do Estado Novo pa-

recia aproximá-lo mais das potências do Eixo. Salazar declara, todavia, a neutralidade no dia
2 de setembro de 1939.

Esta neutralidade encoraja a neutralidade espanhola, facto reforçado pelo “Tratado de Amizade e Não Agressão”, também conhecido como “Pacto Ibérico”, que se proclamara entre

os dois países peninsulares, em março do mesmo ano (1939). Uma Península Ibérica neu-

tra implica o possível aproveitamento estratégico pelos Aliados, bem como o seu acesso ao
Mediterrâneo, sendo, por isso, do interesse dos ingleses (Rosas 1992, 302). Apesar de uma
política de boas relações com o Reino Unido, interessava a Salazar lucrar com o conflicto.

Inicia-se assim uma rede de contrabando com a Alemanha nazi, na qual o principal produto
era o volfrâmio, metal necessário para o fabrico de armas. Em sequência disto, começa uma
guerra económica declarada pelos ingleses, que face ao contrabando com o Eixo, para eles

prejudicial, dão início a um bloqueio à economia portuguesa (Rosas 1992, 305). Entretanto,
a capitulação da França em 1940 torna mais real e próxima a ameaça nazi. Por esta razão, a
neutralidade torna-se mais “geométrica”, “equidistante” (Rosas 1992, 307), ou seja, ligeira-

mente mais próxima da Alemanha quando antes favorecera a Inglaterra. Entre 1940 e 1942
as relações foram verdadeiramente difíceis com os Aliados, devido ao severo bloqueio eco-

nómico por eles montado a Portugal. Se este procurava punir o contrabando, apenas levou a
um maior volume de trocas com a Alemanha, criando uma neutralidade de inclinação ger-

manófila (Rosas 1992, 309). Se antes era movido por interesse, o negócio do volfrâmio e de
outros produtos com o Eixo era agora uma necessidade. A tudo isto aliou-se um incidente,
relacionado com uma operação britânica de espionagem, que mais veio agravar a situação
portuguesa face à sua velha aliada (cap. 3.3.).

No fim de 1942 e em 1943, dá-se uma clara viragem na Guerra. A vitória dos Aliados em

El-Alamein, o sucesso dos americanos em batalhas no Pacífico e, depois, a vitória russa em
Estalinegrado e a queda de Mussolini prometiam uma mudança em favor dos Aliados. O
líder italiano tinha vindo a perder o apoio da população e até mesmo entre os seus pares

na classe governativa, que acabam por o afastar em Julho de 1943. A rendição da Itália é

apresentada menos de dois meses depois, representando a capitulação da principal aliada da

Alemanha. Adivinhando a derrota do Eixo e compreendendo que, para manter o seu regime
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e “império”, precisava do apoio dos vencedores, Salazar colabora novamente mais com os

Aliados, numa neutralidade anglófila (Rosas 1992, 315). Esta colaboração é também motivada pela forte pressão do bloqueio económico. Ainda assim, apesar de alguma repressão, o

contrabando do volfrâmio só é verdadeiramente embargado em 1944/45. Outra importante

cedência foi permitir que o Reino Unido e os EUA utilizassem os Açores como base militar,
em 1943 e 1944 respectivamente. Este jogo duplo de Salazar é bem sucedido, pois quando

o conflicto se resolve a favor dos Aliados, não se questiona internacionalmente a manuten-

ção do seu regime. A sorte favoreceu, também, esta política, pois chegou a ser planeada pela

Alemanha uma Operação Félix, para a conquista da Península. Segundo Fernando Rosas, esta
não se efectuou, pois, na data em que viria a ocorrer, o Eixo viu a necessidade de desviar a

concentração das suas tropas para a URSS (Rosas 1992, 322). Já Oliveira Marques atribui o
embargo desta operação à necessidade de apoiar as tropas de Mussolini, que passavam difi-

culdades na Grécia, que o líder italiano procurou tomar num “ataque intempestivo” (Marques

2012, 630). No entanto, a Alemanha estabelecia importantes trocas comerciais com Portugal,
que lhe fazia chegar produtos de várias partes do mundo que, de outra forma, lhe seriam

inalcançáveis. Uma ocupação de qualquer das facções anularia este potencial (Rosas 1992,
322). Esta parece constituir uma razão muito forte para a anulação da Operação Félix.

A política de neutralidade veio influenciar grandemente a posição de Portugal no mundo e a

sua dinâmica interna. No ano de 1940, o regime decide comemorar os centenários da funda-

ção da nacionalidade e da Restauração da Independência. Organiza-se a Exposição do Mundo Português, uma feira que celebra o país, a sua história desde a fundação e o seu império

ultramarino. É uma feira de exaltação nacional e uma afirmação, feita pelo Estado Novo, de
paz e prosperidade num mundo em guerra. É necessário ter em conta que esta Exposição é

inaugurada apenas oito dias depois da queda de Paris, uma capital europeia de cultura. De-

pois da derrota da França, começou a passar por Lisboa um número muito elevado de refugiados. Como Neill Lochery reporta, o escritor Arthur Koestler, que foi também um refu-

giado na capital portuguesa, descreve-a da seguinte forma: “Lisboa era o gargalo da Europa,
o último portão aberto de um campo de concentração que se estendia ao longo da maior

parte da superfície do continente.” (Lochery 2012, 54) (. Lisboa era a porta de saída para os

refugiados que fugiam da Europa, em grande parte em direcção aos EUA. Muitos chegaram

à capital portuguesa graças às acções de Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, que,
desobedecendo a ordens do Governo, concedeu vistos a inúmeros fugitivos judeus.

As fronteiras portuguesas eram controladas e não era permitida a passagem a todos, sendo
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que, mesmo àqueles que entravam, era imposto um limite mais ou menos extenso de dias.
Podemos ver uma tabela de autorizações de entrada no anexo 1.1 Nesta tabela destoa um
grupo de 104 pessoas, autorizadas a entrar em Portugal pelo MNE, por se tratarem dos

“Componentes da Orquestra Filarmónica de Berlim”. Os restantes nomes que constam deste
documento receberam autorizações da PVDE (polícia política que, em 1945, se viria a chamar PIDE) apenas para períodos de até 30 dias ou para trânsito. Mesmo para aqueles que

conseguiam entrar no país, a passagem era, muitas vezes, complicada. Era frequente dificul-

dades burocráticas prenderem os estrangeiros em Lisboa durante mais tempo do que o concedido, o que os fazia cair sob o radar de suspeita da PVDE. Tal é o caso de Ernst Lieblich.

O anexo 32 consiste de uma carta escrita pela mãe deste homem e dirigida directamente “To
the Prime Minister of the Portugal Government Excellency Mr. Salazar”, com um erro de

designação de posto político compreensível, já que este era de facto o Presidente do Conse-

lho de Ministros. Esta mãe explica que o filho apenas excedeu o seu tempo de estadia porque
esperava por um visto de passagem para os EUA, e acrescenta que ele é um artista e não tem
qualquer interesse em política (“he lived only for his art and took no interest whatever in

politics”). Todavia, Lieblich tornou-se suspeito e estava já preso há cerca de 14 meses. No seu
desespero, esta mulher apela à sua libertação, descrevendo-o como bom cantor e muito bom
filho (“I ask your Excellency to help my child, he deserves it, he is not only a good singer

but a very good son./ I lay his fate into your hands”). À semelhança desta situação, muitos

estrangeiros foram presos ainda que não estivessem ligados à política, meramente devido a
suspeitas infundadas ou pesadelos burocráticos.

Outros estrangeiros, porém, eram espiões, para quem a situação do país era propícia, como se
examinará de seguida.

1. PT/TT/AOS/D-G/8/4/7, Relação dos Súbditos Alemães que Foram Autorizados a Entrar em Portugal, 1941.
2. PT/TT/AOS/D-G/8/4/6, Informação da PVDE sobre Ernst Lieblich, 1941.
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3. Espionagem em Lisboa (1939-1945)
3.1. Condições que a propiciaram e condicionaram
Lisboa, enquanto capital neutral, era propícia à proliferação de espionagem. Um Estado neutro permitia aos espiões de ambas as potências em conflicto operar abertamente, vigiando-

-se entre si no processo. Apesar desta abertura, a PVDE vigiava as actividades secretas que

decorriam em solo nacional (cap. 3.4). Uma parte substancial das operações secretas alemãs
contra a Inglaterra, por exemplo, era preparada na Península Ibérica, e em Portugal, pois

prepará-las numa zona em conflicto e onde há mais repressão seria mais difícil (Philby 1967,
79). Assim, Lisboa tornou-se um importante centro de comunicações para o Eixo e para os
Aliados.

Pode afirmar-se que o plano do contrabando foi também extremamente importante. A exis-

tência de um submundo de trocas comerciais ilegais de volfrâmio para a Alemanha justificou
a presença e actividade de muitos espiões do Eixo, que mantinham a rede a funcionar, e dos

Aliados, que a procuravam desmantelar (Lochery 2012, 148-150). No anexo 43 podemos ler

uma denúncia feita pelo “tenente JOSÉ DA COSTA”, que afirma que nas “minas da Panasqueira está empregado um indivíduo de nome SAMUEL que é todo germanófilo e que já

esteve na Polícia de Informação”. José da Costa afirma julgar que estas minas pertencem a

ingleses, podendo estar a referir-se aos proprietários da companhia de exploração. De qualquer forma, tendo em conta que estas minas eram e são o maior depósito de volfrâmio de

Portugal, faz sentido que se encontrassem nelas agentes alemães ou seus colaboradores, pois
era certamente dali que partia o metal exportado ilegalmente para as potências do Eixo. Já

o facto de um germanófilo se achar entre as fileiras da polícia não era um acontecimento particularmente inusitado (cap. 3.4).

A posição geográfica de Portugal também desempenhou um papel de relevo. Por um lado,

uma capital neutra numa posição periférica em relação a uma Europa conflituosa tornava-a uma importante rota de passagem, por outro, a existência de territórios insulares era de
elevado valor estratégico. É de destacar a importância dos Açores onde, mesmo antes de

1943, já circulavam peões de ambos os lados em conflicto, embora mais dos Aliados, como se
observa no anexo 2, que documenta a presença de um grande contingente de alemães (17),
3. Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8-D, pt. 4, 4º Sub., pág. 200.
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ingleses (52) e americanos (57) em Horta, já em 1940. Neste território insular circulavam

também autoridades governamentais de ambas as facções, que disputavam entre si a posição
de maior importância. Este facto é observável no anexo 54 no qual se reporta, em telegrama,

uma queixa do cônsul americano, em 1942, em relação aos privilégios superiores concedidos
ao cônsul alemão. O desagrado dos americanos é descrito da seguinte forma: “Autoridades

americanas insinuam que emquanto seu Consul Ponta Delgada não pode saír Ponta Delga-

da representantes consulares países eixo disputam maiores liberdades”. Embora se afirme de

seguida que isto é provavelmente falso, é de notar que a queixa é feita em 1942, um dos anos
em que havia uma maior colaboração com a Alemanha. Era também nos Açores que faziam
escala os muito requisitados voos transatlânticos da Pan Am (Lochery 2012,17). A posição
de Portugal implicava, como já referido, a passagem de grandes contingentes de refugiados

da Europa. Só no ano de 1940, a PVDE registou a entrada de 43 540 pessoas e a saída de 36
579 (anexo 65). Também neste aspecto tiveram os serviços secretos grande influência. Vários

agentes secretos tinham, como função, auxiliar a passagem de indivíduos importantes, personalidades selecionadas, que procuravam fugir da Europa. Tal era o caso de Varian Fry, agente
que facilitou a passagem de personagens como Peggy Guggeheim, milionária colecionadora

de arte, Max Ernst e Marc Chagall, ambos pintores. De entre estes três sucessos, é de referir
que Guggenheim e Ernst foram interrogados por agentes britânicos ainda dentro do avião
que os transportou para fora de Lisboa. Este é um exemplo claro de como as informações

trazidas pelos refugiados eram importantes para as actividades de espionagem. Existia outra
face para esta moeda. Uma função importante que justificou também a presença de espiões

em Lisboa era impedir a passagem de alguns refugiados. Berthold Jacob, jornalista alemão de
ascendência judaica, opositor do regime nazi, procurou também a ajuda de Varian Fry mas,

em Portugal, foi capturado (Lochery 2012,112-120). Este rapto foi efectuado por agentes da
Gestapo (Ramalho 2012, 97). Existem teorias dissonantes acerca do destino deste indivíduo
mas parece certo que não sobreviveu à guerra.

Assim, apesar do controlo da polícia de Salazar, decorreu um grande volume de operações de
espionagem em Portugal devido à neutralidade política, ao volume das trocas em contraban-

do, à posição estratégica do território nacional e à passagem de grande número de refugiados.

4. PT/TT/AOS/D-G/8/4/4, Informações da PVDE sobre estrangeiros existentes em Portugal, 1943.
5. PT/TT/AOS/D-G/8/4/5, Informações da PVDE sobre o respectivo Serviço de Estrangeiros, 1940.
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3.2. Agências e agentes
Operaram, em Lisboa, durante os anos de conflicto, complexas e extensas redes de espionagem, vinculadas aos Aliados e ao Eixo. A presença alemã fazia-se sentir pelas mãos da

Abwehr, agência de serviços secretos, e, ainda pela acção de membros da Gestapo. O caso inglês era mais complexo, pois circulavam pelas ruas da capital agentes de várias organizações
independentes. Existiam o MI5, o MI6 e o MI9. O primeiro era responsável pela contra-

-espionagem e segurança interna, o último pela facilitação do trânsito de refugiados britânicos e recolha de informação junto dos mesmos. MI6 era uma denominação alternativa para
o SIS. Esta organização estava encarregue de qualquer actividade de espionagem em solo

estrangeiro, sendo que a sua Secção V ficava encarregue da contra-espionagem. Assim, esta
secção e o MI5 acabavam por constituir “dois lados da mesma moeda.” (Philby 1967, 78),

como descreve Kim Philby. Acrescenta que o “SIS é o único serviço britânico que é autori-

zado a recolher informações secretas de países estrangeiros por meios ilegais.”. (Philby 1967,
87) Este detalhe é bem demonstrativo do poder e importância desta última agência. Exis-

tiam ainda o SOE, que organizava operações de defesa em países neutros ou ocupados pela

Alemanha, e o XX Comitte, uma central de contra-informação. Uma grande rivalidade opôs,
em várias situações, o MI5 e o SIS. O autor acima citado afirma que apenas perto do fim do
conflicto mundial é que começou a haver alguma harmonia entre estas duas organizações

(Philby 1967, 90). É possível concluir que os serviços secretos britânicos eram uma organi-

zação fragmentada, dentro da qual a comunicação era difícil, chegando a perder-se eficiência
por causa de rivalidades internas. Estava em claro contraste com a força secreta centralizada
da Alemanha nazi.

De entre os muitos espiões que operaram em Lisboa, destacam-se alguns pelo interesse das

suas missões ou pela sua celebridade. Um destes últimos é Ian Fleming, o autor dos livros de
James Bond, que esteve em Lisboa em 1941 a preparar a operação Golden Eye, enquadrado
nos serviços secretos ingleses. O futuro autor frequentava assiduamente o Casino do Esto-

ril, cuja atmosfera terá inspirado a obra Casino Royale. O seu Agente 007 teve, talvez, como
modelo o agente jugoslavo Dusko Popov, conhecido como “Triciclo” (Ramalho 2012, 92) e

a personagem M é possivelmente baseada em John Godfrey, o seu dirigente (Lochery 2012,

146). Outra personagem célebre que por aqui passou foi Josephine Baker, cantora, dançarina
e actriz, que trazia, no forro dos seus casacos de peles, documentos com informações confidenciais, que os serviços especiais franceses queriam fazer chegar aos ingleses. Além disso,
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fazia-se acompanhar por um agente secreto que, sob disfarce, passava por seu professor de

dança (Philby 1967, 98). Kim Philby, autor já aqui citado, foi um espião triplo. Os ingleses

julgavam-no um espião duplo, que trabalhava para eles e para os alemães, mas tinham nele

grande confiança, pelo que o colocaram a dirigir as acções da Secção V na Península Ibérica,
onde geria as comunicações do SIS e procurava interceptar comunicações importantes do

Eixo (Philby 1967, 98 e 102). Para ele trabalharam Malcolm Muggeridge e Graham Greene,
mais dois escritores. Acabou por se revelar que, durante toda a sua carreira de espionagem,

Philby fora fiel à União Soviética (Philby 1967, 23). Outro exemplo é Nathalie Sergueiew.
Nascida na Rússia, emigrou para a França por causa da revolução de 1917. Muito nova

empreendeu viagens como Paris-Varsóvia a pé e Paris-Saigão de bicicleta. Esta última não
a concluiu devido à eclosão da guerra. A tomada de Paris, seu lar de acolhimento, é talvez
o elemento detonador que a leva a oferecer os seus serviços à Abwehr com o objectivo de

se tornar depois agente dupla fiel aos Aliados (Barreiros 2006, 94), objectivo que cumpriu,
assumindo o nome de código “Treasure”. Coube-lhe o papel de obter dos alemães um ra-

dioemissor, com o qual poderia enviar informações falsas para os confundir. Isto porque as
informações recebidas de radioemissores alemães levantavam menos suspeitas junto dos

mesmos. Veio desempenhar a sua missão a Lisboa, usando, junto dos alemães com quem cá

se encontrou, o nome falso “Solange” (Barreiros 2006, 4). Conseguiu um duplo sucesso pois
chegou a Inglaterra com o rádio, que lhe foi fornecido por Emil Kliemann, o seu coorde-

nador da Abwehr, e tendo fortalecido a confiança desta organização em si (Barreiros 2006,
196). Acaba por ser afastada do seu posto pouco tempo depois porque a PVDE descobre

uma incongruência nos documentos de identificação que apresentou nas duas ocasiões dis-

tintas em que entrou em Portugal. Esta descoberta originou uma crise diplomática entre os

vários serviços especiais britânicos e levou ao seu descrédito (Barreiros 2006, 103). Nathalie

Sergueiew, além de tudo o resto, pintava e desenhava. Um outro caso extremamente interessante é o de Juan Pujol Garcia. Testemunha da Guerra Civil espanhola, terá desenvolvido

nessa altura um forte sentimento anti-fascista. Ofereceu-se para serviços secretos tanto aos
ingleses como aos alemães, com o objectivo de trair o Eixo, à semelhança de Sergueiew. Só
estes últimos o aceitaram, atribuindo-lhe o nome de código “ARABEL”. Pujol partiu em

direcção a Londres mas não conseguiu passar de Lisboa. A partir daí, fez a Abwehr crêr que
se encontrava em Londres, recorrendo a informações de livros e jornais. Convenceu ainda

os seus controladores de que tinha recrutado uma rede de vinte e sete espiões. Na verdade,
a partir de Lisboa, fornece informações falaciosas em nome de todos os seus subordinados
fictícios. As suas acções autónomas eventualmente captaram a atenção dos ingleses, que

acabaram por enquadrá-lo no seu MI5, com o nome de código “GARBO” (Lochery 2012,
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173-175). Este agente duplo de sucesso, que foi distinguido por ambas as facções, forneceu

informações falsas quanto ao local do desembarque na Normandia que contribuíram para o
sucesso do mesmo (Ramalho 2012, 92).

Estes dois últimos agentes têm em comum o facto de, apesar de ninguém os ter abordado,

recrutado ou mesmo coagido, se terem esforçado e arriscado para auxiliarem, dentro das suas
possibilidades, a causa aliada simplesmente porque nela acreditavam. Isto mostra como a
iniciativa individual molda a história.

3.3. Operações importantes
Além da actividade regular das agências de espionagem, como a vigilância das forças inimigas ou a intercepção de comunicações, foram projectadas ou executadas em Lisboa várias
operações importantes.

Foi já referida a operação Golden Eye, na organização da qual se envolveu Ian Flemming, que,
para esse efeito, esteve em Lisboa em 1941. Esta pretendia sabotar vias de entrada possíveis

para as forças do Eixo e manter uma rede de comunicação operacional com Londres, caso a
Alemanha invadisse a Espanha (Lochery 2012, 145).

Uma outra operação relevante foi a Operação Willi planeada pelo ministro de Negócios

Estrangeiros alemão, Joachim von Ribbentrop. O duque e a duquesa de Windsor chegaram
a Portugal em 1940, vindos de França. É importante lembrar que o duque estivera no trono inglês, com o nome de Eduardo VIII, mas abdicara para poder casar com a americana,

duas vezes divorciada, Wallis Simpson. O casal é alojado em casa de Ricardo Espírito Santo,
importante banqueiro, proprietário do BES. Este arranjo de alojamento foi provavelmente

promovido por Salazar, desejando manter o casal real relativamente afastado da sociedade lisboeta e sob discreta vigilância da PVDE (Ramalho 2012, 104), e é sintomático da influência
que possuía Espírito Santo. Podemos ver, no anexo 7 (Lochery 2012, 175 e Anexo) , o casal

real no jardim de Espírito Santo, acompanhados pelo seu anfitrião e pela mulher. A operação
em questão consistia em raptar o duque para o colocar ao serviço dos interesses políticos do

Eixo. Agentes alemães aproximaram-se do duque procurando persuadi-lo a colaborar com a

Alemanha que, aquando de uma possível invasão do Reino Unido, o colocaria no trono como
rei subordinado aos interesses de Berlim. Estas ofertas foram declinadas, apesar de se crer
que o duque de Windsor era germanófilo, e o casal real acaba por partir, ainda no mesmo

ano, em segurança, para as Bahamas, seguindo a proposta de Churchill, que desejava vê-los
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afastados do ambiente perigoso e fortemente politizado da Europa (Lochery 2012, 91).
Um outro acontecimento envolveu mais directamente a figura de Winston Churchill. No
ano de 1943, a estrela de cinema Leslie Howard, participante no famoso E Tudo o Vento

Levou, chega a Lisboa acompanhado pelo seu agente, Alfred Chennalls. Após uma breve

estadia, partem em direcção a Londres, no voo 777A da BOAC. Este voo é abatido por um
caça alemão. O avião precipita-se no oceano e não há sobreviventes. Alfred Chennalls era

um homem corpulento, que entrou no avião fumando um charuto. Ao que parece, um agente
alemão que vigiava o aeroporto em Lisboa confundiu-o com o próprio Churchill, trans-

mitindo esta informação que terá levado à ordem para abate do avião (Churchill, 142). No

anexo 8 (Lochery 2012, 91) podemos ver Chennalls a fumar charuto num jantar, e verificar
que a sua semelhança com o estadista britânico era notável. Esta teoria quanto ao abate do

avião parece fazer sentido até porque se sabia que o primeiro-ministro estivera em Casablanca (Marrocos) e se preparava para voltar a Londres. Churchill, acerca deste incidente, afirma
que a “brutalidade dos alemães só era igualada pela estupidez dos seus agentes»(Churchill,
142), explicando de seguida que deveria ser óbvio que uma figura de estado com recursos,
como ele era, não se arriscaria a viajar “num avião desarmado, sem escolta e, ainda pior,

durante o dia”(Churchill, 143). Churchill chegou a Inglaterra num voo que descrevera um

largo arco por cima do Atlântico (Churchill, 143) . No entanto, talvez os acontecimentos não
tenham sido assim tão lineares. No mesmo voo viajavam: Ivan Sharp, um especialista britânico em volfrâmio; Gordon MacLean, membro do MNE britânico; Wilfrid Israel, sionista
e membro de uma equipa de resgate que auxiliava refugiados judeus a partir de Lisboa; e

Tyrrell Shervington, agente britânico e um dos directores da petrolífera Shell (cap. 3.4) em

Lisboa. Todos estes homens poderiam ter sido, potencialmente, alvos dos alemães (Lochery
2012, 184). Se considerarmos a improbabilidade evidente de se achar Churchill na situação
de Chennalls, esta última teoria parece até mais plausível, sendo no entanto possível que o
agente alemão que vigiava o voo 777A não tenha, de facto, estabelecido esse raciocínio.

Planeou-se em Lisboa uma operação cujas consequências foram muito relevantes para a
posição de Salazar face à espionagem, como se abordará no capítulo seguinte. Esta foi a

Operação Panicle, organizada sob a alçada do SOE. Um dos espiões mais envolvidos no pla-

neamento desta operação foi Jack Beevor, que chegou a Lisboa em 1941. O plano de destruir
e inviabilizar algumas estruturas chave aquando de uma invasão de Portugal pelo Eixo, para

que não as pudessem utilizar, estava a ser discutida diplomaticamente entre os governos português e britânico. No entanto, a Operação Panicle leva esta ideia mais à frente, em segredo.
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Planeava-se a destruição das instalações petrolíferas e de gás portuguesas, como a Sacor, a

Atlantic, a Socony Vacuum, a SONAP e a Shell Banatica, bem como das centrais eléctricas.

Prepararam-se ainda meios para sabotar todas as estruturas portuárias e vias de comunicação
com Espanha (Lochery 2012, 153 e 154). O objectivo era minar o interesse estratégico de

Portugal, caso este caísse sob o poder alemão, de forma a que o Eixo não pudesse aproveitar
com eficiência o território nacional contra os Aliados. Para levar este objectivo avante, Jack

Beevor estabeleceu uma extensa rede de agentes, incluindo muitos portugueses, que ficou conhecida como rede Shell por contar com muitos funcionários desta petrolífera entre as suas
fileiras (Rosas 1992, 308), incluindo o director, Cecil Rogerson (Ramalho 2012, 116-117).

3.4. A posição do regime: apoio ou oposição?
“No final de 1941, o tráfego de comunicação entre o SIS em Lisboa e a Inglaterra era maior
do que em qualquer outro posto SIS do mundo inteiro.”(Lochery 2012, 173) , como refere

Neill Lochery. De facto, a extensão das redes de espionagem em Lisboa era muito notável e a
sua actividade era efervescente.

A PVDE de Salazar controlava ou vigiava, então, todos os aspectos da vida mundana e po-

lítica do país, nomeadamente, as entradas e saídas de estrangeiros. A presença de espiões de
ambas as facções não era ignorada pelo governo, mas era tolerada, sendo que a espionagem
nem sequer era considerada uma acção ilegal. Havia, no entanto, a preocupação de refrear
ou esconder, até certo ponto, estas acções de espionagem. Kim Phillby explica que “Com
medo de perturbar a forma de acção equilibrada de Salazar, o Foreign Office não queria

agir de forma demasiado brusca, que o levasse a quebrar a barreira, pois podia perfeitamente inclinar-se para o lado que não nos convinha.”(Philby 1967, 110) . Ou seja, os britânicos

procuravam refrear a sua acção em solo português para não perturbar Salazar, de forma a não
deteriorar a sua relação com o Governo Inglês, fazendo-o alinhar-se com o Eixo e compro-

metendo uma neutralidade que era de interesse geral. É fácil imaginar que os serviços secretos alemães procuravam ser comedidos por razões semelhantes.

