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Resumo 

 

 

O título da presente dissertação “A CIA em Portugal entre 1960 e 1974: o olhar 

americano” é justificado por um enquadramento temporal e metodológico específicos. 

No decorrer do período em questão, o mundo definia-se como bipolar entre o quadro 

leste-oeste que caraterizou, em larga medida, o esquema geopolítico internacional 

depois de 1945.  

A nível de enquadramento teórico, a dissertação analisa as duas realidades pelas 

quais Portugal atravessou durante os anos que delimitam o tema: a esfera política 

interna, que aborda o período de transição para a democracia, e a esfera política 

externa, que corresponde ao conflito mundial da Guerra Fria. Por conseguinte, foram 

delineados dois aspetos principais que serviram de linha condutora ao 

desenvolvimento do tema: a agência da CIA e as mudanças políticas que Portugal 

enfrentou. 

A dissertação pretende estabelecer uma ponte entre o relato do que ocorria em 

Portugal e a informação que era divulgada nos relatórios enviados pela CIA para os 

EUA. Com esta abordagem, pretende-se mostrar como evoluiu o olhar americano 

sobre o nosso país e perceber como Washington interpretou os momentos cruciais da 

história política portuguesa, nomeadamente a passagem de um regime autoritário para 

uma democracia. Um outro acontecimento de igual peso e importância nesta 

dissertação é a Guerra Colonial e o modo como conforme a mudança da presidência 

americana a sua posição em relação à política portuguesa em África se alterava.  

Em modo de conclusão, o trabalho subjacente à escrita desta dissertação tem 

como propósito a compreensão da realidade histórica portuguesa, respetivamente 

entre 1960 e 1974, sob o olhar da CIA. Para esse efeito, procurou-se estabelecer um 

paralelismo entre a vida política portuguesa e alguns acontecimentos à escala 

mundial. Desta feita, a investigação foi conduzida de modo a evidenciar os ciclos 

dramáticos da relação luso-americana.  

 

 

 

Palavras chave: CIA; Portugal; Colónias; Guerra Fria; Estado Novo. 



 11 

Abstract 

 

 

The title of the present dissertation “The CIA in Portugal, between 1960 and 

1974: by the American perspective” justifies a temporal and methodological 

framework. During the time period in question, the world defined itself as bipolar 

between the east-west framework that characterized the world ever since 1945. 

The theme approaches two realities from which Portugal has crossed over the 

years that define this theme: the internal political sphere, which addresses the period 

of transition to democracy, and the foreign political sphere, which corresponds to the 

Cold War conflict. To that end, the two main aspects that served as the guiding line 

for the development of this thesis were the CIA agency and the political changes that 

Portugal went through during that period.  

In a general perception, we developed the theme by building a bridge between the 

explanation of what was happening in Portugal and the information disclosed on the 

documents sent to the US, by the head of the CIA's office. With this approach, we 

intend to show how our country was viewed by the american government and to see 

how Washington interpreted the crucial moments of the portuguese political history, 

namely, the transition from an authoritarian regime to a democracy. Another equally 

relevant event was the Colonial War and how, according to the change of the 

american presidency, its position on portuguese politics in Africa changed aswell. 

In conclusion, the realization of this dissertation has, as its purpose, the 

apprehension of the portuguese historical reality, respectively between 1960 and 

1974, by the CIA's point of view. Therefore, we established a parallelism between 

portuguese political life and some of the events on a world scale, intending to show, 

as well, the dramatic cycles of the portuguese-american relationship. 

 

 

 

 

Key words: CIA; Portugal; Colonies; Cold War; New state. 
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Introdução 

 

 

No seguimento da recente divulgação por parte da CIA, de documentos que 

comprovam a sua presença e análise atenta dos acontecimentos políticos em Portugal, 

a presente dissertação procura analisar os referidos documentos e produzir uma 

contextualização histórica adequada que se debruça sobre os posteriores impactos que 

essas análises tiveram na vida política portuguesa.   

Deste modo, a temática aborda a forma como a CIA em Portugal, entre 

respetivamente 1960 e 1974, percepcionou o decorrer dos acontecimentos políticos, 

tendo o período em questão sido fundamental para a história contemporânea do país a 

nível político como socioeconómico e cultural. Em suma, procurou fazer-se um 

levantamento dos documentos produzidos pela CIA e uma sistematização das relações 

políticas entre os Estados Unidos e Portugal durante o período temporal estabelecido. 

O conteúdo deste trabalho desenvolve-se, assim, no processo de transição política 

em que Portugal deixa de ser um Estado autoritário, sob a figura de Salazar e, 

posteriormente, de Marcelo Caetano, uma nação que se encontrava numa longa guerra 

com três teatros de operações em África, para se constituir numa democracia, após o 

golpe do 25 de abril de 1974.  

No que diz respeito à escolha das balizas temporais, esta deveu-se ao facto de se 

pretender abordar, de modo extensivo, o “terrível ano de 1961” com o intuito de, ao 

analisá-lo, compreender a influência americana em alguns dos acontecimentos que 

marcaram esse ano. Importa referir que o ano de 1961 não assinalou apenas o início 

de uma nova Era na história de cada país em estudo mas, também, uma nova Era na 

história das suas relações bilaterais. Assim, partindo desse propósito, a investigação 

tem início com o estudo do ano de 1960, cujo objetivo é o de empreender uma 

contextualização adequada da situação política portuguesa - o Estado Novo – e da 

situação política mundial à época - a Guerra Fria. Por fim, a investigação culmina 

com o ano de 1974 por ter sido o ano que data o fim do ciclo do Estado Novo.  

Ao longo do estudo é dedicada uma especial relevância às relações luso-

americanas e aos momentos de tensão existentes no decorrer do ano de 1961 e que, 

posteriormente, foram gradualmente sendo atenuados a partir da segunda metade de 

1962 e ao longo de 1963. É possível perspetivar que, durante as várias fases de 
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conduta dos EUA em Portugal, esta nem sempre foi constante. É também possível 

verificar, no decorrer deste estudo, como as pressões internacionais tiveram um 

impacto direto sobre os intervenientes políticos em Portugal e como os EUA e os 

países ocidentais, aliados na organização da NATO, tiveram um papel ativo e 

decisivo no processo de democratização ocidental do país.   

No âmbito da dissertação afigura-se, ainda, pertinente evidenciar o quão 

fundamental foi a posição estratégica da Base nos Açores para que Portugal pudesse 

manter o seu regime ditatorial durante a Guerra Fria. Além do mais, importa referir 

que Portugal foi o último dos impérios globais a sobreviver durante um período em 

que era imperativa a descolonização, uma vez que as duas superpotências que 

controlavam o globo incentivavam esse processo para que, desse modo, pudessem 

aumentar a sua área de influência.  

A pesquisa para a elaboração do tema suporta-se, especialmente, em fontes de 

arquivo de documentos digitais consultados no site da CIA 

(https://www.cia.gov/index.html) que relatam as informações transferidas pelo chefe 

de Estado americano, que se encontrava em Lisboa, para Washington. O seu uso não é 

de modo a complementar a informação, mas sim, a de servir como fonte para mostrar 

e desenvolver o facto de que nem sempre a informação que era vinculada se 

encontrava completa. Posteriormente, procurou-se, ainda, analisar as repercussões que 

surtia essa difusão de informação, tanto nas relações entre os dois países como a nível 

da política interna portuguesa.  

Para além das fontes de arquivo, para executar este estudo recorreu-se, também, a 

várias obras literárias, uma vez que, apesar de já existirem alguns estudos sobre a 

temática, a bibliografia disponível apresenta objetivos e abordagens diferentes da que 

aqui se propõe trabalhar. Para esse efeito, procedeu-se a uma leitura exploratória e, de 

seguida, após uma seleção mais exaustiva, restringiu-se a pesquisa a autores mais 

próximos do tema, como Luís Nuno Rodrigues, José Freire Antunes e Tiago Moreira 

de Sá. Estes foram alguns dos principais suportes à matéria das relações luso-

americanas. Contudo, atribui-se especial importância às obras de Luís Rodrigues, 

principalmente à obra “Salazar-Kennedy: a crise de uma aliança” não só devido aos 

conteúdos abordados mas, sobretudo, pela forma como o livro está estruturado, tendo 

servido de influência para a estrutura do segundo capítulo do presente estudo.  

Importa, também, aludir à relevância do livro “Portugal visto pela CIA”, de Luís 

Naves, que serviu de base ao estudo aqui desenvolvido pela temática tratada, visto 

https://www.cia.gov/index.html
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que esta é muito similar ao que aqui se propõe analisar, apesar de adotar uma 

abordagem diferente. A acrescentar, ainda, as obras “As relações luso-americanas na 

transição para a democracia em Portugal (1974-1976)” e “História das relações 

Portugal- EUA (1776-2015)” de Tiago Moreira de Sá e a obra “Kennedy – Salazar: o 

leão e a raposa” de José Antunes. Para além da abordagem da política externa 

portuguesa há outros autores a destacar. Entre eles, Nuno Severiano Teixeira, António 

Telo e Pedro Aires Oliveira que, de forma especial, focam a sua pesquisa no período 

marcelista.  

Não obstante, é de frisar que, embora sejam autores e obras de grande referência 

para o suporte da elaboração da tese, a maior diferença da mesma reside no facto de 

se ter utilizado toda essa informação para cruzar e analisar com os dados sobre a 

matéria com base na perspetiva americana.  

Quanto à sua organização, o estudo encontra-se dividido em quatro capítulos que 

se sucedem por uma ordem cronológica dos acontecimentos, sendo que cada um dos 

capítulo se encontra, posteriormente, dividido em vários subpontos. 

No primeiro capítulo, intitulado “O mundo entre dois blocos: de 1945 a 1960”, 

aborda-se a situação política em que o mundo se encontrava e, num sentido mais 

restrito, a situação política vigente em Portugal. Por outras palavras, o primeiro 

capítulo centra-se numa contextualização do quadro nacional e internacional balizado 

entre 1945 e 1960. No seu desenvolvimento, estabelece-se um paralelismo entre a 

realidade mundial da Guerra Fria e a realidade nacional do Estado Novo com o intuito 

de obter as bases necessárias para no capítulo seguinte desenvolver o ano de 1961. 

Traça-se, portanto, um panorama geral do Estado Novo e do seu papel no novo 

quadro internacional. Apesar de introdutório, revelou-se fundamental elaborar um 

contexto da conjuntura em que o país se encontrava antes de abordar as relações entre 

Portugal e os Estados Unidos. Ainda neste capítulo, abordam-se as relações externas 

do governo português nas organizações internacionais, NATO e ONU, e introduz-se a 

questão da CIA, uma vez que é um dos principais elementos que norteiam este estudo.  

O segundo capítulo, “A difícil conjuntura do annus horribilis”, centra-se na 

análise dos principais acontecimentos que ocorreram ao longo 1961 tanto na política 

portuguesa interna como externa. No decorrer do desenvolvimento de cada incidente, 

estabelece-se um paralelismo com a percepção americana, inserindo alguns 

documentos que a CIA produziu sobre cada ocorrência.   
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Ao longo do terceiro capítulo, “Centralidade da questão africana”, avalia-se a 

conjuntura internacional hostil com que Portugal se deparou, focando, em especial, o 

deteriorar das suas relações com os Estados Unidos. Em suma, procura-se estudar os 

motivos que causaram os maiores momentos de tensão na aliança luso-americana bem 

como a importância que a Base dos Açores desempenhou nesses momentos tendo, 

posteriormente, justificado o apaziguamento na ligação entre os dois aliados que se 

começou a fazer sentir a partir da segunda metade de 1962. A Base dos Açores não 

serviu, apenas, para que a NATO conseguisse assegurar o domínio do Atlântico mas, 

também, para conter os avanços da União Soviética. Neste capítulo aborda-se, ainda, 

o conflito do Ultramar dando-se especial enfoque à guerra desenrolada em Angola.  

No quarto e último capítulo, “Os ventos da mudança”, desenvolve-se a 

substituição, no poder, de Salazar por Marcelo Caetano e, posteriormente, as medidas 

que o último tomou que precipitaram o fim do Estado Novo. Em paralelo com a 

situação interna portuguesa, analisa-se, também, de que modo as mudanças na 

presidência americana, de Kennedy até Ford, tiveram impacto na alteração da política 

externa a aplicar em relação ao sistema colonialista português. Para finalizar, analisa-

se o novo sistema político português, a democracia, e os confrontos que ocorreram 

entre Spínola e o MFA, que justificaram a demissão do primeiro e, ainda, o receio 

internacional que se fez sentir devido à existência de membros comunistas no poder 

português.  

É importante referir que o propósito da dissertação não é o de desenvolver de 

modo extensivo e minucioso todos os acontecimentos que ocorreram entre as datas 

estabelecidas. Mas antes, analisar os acontecimentos de cariz político em paralelo 

com a perceção americana e de que modo se repercutiu nas relações luso-americanas, 

com base na análise dos documentos produzidos pela CIA. O fim último desta tese é, 

portanto, demonstrar como a informação vinculada tinha consequências nas relações 

entre os dois países.  

