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O Memorial Secreto de Franco Nogueira 

 

(documento publicado pelo jornal “Público” nos dias 25 e 26 de Abril de 1993) 

Franco Nogueira, ex-embaixador de Portugal nos Estados Unidos 
e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, recentemente 
falecido, foi uma das figuras de proa do antigo regime detidas após a 
eclosão do 25 de Abril de 1974. Depois de uma estada, relativamente 
curta, na prisão de Caxias, seguiu o exemplo de muitas dessas figuras, 
refugiando-se em Espanha. Personalidades influentes da época garantem 
que o conseguiu a troco de um documento, classificado de 
confidencialíssimo, entregue ao Movimento das Forcas Armadas, logo 
após a saída de Franco Nogueira da cadeia mais conhecida dos 
opositores da ditadura. Dificilmente se conseguirá, hoje, julgar com 
exactidão a importância desse documento na evolução dos 
acontecimentos. Mas o texto, até aqui mantido inédito, existe e o 
PÚBLICO está em condições de o revelar. Embora não na sua totalidade, 
já que se desconhece o paradeiro da ultima página desse memorial 
confiado há 19 anos a um tenente do MFA. Devido à extensão do texto, 
concluiremos a sua publicação na edição de amanhã. 

 

Memorial para o Sr. Tenente (...)  

 I - Política americana 

De forma geral, as potências, seja qual for o seu regime interno, têm 
uma política externa que segue linhas tradicionais, quase constantes, porque 
correspondem a interesses imanentes: podem variar no pormenor, na 
terminologia que usam, nos supostos ideais que servem e nos valores que 
empregam, e tudo isso para melhor adaptação a circunstâncias diferentes; mas a 
substancia dessa politica, no que tem de profundo e nos seus objectivos, 
permanece quase inalterável, muito embora em certas épocas, e durante 
períodos transitórios e historicamente breves, possa dar a impressão de grandes 
mudanças. 

Exemplo típico da actualidade: a amizade franco-alemã. Esta 
colaboração entre a Franca e a Alemanha apenas disfarça a rivalidade de 
sempre, tão intensa hoje como no passado; e somente tem sido viável na base de 
uma partilha da Alemanha, que foi o constante sonho francês mas que, em 
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termos históricos, tem de ser considerada como destinada a desaparecer para 
dar lugar à reunificação — e então o velho antagonismo virá à superfície. 

Mas o que de forma geral sucede com as potências não sucede ainda 
completamente com os Estados Unidos da América. País relativamente novo, 
não encontrou ainda os caminhos de uma política externa estável: e isso porque 
o império americano, afirmado no plano internacional na sequência de uma 
guerra global, tem estado, nesta matéria, dividido contra si mesmo. Daí as 
oscilações entre duas tendências opostas: o isolacionismo e o intervencionismo. 

O primeiro corresponde praticamente à filosofia do partido 
republicano; o segundo encontra a sua base no ideário do partido democrático. 
Não se pense, todavia, que aquelas tendências opostas traduzem objectivos 
opostos. Não. O isolacionismo republicano significa que o imperialismo norte-
americano escolhe, para se impor, a pressão política, a agressividade comercial, 
o domínio de posições económicas e financeiras, o controlo de matérias-primas 
nos países e áreas que interessam aos Estados Unidos. 

O intervencionismo democrático, sem embargo do seu apregoado 
pacifismo e da constante proclamação dos ideais de colaboração internacional e 
fraternidade entre os povos, recorre a meios militares para impor a vontade 
norte-americana e defende, e expande os interesses económicos ou estratégicos 
dos Estados Unidos. Citem-se, neste particular e apenas para focar tempos 
recentes, as guerras da Coreia e da Indochina. Daí o provérbio entre os norte-
americanos: os democratas começam as nossas guerras, os republicanos põem-
lhes termo. 

Desta diferença de métodos de afirmação do imperialismo americano 
decorrem também algumas diferenças formais: quando estão no poder os 
republicanos, os Estados Unidos, nos seus contactos e negociações com os 
outros países, são mais respeitadores das aparências, dos tratados em vigor, das 
normas internacionais, digamos até das boas maneiras e das susceptibilidades 
de terceiros; quando estão no poder os democratas, as posições americanas são 
mais brutais, mesmo implacáveis, e não hesitam em recorrer à ameaça da força 
ou ao seu emprego se necessário. Em qualquer caso, e com maior ou menor 
suavidade, os objectivos são idênticos. 

Finalmente, e como não encontraram ainda as suas linhas constantes de 
actuação, a política externa americana caracteriza-se por objectivos a longo 
prazo servidos por uma visão limitada e estreita a curto prazo. Por isso, pode 
ter hoje um propósito e desencadeia uma campanha em sua defesa, e dentro em 
breve um propósito oposto e promove campanha inversa da primeira. Daí as 
pressões contraditórias que, num período relativamente escasso, podem exercer 
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sobre terceiros. (No espaço de cinco ou dez anos passam da política de Estados 
Unidos da Europa para a política de uma Europa de Nações, etc.) Daí ainda a 
paralisia de que parecem ficar possuídos perante acontecimentos inesperados 
que, sendo graves e lesivos dos interesses americanos, vão justificar no entanto 
uma guerra global. Foi o caso, para dar um exemplo, do avião militar 
americano derrubado pela Coreia do Norte: ao Governo de Washington não 
ocorreu nenhuma forma de reacção adequada ao acontecimento. Dir-se-ia que 
os Estados Unidos, não tendo sido capazes de impor no mundo uma paz 
americana, apenas são capazes de fazer uma guerra geral. Por isso escolhem ou 
adoptam sucessivas políticas que não conduzem a nada, do ponto de vista 
americano. Exemplo: a política de retaliação maciça de Foster Dulles. Como tal 
politica apenas se justificava perante um ataque maciço, não se verificando este 
tornava-se inoperante aquela: e foi o que sucedeu. 

E actualmente são numerosos os impasses em que Washington se 
encontra. Entusiastas das Nações Unidas quando instrumento social da sua 
política (e então os EUA entendiam que todos deviam aderir à ONU), os 
americanos não sabem hoje o que hão-de fazer da organização de Nova Iorque, 
uma vez que esta deixou de servir os seus interesses nacionais. E outros 
exemplos se poderiam multiplicar. Por último, pode talvez afirmar-se que o 
actual secretário de Estado, Henry Kissinger, concebe a politica externa e 
internacional em termos de habilidade pessoal e de encontro de fórmulas. Dir-
se-ia que para Kissinger a conduta da política internacional tem qualquer coisa 
de prestidigitação ou acrobacia. Consta que se inspira em Metternich, 
Talleyrand e Castlereagh. Pode ser. Simplesmente, os princípios daqueles eram 
concebidos em função da Áustria, França e Inglaterra e não servem para os 
Estados Unidos. Kissinger quererá dizer que se inspira no estilo daqueles três 
homens, mas o estilo é apenas a roupagem para um conteúdo — e é por isso, 
por falta de conteúdo, que a diplomacia de Kissinger é só estilo: estamos 
sempre a espera que do seu chapéu alto surja a pomba branca. Mas o mundo 
não é um circo, e os homens de Estado dos outros países não têm, ou não se 
deve presumir que tenham, a ingenuidade nem a disponibilidade crítica de 
espírito do espectador de circo. 

De tudo isto se poderá concluir não ser isenta de riscos graves a politica 
dos EUA: e isso porque, numa situação de desespero, podem não hesitar em 
recorrer ao uso de forca — e têm muita força. 