Um ponto de viragem fulcral na posição do regime face à espionagem é a denúncia da

Operação Panicle, da qual se falou já. A PVDE recebera denúncias a respeito da rede Shell

por parte de agentes alemães, sempre num esforço para dificultar as operações dos espiões
da facção oposta e para minar o sentimento pró-Aliados. Em investigações subsequentes

desta denúncia, a polícia portuguesa descobriu a morada de um apartamento utilizado por
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um membro do SIS para uma reunião secreta. O apartamento pertencia a Beevor e, a partir
do seu nome, os investigadores conseguiram descobrir a existência de toda a Rede Shell

e da operação da SOE (Lochery 2012, 154 e 155). Tornou-se assim claro que, apesar das

negociações diplomáticas em curso, os ingleses haviam alargado a amplitude dos planos de
destruição sem o conhecimento ou consentimento do governo português, estendendo-os
a um ponto que podia lesar o interesse da população portuguesa. Em sequência inicia-se
uma forte repressão contra os serviços secretos ingleses, fazendo-se inúmeras detenções,
especialmente dos membros portugueses da Rede. Acontece que muitos estrangeiros

gozavam de imunidade diplomática, pelo que não podiam ser reprimidos, mas apenas

expulsos de solo nacional. Já os agentes portugueses “eram o elo mais fraco»6 , longe de
possuírem qualquer tipo de imunidade e sendo, frequentemente, indivíduos ligados a

actividades políticas clandestinas, tornavam-se alvos de forte repressão por poderem vir a
causar problemas futuros.

Perante esta situação e confrontado pelo Governo português o então embaixador, Ronald
Campbell, após acusar a PVDE de ser pró-nazi, procura reduzir a actividade da SOE e

fornece o nome de Beevor como seu organizador, pedindo, em troca, que se pusesse fim às

perseguições e rusgas. A expulsão deste agente é exigida. Entretanto, os rumores crescentes
e a notícia das prisões fazia crescer o anti-britanismo (Lochery 2012, 159) . Antes de

partir, Beevor compõe, em colaboração com o SIS, um dossiê contendo todas as actividades
de espionagem alemãs do conhecimento dos ingleses. Este dossiê é entregue a Teixeira

Sampaio, secretário geral do MNE em Portugal, em Abril de 1942, que por sua vez o entrega
a Salazar. Kim Philby, então membro importante do SIS na Península Ibérica, explica que
uma manobra semelhante havia sido efectuada com sucesso em Espanha, quando haviam

fornecido a Franco informação com esperança que este, sendo germanófilo, a partilhasse com
a Abwehr, fazendo-a recuar por cautela (Philby 1967, 110).

Lemos no anexo 97 uma mensagem de resposta à entrega deste dossiê, endereçada “A Sua
Excelência o Embaixador de Inglaterra em Lisboa”(Campbell), um documento marcado

como “Pessoal e Secreto», datado de 17 de Abril de 1942. Embora não haja uma indicação
clara, vendo o selo da Presidência do Conselho e o teor do conteúdo, é possível deduzir

que foi Salazar o autor destas palavras. No segundo parágrafo é referida a pouco favorável
6. Entrevista à Professora Doutora Margarida de Magalhães Ramalho, dia 13 de Abril de 2015.
7. Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 1º Sub, pág. 15-17.
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ocasião para uma tal denúncia, já que esta se segue a uma “campanha”contra a PVDE. Estas

palavras referem-se, certamente às acusações quanto à germanofilia desta polícia. No entanto,

o Governo dispõe-se a aceitar as informações “pelo seu puro valor objectivo», embora, depois,
se aponte que algumas das informações são baseadas em “pressupostos inexactos como a de
considerar que todo o comércio com a Alemanha é irregular e tôda a exportação para êsse

país é ilegal ou contrária ao interesse português». Em poucas palavras ficam diminuídas as

acusações contra a rede de contrabando com a Alemanha nazi e fica afirmado o “direito de

negociar com os beligerantes», como parte da “essência da neutralidade». Afirma-se, ainda,
subtilmente, a primazia do interesse português em qualquer questão envolvendo Portugal.
Todavia, Salazar confirma a sua intenção de “procurar esclarecer actividades irregulares

inimigas». Seguidamente: “É-nos penoso se encontramos, favorecendo de algum modo tais
actividades, cidadãos portugueses contra os quais usaremos da maior severidade, ainda que

não possamos igualmente poupar os que serviços inglêses têm ao seu dispor, e não, suponho

bem, só para contrariar a espionagem inimiga, como V.Exª. me afirmou, mas para espionar a
actividade nacional e os próprios serviços públicos portugueses». Neste segmento, anunciase a severidade com que serão punidos os portugueses, como acima referido, mas também

se deixa claro que os nacionais ao serviço dos agentes ingleses continuarão a ser punidos de

igual maneira. Acusa-se, ainda, os serviços secretos britânicos de não dirigirem as suas acções
apenas contra os alemães, mas também contra Portugal, numa clara menção ao caso da Rede
Shell.

Acrescenta-se que, visto que “Nenhum país pode presumir-se inteiramente isento de

espionagem estrangeira», não se pode responsabilizar qualquer governo, a não ser que este

seja claramente conivente com acções dirigidas, no seu território, contra outro governo, pelo
que as acusações tecidas contra a polícia política portuguesa, baseadas em “suposições», são

desvalorizadas. Finalmente, surge a seguinte informação: “só uma coisa é essencial – a união
do país com o Govêrno que interpreta e define o interesse da colectividade.», uma máxima
demonstrativa do totalitarismo fascista do Estado Novo.

As denúncias, como expresso por Salazar, foram analisadas. Enumeravam desde organizações
alemãs, que contratavam portugueses para as suas fileiras, até membros da própria polícia

política, confirmando, pelo menos até certo ponto, as acusações de Campbell. De entre estes
destacava-se o capitão Paulo Cumano. Um documento posterior (Abril de 1944), reproduzido
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em anexo,8 vem reafirmar esta suspeita dos britânicos pelas seguintes palavras: “an individual

named Paulo Cumano (…) is a notorious German agent. He is half German himself, speaks

German fluently and from the beginning of the war until his dismissal from the P.V.D.E.
in the summer of 1943, was known to be actively working on behalf of the German Secret
Services.». As investigações decorriam mais lentamente e com menos eficiência, do que

quando se tratara de desmantelar a Rede Shell. Acontece que, embora não fosse regra absoluta,
havia entre as fileiras da PVDE, desde os postos mais baixos até indivíduos de destaque como

Cumano, muitos germanófilos ou agentes pagos pelos alemães para com eles colaborarem.
Isto provocava, muito provavelmente, uma grande relutância dos membros da PVDE no que

tocava a investigar ou sequer contrariar os próprios colegas (Lochery 2012, 167). Ainda assim,
a informação fornecida por Beevor e pelo SIS foi maioritariamente confirmada pela PVDE,

o que levou, finalmente, a acções de repressão contra as redes alemãs de espionagem. Desde,
1942, após estes incidentes, Salazar não voltou a ser tão permissivo, sendo especialmente

intolerante quanto ao recrutamento de nacionais (Lochery 2012, 164). As acções de

espionagem apenas deveriam ser movidas contra a potência oposta, nunca contra o interesse
da Nação. Desde este episódio inicial, as tentativas de minar o esforço de guerra adversário
através do Governo português não cessaram. Evidência disso é o documento em anexo,9 que

consiste de novas informações incriminadoras expressas pelos britânicos acerca da espionagem

do Eixo ou “AXIS ESPIONAGE». Este documento introduz esquemas representativos de

quatro redes de espiões do Eixo. As informações nele contidas derivam de confissões de
agentes, da intercepção de correspondência secreta “and from statements made by various
Portuguese seamen who, for reasons of remorse or fear, have spontaneously approached the

British authorities with accounts of their association with Axis nationals.». A primeira rede,

dirigida por um alemão, Kurt Mezza Silva von Foerster, e por um italiano, Arturo Omerti,
num exemplo de colaboração entre espiões de várias potências do Eixo, é apresentada como

tendo por objectivo, até então bem sucedido, infiltrar-se nos “Portuguese diplomatic circles».
As restantes são acusadas de recrutar nacionais para as suas fileiras (“employ a large number of

Portuguese nationals”e “large number of their Portuguese agentes»). É de notar que a denúncia

é feita tocando nos pontos que já se sabia estarem para lá do limite imposto por Salazar.
Desta forma garantia-se a sua intervenção. Um outro documento, reproduzido em anexo,10
8 Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 14º Sub., pág. 152
9 Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 3º Sub., pág. 33-34.
10 Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 3º Sub., pág. 33-34.
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refere a prisão de “Candido Lacombe Raposo/Guilherme Pereira Gomes Junior/Clemente

Peixoto de Mendonça/António da Silva Pena Peralta/Tito Lívio Simões Pinto», sendo que

Raposo, Mendonça e Pinto são nomes que constam das listas anexadas ao documento anterior.
Anuncia-se ainda que “devem ser impedidos de entrar no País, os alemães Hans Friederick
Grimm (…) deve ser proíbida a residência a Karl Friederick Hans Scholz». Estes dois alemães

haviam sido apontados também no documento anterior como líderes da quarta rede alemã.
Nesta situação é, mais uma vez, evidente que, enquanto que os portugueses recebiam repressão
dura, como prisão, os estrangeiros podiam apenas ser expulsos do país.

A 1 de junho de 1943 dá-se o abate do voo 777A da BOAC. A violência e surpresa desta acção

parecem chocar Salazar, levando, finalmente, à sua firme intolerância quanto à espionagem,
que criminaliza no dia 7 de mesmo mês, menos de uma semana depois (Lochery 2012, 183).
Este é portanto, um marco decisivo para a posição do regime face os espiões. Surge, assim,
mais um dado que confirma a opinião de Churchill quanto à pouca pertinência do abate do

voo. Se o alvo era, de facto, o estadista inglês, a operação fracassou, trazendo ainda, como
consequência, o início da repressão legal da espionagem, segundo acima se refere, o que vem

tornar mais difíceis quaisquer acções secretas futuras. Entre operações fracassadas (lembre-se

a Operação Willi) e actos de, diga-se, insensatez, pode questionar-se a competência da Abwehr.
No entanto, é importante ter em mente que, em alguns aspectos, o seu serviço foi mais eficiente

do que os serviços britânicos, como por exemplo, no que toca à coesão interna e ao sucesso

no aliciamento da polícia local. A criminalização da espionagem não implicou a sua extinção.
Com dificuldades acrescidas para os agentes secretos, os membros da PVDE passaram a
receber maiores somas em subornos (Lochery 2012, 183). Através da corrupção ou de maior

dissimulação, as agências secretas continuaram o seu trabalho. Também a repressão continuou,
com detenções e rusgas a locais suspeitos. Podemos ler em anexo,11 informações acerca de
alemães que estiveram sob vigilância, vários de entre os quais receberam a designação de

“Suspeito». Este documento, além de evidenciar a atenção da PVDE sobre possíveis espiões, é
um exemplo da uma escrita caricata que surge com alguma frequência neste período, carregada
de apreciações pessoais e figuras de estilo, que parecem fora do lugar em relatórios oficiais

desta natureza. Como exemplo, o caso de Rolf Friederici, espião alemão, sobre quem é dito:
“Desmoralizou-o a sorte da sua pátria, o destino da mulher e dos filhos, de quem há muito não
recebe notícias e o insucesso da sua missão. De trato muito fino, muito prudente, de maneiras
muito distintas, era uma figura interessante. Hoje é um farrapo humano.». Um outro exemplo
11. PT/TT/AOS/D-G/8/4/4, Informações da PVDE sobre estrangeiros existentes em Portugal, 1945.
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é a informação acerca de Ulrich Graf von Beroldingen, também alemão mas não ligado à

espionagem, acerca de quem se afirma: “não era grande simpatizante da Causa Nazi, o que lhe
acarretou alguns dissabores. Bom alemão, sim. O único filho de 18 anos que tinha foi para a
guerra e… morreu. Era um gentleman, um verdadeiro fidalgo. Hoje roído pela desgraça, nem
sombra do que foi no passado.».

Assim, a posição do Estado Novo, personificado em Salazar, face a espionagem, foi evoluindo,
tendo como grande ponto de viragem a denúncia da Rede Shell pelos alemães. Embora o

Governo tivesse algum conhecimento acerca das operações secretas em Lisboa, esta denúncia,
bem como as subsequentes, foram determinantes para o início de uma acção sistemática em

relação ao caso Shell como a outros. Em 1942, uma guerra secreta entre as facções das duas
potências beligerantes tornou-se mais visível, procurando cada flanco conduzir a acção do

Governo português contra o adversário. Confrontado com esta conjuntura, Salazar reprime
não uma facção mas sim os excessos, a seu ver, cometidos por ambas. Desta forma, servindo-se
das informações que lhe eram fornecidas, afirma a supremacia do seu Governo sob também

este aspecto da vida do país, impondo limites à espionagem e acabando por a criminalizar,
quando um excesso é cometido. Todavia, até ao fim da Guerra houve espiões em acção em
Lisboa, passando sob o radar da PVDE ou aliciando os seus membros.
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4. Cenários
4.1. Espaços que constituíram palcos de espionagem
As “ruas de Lisboa são alegres, cheias de animação.”(Barreiros 2006,181) — segundo reporta
José António Barreiros, é assim que Nathalie Sergueiew, agente dupla em missão, descreve a

capital portuguesa no seu diário. Esta agente, de quem já se falou, foi uma de entre muitos

que viveram, trabalharam, espiaram e circularam pelas ruas da capital entre 1939 e 1945. É
impossível afirmar ao certo quantos espiões passaram por Lisboa, pois muitas histórias e dados
não chegaram aos dias de hoje (Ramalho 2012, 94) . O secretismo que envolve a sua profissão

é, certamente, um factor determinante no que toca à dispersão de informação a respeito destes
agentes e das suas actividades. No entanto, é perceptível a grande extensão das redes secretas
do Eixo e dos Aliados.

Espiões de ambas as facções frequentavam, em Lisboa e no Estoril, hotéis, cafés, bares e o

casino. Era lá, no Casino do Estoril, que Ian Fleming, então agente inglês, apostava o seu
dinheiro, por entre agentes alemães e os mais abastados refugiados (Lochery 2012, 16). Pode
ver-se em anexo uma fotografia do casino,12 que é hoje um edifício muito diferente, embora se

situe exatamente no mesmo sítio, no jardim em frente à praia do Tamariz. Também no Estoril
ficavam alguns importantes hotéis, tais como o Hotel Palácio, o Hotel Inglaterra, o Hotel
Atlântico e o Grande Hotel. Focar-nos-emos, todavia, em alguns hotéis do centro de Lisboa.

Na cidade propriamente dita, as zonas de maior concentração de hotéis que alojavam espiões

eram a Avenida da Liberdade e os Restauradores. Nesta área ficavam o Tivoli, o Hotel Victoria,
o Hotel Avenida Palace, e o Grande Hotel de Inglaterra, que veio a ser demolido pouco tempo

depois da guerra. Em anexo vemos ainda este hotel,13 com um grande anúncio luminoso da

Buick, por detrás do monumento da praça dos Restauradores e em frente do Hotel Avenida
Palace, enquanto que no anexo datado de 1952,14 já encontramos este lote vazio após a
demolição. Perto desta zona, embora já no Saldanha, ficava o Hotel Aviz, considerado o mais

luxuosos de Lisboa. Este luxo e sumptuosidade transparece claramente no anexo 15 (Lochery
12. Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/MBM/000024, 1930-1932.
13. Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/JBN/005058, 1946, Judah Benoliel.
14. Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/JBN/004110, 1952, Judah Benoliel.
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2012, 16), zona comum para convívio dos hóspedes. De entre estes, apenas o Avenida Palace,
fundado em 1892, existe ainda no mesmo edifício que ocupava durante a Segunda Guerra
Mundial. O edifício conserva hoje a aparência exterior dos anos da guerra, preservada em
fotografia em anexo.15 Mudaram os estabelecimentos de retalho que ocupam o piso térreo e

sofreu alterações o interior do hotel. Os seus interiores luxuosos passaram, em alguns locais,
por remodelações mas estas foram feitas de forma a preservar o ambiente tradicional do hotel.
Podemos ver em anexo16 fotografias das zonas comuns do piso térreo do hotel, áreas que
sofreram grandes alterações, no início dos anos 90 do século XX.

Os hóteis Aviz e Tivoli existem ainda, embora funcionem em edifícios diferentes. Então, o

Hotel Tivoli ocupava o antigo Palacete Rosa Damasceno e o Hotel Aviz o Palacete Silva
Graça. Os anexos 20 e 21 constituem imagens dos hotéis com a aparência que tinham quando

os espiões e refugiados ocupavam os seus quartos. Já nenhum destes edifícios existe. O primeiro
foi demolido para dar lugar a um novo Hotel Tivoli, o segundo foi demolido no início da

década de 60, como se registou no anexo 22 , onde é possível ver o espaço onde se erguia o
edifício, ainda rodeado pelo jardim que depois também veio a desaparecer. Hoje o edifício

Sheraton ocupa este espaço. O Hotel Victoria, inaugurado em 1936, foi mandado construir

pela companhia Freire e Matos Lda. segundo o projecto do arquitecto Cassiano Branco.
Este arquitecto foi um dos responsáveis pela introdução da estética modernista no panorama
da arquitectura portuguesa. Apesar de uma discreta participação na Exposição do Mundo

Português, foi um oposicionista, tendo mesmo composto um painel de apoio a Humberto
Delgado que foi retirado pela, então, PIDE. Os anexos 23 e 24 correspondem ao projecto

da fachada deste hotel, sendo o segundo uma adaptação do primeiro. Em ambas as propostas

é legível, na legenda, a indicação da companhia proprietária da obra e visível a assinatura de
Cassiano Branco no canto inferior direito. Como se vê no anexo 25 , foi a segunda proposta que
veio a ser construída. Era um edifício claramente moderno, de cobertura em terraço e linhas

singelas, em que a própria forma substituía qualquer decoração. Hoje o edifício é propriedade
do PCP (Partido Comunista Português).

Mantém a sua aparência exterior, como se pode observar no anexo 26 , uma fotografia actual,
mas alguns espaços interiores sofreram alterações em relação à sua forma original. Algumas
destas alterações são também antigas, sendo ainda da autoria de Cassiano Branco. É o caso
15. Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/FER/000286, 194-, Amadeu Ferrari
16. Fotografias da autora (2/2/2015).
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da janela visível ao fundo no anexo 27 , que foi fechada, como se vê actualmente, anexo 28 . O

mesmo se passou com o tecto do antigo restaurante, anexo 29 , que passou a ser como se vê hoje,
anexo 30 , numa divisão que é agora uma sala de reuniões. As poucas alterações estruturais feitas

permitem-nos ver hoje a cobertura do edifício, tal como era durante os anos de guerra (anexo
31 ). É ainda possível perceber a simplicidade e singeleza estrutural do interior, contrastante

com hotéis como o Avenida Palace ou o Aviz, como se evidencia no anexo 32 , fotografia de
um corredor de quartos. Podemos também observar interessantes detalhes arquitectónicos do
projecto de Cassiano Branco, tais como a janela fotografada no anexo 33.

Eram estes os hotéis cujos quartos, bares e restaurantes eram frequentados por espiões de

várias nacionalidades e facções. Acontece, no entanto, que alguns parecem ter albergado mais

espiões, havendo mesmo hotéis que terão contado com concentrações de uma ou outra facção.
Esta distribuição, bem como as implicações da presença dos espiões nos hotéis e na cidade será
explorada no capítulo seguinte.

4.2. Alterações promovidas pela espionagem
Entre 1939 e 1945, os hotéis de Lisboa funcionaram como um tabuleiro de xadrez, várias casas
dominadas por uma de duas equipas. No Estoril acontecia o mesmo. Aí, o Hotel Atlântico e

o Grande Hotel eram dominados pelos alemães, enquanto que os ingleses eram a maioria no

Hotel Palácio. Em Lisboa, os hotéis Tivoli, Victoria e Avenida Palace eram pró-germânicos
enquanto que o Aviz era pró-inglês (Ramalho 2012, 116). Esta distribuição parece confirmarse. Todavia, isto não significa que, por exemplo, num hotel de maioria alemã não houvesse

alguns agentes britânicos. Havia, aliás, interesse de ambas as facções em vigiar, desta forma, os
elementos dos serviços secretos rivais.

Quando Nathalie Sergueiew, já várias vezes referida, esteve em missão em Lisboa, ficou no
Hotel Avenida Palace (Ramalho 2012, 116). Neste hotel havia, então, uma passagem de ligação

directa à estação de comboios do Rossio, que permitia a agentes secretos ou importantes figuras

a circulação entre os dois edifícios sem serem vistos por quem passava na rua. É de lembrar que,

embora fiel aos Aliados, Sergueiew era uma espia dupla, e viera a Lisboa ao serviço da Abwehr,
ou assim acreditava esta organização. Nesta altura, o seu controlador alemão, Kliemann, quando

vem à capital portuguesa para com ela se encontrar, fica no Hotel Victoria (Barreiros 2006,
187). Este exemplo parece corroborar a preferência acima descrita do Eixo por estes hotéis.
Já o controlo dos Aliados sobre o Aviz fica evidenciado no anexo 34 . Neste, relata-se que um
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homem chamado Hans Brandes que viera a Portugal em negócios, se hospedara no Hotel
Aviz, “que lhe foi indicado como o melhor». Após dois dias de estadia, apercebeu-se de que

alguém revistara a sua bagagem. Ao expor este assunto “aos seus compatriotas, estes riram-se
e perguntaram-lhe se ele ignorava que o “Aviz Hotel” era o quartel general do “Intelligence

Service”». Com esta graça pretendia-se, certamente, deixar claro que este hotel era controlado
por espiões britânicos. Mais se deduz que este facto era bem conhecido e familiar para os

alemães, pelo menos para os que estivessem mais dentro do assunto da espionagem. No
mesmo documento, refere-se que os Serviços Secretos britânicos haviam fornecido à PVDE
informações obtidas junto de “ARMANDO SERPA, chefe de recepção do “Aviz Hotel” e que
tinha sido funcionário desta Polícia». Esta cedência de informação foi, possivelmente, parte

de uma de várias tentativas de aproximação ao Governo e perturbação dos serviços secretos
da potência oposta, como se abordou no ponto 3.4. Embora as informações tenham sido

rejeitadas (“não devemos, nem podemos, acreditar nas informações dum indivíduo por quem

não possuimos a mais leve consideração»), podemos perceber que este hotel, como certamente
outros, contava com informadores vigilantes até entre as fileiras dos seus funcionários. Ao que

parece, Armando Serpa ofereceu a Hans Brandes a sua disponibilidade, tentou vender-lhe

“listas de nomes de hospedes do Hotel”e chegou a “negociar um passaporte falso». Vendo estas
propostas recusadas, chegou a “exigir-lhe a importância de vinte mil escudos», provavelmente
sob alguma forma de chantagem. Assim, parece que Serpa, seria, não tanto um informador

treinado mas mais alguém que procurava fazer obter lucro servindo-se da situação política

do país e do seu meio envolvente. Este não foi um caso isolado. Neill Lochery afirma que
muitos portugueses vendiam informações, frequentemente falsas, produto de especulação ou
imaginação, para fazerem dinheiro (Lochery 2012, 170). Estas informações falaciosas vinham

juntar-se aos rumores, certos ou errados, que circulavam pelas ruas e nos cafés e bares de
hotel, rumores esses que tanto nasciam espontaneamente como eram postos em circulação por
espiões para confundirem os seus adversários (Lochery 2012, 148).

Não eram apenas os espiões que procuravam alojamento nos hotéis lisboetas. Havia entre os
hóspedes um contingente muito substancial de refugiados. A partir de 1940, ano em que se
deu a capitulação da França, a procura era tal que os hotéis Aviz e Tivoli procuraram abrir
novas alas com mais quartos (Lochery 2012, 83). Também o Victoria tinha pendente já desde

1936 um plano de aumento, que nunca se veio a concretizar. O anexo 35 é um projecto de

uma fachada alargada, onde se marca a área já construída e a parte a construir, e no anexo 36
, uma planta de um piso de quartos em que se assinala o acrescento a cor-de-rosa, é possível
perceber quão maior teria ficado este hotel. Entre estes refugiados contava-se Calouste Sarkis
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Gulbenkian, magnata de petróleo e colecionador de arte, que residiu no Hotel Aviz durante
13 anos até à sua morte em 1955. O seu filho Nubar, em contrapartida, era um espião que, ao

serviço do MI9, auxiliava a passagem de refugiados da França para a Espanha. Também ele se
acomodava no Aviz quando as suas funções o traziam a Lisboa (Ramalho 2012, 94).

Foi no restaurante deste hotel que o duque de Windsor anunciou a sua eminente partida para
as Bahamas. Foi lá também o último jantar de Leslie Howard e Alfred Chennalls (anexo

8), antes de partirem de Lisboa a bordo do fatídico voo 777A . Estes restaurantes, espaços

naturais de conversa e convívio, encontravam-se sob vigilância da PVDE, bem como os bares
associados. Os bares dos hotéis de Lisboa eram famosos por permitirem que prostitutas

se misturassem facilmente com os clientes (Lochery 2012, 108). A escassez e dificuldades
causadas pela Guerra e os bloqueios económicos levavam algumas pessoas a procurar novas

formas de subsistir. No entanto, a proliferação da prostituição e a tolerância desta actividade
nos bares pode bem ter sido movida pelo oportunismo de pessoas que procuravam enriquecer

servindo-se das circunstâncias particulares de Lisboa neste período. Há que considerar ainda
outra hipótese. A Abwehr montou em Lisboa uma rede bem sucedida de informações a partir
de bordéis nas docas, onde as prostitutas recebiam treino para extraírem informações aos

marinheiros que procurassem a sua companhia (Lochery 2012, 151). Parece relativamente

provável que as prostitutas que procuravam clientes nos hotéis pretendessem deles informações
para vender e tivessem, talvez até, recebido treino para as extrair. Desta forma, os hotéis da

Avenida e dos Restauradores, bem como o Aviz, constituíam focos de espionagem, onde tanto
as potências em conflicto como a PVDE tinham olhos e ouvidos. Mas esta situação estendia-se
aos cafés e às ruas.