Por esse motivo, a metodologia adotada passou por uma análise dos documentos 

produzidos pela agência de inteligência americana e por um confronto dessas análises 

com os acontecimentos que lhe seguiram. A escolha desta metodologia possibilitou 

uma investigação mais fidedigna dos relatos que a CIA transferia para Washington e 

estudar, de um modo mais aprofundado, a forma como essas análises podem justificar 

o porquê de os Estados Unidos alterarem a sua postura em relação a Portugal. No que 

diz respeito à escolha das normas APA para assegurar a correta citação dos autores 
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mencionados e organizar a bibliografia consultada, esta escolha prendeu-se com o 

facto de considerarmos que seria o melhor método de localizar a obra citada no texto, 

além de serem as normas mais difundidas no meio científico e bibliográfico. 
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Capítulo I 

O mundo entre dois blocos: 1945 a 1960 

 

 

1. Antecedentes: Guerra Fria e o mundo bipolar  

 

 

O fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1945, com a vitória dos Aliados, 

porém, não significou que as relações políticas entre os membros da coligação 

vencedora tivessem ficado bem estabelecidas. O clima de tensões existente devia-se, 

em grande parte, às divergências entre os Aliados ocidentais e os soviéticos em 

relação à nova ordem a aplicar no pós-guerra, tendo essas tensões ficado refletidas na 

Conferência de Potsdam. 

A Grande Aliança composta por Roosevelt, Churchill e Estaline, tinha sido uma 

associação criada durante o segundo conflito mundial, para vencer o Eixo que, mais 

tarde, e ainda no decorrer da Guerra, passou a ser também utilizada como instrumento 

para que cada membro conseguisse adquirir o máximo de influência no mundo do 

pós-guerra. No entanto, a Europa do pós 1945 era muito diferente da Europa antes da 

Segunda Guerra tendo o equilíbrio de poderes sofrido alterações que justificaram uma 

adaptação, por parte dos países, à nova conjuntura mundial.  

Deste modo, a Aliança surgiu como uma tentativa de conciliar objetivos políticos 

divergentes enquanto desempenhavam uma tarefa militar comum. Assim, pode dizer-

se que as expetativas eram iguais mas as visões diferentes. Como José Antunes 

afirma, “os Estados Unidos e a União Soviética, aliados na Segunda Guerra Mundial 

contra o Eixo nazi-fascista, cedo evidenciaram concepções antagónicas sobre o futuro 

da humanidade” (Antunes, 2013, p. 21). Por conseguinte, devido às políticas opostas 

que cada país defendia, as hostilidades mantiveram-se, o que originou um novo 

conflito mundial, a Guerra Fria, que fez com que passassem a existir dois mundos em 

vez de um só.  

Como notou John Gaddis, não houve um momento exato para o começo do novo 

conflito apenas “uma crescente sensação de insegurança ao mais alto nível em 

Washington, Londres e Moscovo provocada pelos esforços que os Aliados estavam a 

fazer durante a guerra para garantir a sua própria segurança depois da guerra” 
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(Gaddis, 2007, p. 38). O termo Guerra Fria tornou-se, nesse caso, perfeito para se 

entender o esquema político internacional uma vez que havia uma “guerra” declarada 

entre as superpotências mas não militarmente, o que justifica a utilização da expressão 

complementar de “fria”.   

Assim sendo, a Guerra Fria foi o assumir de duas posturas distintas: a construção 

soviética - que pretendia expandir o comunismo para o resto do mundo - e a 

construção norte-americana - que tencionava difundir o capitalismo. Essas posturas 

eram resultados diretos da própria dinâmica que a Guerra Fria assumira. Ou seja, de 

confrontos intransigentes entre ambos os lados com o intuito de determinar e ampliar 

as suas áreas de influência. As duas superpotências impuseram, desta forma, uma 

nova divisão do mundo, quer para a população do seu país, quer para a população dos 

países das suas esferas de influência.  

Mais tarde, em 1972, devido à perda do poder das superpotências relativamente 

às suas esferas de influência, justificou-se o surgimento da Détente. A mesma, 

emergiu como uma forma de gerir o conflito leste-oeste (Direito, 2017, p. 17). 

Segundo Tiago de Sá, a Détente tratou-se de uma distensão entre os Estados Unidos 

da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) com o 

objetivo de reduzir o risco de conflito e “enfatizar as zonas de possível cooperação e 

utilizá-las como alavanca negocial em universos de conflito” (Sá, 2004, p. 24). 

Conforme David Direito desenvolve, a Détente pretendia alcançar o fim da corrida 

aos armamentos, o desarmamento nuclear e a dissolução da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (NATO) e do Pacto de Varsóvia, de modo a estabelecer relações 

de cooperação entre as duas superpotências e os respetivos países das suas alianças 

(Direito, 2017, p. 18). Contudo, como Tiago de Sá realça, a Détente não foi concebida 

para acabar com a Guerra Fria mas sim para redefinir as regras, “sendo assim uma 

nova fase do conflito bipolar” (Sá, 2016 a, p. 485). Porém, esta política, criada com o 

intuito de resolver o problema de segurança e cooperação na Europa, culminou mais 

tarde, na Conferência de Helsínquia, em 1975. 

A Guerra Fria fez-se sentir mais no campo ideológico do que no campo militar, 

uma vez que as superpotências eram detentoras de armas nucleares de destruição 

massiva (Direito, 2017, p. 15). No entanto, ambas envolveram-se em conflitos no 

contexto da Guerra Fria, apesar de, de um modo indireto, através do auxílio financeiro 

e de armamento, como foi o caso da guerra do Vietname e da Coreia.  
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De acordo com o sociólogo Raymond Aron, durante as décadas de 1960 e 1970 

vivia-se num clima instável que se definia pelo axioma de guerra improvável e de paz 

impossível. O mundo era um jogo de xadrez e “foi exatamente na conquista do apoio 

de nações, com o objetivo de preservar ou aumentar zonas de influência, que os 

conflitos armados eclodiram” (Marinho, 2011, p. 20). 

Todavia, a Guerra Fria não só pôs o mundo num confronto entre duas ideologias, 

originando uma nova ordem internacional bipolar, como também iniciou o fenómeno 

dos movimentos independentistas. Neste sentido, o mundo que se pretendia criar para 

o pós-guerra era um mundo sem colónias, o que se traduziu na progressiva dissolução 

dos impérios coloniais europeus que, por sua vez, levou a uma proliferação de novos 

Estados que, posteriormente, seriam integrados nos novos sistemas internacionais.  

Note-se que com a independência das colónias os novos Estados do Terceiro 

Mundo teriam de enfrentar o dilema de escolher aliar-se ou aos Estados Unidos ou à 

União Soviética. Foi com esse intuito que as superpotências utilizaram os 

movimentos independentistas a sua favor, vendo nisso uma estratégia para penetrar no 

continente africano por meio de concessão de apoios económicos, militares e 

logísticos e, desse modo, alcançar o objetivo último que era aumentar a sua área de 

influência nesse continente (Esteves, 2016, p. 30). Por outras palavras, as 

superpotências instrumentalizaram os movimentos de independência e utilizaram-nos 

como atores-satélites com o fim de alçar os seus objetivos políticos no continente 

africano. 

Portanto, é no cenário mundial pós-45, perante o clima de supremacia das nações 

ocidentais, que o governo português percebe a necessidade de alterar, ainda que de 

um modo cauteloso, alguns dos seus princípios políticos visando a sobrevivência do 

Estado Novo. No novo cenário mundial a neutralidade portuguesa, aplicada durante a 

2ª Guerra Mundial, já não constituía um escudo nem conferia imunidade aos efeitos 

das transformações que trespassavam a esfera internacional. 

Devido aos novos princípios internacionais defendidos, o Estado Novo procurou 

reforçar o sistema autoritário através de adaptações e ajustes da sua política sem que a 

linha orientadora do regime entrasse em confronto com as exigências resultantes da 

nova ordem mundial. Porém, essas mudanças de discurso apenas tiveram reflexos na 

política interna, uma vez que a visão internacional da política portuguesa permanecia 

inalterada visto que a manutenção das colónias continuava a ser um dos princípios do 

regime (Sá, 2007, p. 63).  
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No entanto, apesar das dificuldades na manutenção do regime no novo panorama 

mundial, foi devido ao contexto da Guerra Fria que o Estado Novo se manteve. Isto 

porque a localização estratégica do arquipélago dos Açores permitiu servir de “moeda 

de troca” nas negociações internacionais e de “escudo” para manter o regime. Importa 

acrescentar, ainda, que o início da Guerra Fria veio, consequentemente, reforçar as 

ligações entre o Estado Novo e as democracias ocidentais devido ao desejo comum de 

se oporem à expansão da URSS e aos partidos comunistas.   

Com a polarização do sistema internacional e com a Europa a perder a liderança 

para as duas superpotências emergentes, EUA e URSS, os demais Estados procuraram 

enquadrar-se nas suas órbitas de influência. Neste novo contexto internacional, Lisboa 

percebeu que uma aliança com Washington era o mecanismo necessário que 

permitiria a manutenção do Estado Novo e do seu império colonial (Sá, 2007, p. 63). 

Assim, apesar de ter mantido uma atitude de neutralidade colaborante durante a 

Segunda Guerra Mundial, Portugal viu-se forçado a uma aproximação político-

diplomática mais direta com os EUA.  

Contudo, o governo português temia uma aproximação excessiva com o 

imperialismo americano, por causa dos princípios ideológicos díspares tanto em 

termos de política externa, com a questão colonial, como a nível de questões culturais. 

Porém, a associação ao sistema capitalista era um mal menor em comparação com 

uma aliança com a Rússia. Tratou-se de uma “integração reticente na esfera de 

influência americana”, como Fernando Rosas lhe chamou (Rosas, 1994, p. 399). Por 

conseguinte, apesar de tarde, Portugal acabou por aceitar o convite dos EUA para 

entrar na NATO por ter consciência que, caso ocorresse uma invasão vinda de Leste, 

Portugal não teria ajuda militar externa e o seu regime extinguir-se-ia. Como Sofia 

Menezes sintetiza, foi o medo da ameaça russa que serviu de base para que uma 

política virada para dentro de fronteiras passasse, ainda que a contra gosto de Salazar, 

a equacionar a sua intervenção nos conflitos europeus futuros pelo lado do ocidente 

(Menezes, 2016, p. 120). É, portanto, neste contexto que Portugal se encontra dentro 

do conflito da Guerra Fria em 1960, um regime autoritário exercido por António 

Salazar que, apesar de membro fundador da NATO, ocupa um papel secundário na 

esfera capitalista.  

Todavia, como já mencionado, Portugal possuía um trunfo que fez com que a 

aliança luso-americana se mantivesse, mesmo durante os períodos de maior tensão. 

Esse trunfo era a posição estratégica da Base das Lajes nos Açores. Esta era 
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fundamental para os Estados Unidos quer em tempo de guerra - em caso de ataque das 

forças soviéticas - quer em tempo de paz, tal como veio mais tarde a comprovar-se, 

durante o período da crise dos Mísseis de Cuba em que os EUA apenas conseguiram 

detetar os submarinos soviéticos devido à Base antissubmarina que os americanos 

mantinham nos Açores.  

Num panorama geral, no período que se sucedeu ao final do segundo conflito 

mundial surgiram dois movimentos internacionais que afetaram o regime político 

português: o movimento da descolonização e o movimento para a integração 

europeia. Ambos implicaram, direta ou indiretamente, uma liberalização e adoção de 

processos democráticos que não iam ao encontro dos princípios defendidos pelo 

regime autoritário do Estado Novo.  

Era de conhecimento geral que Salazar se definia como um nacionalista católico, 

tradicionalista e conservador que fazia questão de difundir a ideologia colonial, sendo 

esse um dos principais pilares do Salazarismo. Para o chefe de Estado, a manutenção 

da soberania portuguesa no Ultramar era vital. Devido a esse princípio, por diversas 

vezes, Portugal teve problemas no contexto internacional uma vez que, numa altura 

em que se defendia a descolonização, o Estado Novo argumentava que as suas 

colónias eram uma parte integrante do país e que pertenciam ao património histórico 

recusando-se, desta forma, a abdicar delas. Por essa mesma razão, a aliança luso-

americana, sobretudo durante a presidência de Kennedy, teve vários momentos de 

tensão. Era a questão colonial a emergir como condicionante estrutural no 

relacionamento entre Portugal e os EUA (Sá, 2008, p. 62).  

Na ótica de Kennan, existiam apenas dois caminhos a envergar para que o 

governo americano assegurasse uma boa relação com Portugal e, deste modo,  

garantir o acesso americano aos Açores. O primeiro, apostava no derrube do regime 

salazarista e na criação de outro que fosse ao encontro dos ideais políticos americanos 

e o segundo defendia a conquista da confiança de Salazar, tendo sido por esta via que 

Washington optou (Sá, 2007, p. 62). 

 

 

2. Portugal e as organizações internacionais  
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O mundo emergiu do fim do segundo conflito mundial com várias mudanças nas 

estruturas políticas. Antes de mais, deu-se o início da Guerra Fria que era vista como 

o recomeço da Segunda Guerra Mundial, apenas com outros exércitos. Deste modo, 

passou a existir um ordenamento mundial bipolar onde a Europa já não detinha o seu 

papel de liderança, tendo sido substituída pelas duas novas superpotências 

emergentes: a União Soviética e os Estados Unidos.  

Com a ascensão destas potências, que dividiram o mundo de acordo com o 

sistema político que defendiam, houve a necessidade de criar organizações 

internacionais que controlassem as relações políticas entre os países. De modo 

idêntico ao sucedido após a Primeira Guerra Mundial, com a criação da Sociedade das 

Nações (SN), com o fim da Segunda Guerra foi criada a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Esta importante organização mundial, consolidada logo em 1945, foi 

uma das primeiras a ser criada com a intenção de promover o equilíbrio mundial.  