No que respeita a Portugal, e nos últimos 15 ou 20 anos, qual tem sido a 
politica dos Estados Unidos e como poderá caracterizar-se? 
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Pode dizer-se que foi de moderação, de compreensão, mesmo de apoio, 
durante o período da Presidência de Eisenhower. O imperialismo americano, 
orientado pelo partido republicano, era então conservador nos seus métodos, 
respeitador da legalidade, observador das fórmulas tradicionais, atento às 
solidariedades entre aliados. Eram cordiais as relações entre Portugal e os 
Estados Unidos no piano bilateral; e o mesmo se poderia dizer no plano mais 
geral da aliança NATO. Quando, a partir de 1955-56 surgiu o problema africano 
no tablado multilateral das Nações Unidas, o Governo Eisenhower determinou-
se por razões que, não sendo propriamente portuguesas, favoreciam no entanto 
a tese então defendida por Portugal. Eram: o respeito pela interpretação 
rigorosa, em termos exclusivamente legais, das normas da carta da ONU — 
acatamento da jurisprudência até então adaptada pela Assembleia Geral; 
importância dada à coordenação entre os países da NATO para conter a politica 
russa; convicção de que a tese portuguesa era favorável aos interesses 
americanos, económicos e estratégicos; domínio da ONU pelos Estados Unidos; 
denegação das teses contrarias defendidas pela União Soviética, que se baseiam 
numa interpretação política da carta da ONU. 

Com a posição americana nesta matéria alinhavam, aliás, as grandes 
potências europeias e a maioria dos latino-americanos. Mercê deste 
condicionalismo, e do seu bom aproveitamento processual e parlamentar e 
pelas delegações portuguesas, entre 1956 e 1960 foram evitadas votações na 
Assembleia das Nações Unidas — e até se obtiveram votações favoráveis. 
Mudou por completo o quadro com o acesso de Kennedy à Presidência dos 
Estados Unidos. Era o triunfo do partido democrático, e com este reentram em 
cena os métodos de rudeza, de agressividade, de imperialismo descarnado. Não 
era outra coisa a política da "Nova Fronteira": alargar por qualquer forma as 
"fronteiras" políticas, económicas e estratégicas dos Estados Unidos. 

Nunca como então foi negado o imperialismo americano: os 
representantes de Washington esfalfavam-se a repetir que os Estados Unidos 
não ambicionavam um centímetro quadrado de território alheio. E era verdade. 
Mas nunca foi tão áspero aquele imperialismo; os instrumentos imperiais é que 
eram outros: a Aliança para o Progresso, como penetração na América Latina1; 
o "Corpo de Paz", como penetração em África; a farsa da Força Nuclear 
Multilateral, como domínio da NATO: e a aventura da guerra da Indochina, 

                                                           
1
 Está calculado que por cada dólar emprestado os americanos receberam três, ou seja, um lucro líquido de 

dois dólares. Está também calculado que, dos 200 mil milhões de dólares com que os EUA contribuíram 
para ajudar o mundo subdesenvolvido, cerca de 180 mil milhões foram em produtos e serviços americanos 
que os países subdesenvolvidos terão de reembolsar. (Nota do Autor) 
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cuja responsabilidade pertence inegavelmente ao Partido Democrata. Como 
resultado de tudo isto, e impulsionado pelos intelectuais de Harvard, Kennedy 
iniciou em todos os domínios uma politica nova em que a audácia se misturava 
com a demagogia, em que a inconsciência dos valores em jogo fazia esquecer os 
interesses americanos a prazo, em que a ausência absoluta de escrúpulos era 
mascarada pela maior hipocrisia e por um maquiavelismo que chegaria a ser 
refinado se não fosse quase infantil. Tudo isto, porém, era apoiado no poderio 
militar e económico dos Estados Unidos, sob a capa da generosidade, do 
altruísmo, do assalto ao fingimento. 

Poucos meses eram passados sobre a posse de Kennedy quando os 
Estados Unidos, a propósito de África, dirigem a Portugal um verdadeiro 
ultimato. Em data que não é agora possível precisar (entre Maio e Junho de 
1961), o embaixador americano procura Oliveira Salazar, por instruções directas 
de Kennedy, e afirma-lhe: se o Governo de Lisboa não se declarar, pública e 
oficialmente, pronto a aceitar o princípio da independência de Angola e se não 
fizer essa declaração dentro de um prazo muito breve, de alguns dias somente, 
as relações luso-americanas assumirão um carácter da maior gravidade, 
declinando o Governo americano toda a responsabilidade pelo que vier a 
acontecer. Salazar diz ao enviado americano que toma nota da comunicação e 
pergunta-lhe se tem mais alguma coisa a acrescentar; e como aquele 
respondesse que não, Salazar levanta-se, dá as boas tardes, e sem mais palavra 
acompanha à porta do gabinete o embaixador atónito. Desde então, e embora o 
Governo americano não tivesse coragem de executar o seu ultimato, foi de 
crescente agressividade a atitude de Washington. 

Entretanto, e antes deste momento agudo haviam deflagrado os 
tumultos de Luanda, dera-se o episódio do Santa Maria2, e haviam-se iniciado 
os ataques de guerrilheiros ao Norte de Angola. E numa reunião do Conselho 
de Segurança a delegação americana pela primeira vez pronunciava-se 
frontalmente e votava contra Portugal. Desde logo se presumiu que tudo isto 
era a expressão da "Nova Fronteira", e a pouco e pouco apurou-se qual fora, no 
plano oculto, a acção de Washington. 

Em síntese, e com provas testemunhais ou documentais reunidas, foi 
possível, sem sombra de dúvida, chegar às conclusões seguintes:  

                                                           
2
 De inicio, Kennedy considerou acto de pirataria a tomada do navio pelo capitão Galvão; mas 24 horas 

depois muda de política e a esquadra americana, que começara por perseguir o paquete, passou a 
"protegê-lo". (N. do A.) 
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a) O Governo congolês da época estava inteiramente dominado pelos 
Estados Unidos;  

b) Quando não queria actuar directamente na África negra, Washington 
utilizava sobretudo o governo tunisino;  

c) A Embaixada dos Estados Unidos em Leopoldeville (hoje Kinshasa) 
trabalhava directamente com os chefes guerrilheiros, aos quais 
fornecia apoio financeiro, político e logístico;  

d) Para não aparecer ostensivamente, o Governo americano servia-se do 
Internacional Rescue Committee, do American Committee on Africa 
e dos missionários metodistas para propaganda antiportuguesa e 
para organizar a sublevação entre a tribo dos bacongos;  

e) Os chefes guerrilheiros bacongos, os delegados americanos na ONU e 
as delegações afro-Asiáticas trabalhavam em estreita cooperação nos 
ataques a Portugal e na preparação dos textos de resoluções que 
depois eram apresentados à votação condenando a atitude 
portuguesa;  

f) Os agentes da contra-propaganda portuguesa nos Estados Unidos 
eram perseguidos pelas autoridades americanas que, além disso, 
forneciam à imprensa elementos para esta os denunciar 
publicamente. 