Reporta-se, no anexo 4 , o comportamento de “uma cócóte conhecida por ALICE MORENA»,
que estava “amantisada com um alemão que me dizem pertencer á GESTAP». Esta mulher

atraiu as suspeitas do tenente José da Costa por ter ido duas vezes a Berlim de avião, além da
nacionalidade do seu amante. Daqui se deduziu que “anda em serviço de espionagem levando e

trazendo correspondência.». Acrescenta-se que ela era vista frequentemente no café Palladium,
onde se reunia com “indivíduos conhecidos por germanófilos». Embora a referência não seja

específica, é provável que este café Palladium se tratasse do estabelecimento com o mesmo nome
que existia, então, na Avenida da Liberdade, e do qual podemos ver uma fotografia no anexo
37 . Além de ser mais um exemplo da escrita caricata da polícia do regime, este documento

ilustra, por um lado, como espaços públicos tais como cafés eram palco de reuniões de agentes
secretos, e, por outro, como na mesma esplanada se sentavam frequentemente informadores
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ou agentes da PVDE, que reportavam qualquer actividade suspeita. Embora para muitos dos

habitantes de Lisboa a espionagem fosse uma realidade distante, os que estavam mais bem

informados reconheciam esta actividade como inevitável numa capital neutra como Lisboa.
Assim sendo, sabiam que podia haver espiões e em qualquer local. Exemplo disso é o stand
de automóveis na Avenida, pertencente a Diniz d’Almeida, que era na verdade um negócio de
fachada para armazenamento secreto de ouro nazi, obtido ilegalmente com o contrabando do
volfrâmio (Lochery 2012, 223). Até estabelecimentos de retalho como este escondiam acções
de espionagem.

Neill Lochery evoca o filme Casablanca, estabelecendo um paralelo entre a realidade nele
retratada e a Lisboa de 1939 a 1945 (Lochery 2012, 15). Neste clássico do cinema, a capital

portuguesa é mencionada frequentemente, surgindo como a etapa seguinte, a última antes da
desejada passagem para os EUA. Casablanca era, então, mais uma paragem, onde os refugiados

se viam, muitas vezes, em grandes dificuldades para continuarem a sua fuga. Lisboa era outra
paragem, onde dificuldades semelhantes surgiam com frequência. É de lembrar o caso de

Ernst Lieblish, retido a caminho dos EUA devido a uma complicação burocrática (cap. 2.2).
Assim, o ambiente retratado em Casablanca era muito semelhante ao ambiente de Lisboa. Nas
ruas e esplanadas ouvia-se falar inúmeras línguas. Os refugiados que não passavam por maiores

dificuldades enchiam os cafés e restaurantes, procurando, por vezes informações sobre vistos e

passagens, partilhando as esplanadas com agentes de ambas as facções e vigilantes elementos
da polícia. Estes espaços teriam um ambiente, talvez, um pouco semelhante ao “Rick’s Café”. A
personagem Louis Renault, que aceita subornos e favores de quem estiver disposto a oferecer-

lhos, colaborando com quem lhe é conveniente independentemente da facção a que pertence,
é um retrato de corrupção da autoridade, que era também uma realidade em Lisboa, onde
agentes da PVDE recebiam subornos por vezes tanto de alemães como ingleses.

Margarida de Magalhães Ramalho (em entrevista a 13 de Abril de 2015) afirma que
“redes de espionagem estavam sempre a tentar contratar informadores entre motoristas de

táxis, empregados de hotéis e cafés, empregados de limpeza, porteiros». Ao recrutamento
frequente de nacionais associava-se o já referido oportunismo, que passava pela a oferta, por

portugueses, de serviços e colaboração aos agentes até venda de informação frequentemente

inventada. Aliado a isto, o aliciamento de figuras de autoridade, como funcionários da PVDE,
nomeadamente detentores de postos elevados, como Paulo Cumano (cap. 3.4), mostra como

a espionagem infiltrou variadas camadas da sociedade. Desde bordéis a lojas, desde cafés aos
bares dos hotéis, a vida em Lisboa politizou-se. A espionagem permeou inúmeros aspectos da
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vida citadina durante a Guerra. Rumores circulavam constantemente, locais públicos e de lazer
eram cenário de discussões mais ou menos secretas, vigiadas pela PVDE ou por agentes de

qualquer das facções, indivíduos como Hans Brandes, que, não sendo espião, era alemão, e por
isso suspeito aos olhos dos ingleses, sujeitavam-se a ser vigiados e revistados se escolhessem

o hotel errado, informadores sempre atentos vigiavam quaisquer actividades suspeitas e eram

frequentemente recrutados entre os lisboetas e colocados entre os lisboetas. Sobre tudo isto,
para aqueles que melhor compreendiam as implicações da posição internacional de Lisboa,
pairava a noção de que em qualquer local podia um espião, de que qualquer pessoa com que
um lisboeta se cruzasse podia ser um informador.

Todos estes factos são sintomas de como a presença dos espiões marcou e influenciou o

ambiente que se fez sentir em Lisboa e a vivência de vários espaços desta cidade entre 1939 e
1945.
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CONCLUSÃO
Durante os anos em que a Europa viveu assolada pelo conflito mais destrutivo da história, a II

Guerra Mundial (1939-1945), Lisboa foi palco privilegiado da espionagem internacional. A

proliferação desta actividade foi possibilitada pela posição geográfica de Portugal e, sobretudo,
pela política de neutralidade então vigente, professada pelo Estado Novo, pois esta permitia

que espiões da qualquer nacionalidade operassem abertamente, sob o olhar sempre atento,
todavia, de uma polícia e de um chefe político que, oficialmente, não escolhera um lado.

Da mesma forma que a neutralidade mudou de carácter ao longo dos anos, passando de
equidistante a colaborante, primeiro com a Alemanha e depois com os Aliados, também a
posição do Estado Novo em relação à espionagem sofreu uma evolução. A actividade dos espiões

era, de início tolerada em pleno, desde que não interferisse com o normal funcionamento dos
órgãos de poder e que em nada lesasse os interesses da Nação. No entanto, por várias razões, que

vão desde a descoberta de operações de grande magnitude a decorrer sem o seu conhecimento

a questões levantadas por serviços secretos de ambas as potências em conflito para minar a
confiança nos seus opositores, a posição de Salazar mudou. Como consequência, chegaram a

ocorrer perseguições, rusgas e prisões e tomaram-se medidas legais para condicionar e limitar
a espionagem.

Em nenhuma situação podemos esquecer que por detrás de qualquer posição oficial ou acção

legal existem interesses pessoais em jogo. Assim, sob a atmosfera de neutralidade, a população

da capital dividia-se entre simpatizantes dos Aliados e simpatizantes do Eixo. Esta divisão era

visível também em órgãos de poder como a PVDE, dentro da qual existiam agentes anglófilos
e, especialmente, germanófilos que, dentro do possível, agiam em conformidade com as suas

opiniões. Da mesma forma, a acção política de Salazar, visando manter Portugal fora do
conflicto, é indissociável do seu interesse em enriquecer os cofres do país, com a venda do
volfrâmio, e em manter o seu regime numa Europa onde as democracias, associadas à grande

Rússia soviética, combatiam os totalitarismos. Também no que toca à espionagem, Salazar

teve em mente este interesse na manutenção do regime, pois a vigilância e a opressão destas

actividades foi mais uma forma de afirmar a sua supremacia, enquanto do Chefe do Governo,
sobre todos os aspectos da vivência do país.

Neste período, Lisboa, pequena capital de um país provinciano, além de palco de jogos políticos e
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operações secretas, é também ponto de paragem na rota de fuga de inúmeros refugiados vindos

de toda a Europa. Pelas ruas da capital circulavam pessoas das mais variadas nacionalidades,
muitos carenciados, muitos judeus perseguidos, mas também grandes escritores, artistas,
empresários e monarcas sem trono, alguns aguardando o desfecho da Guerra, a maior parte

procurando subsistir até conseguir um visto ou passagem para o seu destino pretendido. E
circulavam, claro está, espiões de ambas as facções. Pairava sobre Lisboa um ambiente de

intriga. Sob os olhos da PVDE agentes secretos frequentavam hotéis e cafés, onde se vigiavam

uns aos outros, lançavam boatos, que corriam rapidamente pelas ruas, e recrutavam portugueses.
A espionagem permeou inúmeros aspectos da vida da capital e alastrou-se a membros de
todos os estratos sociais. Todos estes indivíduos se cruzavam e, muitas vezes, reconheciam, nos
espaços públicos da cidade, prosseguindo com as suas actividades e estratégias movidos por

interesses pessoais ou nacionais, económicos ou políticos, num equilíbrio que ninguém parecia
querer perturbar.

A espionagem foi condicionada pelas circuntâncias da vida de Lisboa, pelas forças que nela

operavam, mas influenciou também¸ no sentido oposto, o ambiente da capital, imprimindo a
sua marca na vivência de muitos dos que lá viveram ou por lá passaram.
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ANEXOS
Anexo 1

PT/TT/AOS/D-G/8/4/7, Relação dos Súbditos Alemães que foram autorizados a entrar em Portugal, 1941 — Documento cedido pelo ANTT

Anexo 2

PT/TT/AOS/D-G/8/4/4, Informações da PVDE sobre estrangeiros existentes
em Portugal, 1940 Documento cedido pelo ANTT.
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Anexo 3

PT/TT/AOS/D-G/8/4/6, Informação da PVDE sobre Ernst Lieblich, 1941 — Docu-

mento cedido pelo ANTT. Carta de Hedwig Lieblich e respectivo sobrescrito, seguem-se
tradução e transcrição.
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Transcrição:
11 Lyndhurst Road N.W. 3
London, 10th January 1941
To the Prime Minister
of the Portugal Government
Excellency Mr. Salazar
Your Excellency,
A mother appeals to you, on behalf of her son, Ernst Lieblich, to give him his freedom back. My son has only
exceeded the time granted to him in order to wait for his Visa for U.S.A., he lived only for his art and took no
interest whatever in politics. Nevertheless he has been interned for the last 14 months about. I am sure, your
Excellency can understand how terribly sad that is for me and him. His career is cut off, God gave him a wonderfull voice, which is condemned to silence behind prison walls now. He could give the world something as an artist
and could help to further culture. Besides he could, if free, hasten his immigration to the United States.
Therefore I ask your Excellency to help my child, he deserves it, he is not only a good singer but a very good son.
I lay his fate into your hands and thank you from all my heart.
Yours very respectfully,
Hedwig Weindling
widowed Lieblich
Tradução da autora:
11 Lyndhurst Road N.W. 3
Londres, 10 de Janeiro 1941
Para o Primeiro Ministro
do Governo de Portugal
Excelência Sr. Salazar
Sua Excelência,
Uma mãe apela-lhe, em nome do seu filho, Ernst Lieblich, para que lhe devolva a sua liberdade. O meu filho
apenas excedeu o tempo que lhe foi concedido para esperar pelo seu visto para os EUA, ele vivia apenas para a sua
arte e não se interessava de modo algum em política. No entanto está detido há cerca de 14 meses. Tenho a certeza, que sua Excelência consegue compreender quão terrivelmente triste isso é para mim e para ele. A sua carreira
está interrompida, Deus deu-lhe uma maravilhosa voz, que está condenada ao silêncio atrás das grades agora. Ele
podia dar algo ao mundo enquanto artista e ajudar a desenvolver a cultura. Além disso podia, se estivesse livre,
acelerar a sua emigração para os Estados Unidos.
Por isso peço a sua Excelência que ajude o meu filho, ele merece, não só é um bom cantor mas também um excelente filho.
Deposito o destino dele nas suas mãos e agradeço-lhe de todo o coração.
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Muito respeitosamente,
Hedwig Weindling
viúva de Lieblich

Anexo 4

Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8-D, pt.4., 4º Sub., pág. 200 – Documento cedido
pelo ANTT. Denúncias feitas à PVDE.
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Anexo 5

PT/TT/AOS/D-G/8/4/4, Informações da PVDE sobre es-

trangeiros existentes em Portugal, 1943. Documento cedido pelo
ANTT

Anexo 6

PT/TT/AOS/D-G/8/4/5, Informações da PVDE sobre o

respectivo Serviço de Estrangeiros 1940. Documento cedido
pelo ANTT.
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Anexo 7

Centro de Estudos de História, BES.
Da esquerda para a direita: Mulher de Espírito Santo, Duque de
Windsor, Espírito Santo.
Sentada: Wallis Simpson.
in Lochery, Neill, Lisboa: a guerra nas sombras da cidade da luz, 19391945, 1ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2012

Anexo 8

Hotel Aviz.
À esquerda: Leslie Howard. À direita: Alfred Chennalls.
in Lochery, Neill, Lisboa: a guerra nas sombras da cidade da luz, 19391945, 1ª ed., Lisboa: Editorial Presença, 2012.
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Anexo 9
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421

Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 1º Sub., pág. 15-17 - Documento
cedido pelo ANTT.
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Anexo 10

Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt.2, 14ºSub., pág. 152 - Documento cedido
pelo ANTT.

Segue-se tradução.
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Tradução da autora:
ALTAMENTE SECRETO
AIDE MEMOIRE
A Embaixada está seriamente preocupada acerca da presença na Censura Militar em Lisboa de um
indivíduo chamado Paulo Cumano. Este homem, que era anteriormente membro da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, é um notório agente Alemão. Ele próprio é meio Alemão, fala Alemão
fluentemente e desde o início da guerra até à sua demissão da P.V.D.E. no verão de 1943, sabe-se
que trabalhou activamente para os Serviços Secretos Alemães.
Cumano tem um filho que é sargento no Exército Português e está presentemente nos Açores.
Pelas razões acima considera-se extremamente perigoso que Cumano esteja empregado na Censura,
da qual uma das funções é impedir fugas de informação para o inimigo acerca de operações Inglesas
e outras actividades nos Açores.
Embaixada Inglesa, LISBOA.
6 de Abril, 1944
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Anexo 11

425

Arquivo Salazar, AOS/CO/PC-8.D, pt. 2, 3º Sub., pág. 33-34 - Documento
cedido pelo ANTT.
Segue-se tradução.
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Tradução da autora:
ACTIVIDADE DE ESPIONAGEM DO EIXO EM PORTUGAL
INTRODUÇÃO
As seguintes tabelas, juntamente com as notas explicativas, ilustram as ramificações de quatro organizações de espionagem do Eixo activas em solo Português. A informação contida nestas tabelas deriva
das confissões de ROGERIO DE MENEZES, ERNESTO SIMOES, GASTAO FREITAS FERRAZ e
MANUEL MESQUITA DOS SANTOS; de correspondência entre agentes do Eixo em Portugal e em
territórios ultramarinos Portugueses, da qual cópias já foram entregues ao Governo Português; e de
declarações feitas por vários marinheiros Portugueses que, por remorso ou medo, abordaram espontaneamente as autoridades Britânicas com relatos acerca da sua associação com nacionais do Eixo.
A primeira tabela mostra a estrutura de uma organização de espionagem política trabalhando por um
lado para KURT MEZZA SILVA VON FOERSTER, o Alemão, e por outro para ARTURO OMERTI,
o Italiano. O caso de MENEZES mostra claramente que esta organização não só tenciona penetrar os
círculos diplomáticos Portugueses, como, na verdade, já conseguiu fazê-lo.
A segunda e terceira tabelas lidam com uma organização de espionagem para as linhas gerais da qual
a atenção do Governo Português foi chamada em Abril de 1942. Diz respeito essencialmente a espionagem naval, e a sua actividade é uma ameaça particularmente séria para os interesses dos Aliados no
Atlântico. Os líderes desta organização são HANS BENDIXEN e RICHARD SCHUBERT; sob o seu
comando, a organização divide-se em duas partes, lideradas por ERNST SCHMIDT e KUNO WELTZIEN. SCHMIDT e WELTSEIN são igualmente conhecidos, e, como se verá nas tabelas, empregam
um grande número de nacionais Portugueses.
A quarta tabela ilustra outra organização de espionagem naval, trabalhando a par com a de BENDIXEN, que emprega um número considerável de nacionais Portugueses em território ultramarino Português. Temos a informação de que já se tomaram medidas quanto aos dois líderes, HANS GRIMM e
HANS SCHOLZ. No entanto, chamamos a atenção para o grande número dos seus agentes Portugueses que estão ainda em liberdade.
Concluindo, deve afirmar-se que as tabelas não cobrem de maneira alguma todas as actividades de
serviços de espionagem do Eixo em Portugal, mas apenas a fracção apresentada às autoridades Inglesas nos moldes descritos no primeiro parágrafo desta nota.
2.3.43
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Anexo 12

Arquivo Salazar, A0S/CO/PC-8.D, pt.2, 6º Sub., pág. 80 - Documento cedido
pelo ANTT.
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Anexo 13
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430

PT/TT/AOS/D-G/8/4/4, Informações da PVDE sobre estrangeiros
existentes em Portugal, 1945 Documento cedido pelo ANTT.
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Anexo 14

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/MBM/000024, 1930-1932.

Anexo 15

Fundação Calouste Gulbenkian, CFT003101549
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Anexo 16

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/JBN/005058,
Judah Benoliel, 1946

Anexo 17

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/JBN/004110,
Judah Benoliel, 1952
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Anexo 18

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/FER/00286,
Amadeu Ferrari, 194-.

Anexo 19
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Fotografias tiradas pela autora (2/2/2015).

Anexo 20

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/POR/060146,

Eduardo Portugal (1900-1958).
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Anexo 21

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/JBN/004704,

Judah Benoliel, depois de 1930.

Anexo 22

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/AJG/S00326,
Artur Goulart, 1962.
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Anexo 23

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/CB/08/02/04,
Cassiano Branco, 28/8/1934.

Anexo 24

Arquivo Municipal de Lisboa,
PT/AMLSB/CB/08/02/05,

Cassiano Branco, Mar. 1935.
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Anexo 25

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/
AMLSB/CB/08/02/14,

Sociedade Nacional de Fotografia Lda.,
1936.

Anexo 26

Fotografia da autora (14/1/2015).
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Anexo 27

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/CB/08/02/15, Sociedade Nacional
de Fotografia, Lda., 1936.

Anexo 28

Fotografia da autora (14/1/2015).
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Anexo 29

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/CB/08/02/23, Sociedade Nacional de
Fotografia, Lda., 1936

Anexo 30

Fotografia da autora (14/1/2015).
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Anexo 31

Anexo 32

Anexo 33

Todas as fotografias da autora (14/1/2015)
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Anexo 34
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Anexo 35

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/CB/08/02/16, Cassiano
Branco, Jun. 1936.

Anexo 36

Arquivo Municipal de Lisboa, PT/AMLSB/
CB/08/02/02, Cassiano Branco, Jun. 1936.
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Anexo 37

Arquivo Nacional de Lisboa, PT/AMLSB/POR/019504, Eduardo Portugal, 1930.
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O Papel das Mulheres nos Movimentos Católicos
Progressistas a partir da década de 60
Joana Carvalhinho
Lia Carvalho
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Por fim, também a ajuda que nos prestou o nosso colega Duarte Bénard da Costa deve ser

enaltecida: estamos gratas pela sua disponibilidade em emprestar-nos o livro do seu familiar
João Bénard da Costa e nos facilitar uma futura entrevista com a sua esposa Maria Ana Bénard da Costa.

Sem estes elementos, o nosso trabalho teria certamente lacunas que dificilmente poderíamos
colmatar de outro modo. A todos, mostramos aqui a nossa gratidão pelo apoio.
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INTRODUÇÃO
O trabalho que aqui apresentamos consiste numa investigação sobre o papel que as mulheres
desempenharam nos Movimentos Católicos Progressistas.

A nossa intenção inicial de trabalho era caracterizar e apurar a responsabilidade dos Movimentos Católicos Progressistas no derrube do regime Salazar Caetano, vigente ao longo de

décadas no nosso país (1933-1974). Suscitou-nos interesse conhecer a razão que levou os
“católicos progressistas” a ter uma opinião divergente da instituição a que deviam obediência

— a Igreja Católica. No fundo, durante o período supra-referido, a relação próxima de Salazar
com o Cardeal Cerejeira “moldou o juízo crítico de muitos católicos”, mas houve excepções. O
nosso objectivo era descobrir quais e o porquê do seu surgimento.

Ao expormos esta problemática à nossa tutora, Doutora Paula Borges Santos, deparámo-nos

com a extensão deste tema. Seguimos a sua recomendação de limitar o trabalho à condição das
mulheres que participaram nestes movimentos de contestação ao regime.

A propaganda do Estado Novo ilustrava a mulher ideal como esposa obediente, submissa às

ordens e desejos do seu marido, cuidadosa nas lides domésticas e dedicada à educação dos seus
filhos (ver Anexo 1). O que levou, então, estas mulheres a rebelarem-se contra esta imagem

massificada? O que fez estas mulheres terem uma mentalidade tão diferente da institucionalizada? Por que razão, perante a aceitação e inércia da maioria da população, estas mulheres se

envolveram nestes movimentos contestatários, com todas as dificuldades a isto agregadas, de
que é exemplo, em muitos casos, a exposição dos seus filhos em consequência da sua própria
exibição?

Desde então, o objectivo do nosso trabalho passou a ser fazer o retrato da típica mulher envolvida nestes movimentos, compreender quais as funções específicas que neles desempenhava

(desde publicações clandestinas a vigílias e colóquios), determinar se havia algum tipo de discriminação sexual e, finalmente, fazer o balanço final do seu contributo para a dinamização da
oposição católica.

Elegemos o período que se inicia nos anos 60 e termina com o fim do regime como recta temporal predilecta para o nosso trabalho por dois motivos fundamentais: por um lado trata-se de
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uma época marcada por um aumento exponencial da oposição ao regime (em que destacamos,
obviamente, os Movimentos Católicos Progressistas) e, por outro, citando João Bénard da

Costa, porque, logo em 1961 ficou claro que estes seriam os annus horribilis (Costa 2003, 67),

para o Estado Novo. Entre os acontecimentos desse ano, evidenciamos o assalto ao Santa Ma-

ria por Henrique Galvão, o início da Guerra Colonial; os tumultos do 1º de Maio; a invasão
de Goa, Damão e Diu pela União Indiana e, por fim, a “Revolta de Beja”.

Optámos, ainda, por limitar o nosso trabalho a uma descrição o mais fiel possível do funcionamento destes Movimentos e de como as mulheres neles “encaixavam”. Não pretendemos fazer
juízos quanto à importância do seu envolvimento ou a relevância das suas funções.

Assim, este projecto incidirá em questões mais individuais como o sentimento provocado pela

posição da Igreja favorável ao regime, contrariamente à postura pessoal de muitos católicos e
de que modo é que isso abalou ou não a sua fé. Tivemos a oportunidade de entrevistar partici-

pantes nestes Movimentos de oposição, ouvir as suas experiências e recolher as suas opiniões.
Como tal, o nosso trabalho baseia-se em grande parte em fontes primárias, especialmente no

testemunho dessas participantes. Para além disso, lemos grande parte da imprensa clandestina

(e semi-clandestina) católica da altura para poder penetrar melhor na mente destes católicos
que, para além dos valores da fé cristã, tinham um modo próprio de pensamento.

Iniciaremos, então, com uma breve caracterização da relação entre o Estado Novo e a Igreja
em Portugal, desde a subida ao poder de Salazar em 1933 à queda do regime em 1974 e a sua

deterioração durante esse mesmo período, para melhor percepção do crescimento da oposição
a partir dos anos 1960.

Passaremos, de seguida, à explicação da ideologia e modo de acção dos “católicos progressistas”
como membros integrados nessa mesma oposição e qual o papel que as mulheres desempenharam neste movimento contestatário, terminando com algumas considerações gerais.

Este trabalho foi realizado segundo as normas do antigo Acordo Ortográfico, como modo de
contestação das autoras perante o novo Acordo Ortográfico.
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1. História da relação entre o Estado Novo
e a Igreja (1933 – 1974)
O Estado Novo, como regime fascizante e de valores conservadores, manteve uma estrei-

ta relação com a Igreja. À semelhança dos regimes de extrema-direita seus contemporâneos
(nomeadamente o caso alemão e italiano, com os Acordos de Latrão), também os dirigentes do

Estado Novo procuraram na Igreja um alicerce ideológico, essencial na hora de justificar as
regras de conduta moral.

No entanto, e apesar da aparente união entre o Estado Novo e a Igreja, não se pode assumir

que esta tenha servido cegamente as opções políticas que o Estado português impôs. De facto,
também a Igreja zelou pelos seus interesses, numa fase em que corria o risco de muitos crentes
perderem a sua fé e tirou proveito da ligação estabelecida com o regime para marcar a sua posição nas mentalidades da sociedade portuguesa. Provavelmente é mais correcto caracterizar a

relação da Igreja com o Estado em Portugal segundo o binómio conveniência/inconveniência,
que tão bem nos é transmitida pelas palavras do Cardeal Cerejeira: “A hierarquia em Portugal
nunca se pronunciou oficialmente sobre o regime político como tal; nem o aprovou nem o
condenou (…) acata o regime vigente e respeita-o, vendo nele incarnada também, embora por
diverso título, a autoridade divina (…) não se escusando a testemunhar-lhe a sua gratidão (…)
pela obra de paz e liberdade religiosa e valorização dos princípios cristãos” (Cruz 1998, 83).