Foi também fundada, mas de um modo mais restrito, a NATO cujo intuito era o 

de promover a cooperação entre os membros da aliança americana e o de conter a 

entrada do comunismo na Europa Ocidental (Direito, 2017, p. 3). Nesta nova 

realidade bipolarizada a Aliança Atlântica surgiu com o intuito de a Europa Ocidental 

assumir a primeira linha de defesa e, assim, salvaguardar os regimes democráticos 

ocidentais de um ataque vindo do Leste.  

Devido à nova ordem mundial instaurada, houve, também, necessidade de 

atualizar os conceitos de agressão e de defesa, uma vez que a preocupação se 

direcionava, agora, para Leste por causa da política expansionista soviética. Para além 

disso, houve, também, um alargamento das relações de defesa da Europa, de novos 

compromissos de assistência mútua em caso de agressão exterior e, ainda, de um novo 

sistema de consultas mútuas no domínio social, cultural e económico.  

Como referido, o fim do conflito mundial marcou a queda dos impérios e  

consequentemente o início da luta pela independência das colónias. Perante esse 

cenário, o sistema político autoritário e imperialista que vigorava em Portugal 

precisava de sofrer algumas adaptações. Contudo, o país continuou fechado sobre si 

mesmo e decidido a manter o seu império colonial, sendo que as únicas formas de 

colaboração aceites eram nos planos económico e militar porque, no restante, Portugal 

encontrava-se “divorciado” da Europa. 

Todavia, é importante realçar que a colaboração de Portugal com a Europa já 

vinha de outros tempos. Apesar de inicialmente ter rejeitado fazer parte do Plano 
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Marshall, não passou mais de um ano até se ter visto obrigado a solicitar a 

comparticipação da ajuda financeira americana que era fornecida pelo Plano. Este 

acontecimento, tratou-se, de acordo com Fernanda Rollo, de uma das mais 

importantes inversões da política externa levada a cabo durante a vigência do Estado 

Novo, visto que o governo português tinha uma grande aversão relativamente às 

soluções vindas do exterior (Rollo, 2007 b, p. 22). 

No plano internacional, Portugal também participou ativamente no Programa de 

Recuperação Europeia (ERP), tendo estado presente na Conferência de Cooperação 

Económica Europeia que ocorreu em Paris com o intuito de elaborar um programa de 

recuperação dos países que ficaram destruídos com a guerra e foi, ainda, membro 

fundador da Organização para a Cooperação Económica Europeia (OECE). De facto, 

Portugal participou desde início nas diversas atividades destinadas à criação do Plano 

Marshall. Como Tiago de Sá desenvolve, a criação do Plano Marshall teve três 

propósitos essências sendo o primeiro o de recuperar economicamente a Europa e por 

sua vez a economia internacional. O segundo era o de encontrar uma solução para a 

questão alemã e o terceiro o de dividir a esfera de influência de Moscovo (Sá, 2016 a, 

p. 413).  

A posição das autoridades portuguesas em relação ao auxílio económico do Plano 

foi evoluindo, ultrapassando várias hesitações, devido à defesa dos princípios que 

regulavam a conduta interna e externa do governo do Estado Novo serem 

incompatíveis com a proposta que constava no Plano. No entanto, prevaleceu a 

importância da superação da crise multifacetada que se começou a fazer sentir na 

sociedade portuguesa a partir de 1945. Esse contributo financeiro serviu para eliminar 

o défice da balança e facilitar o abastecimento de bens alimentares, tendo sido, 

igualmente, um passo decisivo para a abertura a novas formas de encarar a política 

económica, através dos planos de fomento. O Plano Marshall obrigava o governo 

português a explicar as suas ideias e estratégias no programa a cada quatro anos, 

passando a ter de planificar e expor a estratégia de desenvolvimento que pretendia 

para o país (Rollo, 2007 b, p. 23).  

Importa realçar a relevância do convite para fazer parte do Plano, dado que 

significava que Portugal era taticamente aceite e integrado na comunidade europeia 

ocidental sobretudo depois da recusa em aderir à Organização das Nações Unidas, em 

setembro de 1946 (Teodoro, 2000, p. 48). Note-se, no entanto, que Portugal sempre 

foi garantindo os meios necessários para evitar ser marginalizado no quadro das 
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relações internacionais do pós-guerra. O seu envolvimento no Plano Marshall, bem 

como a adesão à OECE e à União Europeia de Pagamentos (UEP) permitiram que 

Portugal se integrasse no sistema de comércio e de pagamentos e garantiu a sua 

presença ativa nos movimentos de cooperação económica europeia.  

Tendo em conta que, em plena Guerra Fria, ocorreu uma crescente 

internacionalização das economias, era indispensável a aproximação e cooperação 

com a economia europeia, sobrepondo-se às convicções e preconceitos 

antieuropeístas existentes por parte do Estado Novo. Deste modo, o ambiente 

internacional da Guerra Fria permitiu desdramatizar o sentimento antiamericano que 

envolvia Portugal, levando à sua participação no Plano Marshall.  

Foram três os acontecimentos principais que demonstraram a alteração 

estratégica do Estado Novo no intento de se adaptar à nova realidade internacional 

transitando de uma “neutralidade colaborante” para apenas “colaborante”. O primeiro 

ocorreu em agosto de 1943 quando o governo português decidiu ceder as Bases 

açorianas ao governo inglês. Seguiu-se, em junho de 1944, o decreto do embargo à 

exportação de volfrâmio e, por fim, em novembro do mesmo ano, o acordo entre os 

Estados Unidos e Portugal, no qual o governo português autorizou a construção e 

utilização da Base área e naval na ilha de Santa Maria pelos americanos (Castaño, 

2015, p. 10). 

No imediato pós-1945, essa estratégia de adaptação manteve-se e dela resultou a 

adesão à OECE e a adesão, na qualidade de membro fundador, à NATO. No entanto, 

essa adaptação deve ser vista não como uma alteração da política externa portuguesa, 

mas sim como uma adaptação de modo a defender e manter o seu império, visto que 

Portugal viu nos EUA a única solução para contrariar o avanço soviético. 

Foi também no final dos anos 50 e início dos anos 60 que, na sequência da sua 

aproximação aos Estados Unidos, Portugal aderiu a algumas organizações 

internacionais como a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Acordo Geral sobre as Tarifas e Comércio (GATT), 

a NATO e a ONU (Marinho, 2011, p. 46). De facto, o mercado externo passou a ser 

encarado como imprescindível para a prosperidade do país. Desta forma, tornou-se 

notório que o regime salazarista pretendia usufruir das vantagens da integração na 

Europa ao mesmo tempo que pretendia continuar a obter benefícios da sua dominação 

no Ultramar. Como Nuno Teixeira analisa, os anos 50 constituíram-se, do ponto de 

vista da política externa, como uma década em que o relacionamento bilateral com os 
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Estados Unidos foi fácil, tendo sido marcada pela assinatura de acordos de defesa e de 

auxílio mútuo. Contudo, a década de 1960, foi já caraterizada pelas dificuldades no 

relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos, pelo malogro das negociações em 

relação aos acordos de defesa e pela alteração dos compromissos militares com a 

NATO (Teixeira, 1999, p. 26).  

Ainda assim, pode perspetivar-se que o contexto da Guerra Fria contribuiu 

substancialmente para desdramatizar a atitude de desconfiança portuguesa em relação 

aos americanos levando à criação da aliança luso-americana. Porém, o governo 

português manteve sempre uma posição cautelosa em relação às intenções americanas 

de conduzir a Europa para a unidade através de uma solução federalista.   

Neste sentido, o fim da Segunda Guerra Mundial provocou uma alteração radical 

na política externa portuguesa, sendo obrigada a adotar novas medidas para manter o 

seu status quo (Lourenço, 2015, p. 31). Assim, pode constatar-se que o novo contexto 

internacional era pouco propício ao Estado Novo. No entanto, apesar do seu regime 

autoritário e antidemocrático, Portugal nunca ficou isolado internacionalmente.  

Em conclusão, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a situação internacional 

alterou-se profundamente e o governo português compreendeu que a reconstrução da 

Europa não podia continuar a ser feita apenas num quadro nacional mas antes, 

também mediante uma cooperação internacional, tendo sido a entrada de Portugal na 

NATO e na ONU um reflexo dessa atitude de aproximação. O problema que se impôs 

de seguida foi o de saber gerir e garantir a estabilidade do Estado autoritário no 

âmbito do novo contexto internacional mantendo, ao mesmo tempo, uma 

independência face à hegemonia americana e aos avanços soviéticos. 

 

 

2.1. NATO 

 

 

Com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos depararam-se com o receio do 

avanço do comunismo pela Europa. Perante essa apreensão, o governo americano 

decidiu criar uma organização cujo intuito era evitar a proliferação da ideologia 

soviética. O medo da expansão da influência da URSS transformou-se, assim, no 

elemento central das políticas ocidentais do pós-guerra que, por sua vez, levou à 

criação da NATO, em 1949, que passou a servir de intermediário entre a Europa e os 
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Estados Unidos (Direito, 2017, p. 9). Do mesmo modo, ainda que com uma finalidade 

diferente, uma vez que a NATO se posicionava no plano militar, foi criado o já 

mencionado Plano Marshall, que serviu de instrumento económico estruturante da 

Doutrina Truman. 

A NATO passou a constituir um espaço bem delimitado nas fronteiras europeias, 

resultantes da Segunda Guerra Mundial. Os princípios que defendia eram os da 

liberdade, cultura, civilização ocidental e democracia. Sendo que este último ponto 

divergia do sistema político implementado em Portugal. O Tratado do Atlântico não 

se tratava apenas de um instrumento de defesa e cooperação internacional mas, 

também, de um instrumento fundamental para a paz. Contudo, mais do que uma 

aliança militar, a NATO era uma aliança política entre as nações, que visava 

salvaguardar uma civilização comum e manter um clima estável e de segurança na 

Europa, como é possível denotar no anexo A.  

Foi desta forma que a Europa Ocidental iniciou o seu processo de reconstrução. 

Primeiramente com a criação do Plano Marshall, com vista à integração económica, 

de seguida com a criação da NATO no plano de segurança e, posteriormente, em 

1957, com a fundação da Comunidade Económica Europeia (CEE). O ideal europeu 

era tornar-se sinónimo dos valores ocidentais de independência, democracia e 

liberdade acreditando que só assim seria possível reconstruir a Europa. 

Porém, para o Estado Novo, os Estados Unidos eram inimigos da Europa visto 

que, enquanto o primeiro era colonialista e autoritário, os EUA eram imperialistas e 

reformistas (Lourenço, 2015, p. 17). Por essa razão, havia um grande receio de que a 

evolução política europeia tivesse tendência a tornar-se contrária aos objetivos 

portugueses.  

No entanto, era fundamental que Portugal se aliasse ao lado americano pois não 

seria possível, em pleno conflito da Guerra Fria, manter-se neutro como se sucedera 

em 1939. Portanto, Portugal não podia prescindir de entrar no seio da coligação 

americana uma vez que, em caso de ataque da União Soviética, o país ficaria à mercê 

do diretório americano que iria ignorar a integridade política portuguesa e 

democratizar o país levando à queda do Estado Novo. Portugal tornou-se, assim, no 

único país não democrático associado às organizações ocidentais devido à força da 

sua situação geográfica, situado no extremo ocidental da Península Ibérica, e, ainda, 

devido ao papel chave do arquipélago dos Açores, que lhe conferia uma importância 

estratégica que, por sua vez, legitimava aos olhos dos anglo-americanos a sua 
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presença como membro fundador da Aliança Atlântica (Léonard, 2018, p. 140). Neste 

contexto, a Base das Lajes foi o elemento essencial que justificou o convite para 

Portugal integrar na NATO. A muralha protetora da Aliança permitiu que o 

isolamento internacional diminui-se e que Portugal obtivesse um apoio militar 

essencial. Desta forma, ainda que pareça contraditório, Portugal integrou-se na 

NATO, de certa forma, para manter o regime autoritário vigente.  

No âmbito da aproximação de Lisboa a Washington, Portugal, além da dita 

adesão à NATO, afiliou-se, ainda, a dois acordos bilaterais luso-americanos: o acordo 

de Auxílio Mútuo para a Defesa e o acordo de Defesa entre Portugal e os EUA 

(Rodrigues, 2002 a, p. 25). A cooperação portuguesa assumiu duas vertentes: por um 

lado a colaboração com os europeus, através da assinatura da convenção da OECE e, 

por outro, diretamente com os EUA, devido à assinatura de pactos bilaterais. 

Perante esta conjuntura, Salvador Lourenço refere que a entrada de Portugal no 

seio da Aliança revelou-se determinante no contexto da Guerra Fria, uma vez que a 

sua participação significou a “formalização da aceitação internacional do regime 

salazarista e o seu alinhamento com as potências ocidentais no cenário bipolar no pós-

1945” (Lourenço, 2015, p. 65). No mesmo quadro político, o processo de integração 

de Portugal na esfera de influência norte-americana foi-se desenrolando a todos os 

níveis, sobretudo, no plano económico. Nesse seguimento, Portugal, além de passar a 

receber ajuda militar norte-americana, sofreu, ainda, uma modernização profissional e 

procedeu a um reequipamento das suas forças armadas (Direito, 2017, p. 11). 