À medida que o tempo decorria, ampliava-se a hostilidade da política 
norte-americana. São de registar os seguintes aspectos:  

a) Recusa de venda de qualquer armamento e controlo do uso daquele 
que nos fora vendido;  

b) Pressão constante junto de governos amigos e aliados para que 
tomassem também uma atitude inamistosa;  

c) Pressão junto dos governos afro-asiáticos para que isolassem 
Portugal e mantivessem uma agressividade crescente; 

 d) Acção junto da imprensa norte-americana para que esta não 
afrouxasse na sua campanha anti-portuguesa;  

e) Recepção, no Departamento de Estado e a alto nível dos chefes dos 
guerrilheiros;  

f) Como golpe que supunham definitivo, Washington deu 
autenticamente "luz verde" ao primeiro-ministro Nehru para que este 
invadisse e tomasse Goa.  

Como todos estes pontos são afirmados de forma abstracta, convirá dar 
alguns exemplos concretos para se medir bem a duplicidade da política americana 
naquele período. Assim, declararam em Lisboa que, se tivéssemos a nosso favor 
alguns governos africanos, Washington também passaria a apoiar-nos; mas quando 
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se apercebiam de que estávamos a ser bem sucedidos nos contactos com um ou outro 
governo de África, logo desencadeavam sobre este uma acção de intimidação que ia 
até à ameaça do corte de todo o auxílio americano. Outro exemplo: quando a 
Alemanha nos cedeu uns velhos aviões americanos, para ela já inúteis e que 
havia comprado ao Canadá, os Estados Unidos "obrigaram" o Canadá a ameaçar 
a Alemanha de um conflito, se esta não anulasse a venda que nos fizera, 
acabando a Alemanha por transigir e ter de ir comprar uns aviões novos em 
Itália que nos vendeu pelo preço dos antigos para honrar a sua palavra. Mais um 
exemplo: o Governo americano declarava que por razões de opinião pública 
interna e internacional não podia votar contra os textos violentos apresentados 
na ONU, embora "lamentasse" que tais textos fossem submetidos a votação; mas 
era a própria delegação americana que preparava esses textos e incitava as 
delegações afro-asiáticas a adoptarem-nos; e vinha depois junto da delegação 
portuguesa dizer que, por amizade com Portugal, conseguira fazer "eliminar" da 
resolução uma frase ou palavra mais ofensiva. E assim por diante. 

Era mais do que óbvio que a política da "Nova Fronteira" tinha por 
objectivo obrigar Portugal ao abandono imediato da África. Esse intuito era 
patente, aliás, para todos os governos estrangeiros que seguiam de perto o 
problema, e por isso mesmo não encontrava eco naqueles que não desejavam ver 
acrescida a influência norte-americana em África. Entre esses governos 
destacavam-se o francês e o alemão, com cujo auxílio sempre foi possível contar; 
e, por outro lado, os países do Leste também não viam com bons olhos o 
alargamento de áreas de influência americana no continente africano e em zonas 
de alto interesse económico e estratégico. Finalmente, perante os próprios 
Estados Unidos, o Governo português tomou a posição de obrigar os americanos 
a serem eles a assumir a responsabilidade de eventuais atitudes drásticas. 

Fazendo ambos os países parte da mesma coligação (NATO), 
Washington só tinha perante a política portuguesa três alternativas: usar a força 
militar e portanto romper a coligação ou fazer-nos concessões; discordar 
somente no plano dos princípios e das teses afirmadas publicamente, mas 
manter-se aparentemente e portanto politicamente passivo e neutral, e isto, em 
si, era já uma concessão. Colocados assim "contra a parede", os Estados Unidos 
oscilavam entre as duas últimas alternativas e, não obstante todas as 
dificuldades criadas (e atrás enunciadas), nunca teriam a coragem de medidas 
ou atitudes extremas. 

Foi esta a situação durante a Presidência de Kennedy. Mas este 
começara a compreender que fora precipitada a sua atitude antiportuguesa e 
que os seus conselheiros de Harvard o haviam impelido por um caminho que, 
afinal, não correspondia aos interesses norte-americanos, e isso porque, na 
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situação de há 12 anos atrás, se os territórios africanos de Portugal deixassem de 
ser Portugueses, não passariam para a esfera de influência e comércio dos 
Estados Unidos. Pouco antes de ser assassinado, Kennedy compreendia o erro e 
confessava que, se reeleito, emendaria a "mão" no seu segundo mandato. Já 
durante os seus últimos meses, muitos pontos de irritação e fricção estavam 
sendo eliminados3. 

De resto, tudo isto estava também ligado às flutuações da política 
internacional quanto ao Congo (actual Zaire), consoante uns ou outros, depois 
do assassinato de Lumumba, apoiavam Adoula, ou Gizenga, ou Kasavubu, ou 
Tshombé, ou de novo Adoula e depois Mobutu (este ultimo sempre muito 
ligado a Washington). (Porque, seja dito entre parêntesis, na África negra são 
muitos os que mandam, mas de todos quem menos manda são os negros.) 

Com a Presidência de Lyndon Johnson houve alterações profundas na 
política africana dos Estados Unidos. Por um lado, a personalidade do novo 
Presidente: era um homem do interior, um político saído das fileiras do 
Congresso, um homem mais interessado nos problemas internos do que no 
palco internacional. A "Nova Fronteira" sucedia à "Grande Sociedade". Por outro 
lado, começavam a tornar-se patentes os resultados funestos da política externa 
de Kennedy. A crise de Cuba não se resolvera a contento de Washington; como 
consequência do anticolonialismo, dera-se a entrada maciça de nações do 
Terceiro Mundo na ONU, e estas escapavam ao controlo dos Estados Unidos, 
sem embargo destes julgarem que, por haverem contribuído para o seu surto, as 
mesmas nações lhes ficariam gratas; a guerra da Indochina agravou-se, e dividia 
a sociedade americana contra si própria; a aliança da NATO sofria os 
sobressaltos resultantes de dificuldades económicas e da atitude francesa, e o 
facto não deixava de se repercutir nos embaraços americanos; e, por último, os 
conflitos entre as novas nações africanas, os sucessivos golpes de Estado em 
quase todas estas, a convicção que começava a definir-se de que a África 
principiava a ser vítima do neocolonialismo — tudo isto moderava a virulência 
do anticolonialismo. E a Administração do Presidente Johnson não deixava de 
reflectir esse clima. 

No que tocou a Portugal, a política Johnson, se comparada com a 
politica Kennedy, poderá talvez caracterizar-se em síntese por:  

                                                           
3
 Foi assim que Holden Roberto (educado por metodistas americanos e protegido, a pedido americano, 

pela Tunísia, que lhe concedeu passaporte emitido em nome de Joe Gilmore deixou a pouco e pouco de ser 
recebido no Departamento de Estado. Por outro lado, e por essa altura, começaram os americanos a dar 
atenção a Jonas Savimbi, com quem estabeleceram os seus primeiros contactos. (N. do A.) 
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a) Muito menos frequentes e muito mais vagas e abstractas declarações 
de princípios que fossem contrários à politica portuguesa de então;  

b) Menor apoio aos grupos guerrilheiros, tanto no plano político como 
no plano financeiro e militar;  

c) Menor intervenção das organizações americanas que, supostamente 
privadas, conduziam no exterior a política do Departamento de 
Estado ou da CIA, sem estes directamente responsabilizar;  

d) Satisfação de alguns pedidos Portugueses em matéria de 
fornecimentos militares;  

e) Afrouxamento da oposição na ONU;  
f) Nítida diminuição das campanhas de imprensa contra Portugal;  
g) Muito menor pressão junto de terceiros governos no sentido de os 

levar a ser hostis a Portugal. 