A Concordata de 1940 é o documento histórico que melhor reflecte essa relação próxima da
Igreja com o Estado Novo (ver Anexo 2). Podemos entender a importância deste acordo através de citações dos seus assinantes: tal como afirma o Cardeal Cerejeira em correspondência

com Salazar, “a alma Cristã de Portugal dependerá, Deus sabe até quando, desta obra” (Cruz

1998, 63). Já Salazar expõe a importância da Concordata para ambos os lados: “(...) ela [a Concordata] dá à Igreja a possibilidade de se reconstruir e mesmo de vir a recuperar por tempos o

seu ascendente na formação da alma portuguesa. Sob o aspecto político, a Concordata preten-

de aproveitar o fenómeno religioso como estabilizador da sociedade e reintegrar a Nação na
linha histórica da sua comunidade moral” (Cruz 1998, 59). Sumariamente, a Igreja pôde recu-

perar o seu papel evangelizador dos portugueses após o que para si fora o negro período da I
República, altamente anti-religiosa; enquanto que o Estado Novo tentou tirar proveito da sua
ligação à Igreja como forma de legitimar os seus actos, pois a maioria da população (católica e
pouco letrada) sentia que devia uma completa submissão à Igreja.
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A Concordata representou uma união moral e uma separação económica e administrativa
entre as duas instituições supra-referidas. Com este documento, a Igreja pretendia assegurar
aqueles que considerava os seus direitos fundamentais: direito à existência (reconhecida no

Artigo 2º da Concordata: “É garantido à Igreja o livre exercício da sua autoridade: na esfera da
sua competência, tem a faculdade de exercer os actos do seu poder de ordem e jurisdição sem

qualquer impedimento” (Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 1940 (Ver
anexo II) ), à personalidade jurídica (assegurada no Artigo 1º: “A república portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica” (Concordata entre a Santa Sé e a República

Portuguesa de 1940 (Ver anexo II)), de possuir e administrar o seu património (reconhecida

no Artigo 4º: “As associações ou organizações (…) podem adquirir bem e dispor deles nos
mesmos termos por que o podem fazer, segundo a legislação vigente, as outras pessoas morais
perpétuas, e administram-se livremente sob a vigilância e fiscalização da competente Autori-

dade eclesiástica” (Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 1940 (Ver anexo
II)), liberdade da prática religiosa dentro dos estabelecimentos do Estado (assegurada no Ar-

tigo 16º: “É assegurado à Igreja Católica o livre exercício de todos os actos de culto, privado
ou público, sem prejuízo das exigências de polícia e trânsito.” (Concordata entre a Santa Sé e a

República Portuguesa de 1940 (Ver anexo II)), reconhecimento do seu direito sobre a forma-

ção e educação da juventude (reconhecido no Artigo 21º: “O ensino ministrado pelo Estado
nas escolas públicas será orientado pelos princípios da doutrina e moral cristãs tradicionais do

País. Consequentemente ministrar-se-á o ensino da religião e moral católicas nas escolas pú-

blicas elementares, complementares e médias aos alunos e cujos pais, ou quem suas vezes fizer,
não tiverem feito pedido de isenção.” (Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa

de 1940 (Ver anexo 2)) e isenção do serviço militar para eclesiásticos (assegurada no Artigo
14º: “O militar será prestado pelos sacerdotes e clérigos sob a forma de assistência religiosa às
formas armadas e, em tempo de guerra, também nas formações sanitárias. Todavia o Governo
providenciará para mesmo em caso de guerra o dito serviço militar se realize com o menor

prejuízo possível para a cura de almas das populações na Metrópole e no Ultramar português”
(Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 1940 (Ver anexo II)). Ainda assim,
aqueles que mereceram mais destaque foram a questão ultramarina e da educação (citação
da Concordata). A primeira consistia no direito à missionação nas colónias, assegurada pelo

anexo da Concordata: o Acordo Missionário. Quanto à educação, era desejo da Igreja que o
ensino fosse “ministrado pelo Estado pelos princípios da doutrina e moral cristãs, tradicionais
do país”, princípio que se verificou com a alteração da Constituição portuguesa em 1935.
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Mas, para fazer uma descrição mais precisa da relação da Igreja com o Estado Novo, é necessário dividi-la em dois períodos temporais em que o vínculo entre as duas instituições foi
muito diferente.

O primeiro, antes da II Guerra Mundial, ficou marcado por uma estreita ligação da Igreja com
o Estado, unidos pela valorização da ordem e da autoridade. Em muitos casos, esta associação

fez-se com regimes totalitários, como em Portugal, provocando privações de liberdades individuais, em detrimento do “Bem da Nação”.

A segunda fase, pós II Guerra, está marcada pela alteração de mentalidades na Igreja Católica.
As atrocidades que marcaram a Guerra fizeram-na valorizar a paz, a liberdade de crítica, o

pluralismo e a democracia. Em Portugal, onde a Guerra não teve efeitos tão visíveis como no
resto da Europa, esta alteração de mentalidades resultou em conflitos geracionais no interior

da instituição (que trataremos mais detalhadamente no ponto 2.1.1.3.), tal como na independência de funções entre o Estado e a Igreja.

Como efeito desta maior independência das instituições, a sua relação foi-se deteriorando,
especialmente ao longo da década de 60. Este afastamento deveu-se, em grande parte, à discrepância de ideais defendidos por ambas as instituições. Socialmente, assistia-se a um empo-

brecimento do povo que se deveu, nas palavras do professor Fezas Vital, ao “erro nacionalista

e totalitarista que, divinizando a Nação ou a Raça, esquece o Homem e a sua dignidade de
Pessoa, espiritual e livre”(Cruz 1998, 64). Politicamente, com a vitória das democracias na II

Guerra Mundial, a Igreja cria a esperança de promover partidos de democracia cristã que zelem pelos seus interesses e de participar activamente no processo político.

Sumariamente, a relação do Estado com a Igreja pode ser definida, segundo Manuel Braga da
Cruz como uma “separação concordatada», baseada no tacticismo da oportunidade. A Concordata serviu para estabelecer os limites da relação entre as duas instituições. Contudo, a partir de 1945, as relações foram-se deteriorando, culminando numa ruptura pública, que muito

se deveu aos católicos progressistas (cuja acção trataremos mais detalhadamente no ponto 2.1).
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1.1. Salazar e Cerejeira: uma dupla de regime?
Decidimos abordar a relação pessoal de Salazar com o Cardeal Cerejeira por serem os dirigentes máximos do Estado Novo e da Igreja em Portugal. Estas personalidades, pela sua amizade

de longa data, definiram, em grande parte, a relação das instituições que representavam. Existe,
genericamente, a ideia de que estes dois amigos eram “almas-gémeas”, que nunca enfrentaram
dificuldades na sua relação, mantendo-se unidos mesmo quando dirigiam as duas instituições
mais poderosas do nosso país. Contudo, talvez pela natureza sagaz que ambos possuíam, isso

não se verificou, pois tanto um como o outro colocaram sempre os interesses da Igreja (no caso
de Cerejeira) e do Estado (no caso de Salazar) à frente dos interesses pessoais.

A história da sua amizade iniciou-se em 1911, ano em que se conheceram em Coimbra. Em
comum tinham a atração que nutriam pela militância católica, que muito contribuiu para a sua

aproximação. Em seguimento disto, ingressaram, em 1914, no Convento dos Grilos, acabando
por se tornar amigos íntimos.

De facto, ao longo das suas vidas mantiveram modos de pensar semelhantes que em muito

contribuíram para uma relação harmoniosa entre Estado e Igreja. Um dos princípios que partilhavam era a convicção de que o melhor para ambas as instituições era uma “separação da

Igreja-Estado”, mantendo pontos comuns porque, em muitos momentos, a sua união representou mesmo a sua força.

Se é verdade que muitas vezes o Cardeal Cerejeira apelou aos portugueses que respeitassem
o seu chefe de Estado, também não deixa de se verificar que os interesses da Igreja estiveram

para si sempre em primeiro lugar, como podemos muito bem verificar pela seguinte citação,
da sua autoria: “Todos os portugueses lhe devem acatamento e obediência - em tudo o que

não importe ofensa dos direitos imprescindíveis de Deus”(Cruz 1998, 34). O Cardeal manteve

sempre um certo afastamento do Estado Novo porque, principalmente ao longo dos anos 30,
via nele semelhanças com o nazismo, que desprezava. Exemplo desse desprezo é a sua resposta
ao convite que recebeu, em 1938, para assistir a um dos primeiros desfiles da Mocidade Por-

tuguesa. Irene Flunser Pimentel dá-nos a conhecer, na sua obra biográfica, que a sua resposta
foi considerar o desfile “não só ofensivo e perigoso para a consciência católica portuguesa, mas

também pouco digno da altivez nacional, sabido o inferior conceito que os alemães têm de nós,
filhos (segundo eles) duma raça inferior e negróide”(Pimentel 2010, 40).
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Mas também Salazar soube privilegiar o seu ofício. Em 1933, quando foi nomeado Presidente
do Conselho de ministros, recebeu uma carta de Cerejeira a relembrá-lo que estava ali “como

emissário dos amigos de Deus», ao que respondeu que estava no poder “por nomeação legal do
Senhor Presidente da República” (Pimentel 2010, 16).

Em suma, a relação destes dois homens, assim como as instituições que representavam (ou será

o contrário?), foi-se deteriorando com o tempo. Contudo, note-se que foi com o seu afasta-

mento da direcção das instituições que representavam (Salazar em 1968 e Cerejeira em 1971),
que a relação do Estado com a Igreja entrou numa era de ruptura, que terminaria com a sua
mútua moderação.

1.2. Os valores do cristianismo no Portugal de Salazar-Caetano
Os valores primordiais do Cristianismo estão baseados integralmente na relação com o próximo. Entenda-se por isto, que o próximo é correspondente a qualquer ser humano: conhecido

ou desconhecido, de qualquer sexo, de qualquer raça, nacionalidade, ideologia ou religião: “A
marca de um verdadeiro Cristão é o amor pelos outros e obediência à palavra de Deus”( João
2:10).

A partilha é o primeiro ponto que se enquadra nesta ideologia. Os cristãos devem partilhar os
seus bens (pessoais e matrimoniais), conhecimentos (leccionar ou partilhar informação para

aumentar a cultura do outro e este ser autónomo quando tem de tomar as suas decisões), tem-

po (doar todo o tempo que lhe for possível para conversar, ouvir, aconselhar) e disponibilizar
os seus dons. Quanto a estes tópicos, é possível fazer a ligação entre a ideologia e a prática. Ao

estudar as acções e projectos elaborados pelos “católitos progressistas”, iremos encontrar o esforço feito para a instrução, através de revistas, boletins e cooperativas, e a partilha de bens com

o empréstimo de carros e apartamentos, para a realização de actividades clandestinas: transportar desertores e refractários, publicações clandestinas, arquivo e caligrafar documentos. Um
cristão, através da partilha, consegue mostrar a mesma bondade que vê em Jesus Cristo.

É com o princípio, anteriormente referido, que evoluímos para o segundo ponto: amor ao
próximo (“Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em

nós é perfeito o seu amor”( João 4:12 )). Com isto, não querem os cristãos dizer que se deve
amar todos os que nos rodeiam, como se fosse um companheiro ou família de nível primário

(pai, mãe e irmãos). O mais relevante é a aceitação de todas as propostas de ajuda existentes.
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Isto, significa que cada cristão tem o dever de mostrar sempre tolerância, mesmo perante a intolerância do outro, mostrar sempre o maior agrado à pessoa que, aparentemente, parece não o

merecer. Não devemos por isso, interpretar este aspecto como um ponto fraco de um cristão ou
como falta de afirmação perante algumas barbaridades. Este ponto baseia-se com um episódio

relativo a Jesus: Cristo é agredido fisicamente na face direita e após este acto, mostra a face

esquerda ao agressor. Um gesto que, de certo modo, ilustra a dimensão do perdão do Senhor.
Um cristão deve, portanto, mostrar sempre e em qualquer circunstância, a sua capacidade de

perdoar (“Perdoai e vos será perdoado” (S.Lucas 6:36) e a sua imensa bondade. No que toca aos
“católicos progressistas”, a agressão constante da PIDE não é motivo para desistências, antes

pelo contrário. A tentativa de os fragilizar não os detém, convergindo, assim, para esta atitude
de coragem. Amar o próximo (mesmo o desconhecido) é como dizer que se entrega a ele e faz
o que for necessário para assegurar a sua felicidade e direitos inatos.

O terceiro ponto é a fraternidade. No universo cristão, esta engloba-se nos conceitos de liberdade (“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar

ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor”(Gálatas 5:13) e igualdade. Um Homem é livre de fazer as suas escolhas, seguir o seu caminho e encarar a vida como entende. Deverá, igualmente, ser tratado sempre de igual forma. A liberdade não é apenas individual, mas

também, cívica e política. Assim sendo, é condenável todo o tipo de escravatura, submissão a
uma identidade superior ou descriminação. Encontram-se, assim, os dois conceitos integran-

tes neste ponto. É, principalmente, sobre este tema que os “católicos progressistas” reflectem,
procurando uma maneira mais activa de intervir na sociedade, com o intuito de assegurar os
direitos elementares e a igualdade entre os indivíduos.

Os pontos supra-referidos relacionam-se entre si, formando uma áurea de compreensão,
entreajuda, igualdade, partilha e, claro, paz. O universo cristão é difícil de concretizar, mas
como iremos esclarecer nos pontos seguintes, é força (“Não amemos de palavras nem de língua, mas por acções e em verdade”(João, 3:18)) e alvo de mudanças para todos os católicos, independentemente das consequências (“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e
não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são
passadas”(Apocalipse 21:4)).
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1.3. A relação do regime com o Vaticano
Quando tratamos a relação que se estabeleceu entre o Estado Novo e o Vaticano é fundamental estabelecer a distinção entre uma Igreja aberta a novas ideias no estrangeiro (decorrente

das profundas alterações e mentalidade que se fizeram sentir ao longo dos anos 1960), repre-

sentada por uma elite conservadora em Portugal. Como veremos nos capítulos seguintes, os

Papas que “enfrentaram” a complexa mutação dos anos 1960 e 1970 (pautada pela emergência
de ideais como a autodeterminação dos povos, igualdade entre os homens, progresso, liberdade e paz). No fundo, a mais alta hierarquia da Igreja reconhecia a “emergência de uma nova
consciência cristã” (Revez 2008, 32) e parecia estar pronta a “abraçá-la”.

No entanto, em Portugal fazia-se sentir uma “contradição crescente entre o pensamento do

Papa e a obra do regime. Democratização, direitos e garantias individuais, direito à autodeterminação, eram bandeiras nossas [dos “católicos progressistas”], suscitando invariavelmente

a ira dos “católicos tradicionais” que engoliam sapos vivos com o Papa, mas não engoliam a

aplicação que das palavras dele fazíamos para o caso português”(Revez 2008,32), como João
Bénard da Costa tão bem esclarece. Ele, como muitos outros católicos, sentiu-se incapaz de

se identificar com a hierarquia em Portugal, porque esta era também incapaz de se identificar
com a Igreja Católica.

1.3.1. Papa João XXIII (1958 – 1963)
Exploraremos agora com maior pormenor a relação pessoal estabelecida entre o Papa João

XXIII e o Estado Novo, personificado por Salazar. A sua relação foi marcada por embates ide-

ológicos, embora mantendo sempre uma certa distância: ao estudar a vida do Papa João XXIII,
é impossível não encontrar referências à sua luta incessante pelo ideal de autodeterminação
dos povos. Assim, o Papa não podia apoiar a política colonial portuguesa que mantinha “retidos” estes povos que desejavam a independência. Ainda assim, nunca este Papa se pronunciou

directamente sobre o caso português: não houve uma condenação directa à questão de Angola,
Moçambique ou Guiné. Talvez este afastamento de casos concretos como o português se tenha devido à sua convicção de que devia existir uma distinção entre o meio político e o da fé.

Contudo, num período em que muitos países africanos combatiam pela sua independência
através da luta armada, o seu maior esforço foi pela preservação da paz, reforçada pela encíclica
Pacem in Terris (1963).
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Para melhor entender muitas das suas decisões, é necessário compreender as origens e as vivências

que João XXIII teve ao longo da sua vida: oriundo de uma família humilde, teve uma peculiar

formação como indivíduo, que influenciou mais tarde a sua maneira de encarar o contexto em que
a Igreja se encontrava. O seu pontificado coincidiu com um período de cisão entre crentes (que
trataremos mais adiante no capítulo 2.1.3.).

Temos, desde já, de deixar claro o mérito deste Papa: “teve uma percepção muito viva, não só dos

males do seu tempo, mas também dos fermentos de renovação activos na Igreja”(Clemente 2004,
64). Como tal, convocou o Concílio Vaticano II (1962-1965), numa época em que muitos católi-

cos se sentiam desiludidos com a Igreja Católica. É importante ressaltar que durante dois mil anos
de história, somente dois concílios foram convocados. Este foi convocado numa época em que era

premente “a cooperação de todos os bispos, de todas as Igrejas espalhadas pela terra e, através deles,
de todo o corpo de fiéis”(Clemente 2004, 64).

No entanto, também relativamente à convocação do Concílio as opiniões divergiram. Mas o Papa
não hesitou: a sua convicção era que a Igreja precisava de se tornar uma instituição mais aberta a
novas ideias para sobreviver às mutações sociais dos anos 1960. Para aqueles que impunham obstáculos à sua realização afirmou: “Ar fresco [para a Igreja]!”(Clemente 2004, 64) . A isto, Salazar

reagiu: “João XXIII escancarou as janelas do Vaticano às tempestades do mundo”(Lopes 2007, 37).
Infelizmente, este Papa faleceu antes de poder assistir aos resultados do Concílio Vaticano II, por

ele convocado. Como tal, o seu sucessor, Papa Paulo VI, seguiu o caminho ideológico que João
XXIII traçou, terminando o Concílio no seu pontificado.

1.3.2. Papa Paulo VI (1963 – 1978)
As leis que Paulo VI instituiu durante o seu pontificado (os exemplos que aqui damos são de 1965)

relevam uma posição relativamente à Igreja que se pode identificar com a ideologia progressista:
Gaudium et Spes, que abordou a posição que a Igreja deveria adoptar perante as mudanças que se

faziam sentir no mundo contemporâneo e Dignitatis Humanae, que proclamava a liberdade religiosa como um dos direitos humanos fundamentais.

A relação do Papa Paulo VI com o Estado Novo foi, sem dúvida pautada por muitos atritos, mais

visíveis que a posição tomada pelo seu antecessor. Em grande parte, isto deveu-se à deterioração

que se fez sentir no regime salazarista a que temos dado ênfase ao longo do trabalho. Durante o
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pontificado de Paulo VI, as oposições ao regime e até à Igreja aumentaram significativamente.
O vínculo de Paulo VI com Salazar pode ser equiparado a um “braço-de-ferro” ideológico.

São dois os acontecimentos que perturbam largamente a sua relação, intercalados pela sua
visita a Portugal em 1967.

Em 1964, a ida de Paulo VI a Bombaim teve por objectivo a participação no Congresso Euca-

rístico Internacional. Como Maria da Conceição Moita nos esclareceu na entrevista, “o Papa
foi à Índia não para apoiar esta ou aquela posição política mas para visitar os cristãos indianos». No entanto, a circunstância em que a sua visita ocorreu (três anos depois da anexação

de Goa, Damão e Diu pela União Indiana de Nehru) levou Salazar a interpretá-la como um

reconhecimento divino da propriedade indiana destas colónias. Quanto a isto, tomou uma
posição peremptória: “Enquanto eu for vivo, o Papa não entra aqui!” (Lopes 2007, 42).

Não obstante, em 1967, por ocasião do quinquagésimo aniversário da aparição de Nossa Se-

nhora de Fátima aos três pastorinhos, Paulo VI decide fazer uma peregrinação a Fátima. Esta
peregrinação foi acompanhada pela Rádio Televisão Portuguesa e pelo próprio Salazar em

pessoa. Joana Lopes, no seu livro de memórias, recorda a sensação que teve ao descobrir a
transmissão em directo do Papa, acompanhado de Salazar e rodeado de PIDE’s, que ali desempenhavam o papel de zelar pela sua segurança, os mesmos PIDE’s que no nosso país repri-

miam os católicos progressistas, que seguiam a sua linha de pensamento. Era como se a figura
de Paulo VI estivesse a ser usada para legitimar o poder político em Portugal.

Todavia, foi em 1970 que Paulo VI tomou a atitude que mais complicou a sua relação com o

regime de Salazar Caetano: o seu encontro com os líderes dos movimentos de libertação das
colónias portuguesas tinha por intuito demonstrar internacionalmente o seu apoio àqueles

que lutavam pela libertação dos seus países. A sua convicção era defender os valores de “inde-

pendência civil, autodeterminação política, libertação do domínio de outros poderes estranhos
à população africana”(Estêvão, 2000, 240). Isto foi, claramente, um ataque pessoal à política
colonial seguida pelo Governo português (ver Anexo 3). Não tendo sido um adepto tão fervoroso do afastamento político como João XXIII, a sua posição pessoal relativamente ao regime
de Salazar-Caetano foi clara: nunca apoiou nem a política colonial do regime, nem a supressão
das liberdades elementares do povo português que, como veremos mais adiante, são os pontos
fulcrais para o envolvimento de muitos católicos na oposição ao Estado Novo.
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2. O crescimento das oposições nos anos 1960 e 1970
A campanha de Humberto Delgado e as eleições de 1958 serviram de ponto de partida para

um exponencial crescimento das manifestações de contestação ao Estado Novo: o fenómeno
“General sem Medo” (a candidatura de Humberto Delgado) serviu de incentivo para milhões

de portugueses que, embora não concordassem com os valores defendidos pelo regime, se sentiam outrora demasiado isolados nas suas convicções para a iniciar a sua “luta”.

Por sua vez, a derrota expressiva de Humberto Delgado nas eleições (Américo Thomaz venceu com 75% dos votos), face à espantosa mobilização popular deixou clara a manipulação da

votação, de forma a favorecer o regime. Esta “falsa democracia” serviu de mote de revolta para
muitos mais portugueses.

Nesta luta contra o fascismo, o grande impulsionador foi, sem dúvida, o clandestino Partido
Comunista Português. Ainda assim, também os “católicos progressistas” desempenharam um
papel activo muito próprio, que passaremos agora a tratar (ver Anexo 4).
2.1. “Católicos Progressistas”
Tendo já caracterizado a relação próxima das instituições Estado Novo-Igreja, consideramos

primordial começar por esclarecer o modo como surgiram os católicos ditos progressistas. Em

primeiro lugar, a questão que se coloca é o que deve ser entendido por “católicos progressistas”.
Para tal, ninguém melhor que os próprios envolvidos para partilhar o seu conceito pessoal

destes movimentos. Em Direito à informação, encontramos várias definições. Destacamos entre elas a de um participante e a de um apoiante do regime, respectivamente: “Não têm medo

do progresso, da tolerância, do socialismo, do ateísmo. (…) Renunciaram a ser conformistas,
conservadores, intransigentes. Repugna-lhes uma vida emburguesada”(Boletim Anti-colonial,
1975, 1) e “Trata-se de um movimento que nos inquieta (…) agitam as encíclicas dos Papas

para reclamarem menos impostos e para darem lições de democracia”(Boletim Anti-colonial,

1975, 2).

Ainda assim, é importante esclarecer que os intervenientes nestes movimentos nunca se auto-

-designaram “católicos progressistas”. Esta expressão nasceu em França como movimento de
resistência católica ao regime nazi, em associação à resistência de matriz comunista. Como a

nossa entrevistada Maria da Conceição Moita afirmou: “Não fomos nós que escolhemos ser
tratados assim, simplesmente aconteceu». Alguns membros desta resistência chegaram mesmo a mostrar desagrado perante esta denominação, por ter adquirido conotação pejorativa no
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meio católico conservador. O negativismo associado à expressão advém da sua estreita ligação ao comunismo e à designação que os católicos tradicionalistas e os monárquicos davam

àqueles que na 1ª República Portuguesa (1910-1926) compactuaram com o seu característico
laicismo e a redução de poderes da Igreja: os “catolaicos”.

Tal como a expressão “católicos progressistas” foi importada, também a sua inspiração (nomeadamente através das leituras proporcionadas pela livraria Joie de Lire, em Paris) foi es-

pecialmente influenciada por visitas a países democráticos. Lá, os portugueses que tinham
oportunidade de viajar (relembre-se aqui que a maior parte dos católicos progressistas pertencia às classes médias) podiam contactar com obras que em Portugal eram proibidas e assim
incentivar as suas ideias humanistas e democráticas.

Perante os valores dominantes da ética cristã anteriormente referidos (no ponto 1.2.), os parti-

cipantes nestes movimentos não puderam alienar-se da luta pelos valores que Jorge Revez tão
bem esclarece na sua tese “Os vencidos do catolicismo», militância e atitudes críticas – 1958
-1974: “humanismo, progressismo, vanguarda, liberdade individual, democracia, justiça social

e paz” (Revez 2008, 62). Era determinante a necessidade cívica de intervenção na transformação da sociedade, como podemos confirmar pela seguinte citação do padre Felicidade Alves

(um dos nomes mais proeminentes do conjunto “católico progressista”): “SABEMOS QUE
O GRITO DE HOJE SERÁ OUVIDO AMANHÃ. Amanhã, será tarde demais para mi-

lhões de pessoas que acabaram entretanto por renunciar a ouvir a Igreja: tarde demais para

nós que queríamos SER HOJE PESSOAS LIVRES NA IGREJA, PARA SERVIR HOJE
MESMO O EVANGELHO. (…) Entretanto, (…) considerar-nos-emos em estado de EXILADOS DENTRO DA IGREJA”(Lopes 2007, 127) . Esta revolta, sentida pelos “católicos

progressistas”, conduziu a uma acção que se fazia sentir sob diversas formas de intervenção:
através de manifestações, de publicações legais ou clandestinas (referiremos muitas delas nos
pontos 2.1.1.1. e 2.1.1.2.) e de expressões litúrgicas (de que foi exemplo a comemoração do
Dia Mundial da Paz na Capela do Rato, que trataremos no ponto 2.1.1.1.).

Dentro destas formas de intervenção, salientamos a gorada Revolta da Sé (1959), que ainda

que esteja fora do período temporal que decidimos explorar neste trabalho, é de enorme im-

portância por marcar o início do envolvimento católico na oposição. Natália Teotónio Pereira,
uma das mulheres mais activas nos Movimentos Católicos Progressistas, criou a iniciativa de
encontros de católicos e leigos nos terceiros sábados de cada mês. Reuniam-se numa casa de

freiras, no Campo Pequeno, para celebrações religiosas, orientadas pelo Frei Bento Domin461

gues. Ainda assim, longe das suspeitas da PIDE, estes encontros serviam de também para
passagem de informação sobre a Guerra Colonial e prisões políticas.

O Manifesto dos 101, em 1965, serviu para denunciar a cumplicidade entre a hierarquia da
Igreja e o regime quanto à questão Colonial, enaltecendo a defesa dos Direitos dos Homem e

a necessidade de uma nova política internacional. Os assinantes foram perseguidos pela PIDE
mas acabaram por conseguir entregar o abaixo-assinado ao presidente Américo Thomaz. O

documento foi publicado na íntegra no jornal, acabando os seus autores por ser ridicularizados
e insultados na televisão. Em sentido contrário e logo de seguida, surgiu o Manifesto dos Bons
Católicos, que incitava o Cardeal Cerejeira a desautorizar publicamente os subscritores do Ma-

nifesto dos 101, mas outro abaixo-assinado de Nuno Teotónio Pereira preveniu esta situação,
acabando o Cardeal por não se pronunciar.