Todavia, Portugal, ao contrário da Noruega, não anuiu inicialmente quando 

recebeu o convite para participar ativamente nas negociações com Washington. Em 

vez disso, apresentou reivindicações com base na duração do tratado, quanto à 

questão da adesão de Espanha, por força do tratado luso-espanhol já existente e, 

ainda, em relação às garantias oferecidas, em tempo de paz. A resposta americana foi, 

em termos simples, “take it or leave it” (Oliveira, 2001, p. 103). E como Portugal 

sabia que a sua única saída era aceitar o acordo, no dia 4 de abril de 1949 procedeu à 

assinatura do Pacto do Atlântico tornando-se, assim, num dos doze fundadores da 

NATO.  

Deste modo, a participação de Portugal no Tratado do Atlântico traduziu-se numa 

troca bilateral de interesses militares mútuos. Por um lado, Portugal pretendia ter a 

salvaguarda militar americana quer no seu território nacional como nas suas colónias. 

Por outro lado, os Estados Unidos pretendiam ter o controlo da Base das Lajes nos 
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Açores para poderem utilizá-la como fonte de reabastecimento dos seus aviões em 

caso de ataque da União Soviética. Portanto, pode concluir-se que a participação 

portuguesa esteve principalmente vinculada ao sistema defensivo proporcionado pela 

Base dos Açores.  

No entanto, ao contrário de Portugal, Espanha não foi convidada a integrar o 

Tratado. Conforme Pedro Oliveira desenvolve, Salazar tentou fazer ver a importância 

de ter toda a Península Ibérica a fazer parte da aliança em caso de um ataque vindo do 

Leste. Mas o governo americano decidiu manter a sua decisão de excluir Espanha 

devido a esta se encontrar sob o regime ditatorial de Francisco Franco (Oliveira, 2001, 

p. 92). 

O Estado Novo ficou, assim, a beneficiar da sua participação no Pacto Atlântico 

visto que não teve de abrir mão da sua política interna e das suas colónias mesmo 

sendo o único membro da Aliança Atlântica a não aplicar uma política democrática. A 

NATO não obrigava à democratização nem à descolonização, esse movimento apenas 

foi desencadeado mais tarde por diversas vozes, como foi o exemplo brasileiro 

(Oliveira, 2001, p. 127). Após a adesão de Portugal à NATO iniciou-se um período de 

contestação internacional em relação à sua política colonial.  

A partir da década de 1960, com o início da guerra colonial em Angola, o 

governo norte-americano começou a pressionar Portugal quanto à sua política 

colonial levando ao crescimento de atrito entre os dois países. Posteriormente, em 

1961, Portugal chega a suspender as suas obrigações na NATO por causa da 

preocupação quase exclusiva da política externa ter passado a ser a defesa dos seus 

territórios coloniais (Teixeira, 1999, p. 26). 

O regime autoritário do Estado Novo encontrava-se perante um momento da 

história mundial que ficou marcado pelo derrube de vários impérios e que, por sua 

vez, desencadeou o surgimento de novos estados-nações recém independentes. 

Porém, o mesmo não aconteceu com as colónias portuguesas que só em 1974, após 

treze anos de luta, é que conseguiram adquirir a independência. Essa postura refletiu-

se no fórum das Nações Unidas onde a política colonial portuguesa foi alvo de vários 

ataques por parte dos aliados no seio da Organização. Todavia, o mesmo não se 

sucedeu na NATO que, de certo modo, passou a servir de refúgio aos ataques 

internacionais (Cabreira, 2017, p. 29). De modo a ter uma boa política externa e a 

reduzir a pressão feita por parte dos países membros da NATO e da ONU, Portugal 
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passou a adotar uma postura de não colonizador alterando o nome de colónias para 

províncias do Ultramar (Cabreira, 2017, p. 26). 

Em linhas gerais, a presença portuguesa na NATO pautou-se desde a sua entrada, 

em 1949, por alguns momentos de tensão, em especial em 1962 quando a mesma 

aprovou uma lei que proibia Portugal de utilizar o equipamento militar americano no 

conflito do Ultramar. Um outro foco de tensão surgiu, também, nas negociações para 

a permanência dos EUA na Base das Lajes devido ao receio, por parte do Estado 

Novo, de se tratar apenas de uma forma disfarçada para os Estados Unidos obterem o 

controlo da Base dos Açores. Do ponto de vista estratégico-militar, Portugal tinha 

participado na fundação da NATO o que, de certo modo, significava a concordância 

portuguesa em relação à  estratégia militar norte-americana. 

Em suma, pode dizer-se que a integração de Portugal na NATO era um “mal 

necessário” e, deveu-se, acima de tudo, a uma necessidade de defesa política e 

geoestratégica e não a uma convicção ideológica (Oliveira, 2001, p. 135). 

 

 

2.2. ONU 

 

 

Em outubro de 1943, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética 

subscreveram a Declaração de Moscovo onde se defendia a necessidade de criação de 

uma organização internacional. No ano seguinte, em maio, realizou-se uma 

conferência, em Dumbarton Oaks, na qual os representantes dos governos iniciaram o 

processo que daria origem à Organização das Nações Unidas. No final desse ano foi 

dado como concluído o projeto da Carta das Nações Unidas que iria reger a nova 

Organização ficando a faltar só resolver a questão dos critérios para a admissão de 

novos Estados membros (Martins, 1995, p. 67).  

Mais tarde, na Conferência de Ialta, realizada em fevereiro de 1945, na qual 

participaram os três líderes vencedores da 2ª Guerra, reafirmaram-se os valores 

apontados na Carta e analisaram-se as questões pendentes e em falta para a 

finalização da criação da ONU.  

Todavia, apesar de ser uma organização internacional e com alguns aspetos em 

comum com a antecessora Sociedade das Nações, criada após o termo da Primeira 

Guerra Mundial, a nova organização diferia dela em alguns pontos. Para começar, no 
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seu processo construtivo, ao contrário da SN que se tratou de um tratado de paz, a 

ONU foi criada separadamente dos tratados de paz.  

Por fim, foi no último encontro entre os três vencedores, realizado em Potsdam, 

que as potências vencedores finalizaram a criação da nova Organização mundial. 

Contudo, como se veio a verificar, onde se esperava ser um local para negociações 

acabou por se transformar num fórum que servia para os Estados Unidos e a URSS se 

atacarem mutuamente. 

Portanto, a nova ordem mundial saída da guerra tinha nas suas bases a ambição 

de promover a cooperação e resolução de rivalidades entre os Estados. O artigo 1º, nº 

2 do Capítulo I da Carta, determinava que a Organização passava a “desenvolver 

relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da igualdade de 

direitos e da autodeterminação dos povos” (Esteves, 2016, p. 34). Neste sentido, 

foram criados três vetores que pautaram as atuações e relações entre os países: a Carta 

Internacional dos Direitos do Homem, o sistema económico mundial de Bretton-

Woods e a Carta das Nações Unidas. Para a execução destes objetivos foram, de 

seguida, criadas algumas organizações internacionais sendo uma das mais relevantes a 

Organização das Nações Unidas. 

Finda a guerra acabou, também, a neutralidade portuguesa, passando a ser como 

qualquer outro país membro da comunidade internacional (Castaño, 2015, p. 13). Por 

esse motivo, após a Segunda Guerra Mundial, Portugal integrou-se na esfera 

capitalista tornando-se num dos países protegidos militarmente pelos Estados Unidos. 

Por se enquadrar na esfera americana, Washington propôs a admissão de Portugal 

tanto nas Nações Unidas como na NATO. O principal motivo que levou à sua entrada 

em ambas as organizações foi, a já referida, importância da localização do 

arquipélago dos Açores para fins militares estratégicos. Porém, apesar de ter sido um 

dos membros fundadores da NATO, a sua admissão nas Nações Unidas, a 14 de 

dezembro de 1955, foi um processo mais atribulado que ficou refletido no ambiente 

existente dentro da ONU em relação a Portugal até 1974 (Marques, 2011, p. 18).  

O processo de adesão iniciou-se quando, em agosto de 1945, Portugal fez o seu 

primeiro pedido para associar-se à ONU tendo sito rejeitado pelo veto da URSS e da 

Polónia. Apesar desta primeira tentativa não ter ido avante, o governo português 

continuou a mostrar o seu interesse em ser membro da ONU.  Esta tentativa de adesão 

deve ser lida como mais um exemplo que espelha o esforço do Estado Novo em 

adaptar-se ao novo sistema internacional do pós-guerra. Visto que, mesmo tendo 
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noção das implicações que tornar-se membro da Organização traria, como a alteração 

do seu status quo, o governo português manteve uma atitude pró-ativa em relação à 

Organização internacional em gestação. 

O Estado Novo tinha conhecimento de que era necessário o aval da União 

Soviética para conseguir aderir às Nações Unidas e, devido à sua posição de 

neutralidade desempenhada durante a 2ª Guerra Mundial e a sua proximidade com o 

governo de Franco, tal seria difícil de obter. No entanto, no final de 1945, quando os 

Aliados iniciaram os preparativos para liquidar a SN, Portugal viu a sua oportunidade 

para aderir à Organização. Votada a transferência dos valores da Sociedade das 

Nações para as Nações Unidas, realizou-se, também nesse ato, a integração 

automática dos países neutrais membros da antiga Sociedade.  

O impasse parecia terminado quando, a 6 de julho de 1946, os representantes 

diplomáticos da Grã Bretanha e dos Estados Unidos, pediram para serem recebidos no 

Palácio das Necessidades por Marcello Mathias, diretor geral dos Negócios Políticos. 

Nessa reunião informaram-no que tinham instruções para apoiarem a candidatura de 

Portugal às Nações Unidas (Castaño, 2015, p. 22). Porém, perante o veto soviético, o 

Estado Novo continuou, uma vez mais, sem conseguir fazer parte da Organização, 

tendo, dos países que se tinham mantido neutros durante a 2ª Guerra, apenas a Suíça 

sido aceite (Castaño, 2015, p. 34). Posteriormente, o governo português voltou a 

mostrar o seu interesse na admissão de Portugal nas Nações Unidas ao escrever um 

telegrama onde dava instruções para que os diplomatas portugueses sondassem os 

países membros da ONU para a hipótese de Lisboa acolher a sede das Nações Unidas.  

Contudo, só a 14 de dezembro de 1955, é que Portugal foi admitido na ONU com 

56 votos favoráveis. No seguimento dessa adesão seguiram-se várias críticas 

internacionais quanto à política externa portuguesa, uma vez que era um momento em 

que todos os países colonialistas procediam à descolonização, menos Portugal. Mas 

foi perante esse contexto adverso que, mesmo assim, Portugal aderiu às Nações 

Unidas.  

O continente africano não ficou imune aos ventos da autodeterminação e a ONU 

foi progressivamente acolhendo as antigas colónias europeias, desempenhando um 

papel central nesse processo. Desta forma, as Nações Unidas passaram a constituir-se 

como plataforma institucional de suporte ao surgimento e afirmação dos Movimentos 

nacionalistas afro-asiáticos (Esteves, 2016, p. 32). Apesar disso, Portugal conseguiu 

estabelecer uma base histórico-jurídica sólida que tornou possível, a partir de 
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1960/61, enfrentar os ataques políticos e militares aos seus territórios ultramarinos, 

através da teoria do luso-tropicalismo (Martins, 1998, p. 190). Iniciou-se nesta altura 

uma longa e dura batalha diplomática com o Estado Novo que só terminaria aquando 

da perda das colónias com o golpe do 25 de abril. 

Nas reuniões da ONU a resposta dada por Portugal, quando questionado sobre as 

suas províncias ultramarinas, era a de negar a sua existência, defendendo que não 

tinha de alterar os laços com os seus territórios ultramarinos já que estes se 

encontravam estipulados na Constituição Portuguesa e que esta consagrava a unidade 

nacional da metrópole e do Ultramar (Marques, 2011, p. 25). Deste modo, a 

diplomacia portuguesa continuou a repetir o mesmo argumento e a contrariar o 

exposto no relatório do Comité dos Sete, insistindo na inexistência de validade 

jurídica em relação à obrigatoriedade de transmissão de informações sobre os seus 

territórios integrantes.  

Perante estas circunstâncias, o governo português começou a orientar a sua 

política externa num progressivo distanciamento em relação às democracias 

ocidentais e à ONU. Com receio de um possível contágio democrático, envergou por 

um caminho mais solitário e alheio às mudanças que a Guerra Fria trouxera (Marques, 

2011, p. 36). Porém, ao contrário do que se passava na NATO, em que o ambiente se 

mantinha inalterado, mesmo apesar da recusa por parte de Portugal em aceitar o 

processo de descolonização, na ONU o ambiente de revolta contra Portugal foi 

piorando gradualmente.  

Segundo José Marques, Salazar continuava a defender que a ONU era como um 

palco que apenas servia os interesses soviéticos e americanos à custa de terceiros 

(Marques, 2011, p. 36). Acresce ainda o facto de que entre 1956 e 1960, a 

composição das Nações Unidas alterou-se radicalmente, passando os países 

comunistas e do bloco afro-asiático a dispor de maioria numérica o que fez com que a 

Organização se transformasse “num palco de guerra política continuada” pela 

descolonização (Antunes, 2013, p. 39). Desta forma, tornou-se mais claro aos olhos 

de Portugal que a ONU não passava de um fórum internacional para as exigências do 

Terceiro Mundo (Marques, 2011, p. 56).  

Como Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, analisa, nos 

primeiros anos da admissão de Portugal nas Nações Unidas, o bloco afro-asiático e o 

bloco comunista não dispunham da maioria na Assembleia Geral para impor a sua 

vontade. Contudo, com a entrada de novos membros e, posteriormente, com a redação 
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do artigo 73.º da Carta, a situação de Portugal na Organização deteriorou-se ainda 

mais (Nogueira, 2000 a, p. 301). 