Para além destes aspectos, que respeitavam directamente a Portugal, os 
Estados Unidos começavam também a sentir as dificuldades e até a 
impossibilidade do sistema imperial ideado na era Kennedy. Afinal, verificavam 
que o poderio americano não era ilimitado e não conseguia estar presente com 
igual força e eficácia em toda a parte; a política de alianças, imaginada por 
Dulles para assegurar apoios em todo o mundo, traduzia-se numa falência; a 
ideia de que os Estados Unidos, seguindo políticas contraditórias em diferentes 
áreas, conseguiam que todos os países fossem amigos e até satélites à custa de 
muitos dólares mostrava-se falsa e até infantil. De tudo começava a dar-se conta 
a opinião pública americana. O afastamento brutal de Johnson e o retorno do 
Partido Republicano ao poder na Casa Branca significava que as legiões romanas 
regressavam ao lar. 

Fechava-se uma época: passava-se à "détente", ou seja, a negociação de 
umas Tordesilhas internacionais em escala mundial. E era também o abandono 
realista dos mitos da era Kennedy: o governo mundial, o auxilio económico 
americano a todos como garantia de progresso e paz universal, o desarmamento, 
a liberdade individual assegurada em toda a parte — tudo, evidentemente, sob a 
égide americana. De novo, com os republicanos, se abandonavam os "slogans" 
idealistas—ou pseudo-idealistas — e se retomava a tradição de um realismo 
pragmático. 

 

II — A Base das Lajes 

São conhecidos os antecedentes. Durante a guerra de 1939-45, e perante 
os bem sucedidos ataques dos submarinos germânicos, os Estados Unidos 
tomaram a decisão de ocupar militarmente uma das ilhas dos Açores. 
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Conhecedor da resolução americana, Churchill deu-lhe o seu apoio; mas Eden4 
opôs-se ao emprego de força antes de se saber qual a reacção portuguesa a um 
pedido que, em nome da aliança luso-britânica, fosse feito a Portugal pela 
Inglaterra para uso de uma base no arquipélago. Feito o pedido em Lisboa pelo 
embaixador Campbell, com invocação do velho Tratado Luso-Britânico de 1373, 
Salazar anuiu prontamente em princípio, e foi concedida depois de negociação 
delicada uma base a Inglaterra, autorizando-se o seu uso para americanos 
também. Posteriormente, o uso da base, através de novas negociações, foi 
reservado aos Estados Unidos. 

Foi sempre considerada a concessão feita por Portugal como serviço à 
causa dos Aliados, durante a guerra, e sobretudo à luta no Extremo-Oriente, 
sendo essa a contribuição prestada por Portugal à libertação da Terra; e depois 
como colaboração portuguesa na defesa do Atlântico Norte. Nunca foi, porém, 
uma base NATO, mas apenas para uso americano. Mais importante ainda: 
juridicamente, legalmente, ficou sempre bem especificado que se tratava da 
mesma base portuguesa, de completa e exclusiva soberania portuguesa, onde as 
forças americanas somente beneficiavam de facilidades autorizadas por 
Portugal em condições precisas e bem delimitadas. Este ponto é capital: aos 
americanos nenhuns direitos ou prerrogativas foram concedidos que suponham 
a ideia de soberania, ou jurisdição ou condomínio. 

Essas facilidades foram objecto de acordos periódicos que regulavam 
minuciosamente todos os aspectos: militares, políticos, jurisdicionais, 
financeiros, etc. Como as facilidades concedidas aos americanos nas Lajes eram 
consideradas contributo português ao esforço de guerra aliado e depois como 
cooperação na defesa do Atlântico Norte, nunca foi invocada a hipótese de uma 
renda a pagar pelos Estados Unidos. Mas quando a política americana, na 
Administração Kennedy, se tornou frontalmente hostil, e por essa altura 
expirou o acordo em vigor, todo o problema foi então revisto. 

Segundo os peritos militares, tanto em tempo de paz como de guerra, a 
Base de Lajes, não obstante os progressos da arte da guerra e do armamento, 
continuava a ser de fundamental importância para os Estados Unidos. Partindo 
deste parâmetro, o problema que se apresentava e havia que resolver parecia 
ser este: deveria ou não ser renovado o acordo luso-americano? No caso 
afirmativo, em que termos? No caso negativo, quais as possíveis reacções 
americanas? Essas questões eram da mais grave complexidade e delicadeza. 

                                                           
4
  O autor refere-se a Sir Robert Anthony Eden que na circunstância referida desempenhava funções de Secretário 

de Estado dos Negócios Estrangeiros no governo Britânico. 
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Se o acordo fosse renovado, haveria que procurar impor cláusulas 
políticas (cessação da política inamistosa dos americanos), financeiras 
(pagamento de uma renda substancial), militares (condicionamento do uso da 
base). Mas ainda que os americanos aceitassem estas cláusulas, outra 
consideração era de formular: a renovação do acordo representava a 
consolidação jurídica e política da posição americana, e como a renovação teria 
de ser feita por períodos longos (vinte anos pelo menos), os americanos, seguros 
dos seus direitos firmados em tratado, sentir-se-iam mais livres de actuar contra 
Portugal pelos mesmos meios (mais ou menos clandestinos) até então usados. 
Deste ponto de vista, tudo parecia portanto aconselhar que se dissesse aos 
americanos, pura e simplesmente, que saíssem das Lajes. Mas nesse caso, quais 
as reacções americanas? Estava então em jogo a capacidade americana de um 
acto brutal: não seria de excluir que Washington ocupasse militarmente toda a 
base e se instalasse a título de facto, sem quaisquer limitações legais ou 
políticas. 

Tudo ponderado, foi tentada uma negociação exploratória Mas logo se 
compreendeu que os Estados Unidos desejavam renovar o acordo nos termos 
anteriores, talvez aceitando uma cláusula financeira de quantitativo ridículo; 
mas o que pretendiam acima de tudo era a consolidação de uma situação legal 
na base. No mais, não estavam dispostos a qualquer concessão, e colocavam-se 
nesta posição tipicamente imperial: o uso da base pelos americanos era um 
serviço prestado à Aliança, e portanto a Portugal também; todo o problema 
tinha de ser visto no quadro político e geográfico da NATO; e se Portugal 
pretendesse contrariar a politica americana noutras áreas — mesmo nas áreas 
portuguesas —, Washington entendia que o facto constituía acto hostil aos 
interesses norte-americanos! 

Nestas circunstâncias, e até ao início da Administração Nixon, afigurou-
se inegociável um acordo satisfatório, e foi julgado preferível nada negociar, 
deixando os americanos numa situação propositadamente precária, tanto no 
plano legal como no político. Pensou-se, e os acontecimentos pareciam 
confirmá-lo, que uma tal situação era o único discurso possível para uma 
atitude mais drástica dos americanos. Estes não queriam assumir 
compromissos, nem abandonar a base; mas também não queriam, levando 
longe de mais a sua hostilidade, empurrar-nos para uma situação em que 
fôssemos obrigados a expulsá-los e eles a cometerem uma agressão para não 
serem expulsos. Estas eram as coordenadas do problema da base de Lajes. 

Todavia, e para além destes, há outros aspectos polémicos da maior 
gravidade. Historicamente, os americanos têm o fascínio dos Açores: 
apoderarem-se do arquipélago é uma constante do pensamento dos Estados 
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Unidos, que já remonta ao século XIX. (Foi para contrariar um pouco a 
influência americana que nas Flores se concederam facilidades aos franceses, o 
que profundamente irritou os Estados Unidos, tanto mais que foram apanhados 
desprevenidos.) Aquele pensamento americano pode conduzir Washington a 
tentar empreender no arquipélago uma acção política, apoiada em poderosos 
meios financeiros e de propaganda, de consequências imprevisíveis. Mas este é 
ponto que transcende os propósitos deste apontamento. 