Consideramos, ainda, de enorme relevância a acção do Centro Nacional de Cultura (1968)
que, não tendo uma conotação ideológica associada, proporcionou discussão dos ideais dos

vários participantes e actividades culturais. Este foi responsável pela criação do colóquio Lu-

sitania, Quo Vadis?, que tinha como intenção principal discutir política económica, acção cul-

tural e perspectivas políticas. Estes colóquios, que o Centro Nacional de Cultura tantas vezes
organizou, contavam com a participação de especialistas as mais diversas áreas. Num país pro-

fundamente bipolarizado, esta organização assumiu como uma das suas bandeiras a instrução
da população provínciana, que à época tinha enorme dificuldade em aceder a informação.

Para além disto, o grupo C43 (no qual estiveram envolvidas as nossas entrevistadas Joana
Lopes e Maria da Conceição Moita) foi também significativo. Era um grupo de reduzida dimensão que servia para discorrer sobre problemas das organizações e a relação destas com as
autoridades religiosas com a sociedade.

Saliente-se ainda, que também membros da hierarquia religiosa participaram nestes movi-

mentos de oposição. A estes, acresceu a responsabilidade de se revoltarem contra a instituição

de que faziam parte, por não concordarem com a sua posição oficial. Entre eles, destacamos
o tão falado “caso do Bispo do Porto” (D. António Ferreira Gomes), que escreveu uma carta
a Salazar, logo após as eleições de 1958, marca da primeira tomada de posição política de um

eclesiático: “A grande e trágica realidade, que já se conhecia mas que a campanha eleitoral revelou de forma irrefragável e escandalosa, é que a Igreja em Portugal está perdendo a confiança
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mentos de oposição. A estes, acresceu a responsabilidade de se revoltarem contra a instituição

de que faziam parte, por não concordarem com a sua posição oficial. Entre eles, destacamos
o tão falado “caso do Bispo do Porto” (D. António Ferreira Gomes), que escreveu uma carta
a Salazar, logo após as eleições de 1958, marca da primeira tomada de posição política de um

eclesiático: “A grande e trágica realidade, que já se conhecia mas que a campanha eleitoral revelou de forma irrefragável e escandalosa, é que a Igreja em Portugal está perdendo a confiança

dos seus dos seus melhores.”(Carta do Bispo do Porto a Salazar); o padre Felicidade Alves, que

chegou a casar-se, contra as normas da Igreja Católica (ver Anexo 5); o padre Alberto Neto,
um dos orientadores de reuniões de casais católicos; o padre João Perestrello; o padre Manuel
Antunes; o padre Honorato Rosa; o padre Nascimento, que era cardeal arcebispo de Luanda e
os “padres brancos”, que surgiram como ameaça ideológica para Salazar nas colónias, acabando
por ser exilados.

Como resultado desta intensa actividade cívica, os católicos acabaram, invariavelmente, por
se envolver também na política da sociedade: “Igreja está fora da política, mas os católicos
não”(Cardeal Cerejeira citado em Cruz 1998, 62). A inédita sensação de autonomia de acção

independente da Igreja teve como símbolo máximo o envolvimento católico nas eleições le-

gislativas de 1969. As opções dos católicos nestas eleições podem ser descritas como díspares
(apesar de ter havido um enorme apoio católico à oposição do regime, houve também quem

depositasse as suas esperanças na “Primavera Marcelista”). No entanto, é no envolvimento dos
progressistas na política que se encontra a maior novidade: criaram-se as listas CDE (com
Francisco Pereira de Moura e João Bénard da Costa…) e CEUD (protagonizada por Francisco de Sousa Tavares e Gonçalo Ribeiro Teles, entre outros).
2.1.1. Motivos de contestação que uniram católicos
A questão que nos propomos tratar neste capítulo é a identificação do que levou muitos portugueses a enfrentar um governo, mesmo tendo conhecimento das sequelas de tais actividades
de contestação. Na obra Directa, Nuno Bragança dá alguns exemplos de punições: “prisão até
seis meses sem culpa formada, tortura, impossibilidade de recurso legal contra despedimentos
por razões políticas (...)”(Bragança 1979, 100).

Assim, decidimos destacar os seguintes pontos, que consideramos ser a essência da oposição:
questão colonial, ausência de liberdades elementares e, no caso particular dos católicos, o con-

servadorismo da Igreja que conduziu à cisão de muitos crentes. Aparte destes motivos, muitos
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outros serviram de mote para o envolvimento activo de muitos portugueses na oposição.
Os envolvidos nestes movimentos de contestação, representavam uma panóplia de diferentes

ideologias: desde comunistas a católicos, passando por indivíduos isolados nas suas convicções.
Contudo, tinham um objectivo comum: ““É preciso derrubar o fascismo e instaurar um regime

democrático em Portugal. E o caminho para isso é só um. É concertar todo o esforço da luta
num protesto constante e internacionalmente amplificado contra a Violação dos Direitos do

homem em Portugal. Este deve ser o programa comum de toda a Oposição””(Bragança 1979,
106).

2.1.1.1. A Questão Colonial e os “Católicos Progressistas”
Os “católicos progressistas” nunca concordaram com a Guerra Colonial (1961 – 1975), guerra
que tinha como objectivo único impedir outros povos de se tornarem independentes. Assim, a

questão colonial foi uma das principais causas de mobilização e do envolvimento de católicos

na oposição (ver Anexo 6). Nas Conferências Nacionais “Justiça e Paz”(1972), constatou-se a
divisão provocada pela heterogeneidade de posições dos crentes relativamente à política colonial.

As razões apresentadas para esta oposição estão, em grande parte, mencionadas no Boletim
Anti-Colonial (BAC), publicação clandestina editada em 1972 e 1973. Entre elas encontram-se os seguintes pontos, que mostravam a emergência de pôr fim à Guerra Colonial: “—três

grandes povos africanos continuam privados da liberdade a que têm direito; — a guerra co-

lonial é também um crime contra o povo português, que sofre física e moralmente o peso da

guerra, enquanto o seu país permanece economicamente bloqueado e politicamente oprimido;
- porque a guerra se arrasta, sem que esteja à vista uma solução militar para o conflito”(Boletim
Anti-colonial 1972, 7).

O papel da imprensa católica clandestina foi primordial na divulgação das injustiças cometi-

das na Guerra em África. Nela observamos a convicção e coragem de muitas mulheres como

Luiza Sarsfield Cabral que durante este período, a pedido de Nuno Teotónio Pereira, escondeu
no anexo da sua casa um extenso arquivo que serviu como fonte de informação para a redação

do Boletim Anti-Colonial (desde publicações da imprensa estrangeira; documentos oficiais do
exército português, que combatentes de alta graduação lhes forneciam clandestinamente e até
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imagens do massacre de Mucumbura em 1971 e Wiriyamu em 1972).
Paralelamente, também acções como a greve de fome da Capela do Rato, na passagem de ano

de 1972 para 1973, foram fundamentais para defender o direito à autodeterminação dos povos
africanos que eram reprimidos pelo Estado português. Esta iniciativa utilizou como mote a

comemoração do Dia Mundial da Paz e a encíclica Pacem in Terris do papa João XXIII para

iniciar um período de jejum que se pretendia que durasse 48 horas. Na capela encontravam-se

também várias centenas de pessoas (cristãos e não cristãos) dedicadas a uma reflexão moral
acerca desta problemática. Maria da Conceição Moita, que tivemos a oportunidade de entrevistar, leu a comunicação oficial dirigida a todos os presentes, lamentando a “apatia da Igreja”e

apelando à participação de mais pessoas . Muitos participantes foram levados pela PIDE para

a esquadra da polícia do Rato, onde foram interrogados incessantemente. Todos os trabalha-

dores da função pública foram demitidos, à excepção de Isabel Pinto Correia e outra senhora,
que não tinham a ocupação profissional destacada no bilhete de identidade.

A posição defendida por estes católicos era a mesma de organizações internacionais como a
UNESCO e a ONU. Tal como está referido no BAC 9 de 1973, aquando da breve e expec-

tável derrota do exército português na Guiné: “Agora que o governo português está no banco
dos réus, internacionalmente acusado de ser responsável perante a humanidade da prática de

crimes repelentes, é o momento de se manifestar que o povo português repudia esse governo

opressor e está solidário com os povos colonizados na sua luta pela liberdade”(Boletim Anti-colonial 1973, 152).

2.1.1.2. Ser contra a ausência de liberdades elementares
Ao longo das nossas entrevistas, notámos que a privação das liberdades elementares do Homem por parte do regime de Salazar, foi aspecto fulcral para muitos católicos decidirem manifestar a sua repulsa perante a ditadura vigente no país.

De entre os direitos a que o Estado impôs restrições aos portugueses, destacamos os direitos
de reunião, de informação e de expressão. Os Movimentos Católicos Progressistas desempenharam um papel activo na sua preservação, promovendo vários projectos de acção.

Quanto ao direito de reunião, a cooperativa Pragma (1964-1967), iniciativa do casal Nuno e
Natália Teotónio Pereira é, sem dúvida, o mais bem-sucedido exemplo de aproveitamento de
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uma lacuna legal, para a associação, utilizando o propósito de difusão cultural para promover
uma “acção comunitária”. Estes encontros juntavam intelectuais e operários, muitos deles não
católicos, em ciclos de cinema e exposições, cursos, colóquios, conferências e reuniões temáti-

cas. Desta fusão resultou a instrução dos menos letrados e a sua crescente consciencialização
política e social. No Porto foi criada, em 1966, uma cooperativa idêntica: a Confronto.

Ainda assim, foi na persistência de informar os portugueses da realidade, mesmo na priva-

ção do direito de informação, que os “católicos progressistas” desenvolveram mais iniciativas,
sobretudo através de publicações clandestinas. O primeiro exemplo é a revista Concilium, de
1965, orientada por Helena Vaz da Silva. Os primeiros números incitavam à sensibilização

da desigualdade de pessoas e de povos. No entanto, a revista era de difícil leitura por conter
expressões em latim e demasiado específicas.

Associada a esta revista, foi criada a Editora Moraes, que para além de publicações judiciais,
lançou duas colecções em 1959 (Círculo de Poesia e Círculo de Humanismo Cristão) com o objectivo de instrução dos seus leitores. Mas, sendo estas publicações legais, estavam obrigatoriamente sob o jugo da censura prévia.

Outras duas iniciativas paralelas foram os Cadernos Socialistas e os Cadernos GEDOC (Grupo
de Estudos, Documentação e intercâmbio de experiências), de 1969. Os primeiros eram publicações da autoria de portugueses católicos exilados e os segundos, semi-clandestinos, eram
planeados pelo Padre Felicidade Alves. Tinham por objectivo “estar na linha da vanguarda

cristã; prestar ouvidos atentos aos apelos dramáticos do mundo de hoje, representar essas
interpelações à luz da mensagem cristã; fornecer informação para que os leitores formassem

uma “opinião pessoal esclarecida”; fomentar intercâmbios de modo a formar uma “autêntica
cooperativa espiritual””(Lopes 2007,138). Uma das ideias inéditas defendidas nos Cadernos
GEDOC era aliar a vida religiosa à vida civil, designadamente autorizando membros do clero

a casar, exemplo seguido pelo responsável por esta publicação. Estes periódicos não eram datados com o objectivo de dificultar a sua identificação por membros da PIDE.

Com o mesmo nome do direito que pretendiam defender, em 1972 foi criado Direito à informação mais uma vez por iniciativa do casal Teotónio Pereira. Esta publicação seguia a concepção do Papa João XXIII que defendia o direito à informação objectiva (“temos de proscrever
por completo aqueles meios de informação, que, violando a verdade atingiam injustamente a

reputação de tal ou tal povo”(Lopes 2007,135)). Neste caso particular, a informação que pre466

tendiam transmitir era relacionada com a Guerra Colonial.
Contudo, os envolvidos nestas publicações enfrentaram inúmeros entraves para permanecerem na clandestinidade. As maiores dificuldades estavam relacionadas com a impressão e a

distribuição das publicações. Para o processo de impressão, recorriam muitas vezes a policopiadoras de igrejas, cedidas por padres “progressistas”. Para tal, os custos das impressões eram

partilhados por todos os intervenientes. Quanto à distribuição, as publicações eram coloca-

das em envelopes de diversos tamanhos e cores e com diferentes identificações, muitas vezes

“furtadas”das empresas em que os intervenientes trabalhavam (muitas mulheres trabalhavam
como secretárias). Noutros casos, chegavam a ser criadas empresas fictícias com o propósito de

dificultar as buscas da PIDE. Os responsáveis pela distribuição conheciam possíveis interes-

sados, pelo que introduziam os periódicos nas suas caixas de correio ou em marcos de correio
distantes uns dos outros para não levantar suspeitas pela quantidade de envelopes.

Apesar de todas estas precauções, todos os dirigentes destas publicações foram alvo de rus-

gas pela polícia política, que em vários casos encontrou provas de actividades ilícitas. Muitos
dos envolvidos foram encarcerados (maioritariamente em Caxias), interrogados e em alguns

casos torturados. À conversa com Luísa Teotónio Pereira, filha de Nuno e Natália Teotónio

Pereira, foi-nos transmitida a impressão de que os católicos participantes nestes movimentos
se sentiam muitas vezes “protegidos”pela sua condição social e religiosa: por exemplo, os casos de espancamentos entre os dirigentes do Partido Comunista não têm réplica dentro dos

Movimentos Católicos oposicionistas ao regime. Luiza Sarsfield Cabral e Maria da Concei-

ção Moita, duas amigas que chegaram a partilhar a mesma cela, são dois claros exemplos de
coragem: foram sujeitas a torturas semelhantes (permanência em isolamento, agressões físicas
durante interrogatórios e tortura do sono).

A denúncia foi o mote para ambas as prisões: enquanto Luiza Sarsfield Cabral foi descoberta
na posse de documentação clandestina arquivada no anexo da sua casa, Maria da Conceição

Moita não tinha consigo documentação comprometedora. Foram levadas para Caxias, onde
foram espancadas durante o interrogatório (Maria da Conceição Moita era uma jovem muito

magra, pelo que teve dificuldade em aguentar as agressões). Luiza Sarsfield Cabral relata-nos
que ficou muito contente quando lhe ofereceram um valium na primeira noite. Passadas algu-

mas horas, acordaram-na e iniciaram a sua tortura do sono: passou 4 dias e 4 noites privada do
descanso, numa sala com o aquecimento no máximo. Maria da Conceição Moita esteve submetida à mesma tortura durante 8 dias. Ainda assim, tal como nos transmitiu Luiza Sarsfield
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Cabral, “a convicção de que era uma luta justa era o mais importante para a gente aguentar».

2.1.1.3. A cisão entre Católicos a partir da questão colonial
O conservadorismo da Igreja surge para muitos católicos como entrave à sua consciencializa-

ção cívica. O sentimento geral, designadamente dos “católicos progressistas”, era o de que não

podiam seguir os princípios da ética cristã, como a igualdade entre irmãos e, simultaneamente,
pactuar com a posição da Igreja, apoiante de um regime que praticava actos bárbaros e anti-

-democráticos. Como Jorge Revez enuncia na sua tese, “a crise dos católicos é (...) uma crise
da sua relação com a hierarquia, com o regime político e com a sua própria identidade; uma
crise de consciência que se entrecruza com uma constante e tantas vezes gorada busca de autenticidade” (Revez 2008, 65).

Este sentimento era acentuado pelo facto de os dirigentes máximos da hierarquia da Igreja

(neste caso específico, os papas João XXIII e Paulo VI) apoiarem os mesmos valores que os
“católicos progressistas”, de que é exemplo a Questão Colonial. Claramente, os princípios que

Paulo VI defende (“independência civil, autodeterminação política, a libertação do domínio
de outros poderes estranhos à população africana” (Estêvão 2000, 240) são opostos à prática
do Estado português.

No entanto, não se pode com isto concluir que todos os católicos tiveram esta linha de pen-

samento. Muitos mantiveram a raiz ideológica incutida pela Igreja. Estes ficaram conhecidos
como católicos conservadores. A sua linha de pensamento era tão distinta da dos “católicos

progressistas”, que criou uma irremediável cisão na esfera cristã. Esta dissonância entre crentes
serviu de mote para uma crise na Igreja.

É neste contexto de “confronto cultural da Igreja com o mundo contemporâneo”(O Concílio

Vaticano II – 20 anos depois, s/d, 127) que surge o Concílio Vaticano II. A falta de identificação
dos crentes com a hierarquia religiosa “forçou” a Igreja a reunir-se com o objectivo de procu-

rar solução para que os chamados “progressistas” pudessem “recuperar a sua fé”. Assim, pode
afirmar-se que a busca do papel activo do Povo de Deus foi o tema dominante deste Concílio
que tantas esperanças gerou no universo católico: “Nele, a Igreja vai olhar o mundo com o

olhar penetrante de quem ama, para se redescobrir a si mesma como enviada. Procurará per-

ceber as linhas dinâmicas dessa alteração cultural e tentar dar-lhe uma resposta teológica que
pretende ser, ao mesmo tempo, uma proposta histórica de salvação”(O Concílio Vaticano II – 20
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anos depois, s/d, 128).
A resposta para esta reconciliação entre crentes e a Igreja, encontrada no Concílio Vaticano II,
foi a desmistificação da desigualdade entre clérigos e leigos. Todos eles passaram a pertencer ao

Povo de Deus, ao qual todos os homens são chamados, qualquer que seja a sua condição (““Com

efeito, o Povo de Deus é uno: um só Senhor, uma só fé, um só baptismo. Comum a dignidade dos

membros; comum a graça da filiação divina; comum a vocação à santidade. Uma só salvação, uma
só esperança, uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, em Cristo e na Igreja””(O
Concílio Vaticano II – 20 anos depois, s/d, 99).

No entanto, se teoricamente o Concílio conseguiu encontrar as respostas que procurava, na prática
estas respostas não chegaram a ser aplicadas. A esperança rapidamente se transformou em desilusão. Não houve mudanças na hierarquia, a contracepção continuou tema tabu, a vida matrimonial

continuou vedada a clérigos e não se notou uma acção mais activa relativamente ao Estado. Estas

falhas só impulsionaram uma maior desunião, exatamente o oposto que era pretendido com a reunião dos Padres Conciliares.

Os “católicos progressistas”, para além de não se identificarem com o que consideravam ser um

conservadorismo excessivo da Igreja, sentiam-se órfãos de uma Igreja incapaz de os compreender
e cujos valores não se adaptavam à sociedade: “Sofremos porque, perante tais clamores, a Igreja em

Portugal não fala. (…) Os pobre sofrem, e a Igreja das bem aventuranças, a Igreja serva e pobre

não está com eles. Os homens são oprimidos, e a Igreja da liberdade perde-se em distinções subtis,
manda acatar as autoridades, relembra a todos que não são do mundo (…) Mas “quando a Igreja
se transforma em máquina de fabricar resignados e bem-pensantes, ela fabrica ainda mais eficazmente na nossa época até os revoltados””(Direito à Informação, n.º 8, 1).

É neste contexto que estes católicos sentem a necessidade de procurar uma nova forma de viver

a sua fé. Surge então uma nova geração que “descobre Cristo”. João Bénard da Costa, na sua obra
Nós, os vencidos do catolicismo discorre longamente sobre este sentimento que reinava na sua
geração: “Somos a geração que reencontrou a Bíblia”(Costa 2003, 27).

Em paralelo, também parte da hierarquia religiosa sentiu a necessidade de mudança. Surgem ca-

sos como o do padre Felicidade Alves e do “Movimento dos Padres Contestatários”. O primeiro
redigiu, em 1968, uma comunicação ao Conselho paroquial, que verbalizou na presença de 80 pes-

soas. O objectivo desta comunicação é esclarecido no seu título: Perspectivas de transformação nas
Estruturas da Igreja e Sentido de responsabilidade pessoal na vida pública do meu país. Esta tentativa
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foi vista como um ataque à Igreja. Isto, juntamente com o seu matrimónio “ilegal”, levou à sua
excomunhão.

Contudo, não podemos deixar de abordar a abertura que se deu na Igreja nesta época, nomeadamente através da Acção Católica Portuguesa: pela primeira vez na história, em 1966, foi no-

meado um leigo (Sidónio Paes) para o Secretariado-Geral da Junta Central desta instituição.
Inicia-se, com isto, um período de valorização do laicado como um corpo que poderia exercer
um protagonismo eclesial concreto. Para além disto, e também pela primeira vez, levantou-se
a possibilidade de designar jovens e adultos de ambos os sexos para outros cargos. O próprio

Cardeal Cerejeira demonstrou-se defensor da independência da Acção Católica. Mais do que
isso, chegou mesmo a defender a separação da Igreja face ao regime, prova de uma enorme
liberalização de mentalidades dentro da instituição.

Em 1969 foi criado o CIDAC (Comunidade Inter-Diocesana para o Diálogo de Acção do
Clero). Pretendia “(...) promover o diálogo e a pesquisa sobre o estatuto do padre, estando os

seus membros, portanto, convictos de que, para a renovação da Igreja, devem começar por se

contestar a si mesmos” (Lopes 2007, 162). Mais uma vez, uma situação completamente inédita.
Como balanço final, esta tentativa de liberalização não foi suficiente para muitos crentes e para
alguns membros da hierarquia religiosa (“pouco depois, cerca de um terço dos padres de Lis-

boa, ordenados no início da década de 60 tinha já abandonado funções. O cansaço venceu-os.”
(Lopes 2007, 162)). É talvez por esta razão que é nesta época que surge a expressão “vencidos

do catolicismo”, com que muitos se identificaram. João Bénard da Costa, autor desta expressão,
expõe precisamente a mesma opinião: “Um a um quase todos os nomes citados ao longo deste
artigo (…) deixaram a Igreja com mais ou menos ruídos, maior ou menor sofrimento, ficaram
à porta dela, de fora. Padres e leigos. Muitos padres e muitos leigos.” (Costa 2003, 92).

Entre estes desiludidos com a Igreja encontraram-se muitas mulheres, variadas vezes com papéis tão preponderantes na luta pela democracia ou, simplesmente, contra a estrutura tradicional da Igreja (desfazada das alterações que se fizeram sentir na sociedade ao longo da década
de 1960), como os homens. A estas, acresceu a responsabilidade de lutar, em variadas ocasiões
contra uma sociedade retrógrada e machista e, simultaneamente, enfrentar o tempo: com as
lides domésticas e os filhos a seu cargo, conseguiram encontrar espaço para se dedicarem a
uma intensa actividade cívica, a que devemos hoje a democracia deste país.

É destas mulheres (muitas vezes autênticas heroínas na sua luta e convicção) que trata o próximo capítulo.
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3. O Papel das Mulheres como companheiras em luta contra o regime
Como já referimos na introdução ao nosso trabalho, a escassez de obras escritas relacionadas
com o papel das mulheres nos Movimentos Católicos Progressistas, fez-nos basear a pesquisa deste tema central no nosso trabalho nas entrevistas de participantes nestes movimentos

de contestação ao regime. Assim, as entrevistas que realizámos às Dras. Maria da Conceição
Moita, Luiza Sarsfield Cabral, Luísa Teotónio Pereira, Isabel Pinto Correia e Joana Lopes, foram fundamentais para entender o ambiente em que estavam inseridas estas mulheres quando
decidiram envolver-se nos Movimentos Católicos Progressistas.

Primeiramente, consideramos importante fazer um breve retrato da generalidade das mu-

lheres enquadradas nos movimentos católicos de oposição ao regime. Como já foi referido,
o facto de terem uma vida familiar a seu cargo, constituiu um dos maiores entraves ao seu

envolvimento nos movimentos de oposição. De entre as nossas entrevistadas, a maioria não ti-

nha filhos, dando-lhes maior liberdade para se exporem publicamente. Luiza Sarsfield Cabral

afirma que a opção de não ter filhos lhe deu “mais liberdade de acção». Isabel Pinto Correia,
por seu lado, atesta esta ideia afirmando que muitas mulheres acabaram por “tomar retaguarda

do Movimento», para poderem participar na contestação enquanto cuidavam dos seus filhos,
muitas das vezes ainda pequenos. Exemplos dessas funções eram escrever boletins, dactilografar e distribuir publicações clandestinas.

Mas houve também mulheres que conseguiram conciliar a sua vida familiar com a participação nestes movimentos de oposição. É o caso de Natália Teotónio Pereira: tinha três filhos (um

dos quais a nossa entrevistada Luísa Teotónio Pereira) e, ainda assim, foi um dos membros

mais activos no estímulo da oposição católica. Isto só foi possível porque, sendo a generalidade

dos “católicos progressistas” de classe média, tinham possibilidade de contratar empregadas
internas que tinham a seu cargo a educação das crianças e as restantes lides domésticas.

Outro caso de uma mulher que soube gerir muito bem a sua vida familiar com o activismo

político foi Isabel Pinto Correia, que acabou por baptizar o seu primeiro filho numa das celebrações dos terceiros sábados, de que já falámos no ponto 2. do nosso trabalho.

As profissões mais comuns eram secretárias, professoras, educadoras de infância, assistentes
sociais, mas havia também advogadas e médicas. As únicas profissões que estavam então vedadas a mulheres eram as relacionadas com a carreira diplomática e militar. Mesmo conside471

rando o vasto espectro de profissões por que se distribuíam as mulheres que participavam nos

Movimentos Católicos Progressistas, todas “tiravam partido dos seus trabalhos para poderem
ajudar, de algum modo, os movimentos», como nos transmitiu Maria da Conceição Moita.

Como já referimos, muitas eram as mulheres que, aproveitando o seu trabalho de secretaria-

do, furtavam envelopes das empresas em que trabalhavam para poder colocar dentro deles

imprensa clandestina católica em que estavam envolvidas e distribuí-la com mais segurança,
longe das suspeitas da PIDE.

Embora vivessem num país conservador que as relegava para segundo plano, a maioria afirma que não se sentiu vítima de qualquer tipo de distinção sexual dentro das associações. Tal

como Luísa Teotónio Pereira afirma, a maior “novidade que o nosso movimento trazia para a
sociedade era a relativa igualdade entre sexos que lá se vivia. Mas este grau de igualdade não
era, certamente, normal para a sociedade da época.». Estavam em minoria, mas isso não se

fazia sentir. Ao longo das entrevistas, entendemos que nunca houve funções para homens ou

para mulheres. Maria da Conceição Moita corrobora esta tese: “Não havia coisas de mulheres.
Havia coisas conjuntas de homens e mulheres. Unidos éramos mais fortes».