Portugal começou a ficar cada vez mais alheio aos “ventos da mudança” 

continuando a lutar pela manutenção dos seus territórios num mundo cada vez mais 

hostil à sua política colonialista. Depois de 1961, com o eclodir da guerra em Angola, 

tema que se irá abordar de seguida, Portugal tornou-se num dos alvos a abater na 

ONU uma vez que esta acusava o governo de Lisboa de exercer um regime cujo 

caráter era opressivo, antidemocrático e a favor de uma política colonialista.  

A nova conjuntura mundial tinha como um dos seus principais pilares a defesa da 

descolonização, o que levou à aprovação, em dezembro de 1960, da Resolução 1514. 

A mesma condenava todas as formas de colonialismo e apoiava o direito imediato da 

autodeterminação, declarando que todos os povos têm direito ao livre 

desenvolvimento económico, social e cultural. Com essa aprovação e mais tarde com 

a Resolução 1542, em 1961, todas as colónias portuguesas foram declaradas 

territórios não autónomos, servindo como mero expediente político face à nova e 

hostil conjuntura internacional. Doravante, o regime português passou a ser obrigado 

a prestar informações sobre os seus territórios. Conforme Franco Nogueira analisa, 

com essas resoluções, e no contexto dos debates de reprovação em relação à política 

colonialista portuguesa, a ONU estava a tentar alertar a comunidade internacional 

para o problema português, apelando a uma coligação de nações contra Portugal 

(Nogueira, 2000 a, p. 303).  

Aquando da reunião 616ª do Quarto Comité, em 1957, Franco Nogueira declarou 

a inexistência de práticas colonialistas dentro da comunidade portuguesa e afirmou 

que o estatuto das províncias ultramarinas era igual ao estatuto das províncias 

europeias. Porém, nem assim o ambiente se apaziguou e, perante o ambiente de 

pressão interna na ONU, começou-se a interrogar se Portugal iria ou não abandonar as 

Nações Unidas (Marques, 2011, p. 26). 

Desde 1955, ano em que Portugal aderiu à ONU, iniciou-se uma luta prolongada 

e atribulada tanto dentro da Organização como fora dela devido, em grande parte, ao 

princípio anticolonialista que a mesma defendia. Nessa luta foi extremamente 

importante a utilização, por parte do Estado português, de argumentos histórico-

jurídicos visto serem os mais adequados para legitimar as suas posições relativamente 

ao Ultramar. Tratava-se de uma doutrina já existente e não apenas de uma resposta 

estritamente circunstancial que determinava a estrutura unitária do Estado português e 



 37 

a igualdade de estatuto de todos os nascidos em qualquer parte do seu território 

(Martins, 1998, p. 191). 

Decorreram, assim, cerca de duas décadas de relações litigiosas entre a ONU e 

Portugal devido à questão colonial, tendo sido aprovadas 173 resoluções que 

condenavam a política ultramarina portuguesa mas, mesmo assim, devido à 

inflexibilidade de Salazar, nenhuma obteve o resultado esperado.  

 

 

3. CIA   

 

 

Em pleno conflito da Guerra Fria, o receio de um possível ataque da frente 

inimiga aumentou ainda mais após a criação das bombas atómicas e com o início dos 

estudos para a criação de uma bomba termonuclear. Perante isto, a ideia que se 

defendia era de que as armas podiam ser criadas, para dar a sensação de segurança, 

mas não utilizadas, devido ao seu potencial destrutivo. É neste contexto de constante 

insegurança, que são criadas as agências de espionagem CIA, pelos Estados Unidos, e 

KGB, pela União Soviética. 

A espionagem tornou-se num mecanismo essencial para a sobrevivência das duas 

superpotências. Todavia, não foi praticada exclusivamente pelos dois lados do 

conflito visto que quase todos os países criaram o seu sistema com receio de possíveis 

ataques que pudessem existir contra si. 

Deste modo, com o fim da 2ª Guerra Mundial surgiu a problemática, por parte 

dos EUA, sobre como proteger a Europa de um possível ataque soviético. A 

acrescentar a isso, havia também o receito do avanço das ideologias comunistas pela 

Europa o que fez com que o governo americano tomasse a decisão de introduzir 

espiões da CIA nos países europeus. De acordo com o presidente Eisenhower, a 

criação da agência foi “uma necessidade repugnante, mas vital” tendo em conta o 

clima de insegurança constante que definia a Guerra Fria (Weiner, 2008, p. 15).  

No entanto, importa referir que a CIA surgiu enquanto sucessora do Office of 

Strategic Services (OSS), que tinha sido criado durante a Segunda Guerra, pelo 

presidente Roosevelt, e que, em 1945, fora mandada encerrar pelo presidente Harry 

Truman (Naves, 2017, p. 19). Contudo, a Administração Truman sabia que era 

essencial ter um bom sistema de informações perante o clima existente, o que levou à 
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criação da CIA. Porém, o que o presidente americano verdadeiramente pretendia era a 

criação de um serviço global de informações que fornecesse boletins diários de modo 

a manter-se informado em relação ao que acontecia no mundo. Como o mesmo 

afirmou, “não era para ser um serviço de espionagem (...) essa nunca foi a intenção 

quando se criou a agência” (Weiner, 2008, p. 23).  

No início, a CIA não tinha capacidade para realizar operações secretas, tratando-

se apenas de um “esboço feito à pressa”, como Weiner refere (Weiner, 2008, p. 16). 

Porém, pouco depois, o Conselho de Segurança Nacional alargou as suas funções para 

incluir a propaganda, a sabotagem e a ajuda a movimentos clandestinos e de apoio à 

libertação de refugiados, como se pode analisar no anexo B. O poder que a CIA 

passou a exercer era de tal modo influente que, no final dos anos 50, a organização já 

tinha uma reputação quase mítica em toda a América Latina e Médio Oriente “de ser 

o instrumento com que os Estados Unidos podiam derrubar, sempre que lhes 

apetecesse, os governos de que não gostavam” (Gaddis, 2007, p. 173). A CIA tornou-

se, assim, num Estado dentro do Estado devido à aglomeração dos seus recursos 

próprios, com uma rede autónoma de comunicações, estações de rádio e companhias 

de aviação (Antunes, 2013, p. 112).  

A agência foi, portanto, criada durante a presidência de Harry Truman, em 1947, 

e passou a responder tanto ao poder executivo como ao legislativo. O principal 

propósito da sua criação era o de roubar os segredos soviéticos, através do 

recrutamento de espiões, para combater o comunismo e, por conseguinte, derrubar a 

URSS. Além do mais, também foi criada com o intuito de influenciar os governos 

estrangeiros a aplicar o capitalismo como sistema económico. A sua criação marcou 

uma revisão radical nos tradicionais paradigmas da política, introduzindo conceitos 

novos como “a mentira necessária” e a “mentira credível” como estratégias legítimas 

para manter o clima de paz.  

É perante esta conjuntura que Portugal se torna numa peça fundamental no puzzle 

da CIA ao ser criada, em território nacional, uma rede de espionagem que chegou a 

ter trezentos membros com operações centralizadas em Madrid, tendo o arquipélago 

dos Açores passado a ser a encruzilhada do Atlântico. No entanto, nem assim o país 

deixou de ser considerado como secundário para os americanos na luta contra a 

URSS. Nem mesmo com a adesão de Portugal à NATO isso alterou o distanciamento 

americano e a sua desconsideração para com a utilidade de Portugal. Os documentos 

desclassificados da CIA permitem percebê-lo, Portugal tratava-se apenas de “um peão 
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menor no grande xadrez da superpotências, embora útil para combater o comunismo” 

(Naves, 2017, p. 39).  

É também possível retirar da análise dos documentos produzidos pela CIA que, 

por vezes, os relatos eram conjuntos de histórias de mal entendidos entre ambos os 

lados, traduzindo apenas o que os membros da CIA que se encontravam em Lisboa 

entendiam do que se passava em Portugal e da sua opinião em relação ao povo 

português. Segundo um dos documentos produzido pela agência, Salazar era visto 

como um empecilho, antiquado e antiliberal que se agarrava teimosamente ao império 

e ao passado das conquistas portuguesas (Naves, 2017, p. 52).  

Contudo, chegou a criar-se um elo entre a CIA e a PIDE, em 1957, através de um 

protocolo que definia as vias de intercâmbio e de intervenção combinadas (Antunes, 

2013, p. 115).  

 

 

Anexo C (lista de membros da CIA que estiveram em Portugal) 
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É importante acrescentar que, para além da aliança existente entre as agências, a 

CIA possuía instalações, em Portugal, de um dos quatro retransmissores da Radio 

Free Europe (RFE) que fazia as transmissões para o outro lado da Cortina de Ferro 

que entretanto tinha sido criada por Estaline e dividido a Alemanha em duas partes: a 

Alemanha Ocidental, sob influência americana e a Alemanha Oriental, apoiada pela 

URSS. O muro, construído em 1961, foi um dos principais símbolos físicos da divisão 

do mundo entre capitalismo-comunismo. Importa referir, ainda, que a RFE foi criada 

em 1950 por George Kennan e Frank Wisner, e desempenhou um papel bastante 

significativo para o colapso do comunismo e para a criação de democracias nos 

antigos países comunistas na Europa. 

A instância de espionagem CIA, para além de fazer análises e avaliações das 

situações políticas dos outros países, também procedia ao estudo de relatórios que a 

mesma elaborava. Num documento produzido pela CIA, em 1963, Studies in 

Intelligence, é possível se constatar que esta não poupava críticas à forma como, 

juntamente com o Departamento de Estado, analisava o colonialismo português. Por 

outras palavras, a CIA era obrigada a ignorar “as tendências da política interna 

americana e os seus relatórios pareciam estar contaminados pelo pensamento político 

dominante em Washington” (Naves, 2017, p. 95). A este respeito, Janet Hill Merkle 

interrogava sobre quem é que influenciava quem, “se eram os relatórios da CIA 

subordinados às ideias dos diplomatas ou se era a diplomacia influenciada pelas 

conclusões dos relatórios de espionagem” (Naves, 2017, p. 96).  

O sistema de espionagem americano sempre traçou um retrato bastante sombrio 

do regime português e foi com bastante admiração que acompanhou a manutenção do 

regime, mesmo depois de todos os acontecimentos registados ao longo de 1961. Essa 

reação mostra que, de facto, a CIA não estava bem informada em relação ao que se 

passava em Portugal e que havia, justamente como Janet Merkle afirmava, uma 

discrepância considerável entre os artigos incluídos nas resenhas da CIA e a 

informação no terreno sobre “a extensão da brutalidade portuguesa” (Naves, 2017, p. 

96).  
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Capítulo II  

A difícil conjuntura do annus horribilis 

 

 

1. A tempestade de 1961 

 

 

O ano de 1961 ficou conhecido como um dos principais marcos da história 

contemporânea portuguesa, tendo sido o ano em que se anunciou o colapso da 

sociedade e do regime como até então se conhecia. “Feito o balanço, 1961 foi, sem 

dúvida, o ano pior da memória de Salazar” (Marinho, 2011, p. 18). 

O turbulento processo decorrido nesse ano foi atravessado por grandes embates 

tanto na frente interna, devido às forças de oposição, como na frente externa, em torno 

da questão colonial. A história de 1961 é, ainda, marcada pelas transformações 

profundas verificadas em Portugal e nos Estados Unidos e, simultaneamente, nas 

relações entre ambos.  

O annus horribilis não foi apenas trágico a nível interno para Portugal, devido a 

um conjunto de acontecimentos que aqui serão desenvolvidos, mas, também, a nível 

externo por ter sido o ano em que John F. Kennedy assumiu a presidência americana, 

sendo que a sua posição política em relação às colónias portuguesas provocou muitos 

momentos de tensão na aliança luso-americana.  

Como referido, o início da presidência de Kennedy trouxe uma alteração no 

posicionamento americano em relação à política colonial portuguesa derivada da 

renovação da política externa norte-americana. Como Marcello Mathias afirmou, “no 

tempo de Eisenhower as nossas relações com os americanos eram excelentes. Não 

havia qualquer problema. Daí a profundidade das clivagens trazidas em janeiro de 

1961 pela Administração Kennedy” (Antunes, 2013, p. 16). 

Portugal permanecia, ainda, assente num sistema nacionalista e autoritário que 

continuava a resistir a todas as propostas que conduzissem ao caminho da 

autodeterminação das suas colónias. Mesmo sabendo que os americanos não 

apoiavam a manutenção do seu império, Salazar não alterou a sua política externa 

(Naves, 2017, p. 87). Essa atitude traduziu-se numa profunda crise na aliança luso-

americana durante o ano de 1961. Portugal encontrava-se perante um estado de transe: 
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ou se autorrecriava ou o seu regime sucumbia (Antunes, 2013, p. 220). No entanto, o 

desenlace foi a eclosão de uma guerra travada pelo lado português com vista à 

conservação dos territórios coloniais no continente asiático, conforme a mentalidade 

imperial, que culminou com o fim da soberania portuguesa em Diu, Goa e Damão.  

Neste contexto, 1961, foi um ano especialmente significativo, visto que o Estado 

Novo enfrentou aquilo a que podemos definir como “tripla crise”. Por outras palavras, 

uma crise que se refletiu em três planos fundamentais: a nível interno, com a tentativa 

de derrube do regime pelo general Botelho Moniz; a nível da política colonial, com o 

início da guerra em Angola e a perda do Estado Português da Índia e, por fim, na 

vertente internacional com a crescente dificuldade na participação em organismos 

multinacionais como a ONU e a NATO (Rodrigues, 2002 a, p. 315).  