 

III — China e Macau 

Na altura de maior tensão entre Portugal e os Estados Unidos, a 
República Popular da China, que, por seu lado, estava também em aberta 
hostilidade com Washington, não tinha ainda relações com os países ocidentais 
de uma forma geral, e, por outro lado, atravessava uma crise aguda de 
abastecimentos e transportes marítimos. Deveria interessar ao Governo de 
Pequim, por consequência, o estabelecimento daquelas relações com governos 
do Ocidente europeu, designadamente da NATO, e, entre estes, com os que 
estivessem em piores termos com os americanos. Se Pequim abrisse relações 
com Portugal, membro da NATO e oficialmente aliado dos americanos, era 
uma "bofetada" na política de Washington; por outro lado, Portugal tinha 
possibilidade de fornecer certas matérias-primas alimentícias (oleaginosas, 
açúcar, café, etc.) de que Pequim tinha urgente necessidade; e finalmente 
podíamos receber nos portos de Moçambique navios mercantes chineses e 
abastecê-los de combustível. Do ponto de vista português, o estabelecimento de 
relações com Pequim, além de vincar a nossa independência perante 
Washington e a NATO, poderia trazer vantagens à nossa posição no plano das 
Nações Unidas, e sobretudo aos nossos contactos com o Terceiro Mundo. Por 
absurdo que parecesse, imaginado o "golpe", foi resolvido tentá-lo. 

Por intermédio de um personagem chinês de Macau, influente em 
Pequim, foi feita uma primeira sondagem, precisamente chamando a atenção 
para o quadro político acima, e sublinhando os benefícios recíprocos. Desta 
abordagem, embora ainda vaga, foram positivos os resultados: Pequim estava 
disposto a estudar o assunto. 

Por outra via, fez-se outra sondagem. O Sr. Chou En-Lai realizou por 
esta ocasião uma viagem política na África do Norte. Apurou-se que 
concederia, num dado momento, uma importante conferência de imprensa. Por 
intermédio de um jornalista francês amigo, entrou-se em contacto com outro 
jornalista americano — Edgar Snow, homem de confiança dos chefes chineses, e 
que havia acompanhando Mao Tsetung na "Longa Marcha" — e combinámos 
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com Snow algumas perguntas a formular a Chou En-Lai, com o acordo prévio 
deste. Estava a China disposta a abrir relações diplomáticas com os países 
europeus ocidentais? A resposta afirmativa de Chou En-Lai — "a China estava 
pronta a estabelecer relações com todos os países ocidentais" —, Snow 
perguntaria se esta resposta incluía Portugal. E Chou En-Lai replicaria: "Eu 
disse todos os países ocidentais." E assim se passaram as coisas efectivamente. 
(O texto da entrevista foi publicado no jornal "New York Times".) Deste modo 
estava desimpedido o caminho para uma terceira diligência: saber se Pequim 
estava pronto a receber um emissário português, confidencial, secreto, mas com 
poderes para discutir o estabelecimento de relações e eventualmente o texto de 
outros acordos que interessassem aos dois países. Nova sondagem foi feita por 
intermédio de Macau: e a resposta foi claramente afirmativa. Restava escolher o 
emissário. O "golpe" estava praticamente consumado. 

(Alguma coisa transpirou, porque nessa altura o representante da 
Formosa em Lisboa, o embaixador dos Estados Unidos, um jornalista 
estrangeiro numa conferência de imprensa, e a revista americana "Newsweek" 
aludiram ao assunto, ao perguntar "o que havia".) E o emissário a escolher teria 
de ser, além de desembaraçado e habituado a missões confidenciais, um 
indivíduo particular e cuja deslocação não despertasse as atenções. Salazar 
sugeriu o engenheiro Jorge Jardim. 

Chamado de urgência a Lisboa, prevenido Pequim da próxima ida de 
Jardim, começou este a ser instruído sobre a sua missão, que aceitou com 
entusiasmo. Com instruções já assentes, viagem marcada, Pequim avisado, tudo 
estava pronto. Neste preciso momento, Oliveira Salazar recua. Alguma coisa 
transpira, a extrema-direita e alguns meios da União Nacional devem ter 
protestado fortemente: e Salazar — confessando ter receios da reacção interna 
— fez suspender tudo e anulou o que se havia feito. O "golpe", que poderia 
considerar-se um interessante trabalho político-diplomático, e oferecer boas 
perspectivas para a política externa portuguesa, foi frustrado. Pequim não 
"disse" nada, nem fez perguntas. Não reagiu. 

Não reagiu — naquele momento. Mas nós havíamos feito a China 
"perder a face"; e isso, no Oriente, é grave e imperdoável. A reacção chinesa 
surgiu tempos depois. Deflagraram tumultos "inexplicáveis" em Macau. 
Durante algumas semanas é o caos na cidade, sem razão aparente. A 
comunidade chinesa manifesta-se e, por intermédio do personagem que fora o 
intermediário inicial, Pequim faz-nos saber que "exige" a demissão de alguns 
oficiais: comandante militar, comandante da polícia, algumas autoridades mais. 
Há a ameaça de corte de víveres a Macau, produz-se um certo escândalo 
internacional, Pequim dá a entender que fará Macau "apodrecer" se não lhe 
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dermos satisfação. Para evitar essa humilhação, houve que ceder às exigências 
chinesas, e tudo voltou à calma — depois de umas negociações realizadas em 
Cantão, onde os nossos delegados eram a princípio tratados com olímpico 
desdém. 

Nota curiosa, que comporta a sua lição: os chineses nunca ofenderam 
directamente os símbolos da soberania portuguesa — o governador Nobre de 
Carvalho e a bandeira nacional — e deram a perceber que não queriam tomar 
Macau, cuja existência lhes é conveniente. Mas quiseram fazer-nos pagar o 
nosso recuo, impondo a exoneração e a irradiação de oficiais cujas culpas eram 
nenhumas. Quanto a Macau em si, a China devia perceber que não tinha os 
mesmos "complexos" que a Índia, e que, com porto franco e desde que Pequim 
pudesse actuar na cidade com alguma liberdade, o "statu quo" de Macau até lhe 
era benéfico. E mais: se nem mesmo com Hong Kong se sentem muito 
"afrontados", como se sentiriam com Macau? 

 

IV — Cabo Verde, São Tomé, Timor 

No ângulo de visão deste apontamento, o problema de Cabo Verde é 
geopolítico. Pela sua posição, o arquipélago constitui:  

a) Um porta-aviões indestrutível que, pelo clima, se mantém 
operacional em todos os dias do ano (ilha do Sal);  

b) Um ponto de interacção e de apoio nas comunicações marítimas e 
aéreas norte-sul no oceano Atlântico;  

c) Uma base aero-naval potencial cujo valor estratégico importa ao 
continente africano, ao continente sul-americano, à navegação aérea e 
marítima leste-oeste no Atlântico Sul;  

d) Finalmente, além de outros possíveis aspectos, assume na 
actualidade relevo especial perante as linhas de navegação dos 
grandes petroleiros que, praticando a rota do Cabo da Boa 
Esperança, ligam o Médio Oriente com o hemisfério americano 
(norte e sul) e com a Europa. 