É importante relembrar que neste período, a nível internacional, a imagem geral das mulheres
mudou radicalmente: exemplo disso, foi a queima dos soutiens, que se deu no famoso Maio

de 1968, que provocou uma volta de 180 graus nas mentalidades do Mundo. No livro As mulheres e a Guerra Colonial, encontramos um excerto que mostra muito bem a alteração que se

processou na imagem e mentalidade da mulher típica dos anos 60: “O que é hoje uma grande
dama de 1962? [Antes] Não se imiscuía em política e, quando o marido chegava a casa e lhe

beijava os cabelos inefáveis, encontrava a frescura de uma tez límpida e serena. (...) [Agora] A
dona de casa (…) é um segundo homem na família. Para educar os filhos tem agora as gaiolas

colectivas das escolas infantis. O seu horário distribui-se cheio, pelo escritório, pelo negócio,
pelo cabeleireiro, pela modista, por esse vago período das compras genéricas, pelas passagens

de modelos e pelas “matinés” de cinema. (…) É uma “mulher moderna”. (…) Berra, grita, é
violenta como um jogador de “râguebi”, toma o avião como se tomasse o carro eléctrico e

compra um automóvel como se escolhesse um par de meias.”(Branco 2015, 91) . Em Portugal,
embora o país estivesse muito fechado a tudo o que provinha do estrangeiro, também esta

diferença se fez sentir. Exemplo disso foi o envolvimento de mulheres num desvio de um voo
da TAP com o objectivo de largar mil panfletos contra a ditadura em 1961.
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Um grupo de cristãos organizou uma ida a Fátima no dia 13 de Maio (Dia de Nossa Senhora), cujo objectivo consistia em distribuir panfletos para consciencializar muitos crentes

da injustiça da Guerra Colonial. Como a própria nos transmitiu, “dividimos o Santuário em

quadradinhos e, à hora marcada, começámos todas a distribuir os panfletos. Depois disso,
desaparecemos.». Assim, em pouco tempo, a informação a que muitos não tinham acesso foi
posta a circular e pouco depois as distribuidoras já não estavam ao alcance da polícia política.

Ainda assim, oficialmente, os dirigentes do Estado Português recusavam-se a aceitar que as

mulheres participassem cada vez mais activamente neste tipo de acções políticas com vista
ao derrube do regime. Surpreendentemente, as mulheres souberam tirar proveito deste papel

secundário com que o regime tentava a todo o custo etiquetá-las. Maria da Conceição Moita

expôs um ponto de vista semelhante: “O papel das mulheres era muito importante porque
éramos menos suspeitas. Desse ponto de vista, beneficiámos do facto do regime ter um ponto de vista tão retrógrado sobre a sociedade”. Um exemplo das funções que desempenharam

muitas vezes por serem menos suspeitas que os homens foi esconder pessoas e documentos

importantes para a sua função, de que é exemplo o anexo da casa de Luiza Sarsfield Cabral
que já referimos.

Mas, para além da barreira do Estado opressor, estas mulheres tiveram também de “enfrentar”
o sexismo da Igreja Católica que, “congelada no tempo”, persistia na ideia do papel secundário
da mulher na sociedade. Tal como Isabel Pinto Correia nos comunicou, as mulheres tiveram

o mérito de “dar a volta a actividades que eram tipicamente de homens. As mulheres “saíram
da casca”: começaram a ter atitudes típicas de homens”. Como resultado, o papel das mulheres

nos Movimentos Católicos Progressistas foi aumentando. O período que estamos a tratar, a
partir dos anos 60 até à revolução de 1974, é o auge da sua participação.

A maioria das mulheres que participou nestes movimentos de oposição tinha acesso à informação muito mais facilmente que o resto da população. Muitas das participantes tinham estu-

dos superiores, a que grande parte da população portuguesa não tinha acesso, como é o caso de

Isabel Pinto Correia, licenciada em engenharia. Para a maioria das mulheres na época, a que se
pretendia atribuir um papel muito subalterno, o acesso à informação não era fácil, razão pela
qual os homens estão em maioria nos Movimentos Católicos Progressistas.

Prova desta ligação que estabelecemos entre o acesso à informação e a participação nos Mo-

vimentos Católicos Progressistas é o de um conjunto de freiras que, começando por auxiliar
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financeira e psicologicamente famílias cujos jovens tinham sido recrutados para a Guerra Colonial, acabaram por tomar a decisão de, vestidas de civil, distribuir panfletos que denunciavam
as perversidades cometidas na guerra.

Podemos, com isto, concluir que embora as mulheres tenham tido muitas vezes um papel menos visível que os homens, desempenharam funções igualmente importantes e fundamentais

para o funcionamento dos Movimentos Católicos Progressistas. Isabel Pinto Correia, transmitiu a sua admiração pelo modo como as “coisas funcionavam mesmo sem contacto directo

entre os vários membros”. Na verdade, todos os membros conheciam bem as suas funções e

sabiam como utilizar os seus conhecimentos, muitas vezes obtidos na sua vida profissional,
para melhor desempenhar as suas tarefas. Todos contribuíam com uma função ou investimento (muitas vezes financeiro) e só assim este movimento se tornou possível. Sem as mulheres
e o seu enorme espírito de partilha e de solidariedade, também esta contestação não teria
resultado.

As mulheres desempenharam um papel tão heróico como os homens, muitas das vezes até

mais meritório por requerer enfrentar os preconceitos da sociedade em que viviam. Sem elas,
nada disto teria sido possível.

Como prova disso mesmo, decidimos terminar este capítulo com o relato da saída dos pre-

sos políticos da prisão de Caxias após o 25 de Abril de 1974. Após a revolução, terminado o
período de repressão política, fazia sentido que todos aqueles que tinham sido presos como

resultado dessa mesma repressão fossem libertos. No entanto, visto que muitos eram acusados
de formas violentas de oposição ao regime, o General Spínola não queria libertar os reclusos

“violentos”. Foi aí que as mulheres presas em Caxias tiveram um papel muito importante: entre elas, decidiram que não aceitariam ser libertas, se alguns presos políticos permanecessem
enclausurados. Transmitiram a mensagem de contestação à ala dos homens, que acordaram
participar no manifesto.

Por influência directa ou não das mulheres, este enorme acto de solidariedade contribuiu para
a libertação total dos presos políticos do regime de Salazar-Caetano.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho propusemo-nos resolver a problemática o papel desempenhado pelas Mulheres
nos Movimentos Católicos Progressistas.

Inicialmente, tínhamos a ideia de que, à semelhança do que acontecia no contexto geral da
sociedade portuguesa durante o período da ditadura de Salazar Caetano, as mulheres participantes nestes movimentos de oposição eram também discriminadas e relegadas para segundo
plano.

Com o começo das entrevistas, deparámo-nos com uma realidade diferente: a nossa primeira

entrevistada, Maria da Conceição Moita, transmitiu-nos a ideia de que as mulheres nunca fo-

ram discriminadas pelos homens. Pelo contrário, as tarefas que desempenharam tiveram tanta
importância para um sexo como para o outro. Esta percepção foi sendo confirmada à medida
que deparámos com as nossas entrevistadas, verdadeiras líderes.

De facto, no contacto que tivemos com as participantes dos Movimentos Católicos Progressistas, apercebemo-nos que foram inúmeras as iniciativas dinamizadas por mulheres: Maria

da Conceição Moita foi um dos nomes-chave na tentativa de organização de homenagem ao
recém-falecido Martin Luther King (em 1968 foi desautorizada a transmitir a “Marcha sobre
Washington”) e na tão falada Vigília da Capela do Rato (1972), Natália Teotónio Pereira criou

a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, para apoiar financeiramente as famílias
dos presos e facilitar as suas visitas à prisão.

Testemunhámos, também, a coragem de mulheres como Luiza Sarsfield Cabral que cedeu o

anexo de sua casa para armazenar informação proibida (exemplo claro de como muitas vezes
o papel das mulheres passou por “aproveitar” serem menos suspeitas para se envolverem nas
actividades mais arriscadas), como Isabel Pinto Correia, participante assídua das reuniões dos

terceiros sábados ou como Luísa Teotónio Pereira, que com 14 anos já estava envolvida nos
Movimentos Católicos Progressistas.

Como tal, concluímos que o papel das mulheres nos Movimentos Católicos Progressistas não
foi diferente do dos homens: uma mulher não tinha uma tarefa atribuída por ser mulher mas
por possuir determinadas capacidades, adquiridas consoante a sua ocupação profissional. Muitas das vezes as mulheres foram as “grandes companheiras dos homens”(Maria da Conceição
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Moita). Fez também parte das suas funções apoiar os homens quando estes tinham a seu cargo
tarefas de maior perigo.

A grande inovação dos Movimentos Católicos Progressistas era a combinação de forças entre
homens e mulheres. Isabel Pinto Correia constatou durante a sua militância na JUC, as mu-

lheres estavam tão envolvidas na política como os homens. Nisto, a iniciativa destas mulheres
foi completamente pioneira. A sua actividade teve como resultado a libertação feminina, que
se impunha largamente no estrangeiro e começava a penetrar timidamente no conservador

Portugal dos anos 60. A sua revolta traduzia-se, como os homens, na falta de liberdades elementares mas também se sentiam injustiçadas por uma sociedade tradicional e machista, que
acabaram por revolucionar através da sua intensa actividade cívica.

A estes homens e mulheres, devemos admiração pelo esforço no combate à ditadura em Portugal, muitas vezes investindo o seu próprio dinheiro em publicações que tinham em vista a
propagação de informação objectiva, tal como o Papa João XXIII defendia. Com acesso às

inúmeras barbaridades que o Governo português cometeu, aumentou exponencialmente o
número de envolvidos na oposição ao regime.

No momento actual, com o crescente descontentamento do povo português, devemos observar
atentamente estes exemplos de coragem e perseverança. Hoje, devemos a liberdade aos que
por ela lutaram (““E se amanhã se puder respirar e viver neste país, quem gostar de vida e de
ar livre fica a dever isso à malta que lutou.””(Bragança 1979,97).

Obviamente, não pudemos entrevistar todas as participantes. Até porque, tal como Luísa Te-

otónio Pereira nos transmitiu, “Uns foram líderes, outros cumpriram tarefas que hoje diríamos
“menores” mas todos tiveram uma enorme coragem e todos foram peças fundamentais do
puzzle». Ainda assim, esperemos que, de certo modo, este trabalho tenha servido para elucidar

as pessoas quanto à enorme importância que o envolvimento das mulheres teve para o sucesso
dos Movimentos Católicos Progressistas como parte constituinte da oposição ao regime, tema
que até hoje se encontra pouco explorado.
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ANEXOS
Anexo 1

Lição de Salazar: Deus, Pátria e
Família

Nesta imagem, encontramos o

retrato da mulher ideal, propa-

gandeada pelo regime de Salazar
Caetano.

	
  

Anexo 2
Concordata de 1940
CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 1940
Em nome da Santíssima Trindade

Sua Santidade o Sumo Pontífice Pio XII, e Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, dispostos
a regular por mútuo acordo e de modo estável a situação jurídica da Igreja Católica em Portugal, para a paz e
maior bem da Igreja e do Estado,

Resolveram concluir entre si uma solene Convenção que reconheça e garanta a liberdade da Igreja e salvaguarde

os legítimos interesses da Nação Portuguesa, inclusivamente no que respeita às Missões Católicas e ao Padroado do Oriente. (...)

e o Senhor Presidente da República Portuguesa nomeou Seus Plenipotenciários: Sua Excelência o Sr. General

Eduardo Augusto Marques, antigo Ministro das Colónias, Presidente da Câmara Corporativa, Gran Cruz das
Ordens militares de Cristo, de S. Bento d’Aviz e da Ordem do Império Colonial;
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(...) os quais, trocados os seus respectivos plenos poderes e achados em boa e devida forma, acordaram nos
artigos seguintes:

Artigo 1º A República Portuguesa reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica.

As relações amigáveis com a Santa Sé serão asseguradas na forma tradicional por que historicamente se expri-

miam, mediante um Núncio Apostólico junto da República Portuguesa e um Embaixador da República junto
da Santa Sé.

Artigo 2º É garantido à Igreja Católica o livre exercício da sua autoridade: na esfera da sua competência, tem a
faculdade de exercer os actos do seu poder de ordem e jurisdição sem qualquer impedimento.

Para tanto, a Santa Sé pode livremente publicar qualquer disposição relativa ao governo da Igreja e, em tudo
quanto se refere ao seu ministério pastoral, comunicar e corresponder-se com os prelados, clero e todos os ca-

tólicos de Portugal, assim como estes o podem com a Santa Sé, sem necessidade de prévia aprovação do Estado
para se publicarem e correrem dentro do País as bulas e quaisquer instruções ou determinações da Santa Sé.

Nos mesmos termos, gozam desta faculdade os Ordinários e demais Autoridades eclesiásticas relativamente ao
seu clero e fiéis.

Artigo 3º A Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente de harmonia com as normas do Direito

Canónico, e constituir por essa forma associações ou organizações a que o Estado reconhece personalidade
jurídica.

O reconhecimento por parte do Estado da personalidade jurídica das associações, corporações ou institutos

religiosos, canonicamente erectos, resulta da simples participação escrita à Autoridade competente feita pelo
Bispo da diocese, onde tiverem a sua sede, ou por seu legítimo representante.

Em caso de modificação ou de extinção, proceder-se-á do mesmo modo que para a constituição, e com os
mesmos efeitos.

Artigo 4º As associações ou organizações a que se refere o artigo anterior, podem adquirir bens e dispor deles
nos mesmos termos por que o podem fazer, segundo a legislação vigente, as outras pessoas morais perpétuas,

e administram-se livremente sob a vigilância e fiscalização da competente Autoridade eclesiástica. Se porém,
além de fins religiosos, se propuserem também fins de assistência e beneficência em cumprimento de deveres
estatutários ou de encargos que onerem heranças, legados ou doações, ficam, na parte respectiva, sujeitas ao

regime instituído pelo direito português para estas associações ou corporações, que se tornará efectivo através
do Ordinário competente e que nunca poderá ser mais gravoso do que o regime estabelecido para as pessoas
jurídicas da mesma natureza.

Artigo 5º A Igreja pode livremente cobrar dos fiéis colectas e quaisquer importâncias destinadas à realização
dos seus fins, designadamente no interior e à porta dos templos, assim como dos edifícios e lugares que lhe
pertençam.

Artigo 6º É reconhecida à Igreja Católica em Portugal a propriedade dos bens que anteriormente lhe per-

tenciam e estão ainda na posse do Estado, como templos, paços episcopais e residências paroquiais com seus
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passais, seminários com suas cercas, casas de institutos religiosos, paramentos, alfaias e outros objectos afectos
ao culto e religião católica, salvo os que se encontrem actualmente aplicados a serviços públicos ou classificados como “monumentos nacionais”ou como “imóveis de interesse público».

Os bens referidos na alínea anterior que não estejam actualmente na posse do Estado podem ser transferidos
à Igreja pelos seus possuidores sem qualquer encargo de carácter fiscal, desde que o acto de transferência seja
celebrado dentro do prazo de seis meses a contar da troca das ratificações desta Concordata.

Os imóveis classificados como “monumentos nacionais”e como “de interesse público», ou que o venham a

ser dentro de cinco anos a contar da troca das ratificações, ficarão em propriedade do Estado com afectação

permanente ao serviço da Igreja. Ao Estado cabe a sua conservação, reparação e restauração de harmonia com
plano estabelecido de acordo com a Autoridade eclesiástica, para evitar perturbações no serviço religioso; à

Igreja incumbe a sua guarda e regime interno, designadamente no que respeita ao horário de visitas, na direcção das quais poderá intervir um funcionário nomeado pelo Estado.

Os objectos destinados ao culto que se encontrem em algum museu do Estado ou das autarquias locais ou

institucionais serão sempre cedidos para as cerimónias religiosas no templo a que pertenciam, quando este se
ache na mesma localidade onde os ditos objectos são guardados. A cedência far-se-á a requisição da com-

petente Autoridade eclesiástica, que velará pela guarda dos objectos cedidos, sob a responsabilidade de fiel
depositário.

Artigo 7º Nenhum templo, edifício, dependência ou objecto do culto católico pode ser demolido ou destinado
pelo Estado a outro fim, a não ser por acordo prévio com a Autoridade eclesiástica competente ou por motivo
de urgente necessidade pública, como guerra, incêndio ou inundação.

No caso de expropriação por utilidade pública, será sempre ouvida a respectiva Autoridade eclesiástica, mesmo sobre o quantitativo da indemnização. Em qualquer caso, não será praticado acto algum de apropriação
sem que os bens expropriados sejam privados do seu carácter sagrado.

Artigo 8º São isentos de qualquer imposto ou contribuição, geral ou local, os templos e objectos nele con-

tidos, os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação do clero, e bem assim os editais e

avisos afixados à porta das igrejas, relativos ao ministério sagrado; de igual isenção gozam os eclesiásticos pelo
exercício do seu múnus espiritual.

Os bens e entidades eclesiásticos, não compreendidos na alínea precedente, não poderão ser onerados com
impostos ou contribuições especiais.

Artigo 9º Os Arcebispos e Bispos residenciais, seus coadjutores cum iure successionis e auxiliares, os párocos,

os reitores dos seminários, e em geral os directores e superiores de institutos ou associações dotados de personalidade jurídica com jurisdição em uma ou mais províncias do País, deverão ser cidadãos portugueses.

Artigo 10ºA Santa Sé, antes de proceder à nomeação de um Arcebispo ou Bispo residencial ou de um coadjutor cum iure successionis, salvo o que está disposto a respeito do Padroado e do Semi-Padroado, comunicará o

nome da pessoa escolhida ao Governo Português a fim de saber se contra ela há objecções de carácter político
geral. O silêncio do Governo, decorridos trinta dias sobre a referida comunicação, será interpretado no sentido
de que não há objecções. Todas as diligências previstas neste artigo ficarão secretas.
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Artigo 11º No exercício do seu ministério, os eclesiásticos gozam da protecção do Estado, nos mesmos termos
que as autoridades públicas.

Artigo 12º Os eclesiásticos não podem ser perguntados pelos magistrados ou outras autoridades sobre factos e
coisas de que tenham tido conhecimento por motivo do sagrado ministério.

Artigo 13º Os eclesiásticos são isentos da obrigação de assumir os cargos de jurados, membros de tribunais ou

comissões de impostos, e outros da mesma natureza, considerados pelo Direito Canónico como incompatíveis
com o estado eclesiástico.

Artigo 14º O serviço militar será prestado pelos sacerdotes e clérigos sob a forma de assistência religiosa às

forças armadas e, em tempo de guerra, também nas formações sanitárias. Todavia o Governo providenciará para
mesmo em caso de guerra o dito serviço militar se realize com o menor prejuízo possível para a cura de almas
das populações na Metrópole e no Ultramar Português.

Artigo 15º O uso do hábito eclesiástico ou religioso por parte de seculares ou de pessoas eclesiásticas ou religiosas a quem tenha sido interdito por medida das competentes Autoridades eclesiásticas, oficialmente comunicada às autoridades do Estado, é punido com as mesmas penas que o uso abusivo de uniforme próprio dum
emprego público. É punido nos mesmos termos o exercício abusivo de jurisdição e de funções eclesiásticas.

Artigo 16º É assegurado à Igreja Católica o livre exercício de todos os actos de culto, privado ou público, sem
prejuízo das exigências de polícia e transito.

Artigo 17º Para garantir a assistência espiritual nos hospitais, refúgios, colégios, asilos, prisões e outros estabelecimentos similares do Estado, das Autarquias locais e institucionais e das Misericórdias, que não tenham

capela e serviço privativo para este efeito, é livre o acesso ao pároco do lugar e ao sacerdote encarregado destes

serviços pela competente Autoridade eclesiástica, sem prejuízo da observância dos respectivos regulamentos,
salvo em caso de urgência.

Artigo 18º A República Portuguesa garante a assistência religiosa em campanha, às forças de terra, mar e ar e,
para este efeito, organizará um corpo de capelães militares que serão considerados oficiais graduados.

O Bispo que desempenhar as funções de Ordinário Castrense, será nomeado pela Santa Sé de acordo com o
Governo.

Para as expedições coloniais poderá ser nomeado Ordinário Castrense um Bispo que tenha sede na respectiva
colónia.

O Ordinário Castrense pode nomear, de acordo com o Governo, um Vigário Geral.

Os capelães militares serão nomeados, de entre os sacerdotes apurados para os serviços auxiliares, pelo Ordinário Castrense, de acordo com o Governo.

Os capelães militares têm jurisdição paroquial sobre as suas tropas, e estas gozam, quanto aos seus deveres religiosos, dos privilégios e isenções concedidos pelo Direito Canónico.

483

Artigo 19º O Estado providenciará no sentido de tornar possível a todos os católicos, que estão ao seu serviço
ou que são membros das suas organizações, o cumprimento regular dos deveres religiosos nos domingos e dias
festivos.

Artigo 20º As associações e organizações da Igreja podem livremente estabelecer e manter escolas particulares
paralelas às do Estado, ficando sujeitas, nos termos do direito comum, à fiscalização deste e podendo, nos mesmos termos, ser subsidiadas e oficializadas.

O ensino religioso nas escolas e cursos particulares não depende de autorização do Estado, e poderá ser livremente ministrado pela Autoridade eclesiástica ou pelos seus encarregados.

É livre a fundação dos seminários ou de quaisquer outros estabelecimentos de formação ou alta cultura eclesiástica. O seu regime interno não está sujeito à fiscalização do Estado.

A este deverão, no entanto, ser comunicados os livros adoptados de disciplinas não filosóficas ou teológicas. As
autoridades eclesiásticas competentes cuidarão que no ensino das disciplinas especiais, como no da História, se
tenha em conta o legítimo sentimento patriótico português.

Artigo 21º O ensino ministrado pelo Estado nas escolas públicas será orientado pelos princípios da doutrina

e moral cristãs tradicionais do País. Consequentemente ministrar-se-á o ensino da religião e moral católicas
nas escolas públicas elementares, complementares e médias aos alunos cujos pais, ou quem suas vezes fizer, não
tiverem feito pedido de isenção.

Nos asilos, orfanatos, estabelecimentos e institutos oficiais de educação de menores, e de correcção ou reforma,
dependentes do Estado, será ministrado, por conta dele, o ensino da religião católica e assegurada a prática dos
seus preceitos.

Para o ensino da religião católica, o texto deverá ser aprovado pela Autoridade eclesiástica e os professores se-

rão nomeados pelo Estado de acordo com ela; em nenhum caso poderá ser ministrado o sobredito ensino por
pessoas que a Autoridade eclesiástica não tenha aprovado como idóneas.

Artigo 22º O Estado Português reconhece efeitos civis aos casamentos celebrados em conformidade com as leis
canónicas, desde que a acta do casamento seja transcrita nos competentes registos do estado civil.

As publicações do casamento far-se-ão não só nas respectivas igrejas paroquiais, mas também nas competentes
repartições do registo civil.

Os casamentos in articulo mortis, em iminência de parto, ou cuja imediata celebração seja expressamente autorizada pelo Ordinário próprio por grave motivo de ordem moral, poderão ser contraídos independentemente
do processo preliminar das publicações.

O pároco enviará dentro de três dias cópia integral da acta do casamento, à repartição competente do registo

civil para ser aí transcrita; a transcrição deve ser feita no prazo de dois dias e comunicada pelo funcionário respectivo ao pároco até ao dia imediato àquele em que foi feita com indicação da data.

O pároco que, sem graves motivos, deixar de enviar a cópia da acta, dentro do prazo, incorre nas penas de desobediência qualificada; e o funcionário do registo civil que não fizer a transcrição no tempo devido incorrerá nas
penas cominadas pela lei orgânica do serviço.
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Artigo 23º O casamento produz todos os efeitos civis desde a data da celebração se a transcrição for feita no
prazo de sete dias. Não o sendo, só produz efeitos relativamente a terceiros, a contar da data da transcrição.
Não obsta à transcrição a morte de um ou ambos os cônjuges.

Artigo 24º Em harmonia com as propriedades essenciais do casamento católico, entende-se que, pelo próprio

facto da celebração do casamento canónico, os cônjuges renunciarão à faculdade civil de requererem o divórcio,
que por isso não poderá ser aplicado pelos tribunais civis aos casamentos católicos.

Artigo 25º O conhecimento das causas concernentes à nulidade do casamento católico e à dispensa do casamento rato e não consumado, é reservado aos tribunais e repartições eclesiásticos competentes.

As decisões e sentenças destas repartições e tribunais, quando definitivas subirão ao Supremo Tribunal da

Assinatura Apostólica para verificação, e serão, depois, com os respectivos decretos daquele Supremo Tribunal,
transmitidas, pela via diplomática, ao Tribunal da Relação do Estado, territorialmente competente, que as tornará executivas e mandará que sejam averbadas nos registos do estado civil, à margem da acta do casamento.

Artigo 26º A divisão eclesiástica do Ultramar Português será feita em dioceses e circunscrições missionárias
autónomas. Dentro de umas e de outras podem ser erectas direcções missionárias pelos respectivos prelados, de
acordo com o Governo .

Os limites das dioceses e circunscrições missionárias serão fixados de maneira a corresponderem, na medida do
possível, à divisão administrativa.

Artigo 27º A vida religiosa e o apostolado missionário nas dioceses serão assegurados pelo respectivo bispo
residencial, e nas circunscrições missionárias por corporações missionárias.

As corporações missionárias reconhecidas estabelecerão em Portugal continental ou ilhas adjacentes casas de
formação e de repouso para o seu pessoal missionário. As casas de formação e de repouso de cada corporação
constituem um único instituto, subsidiado pelo orçamento da Metrópole.

As dioceses e circunscrições missionárias, às outras entidades eclesiásticas e aos institutos religiosos das colónias, e bem assim aos institutos missionários, masculinos e femininos, que se estabelecerem em Portugal continental ou ilhas adjacentes, é reconhecida a personalidade jurídica.

As dioceses e as circunscrições missionárias serão subsidiadas pelo Estado.
Artigo 28º Os Ordinários das dioceses e circunscrições missionárias, quando não haja missionários portugueses

em número suficiente, podem, de acordo com a Santa Sé e com o Governo, chamar missionários estrangeiros,
os quais serão admitidos nas missões da organização missionária portuguesa, desde que declarem submeter-se
às leis e tribunais portugueses. Esta submissão será a que convém a eclesiásticos.