A transição de 1960 para 1961 começou com a tomada do navio Santa Maria, 

seguindo-se-lhe o início da guerra em Luanda, desencadeada a 4 de fevereiro. Pouco 

depois, a 15 de março, membros da  União Popular de Angola (UPA) atacaram alguns 

postos administrativos portugueses. Essa atitude fez com que a questão de Angola 

alcançasse repercussões internacionais que, por sua vez, traduziu num aumento das 

críticas na ONU em relação à política colonialista portuguesa. Sucedeu-se, em abril, 

uma tentativa de golpe militar, orquestrado por Botelho Moniz, que se propunha a 

alterar a política colonial para uma posição mais flexível e aceitável 

internacionalmente. E, no fim do mesmo ano, a União Indiana, que tinha conseguido 

emancipar-se da soberania britânica, reclamava os seus territórios no subcontinente 

indiano, o que a levou a avançar militarmente sobre os territórios que Portugal 

mantinha até então no continente asiático.  

No plano internacional, Portugal enfrentava uma nova conjuntura mundial, 

iniciada pós 1945, dominada pela viragem anticolonial. Deste modo, o 

enquadramento jurídico internacional passou a revelar-se pouco favorável para 

Portugal, especialmente após a ONU ter reconhecido o princípio de libertação dos 

“territórios não autónomos” na Resolução 1514. Passou a consagrar-se o Terceiro 

Mundo como um novo elemento de pressão internacional. Neste contexto, o Estado 

Novo enfrentou, não só a oposição aberta e, ao mesmo tempo, clandestina dos 

Estados Unidos, à sua política em África, como, também, a pressões dos setores 

liberalizantes e, ainda, a uma hostilidade sistemática nas Nações Unidas. Como Maria 

Esteves aborda, os territórios africanos que integravam o império português passaram 

a fazer parte da rota de competição entre as duas superpotências para o domínio 
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global. Como tal, ambas assumiram uma postura anticolonialista de forma a 

conquistar e alargar a sua influência até aos países do Terceiro Mundo (Esteves, 2016, 

p. 26).  

Para o Estado Novo, 1961 foi um ano de sucessivos desafios dos quais, na 

opinião da CIA, seria impossível o regime “sobreviver”, como se pode constatar no 

anexo D. Com base na análise desse memorando, logo no primeiro parágrafo conclui-

se que a CIA achava que, após a perda de Goa, o regime português “seems likely to 

remain in control at least for the next year or so” não demonstrando, portanto, 

acreditar que fosse possível o regime vir a ter uma longa duração.  

A nova conjuntura geopolítica manifestou um ambiente hostil para com o 

colonialismo e a determinação portuguesa em preservar o seu “património colonial”. 

No entanto, para o governo português, a identidade nacional estava estritamente 

ligada à tradição imperial sendo que o conceito de Nação, para Portugal, era ser 

pluricontinental e multirracional. O ano que ficou conhecido como o “terrível ano 

para Salazar” foi confrontado com uma nova ordem internacional em que a sua 

política colonial passou a ser alvo de várias críticas. 

Assim, ao contrário do que tinha sido característico dos anos 50, em que a 

política externa portuguesa tinha sido definida pela assinatura de acordos de defesa e 

de auxílio mútuo, os anos 60 foram definidos pelas dificuldades no relacionamento 

entre Portugal e os Estados Unidos. “A partir de 1961 altera-se, significativamente, o 

empenhamento atlântico, suspendem-se os compromissos com a NATO e a questão 

colonial torna-se a preocupação quase exclusiva da política externa portuguesa” 

(Teixeira, 1999, p. 26). Portanto, os anos 60 foram palco de uma diversificação 

crescente da oposição à ditadura e de uma radicalização política na maioria dos seus 

segmentos.  

Como já mencionado, 1961 marcou a entrada do Estado Novo numa nova fase da 

sua existência face aos sucessivos abalos que o mesmo enfrentou quer a nível externo, 

em especial devido à questão colonial, quer a nível interno, pelas razões que serão, de 

seguida, objeto de análise. Com base neste enquadramento teórico, que articula a 

escala nacional e internacional, Portugal encontrava-se, claramente, numa orientação 

contra a corrente em relação ao ventos internacionais que apoiavam a libertação das 

colónias.  
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2. Continuar a guerra, manter o império  

 

 

Ano de todas as calamidades para o Estado Novo, 1961 iniciou-se com o 

problema da questão colonial que se foi tornando, progressivamente, no tema central 

da política externa portuguesa. Ou seja, para o governo português, o fator 

determinante da política externa passou a ser a manutenção do império colonial em 

África e na Ásia. No entanto, isso ocorria num contexto internacional em que se 

defendia a libertação das colónias originada com a queda dos impérios. No que diz 

respeito ao processo de independência das colónias africanas, a primeira a ser 

descolonizada foi os Camarões, em 1960, que, até então, pertencia à França.  

Porém, Portugal não adotou o processo de descolonização, e só passado treze 

anos de conflitos armados é que se viu forçado a abdicar dos territórios que possuía, 

até então, em África. Nem com os acontecimentos na altura da independência da 

Argélia pela França, Salazar mudou a sua política colonial. A única alteração 

realizada foi a substituição do conceito de Império Colonial Português para Ultramar 

Português. Como o chefe de Estado defendeu, até à sua substituição, Portugal era “do 

Minho a Timor” (Alves, 2018, p. 3). 

O intuito da ditadura portuguesa era legitimar a sua política colonial e, para tal, o 

Estado Novo tentou transparecer internacionalmente que possuía um império com 

colónias mas sem ser colonialista e demonstrar à população portuguesa que a 

extensão do território ia até, de modo legítimo, ao continente africano. Essas atitudes 

serviam como meio para justificar a política colonialista portuguesa após o início da 

guerra em Angola. Porém, internamente, a ditadura manteve a sua essência 

colonialista e não alterou o seu rumo, mesmo apesar de toda a oposição externa, 

envergando pelo caminho da guerra que ficou conhecida por Guerra do Ultramar. 

Assim, o Estado Novo decidiu afastar-se da Europa e optou pelo predomínio da opção 

atlântica e colonial. 

Com a bipolarização do mundo e com a luta pela influência económica do maior 

número de países, assistiu-se ao aparecimento de duas correntes na política mundial 

externa. Por um lado o imperialismo soviético, que se dirigia para o Ocidente, por 

outro, o imperialismo americano que se direcionava para a Europa Ocidental. Sendo 

que o imperialismo português estava direcionado para sul, África, não estando, 

portanto, abrangido pela defesa da NATO. 
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Conforme analisa António Marinho, o continente africano vivia, assim, sob um 

turbilhão de independências e, como os ventos da mudança não chegaram à política 

portuguesa, o clima de tensões começou-se a fazer sentir, especialmente na ONU 

(Marinho, 2011, p. 28). Para a agravar a situação, no dia 6 de janeiro, ocorreu, na 

baixa do Cassenge, em Angola, o primeiro protesto contra as condições miseráveis, o 

imposto da palhota e a cultura forçada do algodão monopolizada pela empresa 

Cotonang (Marques, 2011, p. 39).  

No espírito da Conferência de Bandung, que ocorreu em 1955, na Indonésia, 

entre os países do movimento do “não alinhamento”, surgiram, nas colónias 

portuguesas, as primeiras organizações pró-independência. Nessa conferência foi 

elaborada a Carta do anticolonialismo e o plano de ataque ao Ocidente, sendo 

proclamados os princípios da luta contra o colonialismo, contra o racismo e a 

afirmação do neutralismo na Guerra Fria, bem como a exigência de auxílio 

económico, financeiro e técnico, caso fosse necessário, por parte dos países 

desenvolvidos. Estes princípios inspiraram a criação do bloco afro-asiático que passou 

a constituir-se, na ONU, como instrumento de destruição das posições imperialistas 

(Léonard, 2018, p. 159). 

O movimento dos países “não alinhados” foi, portanto, a atitude tomada por parte 

dos recém Estados criados, em não assumirem nenhum compromisso com nenhuma 

das duas alianças que dividiam o mundo. Os países neutros tinham, deste modo, o 

objetivo de criar um caminho independente do campo das relações internacionais. 

Porém, ao mesmo tempo beneficiavam da ajuda de ambas as superpotências, uma vez 

que deixavam em aberto a possibilidade de um compromisso. Por isso, tanto os EUA 

como a URSS aliciavam os países que não tinham uma aliança definida e, quando 

essa potência não os beneficiava, entravam em conversações com o “lado inimigo” 

(Gaddis, 2007, p. 132). Assim, os “países menos importantes” começaram a fomentar 

a autonomia e a neutralidade em pleno conflito da Guerra Fria e a ter controlo num 

mundo que era dominado pelas duas superpotências.  

Para além de todas as catástrofes para o Estado Novo, 1961 representou, 

igualmente, o princípio do fim do império em África uma vez que o governo 

português optou pelo reforço das suas colónias e militarização, ao invés de cooperar 

no processo de descolonização como os outros países tinham procedido, o que acabou 

por culminar na Guerra do Ultramar (Cabreira, 2018, p. 69).  
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A política externa portuguesa orientava-se pelo princípio do multirracionalismo 

que se traduzia na defesa da teoria da evolução sociológica do território e das 

populações como sociedade multirracional integrada num Estado unitário, formado 

por províncias dispersas e constituído por raças diferentes. Deste modo, a 

autodeterminação das colónias era entendida pela ditadura portuguesa como uma 

adesão da população à forma de governo, ao sistema de administração e ao agregado 

nacional mantendo, assim, a sua unidade política e administrativa. Todavia, para os 

movimentos independentistas em África, como o Movimento Popular de Libertação 

de Angola (MPLA), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União 

Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a autodeterminação era 

entendida como independência por separação e não por integração (Alves, 2014, p. 

35). 

Porém, como não existia uma unidade entre os movimentos angolanos, a Frente 

Nacional Angolana (FUA) resolveu, em 1962, enviar uma carta aos movimentos do 

FNLA, MPLA, Partido Democrático Angolano (PDA), Movimento de Libertação do 

Enclave de Cabinda (MLEC) e UNITA, por considerar que a formação de uma frente 

unida para a independência de Angola era fundamental. No entanto, nem a MPLA 

nem a FNLA deram resposta, tendo sido apenas a UNITA a demonstrar interesse na 

fusão das ligações dos movimentos independentistas. Mais tarde, a FUA dissolveu-se 

e os seus antigos membros filiaram-se a outros movimentos independentistas.  

A razão que justificou a dificuldade da união dos movimentos de libertação foi o 

facto de cada movimento ter a sua forma de encarar a política e as questões de 

pertença. Por essa razão, a contribuição individual para a formação de uma frente 

unida foi tantas vezes tentada mas sempre sem sucesso visto que cada movimento 

estava convencido de que era o melhor e o único com capacidade para representar o 

povo angolano.  

A guerra colonial começou a 4 de fevereiro de 1961, quando as autoridades 

portuguesas foram pela primeira vez desafiadas e atacadas em Angola. A ação foi 

levada a cabo pelo MPLA e marcou o início da luta armada contra o colonialismo 

português. Encontrando-se, ainda, mal refeita do caso do Santa Maria, a opinião 

pública portuguesa deparava-se com outro choque: os tumultos graves em Luanda que 

ocorreram na noite de 4 de fevereiro, quando três grupos invadiram a Casa de 

Reclusão Militar, o Quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública e 

as Cadeiras Civis. No Brasil, Henrique Galvão declarou que o episódio do Santa 
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Maria e os ataques em Luanda estavam ligados tratando-se de peças de um plano de 

guerra contra o governo português (Nogueira, 2000 a, p. 204). 

Contudo, como já mencionado, o início dos ataques registou-se a 6 de janeiro, em 

Luanda, através de emboscadas e ataques à prisão militar que, no dia seguinte, 

desencadeou uma forte repressão e ataques à população caucasiana que vivia nos 

bairros da cidade. Depois desses movimentos, a política externa portuguesa passou a 

ter como prioridade a manutenção do seu império colonial. É neste contexto que 

Salazar se dirige ao país com a emblemática frase “para Angola, rapidamente e em 

força” (Marques, 2011, p. 44). Posteriormente, a guerra civil passou a ocorrer entre 

três grupos que lutavam pela independência: a FNLA, apoiada pelos Estados Unidos, 

a MPLA e a UNITA.  

Mais tarde, o regime salazarista voltou a sofrer uma rebelião quando, a 1 de 

agosto, a fortaleza de S. João Batista de Ajudá é ocupada. Dessa invasão, o governo 

português conseguiu retirar importantes conclusões políticas relativamente à atitude 

da ONU face a Portugal. As Nações Unidas tornaram-se, daí para a frente, aos olhos 

do Estado Novo, num museu de resoluções, cujo único propósito era o de serem 

arquivadas. Pouco tempo depois, a Organização criou a Resolução 1819 com o intuito 

de condenar Portugal pela guerra e repressão que estava a ocorrer em Angola, 

apelando também ao Conselho de Segurança que adotasse sanções de modo a forçar o 

país a acatar com as anteriores resoluções: 1807, 1808 e 1514.  

É neste contexto que surge outro ponto de fricção na aliança luso-americana, 

devido aos contatos frequentes entre os Estados Unidos e algumas organizações 

nacionalistas em África, especialmente de Angola. Aquando do início das revoltas, o 

governo americano começou a estabelecer relações de apoio com os dois movimentos 

angolanos importantes, o FNLA e a UPA. Contudo, os contatos mantidos foram 

sempre feitos de modo discreto, com a intenção de evitar um confronto com Portugal. 