Este valor de Cabo Verde não é notado apenas nos últimos anos. Pode 
dizer-se que é histórico: há instruções dos tempos de D. João II e de D. Sebastião 
para que, a todo o custo, se mantivessem as ilhas por serem "vitais às 
navegações". Talvez se possa e deva dizer que, perante os novos armamentos 
aéreos e navais e as novas concepções estratégicas de guerra nuclear 
(submarinos atómicos, rampas de lançamento de mísseis, etc.), o valor do 
arquipélago de Cabo Verde apenas fora aumentado. De resto, e para o 
documentar, basta conhecer o interesse que as marinhas de guerra (e depois as 
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forças aéreas) dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e do Brasil desde 
sempre mostraram por Cabo Verde. Muito significativa, neste particular, a 
atenção que o Brasil dedica a Cabo Verde. E tudo isto sublinha a importância do 
arquipélago e, por via dessa importância, a natureza e a multiplicidade das 
forças e interesses que sempre se agitaram em torno dele. 

Não se conhece o quadro militar e politico actual que acaso se desenha 
a propósito de Cabo Verde. Mas não se estranharia que o mesmo fosse intenso e 
complexo. Quem dispuser ou tiver influência em Cabo Verde verá a sua posição 
amplamente reforçada: verdadeiramente, Cabo Verde pode alterar o equilíbrio 
de forças em todo o Atlântico. Do ponto de vista da paz e da segurança, a 
neutralização do arquipélago seria um importante contributo; vê-se com 
dificuldade que isso seja viável se aquele passar para outras mãos que não 
sejam portuguesas. Politicamente, talvez o facto suscite problemas no plano 
externo. Mas ocorrem para os mesmos soluções várias: o exame destas está, 
todavia, para além do escopo deste apontamento. 

Não serão muito diferentes as considerações que se podem formular 
quanto a São Tomé e Príncipe. Muito mais encostados ao recôncavo interior do 
continente africano, não afectam tanto as linhas de comunicação. Mas, 
potencialmente, e em confronto com outras ilhas, constituem posições de alto 
valor. Enfrentando a Nigéria ao norte e o Gabão e os Camarões para leste, São 
Tomé e Príncipe não deixarão de ser objecto de um jogo de forças e de 
influências exteriores a que, por si, dificilmente poderão resistir. As 
considerações que neste pormenor se podem fazer quanto a Cabo Verde 
afiguram-se pertinentes face a São Tomé e Príncipe. 

Pelo que respeita a Timor, aqui é inteiramente diverso o problema. Na 
realidade, e no plano exterior, entram em jogo somente interesses indonésios e 
australianos. Quanta a estes últimos, desde há muito que o Governo de 
Camberra mostrou a sua preocupação pelo destino de Timor. Basta lembrar a 
correspondência oportunamente trocada com sir Robert Menzies. E essa 
preocupação, que é profunda, oscila e gravita entre duas alternativas. Por um 
lado, Camberra gostaria que Timor continuasse como está, porque isso 
representava maior segurança para o Norte da Austrália, dado o nenhum risco 
que para esta viria de um Timor português; mas Camberra tem receio, se apoiar 
Portugal nessa posição, de ser acusada de colonialista. Por outro lado, na defesa 
da autodeterminação e independência para Timor, Camberra teme que esta 
nova e frágil nação caia na influência de um poder forte e hostil à Austrália. 

Ignora-se se houve qualquer evolução no pensamento político dos 
responsáveis australianos; é possível que isso haja acontecido, porque a 
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Austrália, cada vez mais desligada da Inglaterra e dos Estados Unidos, julga ver 
o seu futuro melhor assegurado se se considerar uma potência só asiática. Esta 
visão, contudo, parece ser a curto prazo, sobretudo se Camberra quiser manter 
a todo o preço, como parece ser o caso, a política de uma Austrália branca. 
Nesta hipótese, é de admitir o regresso à concepção anterior. 

Quanto à Indonésia, e ultrapassada a política aventureira de Sukarno, 
dir-se-ia que os seus interesses oscilam entre duas hipóteses: anexação, mas 
Jacarta nem quererá usar a força, nem ser acusada de violência e de 
imperialismo; ou independência de Timor, mas nesse caso Jacarta receará a 
instalação em Timor de uma força económica, política e militar (da Rússia, da 
China, do Japão, ou dos próprios Estados Unidos) que constitua ameaça ou pelo 
menos seja incómoda para a Indonésia. De tudo parece ser de concluir que, 
salvaguardadas as aparências e respeitadas as fórmulas políticas de curso 
internacional actual (referendo politico, consulta às populações, etc.), tanto a 
Austrália como a Indonésia poderiam no fundo preferir o "statu quo". 

Se todo este quadro político está hoje alterado por factores 
internacionais, ignora-se; e também se desconhece se noutros planos a 
manutenção do "statu quo" levantaria problemas para Portugal. Mas num e 
noutro caso, e se isso fosse de conveniência nacional, seriam imagináveis 
múltiplas soluções. O exame destas, todavia, está para além dos objectivos deste 
apontamento.  

 

V — Relações com o Leste 

Todo o problema se levantou a propósito de Cuba. Com a subida ao 
poder do primeiro-ministro Fidel Castro, foram fortes as pressões americanas 
no sentido de Portugal romper relações com aquele país, e na mesma linha 
foram feitas algumas pressões internas. Mas o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros resistiu com a maior firmeza perante Washington, dizendo que 
éramos independentes nas nossas decisões, que tomávamos consoante os 
nossos interesses; e perante os meios internos argumentou-se que se 
reconheciam Estados e não governos (teoria depois mais em "voga" do que 
então) e que o Estado cubano não se alterara com a forma de governo. 
Mantiveram-se relações diplomáticas normais com Havana, e até se negociou 
um acordo comercial e económico, que foi escrupulosamente cumprido por 
ambas as partes. Foi importante esta atitude: abria o caminho para relações com 
outros países de idêntico regime ideológico. 
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E neste plano alguma coisa se tentou e realizou. Missões comerciais e 
económicas, que firmavam acordo de interesse, foram enviadas à Polónia, 
Hungria, Checoslováquia, Roménia. Afigura-se que para o comércio de 
exportação português houve naqueles acordos muita utilidade. 

No plano político, houve a tentativa com a China, frustrada pelos 
motivos atrás indicados. Na mesma altura foi também feita uma sondagem, por 
intermédio de um delegado amigo nas Nações Unidas, junto da Jugoslávia; e o 
respectivo Governo reagiu favoravelmente, pelo menos em princípio. No caso 
de Belgrado, considerava-se que não se tratava de "estabelecer" relações 
diplomáticas mas somente de as "restabelecer" ou "retomar", visto se entender 
que as relações entre os dois países não tinham sido rompidas mas apenas 
suspensas, o que era tecnicamente exacto. Os mesmos motivos que impediram 
o "golpe" com Pequim impediram-no também com Belgrado. Foi um prejuízo 
para a política externa nacional. 

Muito mais tarde, entre 1968 e 1969, visitou Lisboa a titulo privado e 
confidencial o sr. Pertsov, da União Soviética, e que desempenhava altas 
funções no Governo russo (pensa-se que seria adjunto do sr. Kossiguine para a 
Península Ibérica)5. Numa longa entrevista com Pertsov, entre muitos assuntos, 
foi abordada a eventualidade de relações entre os dois países, primeiro 
consulares, depois diplomáticas. De um lado e outro não se excluiu essa 
eventualidade. Desconhece-se se na altura se tentou dar ao assunto algum 
seguimento. 