Quando dentro de cada diocese ou circunscrição missionária forem estabelecidas novas direcções missionárias,
a nomeação dos respectivos directores, não podendo recair em cidadão português, só será feita depois de ouvido
o Governo Português.

Todos os missionários, do clero secular ou de corporações religiosas, nacionais ou estrangeiros, estarão intei-

ramente sujeitos à jurisprudência ordinária dos prelados das dioceses e circunscrições missionárias, no que se
refere ao trabalho missionário.
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Artigo 29º São consideradas em vigor as disposições da Concordata de 21 de Fevereiro de 1857, ressalvadas

pela Concordata de 23 de Junho de 1886, e as da Concordata de 23 de Junho de 1886, umas e outras na parte
não atingida por acordos posteriores, designadamente pelos de 15 de Abril de 1928 e de 11 de Abril de 1929
e por esta Convenção.

Artigo 30º Se vier a surgir qualquer dúvida na interpretação desta Concordata , a Santa Sé e o Governo Português procurarão de comum acordo uma solução amigável.

Artigo 31º A presente Concordata, cujos textos em língua portuguesa e em língua italiana farão igualmente
fé, será ratificada e entrará em vigor logo que sejam trocados os instrumentos de ratificação, salvo na parte

cuja execução depende de legislação interna complementar da República Portuguesa, em que entrará em vigor
só com essa mesma legislação. A entrada em vigor desta não poderá diferir-se além do prazo de dois meses a
contar da ratificação.

[…] Cidade do Vaticano, 7 de Maio de 1940.

Anexo3
Notícia do encontro do Papa com líderes de Movimentos de Libertação.
Diário de Notícias (5 de Julho de 1970)
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Anexo 4
	
  

Gráfico do número de prisões políticas do Estado Novo

Neste gráfico, observamos o aumento exponencial de prisões políticas após as eleições presidenciais a que concorreu Humberto Delgado. O aumento é mais significativo à entrada dos
anos 60, época que tratamos neste trabalho
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Anexo 5
	
  

	
  

Postal do Casal Teotónio Pereira desejando o melhor ao casamento do Padre
Feliciano Alves
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6

Carta de protesto de católicos progressistas dirigida ao Bispo de Lisboa relativa à Guerra Colonial
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Anexo 7
Relato do historiador João Miguel Almeida relativa à Vigília da Capela do Rato
“A PAZ É POSSÍVEL”
A vigília da capela do Rato
A vigília da capela do Rato, realizada na passagem de ano de 1972 para 1973, foi uma acção que foi
buscar o mote à comemoração do Dia Mundial da Paz, proposta pelo Papa Paulo VI, rompendo com
o tabu político sobre a guerra colonial e a sua discussão pública. A censura imposta pelo Governo de
Marcello Caetano exigia um silêncio sobre a questão que se imiscuíra mesmo na versão considerada
oficial da Pacem in Terris, encíclica de João XXIII publicada a 11 de Abril de 1963, na qual se cortara
uma alusão ao princípio da autodeterminação dos povos, e afectara toda a cobertura mediática da viagem de Paulo VI ao Congresso Eucarístico de Bombaim em 1964.
Alguns católicos, desde as eleições de Humberto Delgado, em 1958, tinham ganho visibilidade na
contestação à “desordem estabelecida”pelo regime, centrando as suas críticas na defesa da liberdade
de expressão e dos direitos humanos. Após o início da guerra colonial, esse é um tema cada vez mais
importante em diversas publicações católicas que desafiam a legalidade: Direito à Informação, a partir
de 1963, jornal clandestino que procura cumprir o programa do título; Igreja Presente, que noticia a
silenciada visita de Paulo VI a Bombaim; os Cadernos do GEDOC a partir de 1969. O Boletim Anti-Colonial (BAC), que começa a ser preparado em 1970 em continuidade com o trabalho de Direito
à Informação e dos Cadernos GEDOC, especializando-se na crítica da guerra colonial, editará sete
cadernos temáticos e nove periódicos a partir de 1972. A questão do direito à liberdade de expressão e
do direito à autodeterminação das colónias foi colocada por católicos noutras iniciativas: o documento
dos “101”nas eleições de 1965, em que as encíclicas papais eram citadas; a intervenção nas eleições
de 1969, nas quais os católicos se distribuíram pelas diversas forças oposicionistas e por um grupo da
União Nacional que seria posteriormente conhecido por “ala liberal»; a vigília na igreja de S. Domingos em 1969.
A vigília na capela da JEC ( Juventude Estudantil Católica), na Calçada da Rocha Cabral, ao Rato, é
preparada por católicos com ligações ao Boletim Anti-Colonial (Luís Moita, Isabel Pimentel, Maria
da Conceição Moita) e por estudantes da JEC ( João Cordovil, Galamba de Oliveira, António Matos Ferreira). Sábado, dia 30 de Dezembro de 1972, no fim da missa das 19h e 30m, este grupo de
cristãos surpreende o celebrante, Pe. João Seabra Dinis e toda a assembleia, ao declarar publicamente que tenciona realizar na capela uma jornada de 48 horas de jejum e de reflexão acerca da guerra
colonial. Apela a cristãos e não-cristãos para que se juntem à iniciativa.
Maria da Conceição Moita lê ao microfone a seguinte comunicação:
“Estamos aqui, em grupo, na vossa presença a fim de comunicar uma decisão e pôr um problema a toda a Comunidade.
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A proximidade do dia da Paz, que celebraremos depois de amanhã, torna ainda mais agudo
aquilo que para nós é uma questão de todos os dias – a questão da Paz. – Para este ano o Papa
diz-nos que a Paz é possível, mais ainda, ela é obrigatória: ao ouvirmos esta palavra não podemos
deixar de pensar porque é que, entre nós, desde 1961 para cá – a paz não tem sido possível.
Estamos conscientes de que a guerra de África é o ponto crucial da situação que vivemos. É
um problema que temos muito a peito, que nos toca muito de perto e que constitui um drama
permanente para nós, como membros de uma sociedade e como cristãos de uma Igreja.
Se sofremos a apatia da Igreja a esse respeito, pesa-nos sobretudo o problema que a guerra
representa para os povos de Angola, Guiné, Moçambique, bem como para o povo português.
Queremos acreditar que também para esses povos, a paz é possível. Propomo-nos contribuir
para que essa paz seja uma realidade. É nossa intenção dar passos firmes no sentido de uma
procura da Paz.
Esse esforço só poderá ser fecundo se for colectivo, se nascer da discussão livre, se romper o
silêncio que tem pesado sobre esta questão. Em ordem a isso, tomamos uma decisão da qual só
nós somos responsáveis – vimos permanecer aqui durante dois dias (a partir de agora até à tarde
do dia 1 de Janeiro), a fim de provocar um ambiente de liberdade onde todos os que quiserem –
cristãos ou não cristãos – possam debater estes problemas.
E para manifestar até que ponto isto é importante para nós, bem como para expressar a nossa
solidariedade para com as vítimas da guerra, não tomaremos durante estes dois dias qualquer
alimento. Daremos um sinal visível da nossa determinação.
Esperamos sinceramente que esta Comunidade acolha o nosso gesto e a nossa iniciativa, abrindo as suas portas em permanência a todos aqueles que queiram participar nesta procura comum.
Convidamos expressamente todas as pessoas que estejam presentes em assembleias partilhando connosco este tempo intenso de reflexão sobre os problemas postos pela guerra de África à
nossa consciência, e mesmo associando-se ao gesto de não tomar alimento durante este tempo.
Pedimos que avisem o maior número possível de pessoas para que façam outro tanto. Mas, finalmente, o importante é que todos possam contribuir para a construção da Paz.”
Na capela, várias centenas de pessoas iniciam a reflexão e cerca de vinte delas em jejum voluntário. Entretanto, o Pe. Alberto, o responsável da capela que não pudera celebrar a missa por estar doente com
uma pneumonia, foi contactado pelo grupo que tomou esta iniciativa no sentido de lhe comunicar os
seus propósitos. O Pe. Alberto faz saber que não se opõe à iniciativa e pede todo o respeito por aquele
espaço e pelo que ele significa.
Entretanto, vários petardos colocados pelas Brigadas Revolucionárias, em diversos pontos da capital
e arredores, espalham panfletos apelando à solidariedade com a acção dos participantes na vigília. O
texto denuncia a guerra colonial como uma causa de miséria do povo português e um instrumento de
dominação.
No domingo de manhã, dia 31, celebram-se as missas das 11h e 12h e 30m, durante as quais os participantes são informados do que se passa. Nessa mesma manhã, são distribuídas em várias igrejas de
Lisboa comunicados sobre o acontecimento, que apelam à adesão de mais pessoas à vigília ou a ou495

tras acções com os mesmos objectivos: “1. Romper com o silêncio acerca do problema da Guerra em
Angola, Moçambique e Guiné. Procurar a paz. 2. Declarar solidariedade com as vítimas da Guerra».
À tarde, a reflexão continua. Cerca de 300 pessoas aprovam uma moção que parte de cinco
“considerandos”que se podem sintetizar numa frase: a guerra contra os povos de Angola, Moçambique e Guiné é injusta e também vitimiza o povo português. Por esta razão, repudiam vigorosamente a
política do Governo português; denunciam a atitude de cumplicidade da hierarquia da Igreja Católica;
condenam a repressão sobre os trabalhadores e jovens que se manifestam contra a guerra; solidarizam-se com os povos das colónias em luta e com os portugueses empenhados na construção de uma sociedade justa; apelam a todas as pessoas conscientes que se unam na luta contra a exploração e opressão
do povo trabalhador. Entretanto chega à capela do Rato uma mensagem de católicos do Porto que
se solidarizam com a iniciativa. Por volta das 19 horas, as forças policiais começam a concentrar-se à
volta da capela. Às 20 e 30, o local está cercado por dez carrinhas com polícia de choque e cães, além
de viaturas de outras polícias. O trânsito é controlado e a zona encontra-se isolada. É a hora de jantar
e algumas pessoas abandonam a capela para ir a casa. Por volta das 20 e 45, um comissário da PSP
entra na capela e avisa que a capela tem de ser evacuada no prazo de dez minutos. O grupo não acata
a ordem. Esgotado o tempo, a polícia dá ordem de retirada imediata. Os intimados protestam e querem saber se a PSP possui uma autorização do Patriarcado para entrar na capela. Alguns permanecem
sentados e resistem à intimação. Entre eles, Nuno Teotónio Pereira, agarrado a uma cadeira, insiste
na resistência passiva. A polícia arrasta-os. Cerca de 60 pessoas são levadas para a vizinha esquadra da
PSP do Rato. Os suspeitos de serem líderes são conduzidos para os calabouços do Governo Civil e
mais tarde para o forte de Caxias, onde ficam incomunicáveis.
Entretanto, pelas 22 horas o Pe. António Janela comparece na capela do Rato com a finalidade de
preparar a missa da meia-noite. É informado pela empregada que a polícia exigia o encerramento da
capela. Esta informação é confirmada pelo Pe. Janela no Comando geral da PSP: a capela devia permanecer fechada durante toda a noite e o dia 1 de Janeiro. De volta ao local de culto, o padre coloca
a par da situação os católicos que tinham aparecido para participar na eucaristia. Decidem celebrar a
missa, encostando a porta. No dia 1 de Janeiro, pela manhã, D. António Ribeiro é posto ao corrente do
que se passa e pronuncia-se pela continuação dos actos de culto habituais. Após a celebração da última
missa da manhã, um oficial e um comissário da PSP intimam o Pe. António Janela a acompanhá-los.
O Pe. Armindo Garcia, que se identificara espontaneamente, também é conduzido à sede da DGS.
D. António Ribeiro envia o seu secretário para exigir a libertação de ambos os sacerdotes. O Pe.
Armindo Garcia é libertado, mas o Pe. António Janela continua preso e é interrogado. O Cardeal
Patriarca vai à sede da DGS e recusa-se a sair enquanto o Pe. Janela não for libertado. Aguarda uma
hora. Entretanto a capela fora evacuada e fechada pela polícia que se mantém de guarda à porta. A Srª
D.Feliciana, que tomava conta da capela, conseguiu esconder alguns papéis antes da polícia revistar as
instalações.
Rapidamente se multiplicam as edições policopiadas com relatos e comentários aos acontecimentos,
a transcrição da moção aprovada e do comunicado à população. As reacções ao encarceramento dos
participantes na vigília sucedem-se: são enviados ao Governo português telegramas de três comissões
sindicais solidarizando-se com Luís Moita (na altura técnico sindical) e uma carta da Direcção do
Sindicato dos Arquitectos dirigida ao Ministro do Interior protestando contra a prisão do arquitecto
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Nuno Teotónio Pereira. São entregues exposições de protesto ao Presidente do Conselho (mais de
600 assinaturas) e ao Patriarca de Lisboa (cerca de 400 assinaturas). Várias organizações cristãs de
dimensão internacional enviam ao Governo manifestações de repúdio pela repressão exercida sobre
cristãos na circunstância em que ocorreu. A demissão pelo Governo de 12 funcionários públicos acusados de participarem na vigília leva à criação, logo em Janeiro de 1973, de um novo tipo de acção
solidária contra a “repressão económica». O objectivo é reunir fundos para pagar as cauções dos presos,
os vencimentos aos funcionários demitidos e as multas aplicadas aos arguidos. Além disso, pretende-se
arranjar novas colocações para os funcionários demitidos. Em Março de 1973 já se tinha encontrado
emprego para nove dos doze funcionários demitidos e um décimo estava colocado temporariamente.
Uma nota do Patriarcado analisa o acontecimento em 10 de Janeiro. Apesar da prudência da nota e da
desautorização da vigília, pela primeira vez o Cardeal Patriarca condena uma acção repressiva concreta
do Estado Novo. O apelo nesta nota à “procura, por parte dos católicos e dos homens de boa vontade,
de soluções concretas que levem à paz, baseada na verdade, na justiça, na caridade e na liberdade”é
escutado pelos católicos atentos aos acontecimentos. Numa celebração eucarística realizada a 13 de
Fevereiro na Igreja Paroquial de Olivais-Sul, em que participam cerca de 200 cristãos, a vigília e a
reacção do Patriarcado são discutidos. Num folheto que divulga os resultados da reflexão é declarado
que, para os cristãos reunidos, a fidelidade ao Evangelho os impede de “alhear-se das condições de
injustiça e opressão em que vivem tantos homens, seus irmãos; o não deixarem de lutar por condições
de realização de justiça, libertação e paz, para o mundo em que vivem.»
As repercussões da vigília da capela do Rato obrigam o Presidente do Conselho a intervir em público, reagindo num longo discurso (37 minutos) proferido na rádio e televisão, e acabam por atingir a
Assembleia Nacional. Em 27 de Fevereiro, Miller Guerra trava uma discussão tornada célebre com
Casal-Ribeiro em que admite discutir a presença de Portugal em África. Miller Guerra acaba por se
demitir da Assembleia Nacional, juntamente com Francisco Sá Carneiro.
No meio católico, a vigília da capela do Rato dá um novo fôlego ao empenhamento de muitos noutras
iniciativas entre elas a criação do Movimento Justiça e Paz em Lisboa. O projecto de dinamizar este
movimento é encorajado num encontro entre Manuela Silva, João Gomes, António Matos Ferreira,
Frei Bento Domingues, Inês Cordovil e o grupo de Cuadernos para El Diálogo, entre 30 de Maio e 2
de Junho de 1973, no Escorial.
É de notar que o Movimento Justiça e Paz europeu colocava as questões abordadas na vigília da capela
do Rato. Na segunda conferência europeia das comissões nacionais Justiça e Paz, realizada de 11 a 14
de Outubro de 1972, em Ostende (Bélgica), a questão colonial portuguesa fora explicitamente citada.
Nesta reunião, na qual estavam representados todos os países da Europa Ocidental, com excepção de
Portugal e Itália, que não possuíam estas comissões nacionais, foi redigido e publicado um texto que
sublinha:
“A Conferência Europeia “Justitia et Pax” convencida de que o direito à auto-determinação é, sem dúvida alguma, condição essencial para um verdadeiro progresso, deseja que a atenção do Povo de Deus
seja alertada para as situações de injustiça existentes nos territórios ainda submetidos a uma forma
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colonial de dominação». O texto inúmera seguidamente os terríveis efeitos da guerra no que se refere
a Moçambique, Angola e Guiné.
A vigília da capela do Rato na passagem de ano de 1972 para 1973 é o momento culminante de um
processo de questionamento da guerra colonial face aos apelos do Evangelho. Pedia-se, como declarara Paulo VI, que a paz fosse possível. Reconhecia-se, como escreveu Sophia de Mello Breyner em
poema cantado durante a vigília: “Vemos, ouvimos e lemos/ Não podemos ignorar». Assumia-se a
responsabilidade dos cristãos de contribuírem para a construção de uma terra mais justa, para um
mundo de irmãos.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho, apresentar-se-á como problemática central a ação da Maçonaria no período

da Revolução Liberal. O período trabalhado será o de 1806 a 1821, iniciando com uma breve
contextualização histórica de modo a compreender-se as circunstâncias que terão originado a

Revolução. Tem este trabalho como objetivo entender, primeiramente, qual a origem da Maçonaria: se terá surgido sob influências estrangeiras, ou se o seu ideário já estaria, eventualmen-

te, implementado em Portugal; perceber a ação da Maçonaria na Revolução de 1820 e, após
isso, analisar as razões que a levaram a colaborar na Revolução. Por fim, analisar quais foram

os opositores ao seu ideário, e que medidas tomaram de modo a impedir a sua divulgação. O

corpo do trabalho estará dividido em três capítulos, cada um dividído em subcapítulos. Este

trabalho foi eladorado a partir de uma pesquisa bibliográfica, da qual, todas as obras utilizadas
estarão apresentadas na bibliografia. Daremos então início ao primeiro capítulo que trabalhará
a origem da Maçonaria.
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1. De que modo surgiram os ideais maçónicos em Portugal? Terão
surgido sob a influência de outros países ou já estariam de alguma
forma implementados em Portugal?
Neste capítulo pretendemos elaborar uma breve contextualização do estado do país na época

trabalhada. Visamos também responder à questão proposta a partir das leituras efetuadas que
ajudar-nos-ão neste processo. Teremos subcapítulos abertos para cada um destes objetivos
relativos a este primeiro capítulo.

1.1. Antecedentes da revolução1
Em 1806, encontrávamo-nos no reinado de D. Maria I, mas dada a sua demência, estávamos
sob a regência do futuro D. João VI.

Na Europa, Napoleão Bonaparte intensificava a sua luta contra a Inglaterra, nossa aliada des-

de a assinatura do Tratado de Methuen a 17 de Dezembro de 1703, no qual Portugal obrigou-se a permitir a entrada dos lanifícios ingleses e a Inglaterra comprometeu-se a tributar os
vinhos portugueses.

A 21 de Novembro de 1806, a França decretara um bloqueio continental às Ilhas Britânicas,

proibindo todo o comércio e correspondência com a Inglaterra e ordenando o aprisionamento
de quaisquer embarcações inglesas ou procedentes das suas colónias. De modo a que a Inglaterra pudesse respeitar o Bloqueio Continental, e para que a França conseguisse realizar esse
mesmo bloqueio, em meados de 1807 Napoleão deu instruções para que se intimasse Portugal
a aderir ao bloqueio.

Perante o ultimato, o Governo portuguêsaderira ao bloqueio e chegou a solicitar à Inglaterra
hostilidades fictícias, o que nos leva a concluir que Portugal se manteve aliado à Inglaterra, e

tudo passara de uma estratégia com o objetivo de ganhar tempo. No entanto, para os franceses
era já clara a situação portuguesa: a dependência económica perante o Brasil.

Declaravam os franceses, que o seu objetivo era a ocupação do reino português, porém, as
consequências que esta trazia eram muito mais benéficas para os franceses, ou seja, a ocupação
militar de Espanha. Para tal, seguiu-se a 27 de Outubro de 1807, o tratado ‘secreto’ de
1. Este subcapítulo foi elaborado a partir da historiografia de José Hermano Saraiva, História de Portugal, Mira-Sintra:
Publicações Europa-América, 2ª ed., 1993, pp. 593-
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Fontainebleau, que visava a partilha do reino de Portugal pela França e Espanha.
Face à recusa de Portugal à adesão do bloqueio, seguiram-se três invasões Francesas no Reino:
a primeira em 1807, dirigida pelo general Junot (1771-1813); a segunda em 1809, dirigida

pelo general Soult (1769-1851) e, por fim, a terceira em 1810, dirigida pelo general Massena
(1758-1817).

De maneira a proteger a família real e a corte destas invasões, o príncipe regente reuniu o Con-

selho de Estado no Palácio da Ajuda a 24 de Novembro de 1807, e foi decidido pôr em prática
o plano estabelecido e apoiado pelos Ingleses, da transferência da família real e da corte para
o Brasil. O embarque fez-se em Belém a 29 de Novembro de 1807.

A presença das forças inglesas em Portugal era uma forte ameaça para o domínio daEuropa

pelos Franceses. Sucederam-se numerosos conflitos entre Inglaterra e França em terra ibérica,
sendo a batalha mais conhecida, a Batalha do Buçaco, a 27 de Setembro de 1810.

A guerra acabou em 1814, e uma profunda crise política, social e económica aproximava-se.
“Lisboa e o Porto encheram-se de uma multidão de refugiados chegados dos campos, e
muitas famílias de classe média mudaram por essa época a residência do campo para a cidade. O número de mortos nos combates e nas chacinas de represália foi calculado como
excedendo cem mil. Muito mais alto foi o dos que pereceram de fome pois a população
registou então uma descida em termos absolutos. A ausência da corte e das camadas
cimeiras da sociedade civil era mais um fator negativo a impedir a reconstrução da vida
nacional.”(Saraiva 1993, 593).

O Rio de Janeiro foi a sede da corte e do governo desde 7 de Março de 1808 até à revolução
de 1820.

Pouco depois de ter desembarcado, o príncipe regente assinara um diploma que declarava livre
a entrada no Brasil de todos e quaisquer géneros de fazendas e mercadorias, transportados em
navios nacionais ou estrangeiros de qualquer potência em paz com Portugal. Ainda, a 1 de

Abril de 1808, foi assinado um outro diploma que abolia todas as restrições à liberdade das
indústrias e autorizava qualquer pessoa a instalar manufaturas.
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Os efeitos foram a aceleração no desenvolvimento económico brasileiro e o crescente in-

cremento do comércio e navegação não portugueses. A posição dominante de Portugal na
economia brasileira esbatia-se e era substituída pela supremacia inglesa, dado que em 1810
foram assinados dois tratados entre Portugal e Inglaterra: um de amizade e aliança e outro de

comércio e navegação. As importações inglesas duplicaram num ano.Da mesma maneira, o
Gabinete foi remodelado e instalou-se uma política diplomática. Já não existiam razões para

a ambiguidade e a contemporização que sustentavam os ministros pró-franceses no poder. Os

novos ministros eram adversários decididos da França e, a 10 de Junho de 1808, o príncipe

regente anunciou a declaração de guerra à França e declarou nulos os tratados que fora coagido
a subscrever. Essa guerra, que durou até 1814, apesar da relativa moderação que os generais
franceses quiseram imprimir às suas tropas, teve pesadas consequências na evolução do quadro
político.

Foi graças a ela que o governo do Rio conseguiu que os representantes portugueses fossem

admitidos no Congresso de Viena, que se deu entre 2 de Maio de 1814 a 9 de Junho de 1815,
onde as grandes potências vitoriosas na guerra contra a França napoleónica discutiam as bases
de uma nova Europa.

Sob o comando dos ingleses em Portugal, desde Março de 1809, na chefia de Beresford,2 fazia-se sentir um forte pessimismo e descontentamento. A morte da rainha D.Maria I e o que dela

adveio, agravaram ainda mais a revolta da metrópole, visto que a cerimónia de aclamação do
novo monarca se realizou no Brasil.

No entanto, a Janeiro de 1816 Beresford teve de embarcar para o Brasil a pedido do Rei e, foi
aproveitando a sua ausência, que naquele clima de fermentação e descontentamento, Gomes
Freire de Andrade3 tentou organizar uma revolução.

Foi no meio do descontentamento e da desorientação geral que surgiu um pequeno grupo

2. William CarrBeresford (Irlanda, 1768 – 8 de Janeiro de 1854). Foi um militar britânico, marechal e depois marechal-general do exército português.
3. Gomes Freire de Andrade e Castro (Viena, 27 de Janeiro de 1757 – Oeiras e São Julião da Barra, 18 de Outubro
de 1817). Foi um general português. Foi condenado à morte ao ter sido acusado de liderar uma conspiração em 1817,
durante o governo militar britânico do marechal Beresford.
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de homens organizado pela iniciativa de Manuel Fernandes Tomás4 a 22 de Janeiro de 1818,
com o objetivo de acompanhar a atividade política e intervir caso necessário: o Sinédrio.Esta
sociedade visava

“(...) observar a opinião pública e a marcha dos acontecimentos, vigiar as notícias da vizinha Espanha, reunir-se no dia 22 de cada mês num jantar, na Foz, onde se dará parte dos
sucessos acontecidos no mês passado e do que conviria fazer no futuro; guardar a maior
lealdade uns para com os outros, e o mais inviolável segredo para com os estranhos;
que, se rompesse um movimento anárquico ou uma revolução, os membros do Sinédrio
combinariam para aparecer a conduzi-la para bem do país e da sua liberdade, guardada
sempre a devida fidelidade à dinastia de Bragança.”( José Maria Xavier de Araújo apud
Saraiva 1993, 593).

As notícias da revolta da Corunha e da aceitação da Constituição de Cádis de 1812 por
Fernando VII (mesmo que apenas durante o período de 1812 a 1813, seguindo-se o regresso absolutista até inícios de 1820, quando se deu uma subvelação em sevilha e a revolta na

Galiza, que conduziram à revolução liberal, levando Fernando VII a ser obrigado a jurar a
Constituição), ativaram todos os movimentos políticos portugueses. Fernandes Tomás, após

se ter ausentado do Porto para visitar Lisboa e “explorar as disposições da capital”, regressou
desanimado com o estado de espírito da mesma.

O descontentamento era de todos, mas ninguém estava disposto a tomar uma decisão, no
entanto, Fernandes Tomás decidiu levar a Revolução avante.

Todos os fatores acima nomeados, contribuíram para a eclosão da mesma: a ausência de Beresford, o golpe falhado em 1817 por parte de Gomes Freire de Andrade, o facto do liberalismo
ter triunfado em Espanha, aprofundando os contactos existentes com liberais portugueses.