No entanto, como veio a tornar-se público, através da documentação da CIA, o 

relacionamento de auxílio entre os EUA e os movimentos independentistas não só 

existiu, como ocorreu em especial com a UPA, liderada por Holden Roberto, por 

intermédio da embaixada dos Estados Unidos em Léopoldville (Alves, 2014, p. 38).   

Não é de estranhar, portanto, que, por esta altura, a CIA dedicasse especial 

atenção às rebeliões que foram surgindo no império português, sendo possível 

constatar a partir das suas análises que para a agência era inevitável que os 

movimentos nacionalistas chegassem ao poder. Porém, isso apenas ocorreu após treze 
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anos de conflito armado demonstrando, desta forma, a má informação que a CIA 

reunia e vinculava para os Estados Unidos.  

Instala-se, assim, um novo ciclo na história política portuguesa no que diz 

respeito à sua política colonial. Na nova conjuntura internacional, os acontecimentos 

em Angola alcançaram uma grande repercussão e marcaram, também, um 

agravamento das relações dos EUA e das Nações Unidas em relação a Portugal. 

Entre 1961 e 1974, Portugal manteve uma guerra colonial em três frentes. Tendo 

sido ofuscada pela guerra do Vietname, a guerra do Ultramar foi-se desenrolando sem 

grandes sobressaltos a nível da comunidade internacional até aos anos 70 quando a 

situação militar na Guiné-Bissau se deteriorou. Doravante, como mecanismo de 

defesa da política colonial, começou a utilizar-se o discurso luso-tropicalista, que será 

aprofundado mais tarde. Em suma, “resistir” passou a ser a palavra de ordem da 

ditadura portuguesa. 

 

 

3. Operação Dulcineia  

 

 

Um outro incidente que colocou em causa um dos pilares em que assentava a 

política externa portuguesa ocorreu entre 21 e 22 de janeiro de 1961 e ficou 

conhecido por operação Dulcineia. A operação teve início na madrugada de 22 de 

janeiro, com a captura do navio de luxo português, Santa Maria, por um grupo de 

portugueses e espanhóis opositores ao regime liderados por Henrique Galvão. É de 

notar que Henrique Galvão outrora fora um convicto apoiante da Ditadura Militar e da 

manutenção das colónias e inclusive, chegou a ser um dos homens de maior confiança 

de Salazar e a ocupar cargos políticos importantes na década de 1940 (Antão & 

Tavares, 2008, p. 85). 

A intenção dos assaltantes, que tiveram o apoio do também opositor ao regime, 

Humberto Delgado, era a de conduzir o navio para a costa ocidental africana para, 

posteriormente, realizar um ataque surpresa de apoio às forças rebeldes em Luanda e, 

deste modo, constituir um novo governo que fosse contra o regime salazarista.  

Assim que as notícias da captura chegaram a Portugal, o governo português 

solicitou, de imediato, o auxílio dos governos americano e inglês para que pudessem 

ajudar as autoridades a recuperar o navio. O primeiro pedido de auxílio foi feito logo 
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no dia 23 de janeiro, por Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, à 

embaixada norte-americana (Rodrigues, 2002 a, p. 37). Prontamente os Estados 

Unidos concordaram em auxiliar Portugal na captura do paquete e, assim, foram 

enviadas ordens para os comandos navais norte-americanos no sentido de intercetar o 

Santa Maria. O navio foi igualmente perseguido pela fragata britânica Rothesay, por 

dois contratorpedeiros norte-americanos e por dois aviões de reconhecimento, 

também estes norte-americanos.  

No entanto, quando a Administração de Kennedy tomou conhecimento de que 

não se tratava de um caso de pirataria mas sim de revoltosos que se declaravam 

opositores à ditadura de Salazar, a atitude americana alterou-se significativamente. 

Por saber não se tratar de um caso de pirataria, a Administração Kennedy tinha receio 

de ser acusada, por parte dos grupos liberais, de pactuar com a ditadura de Salazar. 

Por isso, as ordens dadas inicialmente foram rapidamente corrigidas e em vez de se 

tratar de uma intercepção ao Santa Maria passou a ser apenas uma perseguição e 

comunicação de todos os movimentos do paquete. Simultaneamente, o governo 

britânico decidiu alterar a sua atitude e o Rothesay regressou prontamente, não tendo 

participado mais nas buscas (Rodrigues, 2002 a, p. 40).  

 

Anexo E  (excerto do relatório que comprova a alteração das ordens da 

Administração Kennedy aquando da informação sobre não se tratar de um ato de 

pirataria) 
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Todavia, o governo americano foi considerado o principal responsável pelo 

desenlace final do episódio por apenas ter tentado convencer Galvão a libertar os 

passageiros antes de seguir para Angola, o seu destino, com base na garantia de que 

não iriam interferir mais com a operação e deixariam o Santa Maria prosseguir 

viagem, a partir do momento em que os passageiros tivessem desembarcado no porto 

de Recife (Rodrigues, 2002 a, p. 42).  

Porém, neste ponto da situação, surgiram algumas dificuldades devido ao 

governo brasileiro se recusar a receber no seu porto o navio, por força de um tratado 

existente entre o país e Portugal. Mas, como o governo de Kubitshchek de Oliveira 

estava prestes a cessar as suas funções, Kennedy entrou em contato com o recente 

eleito presidente, Jânio Quadros, que alterou a decisão aplicada anteriormente por 

Oliveira. A posição defendida pelo novo presidente brasileiro devia-se à identificação 

do anticolonialismo como o processo político e sociológico que levou à 

independência brasileira, pelo que constituía traição prestar qualquer tipo de apoio 

internacional à política portuguesa. Deste modo, o novo quadro das relações luso-

brasileiras passou a ser claramente menos favorável ao governo de Lisboa.  

Este acontecimento terminou com o desembarque da tripulação em segurança no 

porto de Recife e com o abandono de Galvão do paquete, solicitando de imediato 

asilo político no Brasil. Como sustenta Fernando Rosas, este episódio foi um marco 

na “internacionalização do impacto da luta política contra o regime” (Rosas, 1994, p. 

532). Contudo, não foram as consequências internas do assalto que interessaram mas 

antes as repercussões que teve a nível das relações luso-americanas. 

Se, por um lado, a Administração Kennedy tinha achado que agira de modo a não 

afetar as suas relações com Portugal, para o governo português a percepção foi outra. 

Em Portugal a reação inicial das autoridades portuguesas ao papel norte-americano foi 

extremamente negativa e com grande indignação por estes terem alterado a sua 

posição assim que perceberam que não se tratava de um caso de pirataria, mas sim de 

um caso de luta entre o regime e a oposição democrática.  

Posteriormente, como Luís Rodrigues desenvolve, criou-se uma campanha junto 

da opinião pública sobre o comportamento norte-americano e começaram a chover 

notícias de mensagens e telegramas de protesto enviadas ao governo norte-americano, 

a propósito do episódio do Santa Maria. O autor afirma ainda que “os norte-

americanos tinham uma estratégia bem delineada para pôr fim à aventura de Henrique 
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Galvão e acabaram por ser os principais responsáveis pelo resultado do evento” 

(Rodrigues, 2002 a, p. 53). 

Após o incidente, foi bastante notório que a estratégia discursiva utilizada pelo 

Estado Novo passou a ter um caráter antiamericanismo ainda mais acentuado, 

deixando implícito que Portugal tinha sido vítima de uma colossal conspiração 

encabeçada pelos Estados Unidos, cujo objetivo era o de por um ponto final ao regime 

autoritário e, assim, promover a destruição multissecular do império colonial 

português.  

As repercussões que o caso do Santa Maria alcançou foram muito além das 

fronteiras portuguesas, tendo-se tornado tema de debate nos governos dos outros 

países. Tanto a nível interno como externo representou um golpe no prestígio do 

Estado Novo por causa do seu ineditismo e audácia. Devido a isso, foi conferido ao 

golpe uma grande cobertura mediática que contribuiu para chamar à atenção do 

mundo relativamente à situação política em Portugal. Um exemplo disso foi a notícia 

divulgada pelo jornal New York Times onde se alertou para a compreensão para com 

Lisboa “ou veremos Portugal abandonar a NATO, levando consigo os Açores” 

(Nogueira, 2000 a, p. 203).  

Este episódio demonstrou o espírito de hostilidade existente na aliança luso-

americana e do isolamento internacional em que Portugal de facto se encontrava. O 

assalto ao navio Santa Maria foi uma profunda humilhação para o regime português. 

E, perante a falta de apoio do seu aliado norte-americano, o governo português fez 

chegar a Washington uma ameaça subentendida de retaliação, usando o trunfo 

diplomático das Lajes, relembrando o embaixador americano em Lisboa, Charles 

Burke Elbrick, que o acordo dos Açores poderia vir a ser renegociado em 1962 ou não 

(Antão & Tavares, 2008, p. 102). 

Como Ana Fonseca analisa, este acontecimento foi o primeiro choque entre os 

sistemas políticos e a primeira chamada de atenção para os problemas em Angola que 

se refletiu nos comentários que os outros países faziam na imprensa (Fonseca, 2007, 

p.90). Como resposta, a ditadura militar, em vez de se adaptar ao processo de 

descolonização como a Bélgica, França e Grã-Bretanha tinham feito, reforçou o seu 

aparelho ideológico e radicalizou a política imperial (Cabreira, 2017, p. 32).  

 

 

4. Abrilada de 61 
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Apesar do clima de revolta em relação ao Estado Novo já se fazer sentir durante a 

década de 1950, só em abril de 1961, é que desencadeou uma reação. O 

acontecimento ocorreu quando Botelho Moniz, representante da ala militar, que se 

encontrava insatisfeito com o rumo político seguido até então, planeou a revolta que 

ficou conhecida por Abrilada. O então ministro da Defesa Nacional, contatou várias 

personalidades relacionadas com as Forças Armadas com vista a ganhar apoios para 

organizar o golpe de Estado. Nesse seguimento, em abril, Botelho Moniz encontrou-

se com Américo Tomás e exigiu-lhe a destituição de Salazar ameaçando-o de que, 

caso o seu pedido não fosse aceite iria tomar o poder pela força (Fonseca, 2007, p. 

95). 

A razão que levou ao descontentamento e, por conseguinte, à tentativa de derrube 

do Estado, foi a situação precária e insustentável em que as Forças Armadas se 

encontravam na luta pela manutenção das colónias em Angola. A decisão de ataque 

apenas foi tomada após colidirem as primeiras revoltas em Angola devido às Forças 

Armadas não possuíam métodos de defesa suficientes podendo, a qualquer momento, 

ficar à mercê de um ataque frontal dos rebeldes. Como Luís Rodrigues desenvolve, 

Botelho Moniz manifestara, no seu encontro com o embaixador Charles Elbrick, 

sérias preocupações em relação ao rumo dos acontecimentos em Angola e 

considerava imperativa uma mudança radical na política até então aplicada em África 

caso contrário, o “governo deixaria de contar com o apoio das Forças Armadas” 

(Rodrigues, 2002 a, p. 57). 

Consoante o relato de Franco Nogueira, no dia 6 de março de 1961, Botelho 

Moniz e Charles Elbrick almoçaram a sós, ocasião essa em que o embaixador 

americano aproveitou para confidenciar ao ministro que tinha instruções para forçar o 

chefe do governo a alterar a sua política africana, uma vez que o presidente 

americano, John Kennedy, achava que a independência e autodeterminação dos países 

africanos constituía a maneira mais eficaz de travar a influência soviética. Após esse 

encontro, Botelho Moniz ficou a crer que podia contar com o apoio americano na 

preparação e execução do seu plano (Nogueira, 2000 a, p. 210).  

Perante esse cenário, Botelho Moniz decidiu ir avante com a sua revolta e redigiu 

uma carta a Salazar, que a recebeu sem surpresa uma vez que já tinha conhecimento 

prévio do pensamento do ministro da Defesa em relação à questão anticolonialista. Na 

carta, Botelho Moniz sustentava a tese de que não se devia abandonar o Ultramar mas 

apenas “pintar a fachada” de modo a apaziguar os afro-asiáticos e a satisfazer os 
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Estados Unidos (Rodrigues, 2002 a, p. 63). Porém, o que chamou a atenção do chefe 

de Estado foram os contatos assíduos que o ministro mantinha com o embaixador 

americano, que podem ser constatados no anexo F, levando a crer que o seu aliado, 

uma vez mais, pretendia auxiliar o derrube do seu regime.  

Embora Botelho Moniz receasse as consequências que qualquer atitude de apoio 

americano pudesse originar, dirigiu-se, de qualquer modo, à embaixada americana 

antes de proceder ao ataque para ter a certeza que podia continuar a contar com o 

apoio americano (Rodrigues, 2002 a, p. 65). Todavia, a atitude americana de apoiar 

Botelho Moniz alterou-se no momento em que se tornou evidente que o general e os 

respetivos apoiantes estavam prestes a executar o golpe. E, devido ao receio do 

relacionamento privilegiado que a embaixada americana mantinha com Botelho 

Moniz pudesse vir a trazer para a sua aliança com Portugal, a Administração 

americana decidiu aplicar a política do silêncio. Essa atitude justificou o facto de 

Charles Elbrick se ter recusado a receber Botelho Moniz. Assim, face à ausência do 

apoio americano, o golpe acabou por não ter o desfecho pretendido e Botelho Moniz 

foi prontamente demitido e substituído, no cargo de ministro da Defesa, por António 

Salazar.  