Nas primeiras reuniões da conferência europeia de paz e "détente", ao 
nível de parlamentares em Helsínquia, também o problema foi abordado com 
várias delegações dos países do Leste. Desconhece-se se algum andamento foi 
dado a tais conversas. 

 

VI - Polícia Politica 

De um trabalho inédito, que contem páginas de memórias, transcrevo 
um capítulo intitulado "A Polícia Política". É o seguinte o texto: 

"Em princípio, sou contra qualquer forma de polícia política. Todos 
quantos tenham espírito liberal, sentido de tolerância, respeito pelas opiniões 
alheias, e sobretudo pela dignidade humana, têm de ser contrários à existência 
de uma polícia política. Uma organização que opera clandestinamente e que 

                                                           
5
 O sr. Pertsov foi durante muitos anos responsável, na secção internacional do PCUS, pela Península 

Ibérica. (N. do A.) 
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usa, na vigilância dos cidadãos, processos ocultos, se são autênticas ciladas, não 
pode evidentemente ter a anuência de qualquer consciência, bem formada, em 
que são pontos fundamentais o sentido da vida privada e a inviolabilidade das 
comunicações entre pessoas. Mas tem de se admitir, por razões de ordem 
prática, a necessidade de uma polícia secreta: não é só a segurança do Estado 
(mesmo o Estado tipicamente demo-liberal tem de ser protegido) que está em 
causa: há que defender os vultos políticos de atentados pessoais, da violência de 
um louco ou de um assassino, ou de um estrangeiro. Todos os países do mundo 
— mas todos — possuem portanto polícias dessa natureza. É uma fatalidade de 
que parece não ser possível escapar. 

Mas o problema não é apenas esse. A questão que verdadeiramente se 
põe é outra. É a de saber se, na sua actuação, a polícia secreta se conforma com 
um quadro jurídico-legal perfeitamente definido e publicamente conhecido, e se 
está sujeita ao controlo de políticos responsáveis perante a opinião, de 
magistrados independentes e de advogados devidamente constituídos. Só 
assim é admissível uma polícia política que esteja severamente cingida por 
prazos legais quanto, a interrogatórios, averiguações, tempo de detenção, e 
estritamente fiscalizada quanta aos seus métodos que não podem ser outros 
senão os autorizados em lei: a violência, a agressão, a tortura física, mental e 
psicológica, são evidentemente processos inadmissíveis e constituem meros 
crimes de delito comum. Neste último caso, e embora isso pareça ser prática 
corrente em sistemas totalitários, nenhuma consciência bem formada pode 
aceitar ou aprovar tais processos. 

Eu vivi no estrangeiro, como já acentuei, entre 1945 e 1950 e entre 1954 e 
1958. E naquele primeiro período, que correspondeu a uma estadia de cinco 
anos no Extremo Oriente, estava privado de correspondência (salvo oficial) com 
Portugal, excepto nos últimos anos em que eram autorizadas cartas de e para a 
família. Não tenho portanto conhecimento do que se poderia ter passado no 
sector policial naquela matéria. Nenhuns ecos chegaram até mim no meu 
segundo regresso ao país. Mas algum tempo depois de aceitar o cargo de 
ministro dos Estrangeiros começaram a circular no estrangeiro, de quando em 
quando, acusações de violências praticadas pela polícia política. 

Essas acusações não eram concretas; e faziam obviamente parte de um 
plano geral de ataque ao Governo português e à sua política africana. Noutras 
ocasiões, era claro que se tratava de propaganda manipulada para obter efeitos 
políticos. Dou um exemplo. Sabia-se no estrangeiro (a censura em Portugal não 
permitia a notícia) que um indivíduo, culpado ou inocente, fora preso pela 
PIDE. Pois bem. Dentro de 48 horas, de Londres, de Paris, de Roma, de 
Bruxelas, e sempre das mesmas organizações, choviam telegramas violentos de 
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protesto e de gravíssimas acusações contra a PIDE; e relatavam a onda de 
indignação que fazia estremecer aquelas capitais. Passados mais três ou quatro 
dias, chegavam novos telegramas, das mesmas associações e redigidas nos 
mesmos termos, de cidades como Marselha, ou Lyon, ou Viena, ou Belgrado, ou 
Atenas; e também nestas cidades se sentira uma onda de indignação idêntica. 
Decorridos uns quinze dias, e exactamente da mesma forma, vinham então 
telegramas de Washington, de Melbourne, do Canadá, etc. e também aí fora 
sentida indignação nos mesmos termos. 

Quer dizer, havia uma central que recolhia a notícia, redigia a forma da 
apresentar e depois, por circular, dava ordens às filiais para apresentarem os 
seus protestos, e estes chegavam com as demoras inerentes ao correio consoante 
distâncias a percorrer. Independentemente de qualquer facto concreto, havia 
aqui uma nítida manipulação de propaganda pré-organizada para obter efeitos 
políticos. Estes protestos e esta propaganda eram no entanto sempre 
transmitidos às autoridades competentes da Justiça e do Interior. 

For outro lado, eu pessoalmente — e afirmo-o sob muita honra — não 
tenho conhecimento de nada. No sistema do governo de então o trabalho real 
era feito entre o chefe do Governo e o ministro individual. Nos Conselhos de 
Ministros, não eram postos problemas de política sectorial, salvo nos casos 
excepcionais dos grandes empreendimentos; e como não havia a 
responsabilidade solidária do gabinete perante outra instituição — um 
parlamento, por exemplo — os ministros actuavam independentemente nas 
suas respectivas pastas, em ligação apenas com o chefe do Governo; e entre 
departamentos discutiam-se apenas problemas pendentes de administração ou 
questões correntes. 

Aliás, e neste particular, tenho dúvidas de que mesmo em governos 
dependentes de assembleias e sujeitos a solidariedade de gabinete, os ministros 
dos Estrangeiros estejam a par do que faz e de como actua a polícia política 
nesses países. Estou absolutamente convencido de que os ministros dos 
Estrangeiros da França, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos não conhecem 
nem são informados das actividades da Policia de Vigilância do Território ou 
do "Deuxieme Bureau" (em França), ou da Scotland Yard na Inglaterra, ou do 
FBI nos Estados Unidos. Era normal, e assim me pareceu, que eu não tivesse de 
ser informado do trabalho da PIDE e dos seus processos de actuação. 

Mas à medida que o tempo decorria tornavam-se mais frequentes as 
queixas, e sobretudo mais concretos os casos apontados. Se eu admitia em 
princípio a necessidade de uma polícia política, já não estava disposto a admitir 
que os seus processos incluíssem a arbitrariedade (presos para além dos prazos, 
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não interrogados nem acusados, privados de advogado, etc.), e a violência e a 
tortura. Eu estava disposto ao sacrifício nacional de defender o meu país no 
plano externo. Não estava preparado, todavia, a que o Governo do meu país 
assentasse numa Kempentai, ou numa Gestapo, ou numa KVG6 a sua política. 
Admitiria uma Scotland Yard: não mais. E quando um dia, num grupo de 
ministros antes de um conselho, se falava da necessidade de melhorar a política 
interna, alguém exclamou: "Qual politica, qual administração! Polícia e lápis 
azul é o que basta." Comentei: se é assim, senhor ministro, estamos todos 
perdidos e sobretudo está o país perdido. 