Na madrugada de 24 de Agosto, o exército, sob a liderança dos coronéis Sebastião Cabreira5
4. Manuel Fernandes Tomás (Figueira da Foz, 30 de Junho de 1771 – Lisboa, 19 de Novembro de 1822). Foi um magistrado, político vintista e Juiz desembergador na Relação Porto quando fundou o Sinédrio, assumindo um papel central
da Revolução do Porto a 24 de Agosto de 1820. Fez parte da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino e foi
eleito deputado às Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa.
5. Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira (Faro, 6 de Janeiro de 1763 – Porto, 2 de Junho de 1833). Foi fidalgo
cavaleiro da Casa Real, general de brigada de artilharia, governador das Armas do Algarve e dos Açores comendador das
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e Bernardo Sepúlveda,6 revoltou-se no Campo de Santo Ovídio, Porto. Efetuou-se, imediata-

mente, uma reunião na Câmara Municipal, formando assim a Junta Provisional do Supremo
Governo do Reino, que tinha como objetivo a tomada da regência do reino e a convocação das
Cortes, e na qual presidia António da Silveira.7

Na capital, a atitude do Governo era de hesitação e perplexidade. A regência tentou resistir,
mas a situação esclareceu-se no dia 15 de Setembro, quando um novo levantamento formou
um Governo Interino. A 28 de Setembro os revolucionários de Lisboa e do Porto unem-se
numa nova Junta Provisional, liderada por Freire Andrade.8

O novo governo quase nada fez para além de organizar as eleições para as Cortes, que se realizaram a Dezembro de 1820 e que solicitaram o regresso do rei D. João VI à metrópole. A

Janeiro de 1821, as Cortes elegeram um novo governo e uma nova regência, a do Conde de
Sampaio, para governar até ao regresso do rei, que se deu a 3 de Julho desse mesmo ano.

Passada esta contextualização, que tem a finalidade de nos situar no tempo estudado e de
perceber as circunstâncias presentes, de modo a nos enquadrar-mosna história da Maçonaria

e perceber a sua influência ou como terá sido, eventualmente, influênciada pelo meio em que
nos encontrávamos. Passaremos então à abertura de outro subcapítulo que tratará de explicar
a origem da Maçonaria, de forma a percebermos se occorreu, realmente, essa influência de
ambas as partes.

ordens de Torre e Espada. Teve o posto de coronel para o Regimento de Artilharia nº4 quando se deu a revolta de 24 de
Agosto de 1820.
6. Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda (Bragança, 20 de Agosto de 1791 – Paris, 9 de Abril de 1833). Foi militar
e político português na primeira metade do século XIX. Foi, também, um dos membros do Sinédrio do Porto, estando
associado à génese da revolta de 24 de Agosto de 1820
7. António da Silveira Pinto da Fonseca (Canelas, Peso da Régua, 1770 – Canelas, 1858). Foi um militar português e
presidente da Junta Provisional do Supremo Governo do Reino.
8. Parente do mártir, Gomes Freire de Andrade.
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1.2. A origem da Maçonaria em Portugal
“A Maçonaria Moderna, instituição militante de filosofia social, foi fundada em 1717,
tendo a primeira Constituição da Grande Loja de Inglaterra sido publicada em 1723. Nos
dez anos seguintes conquistou toda a Europa e propagou os seus princípios de altruísmo
e de tolerância religiosa e política, admitindo nas suas Lojas todos os que, sob os seus estatutos, queriam trabalhar para a libertação e para o progresso da Humanidade.”(Grainha
1976, 47).
Para podermos falar da Maçonaria em Portugal e da sua história, é importante compreender a
sua origem e, para tal, é necessário recuarmos até 1733.

Segundo a obra de M. Borges Grainha, História da Franco-Maçonaria em Portugal (1733-

1912), e a monografia de A.H de Oliveira Marques, História da Maçonaria em Portugal (vol.1),
a Franco-Maçonaria existia já em Portugal em 1733, e teve como introdutor, um escocês de

nome George Gordon. Foi a partir da sua iniciativa que se justificou a instalação em Lisboa

de mais lojas, e fora a primeira destas da comunidade irlandesa católica, cuja loja fora provavelmente regularizada antes mesmo da loja inglesa.

Porém, a influência inglesa já se afirmava quanto à tradição maçônica em terra portuguesa
desde 1727, coincidindo com a constituição de uma loja inglesa em Lisboa com as em curso
em Madrid.

“A Maçonaria setecentista inspirava-se – como ainda hoje se inspira – nas chamadas
Constituições de Anderson, de 1723, devidas a um pastor protestante britânico. Nesse
texto, exaltavam-se a lei moral, a cença num Deus ou num princípio criador, a sujeição ao
poder político, e todo um conjunto de qualidades chamadas, em terminologia maçónica,
“virtudes”: bondade, lealdade, honra, honestidade, amizade, tranquilidade, paz, mérito,
obediência, humildade, diligência, amor, respeito, urbanidade, fraternidade, alegria, convívio, temperança, harmonia, prudência, discrição, etc. Ficavam excluídos da Maçonaria
os escravos, as mulheres e os homens imorais ou escandalosos. De uma maneira geral,
eram estes os princípos de base defendidos pela Maçonaria reinante em Portugal, embora alguns deles fossem acentuados com maior insistência ao longo do seu primeiro
século.”(Marques 1990, 285).

A 28 de Abril de 1738, o Papa Clemente XII interveio ao publicar a sua bula “In eminenti”,
onde condenou a Maçonaria e ordenou à Inquisição a perseguição dos seus adeptos, e foi a 21
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de Junho de 1744 que se celebrou na igreja do convento de S. Domingos, o primeiro auto-de-fé, no qual os franco-maçons portugueses foram condenados.

“Finalmente, depois destes longos meses de metrírios, celebrou-se, a 21 de Junho de
1744, na igreja do convento de S. Domingos, o primeiro auto-de-fé em que os franco-maçons deste país foram punidos. Vinte e dois homens e onze mulheres figuraram nele;
e o rei D. João V, seus filhos, toda a corte, o núncio apostólico e o embraixador de Castela
assistiram a esra cerimónia horrível.”(Grainha 1976, 59)

Regressando a 1813, a Maçonaria, já perseguida pela Igreja, pela Inquisição e por diversos
regentes desde o século em que nascera até então, esta enfrentava agora o príncipe regente

D. João VI, quando este a 30 de Maio desse mesmo ano, assinara no Regressando a 1813, a
Maçonaria, já perseguida pela Igreja, pela Inquisição e por diversos regentes desde o século em

que nascera até então, esta enfrentava agora o príncipe regente D. João VI, quando este a 30

de Maio desse mesmo ano, assinara no Brasil “uma carta patente que proibia a existência de
sociedades secretas nos seus reinos; e ameaçava com a pena de morte e a confiscação de bens a

favor da coroa todos aqueles que, apesar dessa proibição, fossem ainda sócios delas.”(Grainha
1976, 92)

Em Lisboa, no ano de 1817, foi criada uma sociedade secreta paramaçónica revolucionária,
nomeada de Supremo Conselho Regenerador de Portugal, Brasil e Algarves, que visava uma

conspiração,cujo objetivo era o de afastar os ingleses, e, porventura, outros estrangeiros, do
controle militar do país, e, segundo a obra dirigida pelo historiador José Mattoso, “promover a

salvação e independência de Portugal, criando-se um novo governo”(Mattoso 2008, 52). Con-

cernia nesta organização, o grão-mestre Gomes Freire de Andrade, acusado de ser o “príncipal
mentor da conspiração” (Mattoso 2008, 52). Este e outros pertencentes a esta sociedade acabaram por ser condenados à sentença de morte, a meados de Outubro de 1817.

Em suma, podemos assim concluir que o surgimento da Maçonaria em Portugal, teve como

principal motivo as influências estrangeiras, destacando a inglesa, com a qualsempre tivemos
fortes ligações, tal como antes referido.

Posto isto, passamos ao próximo capítulo que tratará da Maçonaria na revolução vintista e da
sua ação, e, assim como, será analisada a razão pela qual o fez.
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2. Uma vez implementados os ideais maçónicos,
qual a ação dos seus promotores, e de que modo
contribuíu na Revolução de 1820?
Este capítulo tratará a abertura de vários subcapítulos, que retratarão a ação da Maçonaria na
revolução de 1820 e o porquê de tal ter acontecido.

2.1. A ação da Maçonaria na Revolução de 1820
A Maçonaria esteve bastante ligada a esta revolução, apesar de indiretamente. Esteve-o através
de uma organização secreta que já aqui fora falada: o Sinédrio.

Originalmente, o Sinédrio era composto por quatro homens, todos eles maçons: os juristas

Manuel Fernandes Tomás, José Ferreira Borges e José da Silva Carvalho e o comerciante João

Ferreira Viana. Gradualmente o número de membros aumentou e entraram depois: o proprie-

tário Duarte Lessa, os comerciantes José Maria Lopes Carneiro, José Gonçalves dos Santos
Silva e José Pereira de Meneses, o médico militar Francisco Gomes da Silva, o magistrado João

da Cunha Souto Maior, o coronel de Milícias José de Melo de Castro e Abreu, o magistrado
José Maria Xavier de Araújo e o coronel Bernardo Correia de Castro Sepúlveda.

“O Sinédrio não era uma associação maçónica, mas a maior parte dos seus membros

eram maçons e, entre eles, João Maior e Silva Caralho chegaram a ser, mais tarde, Grão-mestres.”(Grainha 1976, 93).

Ao percebermos a quantidade de membros desta organização que pertenciam à Maçonaria,
é-nos impossívelnão pensar que, certamente, tal facto terá influenciado certas ações do Sinédrio, na revolta do Porto. Esta passagem evidência esta suposição:

“É bem sabido como o Sinédrio organizou a revolução de 24 de Agosto de 1820 que,
eclodindo no Porto, acabou por ser secundada por Lisboa em 15 de Setembro, levando
ao triunfo dos Liberais e à tomada de poder pelos maçons. O Sinédrio nãotrabalhou sozinho. Além de obter a colaboração de corpos militares, grupos particulares e indivíduos
sem ligação com a Maçonaria, contou também com a participação das lojas existentes,
nomeadamente a “Segurança Regeneradora”e a “Regeneração», de Lisboa ambas, e de
maçons residentes em Santarém, Coimbra, Figueira da Foz, Aveiro e Porto.”(Marques,
1990, 118).
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Podemos então concluir que a Maçonaria, de facto, teve uma forte influência no passar da história, neste caso, na Revolta do Porto. A sua ação, porém, fora sempre indireta. Nunca desviou

as atenções para si mantendo a descrição visto que, as organizações secretas eram punidas por
lei, e um grande alvo de perseguições.

“ É preciso não esquecer como as cautelas dos sinedristas deviam ser redobradas, pois
estava em vigor a lei que proíbia as associações secretas em Portugal. Pressentiam perseguições, manifestavam hesitações, mas estavam determinados à ação e, assim, com grande realismo, cautela e ponderação, conseguiram aliciar os elementos militares que os
coadjuvariam no pronunciamento.”(Mattoso 2008, 55).

Dito isto, passaremos a analisar a razão que levou a Maçonaria a atuar e apoiar esta Revolta, e

o porquê de não o ter feito em seu nome, com o propósito de entendermos melhor a sua ação
no decorrer da Revolução.

2.2. Qual a razão que levou a Maçonaria a colaborar na Revolução de
1820?
A propósito da ação da Maçonaria na revolta do Porto, surge uma questão relevante a analisar:
a razão de tal ter acontecido.

Através da análise feita, é possível conferir que, em nenhuma historiografia lida para a realização deste trabalho, surgiu esta questão. Por isso, este subcapítudo tem por objetivoanalisar este
assunto e chegar a uma conclusão, relativamente a esta problemática.

Tal como fora já analisado previamente, a Maçonaria atuou na Revolução de 1820, não de

forma direta, mas sim indiretamente, dado que surgiu como apoio para a afirmação dos ideiais
liberais. Apoiou a Revolução com a participação das lojas que ofertaram a devida ajuda, como
descrito por A.H de Oliveira Marques em História da Maçonaria em Portugal – Das origens ao
triunfo, p. 118.

Podemos averiguar que o Sinédrio, mesmo não sendo uma organização maçónica, esta própria
foi fundada por maçons tais como Manuel Fernandes Tomás, José Ferreira Borges, José da Silva Carvalho e João Ferreira Viana e outros que mais tarde se juntaram, cujos nomes já foram
acima referidos, também eram, na sua quase totalidade, membros da Maçonaria.

Incidindo sob este prisma, porque não terá esta agido em seu nome? Porque terá ela apenas
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apoiado uma causa, clamada de Liberalismo, e não terá apresentado a sua frente?
Respondendo às questões colocadas, são perceptíveis alguns dos motivos responsáveis.Ao cha-

marmos o ideário liberal, uma corrente filosófica fundada sobre os ideais da liberdade e da
igualdade, apoiando ideias como o sufrágio censitário, direitos civis, liberdade de imprensa, li-

berdade religiosa, livre-cambismo e a propriedade privada; e ao compará-lo ao ideário maçon,
cujos membros cultivam a humanidade, os princípios da liberdade, a democracia, igualdade,

a fraternidade, o espírito da libertação da mente e o espírito do progresso e da solidariedade,
é evidente a proximidade ideológica existente entre ambos, porém, a Maçonaria, sendo uma

organização secreta, muito mais anciã, perseguida por diversas instituições, teria, certamente,
de tomar as atitudes necessárias de modo a não chamar as atenções para si, no entanto, os

liberais e as suas diversas organizações, tomando o Sinédrio como exemplo, foram do mesmo

modo perseguidas e também estas tiveram numerosas dificuldades em afirmar o seu ideário.

José Mattoso em História de Portugal (p.55) permite-nos confirmar esta afirmação. Portanto,
apenas resta uma questão: porquê? O mais próximo a que podemos chegar, de modo a responder a esta questão, é através desta passagem, presente na histpriografia de A.H. de Oliveira
Marques, passo agora a citar:

“As perseguições de que a Maçonaria portuguesa foi vítima, sobretudo a partir das invasões Francesas, empurraram cada vez mais os “irmãos” para as fileiras antiabsolutistas. É

possivel que algum trabalho de loja começasse então a ser feito sobre temas de natureza
política e que a organização maçónica servisse de capa e de base às primeiras conspirações contra o regime.” (Marques 1990, 28).

Mesmo assim, não é encontrada nenhuma análise a esta matéria, que é de enorme interesse
historiográfico. Infelizmente, concluí-se esta questão que não poderá ser respondida com segurança historiográfica, dado que, como já dito anteriormente, nenhuma resposta a esta per-

gunta se encontra presente nas obras que foram lidas e analisadas com o propósito de elaborar
este trabalho. Tal suscita interesse em saber o porquê de esta informação não ter sido abordada
em obras de cariz historiográfico tão conceituadas, como as que aqui são estudadas.

Posto isto, passamos à abertura de um capítulo que tratará os movimentos e as organizações/
instituições que se opuseram à Maçonaria e ao Liberalismo e de que modo tentaram impedir
a sua divulgação e propagação.
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3. Quais as barreiras que surgiram com o
propósito de impedir a divulgação dos ideais maçónicos?
Neste capítulo serão apresentados todos os adversários da Maçonaria, e serão analisadas as
suas ações de modo a impedirem a sua difusão pelo país.

3.1. Os opositores
Dizer que a Maçonaria não estava ligada à religião está errado. A crença em Deus foi timbre da Maçonaria setecentista e oitocentista portuguesa, quer nos discursos e nos juramentos
feitos em loja ou nas declarações prestadas aos inquisidores, sempre se afirmou a firmeza na

fé cristã (católica ou protestante). Há vários casos, como o de José Liberato que era maçon e
monge no mosteiro de S. Vicente de Fora, que era a sede da Loja-Mãe em Lisboa, por volta

de 1812, segundo o abade José Agostinho de Macedo. “José Liberato, então maçon e monge
neste mesmo convento, que pertencia aos cónegos regulares de Santo Agostinho, (…) confessa
que frequentemente, à noite, vários filiados na Maçonaria aí se reuniam e que estes indivíduos

formavam uma sociedade conhecida entre os outros religiosos pela designação de “Filósofos”.
(Grainha 1976, 87).

Segundo M. Borges Grainha e A.H de Oliveira Marques, o que distingue certos ideais da

Maçonaria com os da Igreja Católica, são apenas certas ideias, como por exemplo a ideia de
tolerância de culto. Esta citação evidência esta afirmação:

“A base da Maçonaria era, e é ainda, a libertação do espírito, o afastamento de todos
os dogmas que não possam ser provados nem discutidos e a prática de princípios demonstrados pela ciência, em substituição das crenças que não têm bases. Estas ideias são
diametralmente opostas às normas da Igreja Católica que, julgando-se a única na posse
da verdade, impõe o seu dogmatismo, exigindo uma obediência cega, e não admite tolerância em matéria religiosa. “Crer ou morrer”, eiso seu lema, que era gritado através das
chamas da Inquisição.”(Grainha 1976, 47).

Foi apenas vinte anos depois da sua formação que a Igreja Católica deu os seus primeiros si-

nais de oposição à Maçonaria, quando o Papa Clemente XII publicou a 24 de Abril de 1738,
a Constituição Apostólica “In eminenti”e atacou severamente, pela primeira vez após 21 anos

de existência, a sociedade dos franco-maçons. Treze anos mais tarde, a 18 de Maio de 1751,
o sucessor deste, o Papa Bento XIV, criticou a tolerância religiosa por parte da Maçonaria, e
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estas foram as suas palavras na Constituição Apostólica Providas:
“Entre os poderosos motivos da proibição e condenação da Franco-Maçonaria enunciados pelo meu predecessor devem-se destacar que, nas sociedades e conventículos deste
tipo, homens de todas as religiões e seitas se associam entre eles e pode-se facilmente
compreender quão grave alteração pode aí receber a pureza da Religião Católica. O outro
motivo refere-se ao pacto estreito e impenetrável do segredo, pelo qual se esconde tudo
o que se faz neste tipo de conventículos.”(Grainha 1976, 49).

Mas, a perseguição direta e bem dirigida contra a Maçonaria, começou realmente com a en-

trada de Pina Manique para a Intendência de Polícia, que tinha mão forte sobre todo o País.
Foi a partir do verão de 1791, que este e a sua Polícia, tomaram medidas para impedir o surto
das ideias subversivas e revolucionárias vindas de França. “As ideias da Revolução Francesa

apavoravam-no e, fazendo questão de não permitir a sua entrada em Portugal, julgava, na
estreiteza do seu espírito, que o conseguiria pelo aprisionamento ou expulsão de todos os
franco-maçons, fautores principais destas ideias. Queria também impedir a circulação de livros

estrangeiros e de jornais e foi mesmo até reclamar a suspensão da Gazeta de Lisboa, o único
jornal ofícial da época.”(Grainha 1976, 68) Durante os vinte e cinco anos da sua Intendência
na Polícia, de 1780 a 1805, as ideias francesas e a Maçonaria, sobretudo desde 1788, foram
perseguidas fustivamente.

“O número de indivíduos estrangeiros e nacionais presos por Pina Manique como jacobinos franco-maçons, durante os vinte e cinco anos da sua Intendência , é considerável.
Mas, no entanto, a Maçonaria desenvolveu-se porque as nossas ideias, geradas pela ciência e pela liberdade, não podem ser sequestradas. Quanto mais elas são perseguidasmais se propagam, e, consequentemente conhecidas, tornam-se queridas, dominadoras e
triunfantes. Esse é o resultado das perseguições de Pina Manique e trouxeram à Maçonaria numerosas vantagens.” (Grainha 1976, 73).

Porém, apesar de todos estes ataques contra si, das perseguições, dos Autos-de-fé, a civilização
avançava, muito influenciada pela Maçonaria, sobretudo já na altura da Revolução Francesa
quando as ideias de liberdade agitaram os povos e os reis absolutos.

Em Março de 1821, já depois da Revolução de 1820, o cardeal-patriarca, o bispo de Olba e

o bispo de Angra recusaram-se ao juramento da Constituição de 1822. A 13 de Setembro do
mesmo ano, a Igreja Católica voltou a manifestar-se quando o Papa Pio VII publica a Cons513

tituição Apostólica Eclesiam a Jesu Christo, na qual condena os Carbonari.9 Aqui estão as
palavras da Constituição Apostólica:

“Deve-se lembrar aqui uma sociedade formada recentemente que fez grandes progressos
na Itália e em outros países e que, embora partilhada em diversos ramos, e sob diferentes
nomes, de acordo com a sua diversidade, é, no entanto, pela comunidade dos sentimentos
e dos crimes e pelo pacto que os liga, verdadeiramente uuma, a sociedade daqueles que se
chamam normalmente Carbonari. Os preceitos de moralidade estabelecidos pela sociedade dos Carbonari não são menos terríveis, embora ela se vanglorie de exigir dos seus
secretários o amor e a prática da caridade e de todas as outras virtudes… Ela ensina que é
permitido matar aqueles que violarem o juramento de guardar segredo; e embora Pedro,
o príncipe dos Apóstolos, ordenasse aos cristãos que se submetessem, por amor de Deus,
ao rei como chefe de Estado e aos governadores como delegados do rei, embora Paulo
ordene a submissão aos superiores, esta sociedade, pelo contrário, ensina que é honroso
excitar a sedição para despojar do seu poder os reis e aqueles que governam e ela ousa
chamar a todos tiranos, indistintamente…”(Grainha 1976, 49-50)
A próxima atitude por parte da Igreja, só viera a ser uns anos mais tarde, já em 1825, por parte

do Papa Leão XIII, quando este publicou a 13 de Março a Encíclica Quo Graviora, relativa-

mente à questão da entrada da Maçonaria nas Universidades e nas cátedras dos Liceus. Porém,
esta atitude já não dispõe de muita relevância para o fulcro do trabalho, que pretende centrar-se na ação no decorrer da Revolução Portuense.

Para além da Igreja Católica como opositora, existiam também os conspiradores contra o regime liberal, impetuosos defensores do absolutismo. Segundo o historiador José Mattoso,

“(...) em Lisboa, na Rua Formosa, situou-se uma oficina tipográfico, que serviu de ponto
de encontro a um grupo de conspiradores contra o regime liberal. Em Abril de 1822
foram denunciados e acusados de planear a dissolução das cortes, com a convocação das
antigas, a deposição do reio, e sua substituição pelo infante D. Miguel, e até o provável
assassinato de alguns vintistas (…). Denunciados os seus planos, os conspiradores foram
presos e os exemplares da proclamação apreendidos.”(Mattoso 2008, 65).

A rainha D. Carlota Joaquina e o infante D. Miguel foram os principais interventores e
apoiantes dos movimentos contra-revolucionários, que mais tarde veio a manifestar-se pelas

revoltas Vila-francadaque se deu de 27 de Maio de 1823 a 3 de Junho desse mesmo ano, e pela
9. Fação mais radical da Maçonaria.
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Abrilada que teve lugar em Abril de 1824.
Segundo as leituras realizadas, e como podemos observar nesta breve contextualização acerca
dos opositores à Maçonaria, eda ação destes mesmos, é possível concluir que durante a manifestação da Revolução vintista, não são nítidos quaisquer manifestos por parte dos acima men-

cionados. Aliás, é de relevar uma passagem presente na historiografia dirigida pelo historiador
José Mattoso, passo a citar:

“Em 1820, Beresford, regressando do Brasil, é impedido de entrar em Portugal pelo novo
governo saído do movimento revolucionário de Agosto.”(Mattoso 2008, 54)

A partir desta citação, é-nos possível concluir o quão forte foi esta Revolução e as suas personagens, que levaram ao impedimento da entrada de um dos auxiliares militares ingleses mais
influente em Portugal, reconhecido pelo Governo português, e, certamente, a Revolução de 24

de Agosto de 1820, terá sido forte o suficiente para impedir uma conspiração por parte dos
restantes adversários.
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CONCLUSÃO
Este é o culminar de um estudo minucioso que exigiu uma análise e uma reflexão profunda
sobre esta matéria. Foram analisados aqui a origem da Maçonaria e a sua ação durante a

Revolução Vintista, e quais foram os opositores a esta organização. Tal estudo permite-nos
responder às questões e chegar a estas conclusões:

Primeiramente, observámos quais as origens da Maçonaria, e concluímos que o seu surgimento em Portugal deu-se através de influências estrangeiras, destacando as inglesas.

Em segundo lugar, atentámos a ação da Maçonaria em Portugal, conferindo que esta agiu
sempre em segundo plano, considerando que a maior parte dos fundadores, e, mais tarde, os

membros do Sinédrio, que foi a organização que mais destaque teve na Revolução Vintista,
eram maçons. Tal, sem dúvida influenciou as ações deste grupo, a partir do momento em que

observamos que a Maçonaria auxiliou através da disponibilização das suas Lojas e outros re-

cursos. Isto leva-nos para outra questão, no âmbito de compreender quais foram as razões que
levaram a Maçonaria a apoiar este ideal, denominado de Liberalismo, e não ter iniciado a Rev-

olução em seu nome. Apoiando-nos ideologicamente, após uma breve análise e comparação,
são evidentes as semelhanças ideológicas entre o ideário liberal e o ideário maçon. Podemos

justificar esta parceria devido à lei que pune as associações secretas, porém, não era o Sinédrio
considerado uma organização secreta? Será que houve outros motivos que justifiquem esta
união?

Nenhuma conclusão poderá ser obtida através de fundamento historiográfico, visto que, das
obras estudadas para realizar este trabalho, nenhum autor mencionou esta problemática.

Por fim, foi estudada a oposição à Maçonaria e que ações ocorreram de modo a combatê-la.
Daqui, tirámos como principais adversários membros da Igreja Católica e, mais tarde, após a

Revolução de 1820, grupos absolutistas, referenciando duas personagens históricas que apoiaram estes grupos e causas, D.Miguel e sua mãe, D. Carlota Joaquina.

Reparámos também, no facto de não ter havido qualquer resposta por parte destes opositores
no período da Revolução, o que nos faz concluir que a sua ação foi muito forte, que chegou a
impedir a entrada do General Beresford em Portugal.
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Concluímos, finalmente, este estudo que nos permite dizer que a Maçonaria teve, de facto,
um papel muito influente na Revolução Vintista, mesmo que tenha agido sempre de forma

indireta, apoiando um ideário que transformou a visão política, social, económica e filosófica
do mundo.
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