Comecei deste modo a sentir problemas de consciência. Eu aceitara com 
relutância um encargo de que me desempenhava como de um dever friamente 
cumprido para com a nação; nesse dever não se incluía de nenhuma forma o 
pactuar com os processos de que era acusada a PIDE. Resolvi por isso abordar o 
assunto frontalmente com o dr. Salazar: era ou não verdade aquilo de que se 
acusava a PIDE? Que sistema de fiscalização havia? E era sistema de confiança e 
imparcial? O chefe do Governo mostrava-se tranquilo a esse respeito: não 
excluía um "bofetão" ou outro, mas a polícia não ia além disso. "De resto, 
acrescentava, os ministros do Interior têm indicações rigorosas para não 
permitir abusos, e eu próprio faço permanentes recomendações nesse sentido”. 
Eu não queria duvidar pessoalmente, e não duvidava, da boa fé de Salazar. Mas 
neste particular não me satisfez a sua resposta. 

Acumulavam-se as queixas, apontavam-se casos concretos, existia um 
sentimento geral que deveria corresponder a qualquer coisa. Reflecti madura e 
longamente, e conclui que a questão havia de ser esclarecida de uma forma ou 
outra. E então, pela segunda ou terceira vez, pus a questão de confiança ao Dr. 
Salazar. Ou ele me deixava averiguar, de forma independente, o que realmente 
se passava, ou eu não poderia de consciência limpa continuar a desempenhar as 
minhas funções. Salazar reagiu bem: pois que imaginasse um método de 
inquérito imparcial e não me levantaria obstáculos; além do mais, também 
estava interessado em esclarecer a verdade. 

Pensei longamente no caso. Convenci-me antes de mais de que um 
inquérito nacional, ou uma comissão nacional de inquérito, não serviria os 
meus propósitos: sofreria influências internas e, por outro lado, não seria aceite 
no estrangeiro como genuinamente isenta e imparcial. Continuariam as 
dúvidas, as acusações; e o grave é que, depois de se haver usado um inquiridor 
ou comissão nacional, não se poderia recorrer a um inquiridor internacional, 
sob pena de se admitir o descrédito que a nós mesmos mereciam as conclusões 
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dos nacionais. Só poderia ser, portanto, e para ser eficaz, uma entidade 
internacional. 

Lancei as minhas vistas, colhi as minhas informações, tomei os meus 
conselhos, e fixei-me numa figura inglesa: Lord John Russel of Liverpool. 
Porquê? Era um distinto jurista e advogado britânico; era um homem reputado 
pela sua integridade, serenidade, isenção e incorruptibilidade; e além disso 
desempenhara as funções de acusador inglês nos julgamentos dos criminosos 
de guerra alemães, em Nuremberga. Pareceu-me em consciência feliz a escolha. 
Escrevi a Lord Russel, e expus o que pretendia: inquérito minucioso, rigoroso, 
livre, imparcial aos métodos da PIDE, suas instalações, seus processos policiais. 

Lord Russel aceitou. Mas naturalmente pôs condições: livre acesso a 
todos os locais, à sua escolha, podendo indicar em cada instante que local 
desejava visitar naquele momento; livre acesso a todos os presos; liberdade de 
conversar confidencialmente e a sós com os presos que ele escolhesse, e em 
termos que o assegurassem de que ninguém podia escutar ou registar as 
conversas; e poder trazer Lady Russel e ter um automóvel à sua disposição! 
Aceitei todas as condições de Lord Russel (incluindo o automóvel), e fixou-se a 
data da sua chegada. Apenas nessa altura informei Salazar do que acabava de 
fazer; se o sentiu, não mostrou Salazar qualquer agastamento. E só também 
nesse momento fiz a respectiva comunicação às autoridades portuguesas 
competentes. 

Vem Lord Russel. Conversámos longamente. Fiquei bem 
impressionado com a sua dureza, a sua exigência de rigor, os seus 
conhecimentos na matéria. Fora boa a escolha. Russel disse-me que tudo o que 
investigasse seria publicado: o bom, o mau, o péssimo, sem contemplações para 
pessoas ou governos. Comentei que era isso mesmo o que eu pretendia. 

Demorou-se Lord Russel no país cerca de três semanas ou um mês. Foi 
logo depois publicado em Inglaterra e traduzido para português um relatório. 
Nas condições em que me encontro, não disponho do documento. Mas o texto 
está certamente na posse dos departamentos competentes. E não tenho 
obviamente de memória o conteúdo do relatório. 

Alguns pontos, todavia, ainda hoje retenho: condenou duramente a 
prisão do Aljube, como desumana e bárbara, e recomendou que fosse 
imediatamente encerrada; sugeriu melhorias concretas em Peniche e em Caxias; 
condenou os rigores no sistema de reclusão e detenção; entrevistou a sós, e 
[ilegível] livre, numerosos presos da sua escolha; fez-lhes interrogatórios 
cerrados sobre os processos usados pela PIDE nos seus questionários e 
averiguações; falou com advogados; recomendou melhorias na alimentação, 
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nos sistemas de recreio, na ventilação a arejamento das celas; e tratou ainda de 
outros tópicos que obviamente, ao cabo de tantos anos, escapam a minha 
memória. Há que ler na íntegra o documento, para quem deseje ficar com 
informação fidedigna. 

Este inquérito teve vários resultados positivos. Melhorou desde logo as 
instalações prisionais e o tratamento dos presos; foi encerrado o Aljube; foram 
consideravelmente melhorados Peniche e Caxias; foram aperfeiçoados os 
serviços clínicos e de assistência; foi facilitado o acesso de advogados aos 
prisioneiros. No plano propriamente dos métodos de violência ou tortura 
usados pela PIDE, o inquérito e o relatório terão tido um efeito dissuasor, pelo 
menos momentâneo; e a verdade é que durante algum tempo as queixas e 
acusações internacionais atenuaram-se. 

Não sei o que passou depois. Dos meios salazaristas, mais uma vez, 
recebi criticas cerradas. Um jornalzinho de extrema-direita, Agora, não me 
poupava — era raro o número em que por uma coisa ou outra não era atacado 
com ironia e até hostilidade; eu era um suspeito infiltrado no seio de um 
governo patriótico e nacionalista. E até o "Diário da Manhã", de vez em quando, 
se permitia alfinetadas directas que, além de injustas, eram intoleráveis num 
jornal do Governo. Mas repito que não sei o que se passou depois. Nas 
circunstâncias, fiz o que a minha consciência me impunha, e não duvido de que 
algum benefício, pelo menos momentâneo, houvesse nas instalações e nos 
métodos da PIDE. É natural que, mais tarde, haja retomado processos antigos. 
Por mim, não o sei. Eu não tinha duvidas de que, a partir de certa altura e ainda 
o no tempo do Dr. Salazar, passei a ter os meus telefones sob escuta, e mais 
tarde a minha correspondência particular violada e controlada. Mas isto foi já 
no tempo da DGS. Não posso afirmar de onde e a que nível emanaram essas 
ordens.” 

Acrescentarei ao que escrevi apenas o seguinte. Há dois processos de 
corrigir os males, vícios e erros de uma fortaleza: atacando-os de fora ou 
atacando-os de dentro. Em ambos os casos, há algum risco — e é precisa 
alguma coragem. Quando dentro, tentei atenuar alguns dos males, e em 
consciência alguma coisa consegui, pelo menos quanto ao que então eu poderia 
suspeitar. Quando de fora, após a minha saída do Governo, devo aditar (...). ■ 