Nesta situação, os políticos portugueses encontraram sinais evidentes do 

envolvimento dos Estados Unidos, o que os levou a crer que a Abrilada tinha sido 

orquestrada pela CIA e pela embaixada americana para derrubar o governo de 

Salazar. De acordo com Luís Rodrigues, os governantes portugueses acreditavam que 

o governo tinha sobrevivido a uma conspiração montada pela união de forças entre 

Botelho Moniz e a embaixada norte-americana sediada em Lisboa (Rodrigues, 2002 a, 

p. 67). 

Sob o ponto de vista de Fernando Rosas, a Abrilada foi a última oportunidade 

histórica dos reformistas mudarem o regime visto que, logo de seguida, Salazar 

precipitou-se em remodelar, não só o governo, assumindo o cargo de ministro da 

Defesa como, também, as Forças Armadas através da substituição dos chefes 

máximos das Forças Armadas por “amigos” seus (Rosas, 1994, p. 536). 

Uma vez mais, as relações luso-americanas ficaram tensas após se tornar evidente 

a existência de contatos entre Botelho Moniz e a embaixada americana e dos apoios e 

incentivos americanos dados aos revoltosos. O envolvimento de Washington foi de tal 

forma notório que Salazar adotou uma retórica ainda mais antiamericana do que a 

habitual e as revoltas contra os americanos fizeram-se sentir ainda mais. Em linhas 
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gerais, o movimento conspiratório acabou, assim, por não conseguir atingir o seu 

objetivo de derrubar o regime, mas sim por acentuar as desconfianças que o Estado 

Novo tinha em relação à nova Administração norte-americana.  

Apesar destes antecedentes, o principal motivo que levou à eclosão da crise na 

aliança luso-americana residiu na questão colonial. Pouco depois de a Administração 

Kennedy ter sido eleita, a sua posição em relação à questão colonial alterou-se, com o 

intuito de se aproximar do continente africano e, dessa forma, neutralizar a 

intromissão política-ideológica da União Soviética. Devido a essa mudança de 

posicionamento, os EUA foram obrigados a assumir uma atitude crítica em relação ao 

colonialismo português que se refletiu, posteriormente, na votação favorável de uma 

resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação ao fim do 

colonialismo português. Este facto, mais do que qualquer outro, contribuiu 

decisivamente para o início do período de maior tensão entre Lisboa e Washington no 

pós-1945. Nesse sentido, Charles Elbrick recebeu instruções do Departamento de 

Estado para se encontrar com Oliveira Salazar e lhe comunicar que os Estados Unidos 

iriam, doravante, alterar a sua posição de relativa “tolerância” em relação ao 

colonialismo português (Rodrigues, 2002 a, p. 59).  

Perante este cenário, Portugal precisava de uma urgente e drástica liberalização 

na sua política ultramarina, não só por causa de a sua situação nas Nações Unidas 

começar a ser criticada, mas também  porque a sua posição internacional começava a 

deteriorar-se.  

 

 

5. A perda de Goa  

 

 

No final de 1961, ocorreu, uma vez mais, um acontecimento que, não só afetou a 

política externa portuguesa como, também, as relações luso-americanas. Tratou-se do 

derrube do Estado Português na Índia que era composto pelas cidades de Goa, Damão 

e Diu.  

Perante um ambiente de revolta internacional em relação à política colonial 

portuguesa, chegaram ao governo português mais informações inquietantes em 

relação ao seu império. Porém, desta vez eram informações relativas à União Indiana, 

que se preparava para invadir e ocupar o Estado Português na Índia. Essa intenção já 
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se manifestava desde o início de 1947, estando presente na linha da política de 

anexação que o governo de Nova Deli visava. Por sua vez, essa política passou por 

várias fases, a de pressão política, a de intimidação e a de debate internacional. 

O ataque ocorreu a 18 de dezembro de 1961 quando a União Indiana ocupou 

militarmente Goa, sendo que o conflito entre Portugal e a União Indiana já se 

arrastava desde 1953 (Pinto, 2016, p. 101). O sucedido deveu-se ao contexto da 

descolonização que estava a decorrer após os ingleses terem desocupado a Índia, em 

1947. Porém, o governo português recusava-se a fazer o mesmo e pediu auxílio junto 

das autoridades americanas, pretendendo obter delas uma declaração oficial de como, 

em caso de ataque dos Estados vizinhos das colónias portuguesas tanto em África 

como na Ásia, os Estados Unidos se oporiam aos ataques. Neste sentido, o ministro 

dos negócios estrangeiros, Franco Nogueira, apelou diretamente ao apoio político 

americano, pois considerava que essa ajuda era indispensável para a manutenção do 

império português (Rodrigues, 2002 a, p. 135).  

Posteriormente, o embaixador Charles Elbrick transmitiu que os Estados Unidos 

se oporiam politicamente e nas Nações Unidas a qualquer tentativa, por parte dos 

Estados vizinhos, de se apoderarem dos territórios ultramarinos portugueses 

(Rodrigues, 2002 a, p. 136). Contudo, recusavam-se a tornar esse discurso público 

nem por uma declaração escrita nem por uma publicação das garantias dadas 

verbalmente. Franco Nogueira, por sua vez, continuou a insistir para que os Estados 

Unidos tornassem pública a sua posição em relação a possíveis ataques dirigidos 

contra os territórios portugueses (Rodrigues, 2002 a, p. 135).  

Com cada vez mais indicações de que a União Indiana se preparava para iniciar 

uma ação militar sobre Damão, Goa e Diu, o governo português continuou a insistir 

junto do governo americano para que tornasse públicas as suas declarações de 

proteção em caso de ataque (Rodrigue, 2002 a, p. 138). E, pela primeira vez, Portugal 

deparou-se com a recusa por parte dos Estados Unidos em fazer qualquer declaração 

pública de condenação da ação do governo indiano.  

Devido a essa recusa, instalou-se, novamente, nas relações luso-americanas, um 

grande clima de tensão e, sobretudo, de muita desconfiança por parte do governo 

português em relação às verdadeiras intenções dos Estados Unidos quanto ao processo 

do colonialismo português. Perante esta situação o então ministro dos Negócios 

Estrangeiros, Paulo Cunha, comunicou ao governo americano que “o povo português 

era incapaz de compreender o silêncio norte-americano” alertando, ainda, para as 
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consequências que essa atitude teria no relacionamento entre os dois países e, 

sobretudo, nos assuntos relativos à NATO e aos Açores. Embora o ministro 

reconhecesse alguns esforços discretos prestados pelos Estados Unidos junto do 

governo indiano, era imperativo que a posição americana fosse firme em relação a 

este problema referindo, que “a questão de Goa, em geral, e o posicionamento dos 

Estados Unidos, em particular, eram cruciais para Portugal”  (Rodrigues, 2002 b, p. 

3).  

 

 

Anexo G (parte do memorando que analisa um momento de tensão na aliança 

luso-americana devido à política anticolonista americana) 

 

 

 

 

Porém, ao longo dos meses de outubro e novembro, o problema de Goa foi 

ficando subordinado aos movimentos independentistas que ocorriam em Angola. Com 

o arrastamento da situação em África, os apelos que Salazar fazia aos seus aliados 

ocidentais para ajudar a manter o seu império tornaram-se menos credíveis. 

No entender de Portugal, os ataques ao Estado Português da Índia eram violações 

da Carta, que não autorizava o recurso à força, ainda que para pôr termo às situações 

coloniais. Contudo, o que Portugal encontrou na Assembleia Geral da ONU, foi um 

silêncio total que, por sua vez, levou o país a repetir a denúncia em relação aos 

critérios de dualidade da Organização. No entanto, apesar de todas as reformas 
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implementadas pelo Estado Novo e da difícil situação no território indiano, a 

Assembleia Geral instituiu, na mesma, duas resoluções contra Portugal, tendo ambas 

contado com o parecer dos EUA.  

Como se viu, os Estados Unidos apresentaram uma forte resistência à pressão 

interna por parte do governo português, recusando-se a apoiar Portugal, por não 

considerarem plausível a ideia de um ataque da União Indiana aos territórios 

portugueses. Essa atitude devia-se às informações que os Estados Unidos estavam a 

receber serem facultadas pelo embaixador norte-americano na Índia, John Kenneth 

Galbraith, que era um dos mais violentos críticos do colonialismo português. Todavia, 

a 4 de agosto de 1961, Charles Elbrick informou Teotónio Pereira, recém nomeado 

embaixador de Portugal nos Estados Unidos, de que o governo americano se iria opor 

politicamente e diplomaticamente nas Nações Unidas a qualquer tentativa, por parte 

dos Estados vizinhos, de se apoderarem dos territórios ultramarinos portugueses 

(Rodrigues, 2002 b, p. 7). Contudo, era impensável para o governo americano fazer 

qualquer género de declaração quer escrita quer verbal, que deixasse registada a sua 

intenção de prestar auxílio no combate pela defesa dos territórios do Estado Português 

da Índia, somente com base na possibilidade de um ataque.  

Na abertura do seminário sobre o colonialismo português, que decorreu em Nova 

Deli, Nehru, primeiro ministro da Índia, falou na possibilidade da União Indiana 

recorrer ao uso da força para a libertação de Goa. Porém, de acordo com a Indian 

Desk, as declarações que Nehru tinha feito não passavam de um exagero e que “seria 

incapaz, num futuro próximo, de lançar um ataque militar a Goa” (Rodrigues, 2002 b, 

p. 10). Assim, nem em virtude dos novos dados, os Estados Unidos se dispuseram a 

honrar a garantia que tinham assumido. Perante esta situação, é possível percecionar-

se que os serviços de informação do Departamento de Estado continuavam a dar 

pouca importância ao desenrolar dos acontecimentos nos territórios portugueses 

localizados na Índia.  

Para a Administração Kennedy, a crise de Goa representava um dilema difícil de 

solucionar visto que os Estados Unidos tinham bastantes mais vantagens em se 

recusar a ajudar a manter o império português, devido à sua aversão ao colonialismo 

(Naves, 2017, p. 59). No entanto, se não apoiassem Portugal no conflito com a Índia, 

transmitiriam uma má imagem e correriam o risco de uma aproximação entre as 

forças colonialistas e o comunismo. A atitude pretendida pelo governo americano era 

a de reproduzir um “realinhamento” que consistia numa melhoria das relações com a 
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Índia, de modo a atraí-la para a sua área de influência. Essa atitude justifica as 

reservas que a Administração americana demonstrava em fazer qualquer declaração 

de solidariedade para com Portugal, em caso de ataque.  

No entanto, perante o avolumar de indicações de que a União Indiana se 

preparava, de facto, para invadir e ocupar os territórios portugueses na Índia, os 

Estados Unidos acabaram por decidir abordar o assunto com o embaixador indiano 

em Washington, como se pode constatar no anexo H. Nessa reunião deixaram claro 

que, caso as tropas indianas atravessassem a fronteira entre os dois territórios e 

recorressem à força para tal, a Administração americana levaria o caso ao Conselho 

de Segurança das Nações Unidas e seria forçada a tomar uma posição contra essa 

ação militar (Rodrigues, 2002 b, p. 18).  

Apesar do governo americano ter continuado a tentar dissuadir a União Indiana 

do uso da força, essa atitude de auxílio veio tarde de mais e, sem a ajuda dos 

americanos e com o foco da política externa concentrado em África, foi com certa 

rapidez que Portugal perdeu Goa, que administrava há mais de 400 anos.  

No seguimento da ocupação dos territórios portugueses na Índia, Salazar decidiu 

comunicar o sucedido à Nação aproveitando, também, para deixar explícito que, se os 

Estados Unidos não modificassem a sua atitude para com Portugal, arriscavam-se a 

que o mesmo, tal como Espanha, se tornasse hostil ao Ocidente (Rodrigues, 2002 a, p. 

151). Como se pode verificar no memorando do anexo I, a CIA concluía que, após a 

falta de apoio prestado pelo governo americano, qualquer “requisito para concessões 

deverão provavelmente encontrar um caminho difícil”.  

De seguida, começaram a circular nas Nações Unidas informações de que o 

governo português se preparava para rever os princípios da sua política externa 

relativamente ao seu posicionamento de apoio aos EUA. Como o embaixador Charles 

Elbrick alertou no seu telegrama, o Estado Novo estava a estudar as alternativas de 

que dispunha em relação às alianças atuais. Mas, por outro lado, como o mesmo 

afirmou, também era possível que Portugal acabasse por optar pela posição de 

neutralidade ou de não alinhamento no presente contexto internacional (Rodrigues, 

2002 a, p. 155). Como refere Luís Rodrigues, a 3 de janeiro de 1962, perante a 

Assembleia Nacional, Salazar admitiu que a política portuguesa poderia estar em vias 

de sofrer grandes alterações, nomeadamente o abandono das Nações Unidas 

(Rodrigues, 2002 b, p. 28).  
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Em conclusão, a manutenção das possessões ultramarinas portuguesas em África 

e Ásia revelou-se o principal pilar da política externa portuguesa, sendo vista como 

um meio indispensável para manter o regime do Estado Novo. Mas, a falta de apoio 

prestado por parte do seu aliado americano levou à perda do império português na 

Índia, o que uma vez mais veio demonstrar o isolamento a que Portugal se condenara 

por causa da sua política colonialista. Assim sendo, o ano de 1961 é retratado pelas 

dificuldades internas e pela extrema hostilidade contra Portugal, sentida na ONU, em 

especial pelo seu aliado americano. Efetivamente, a tensão que se fazia sentir entre os 

dois países emergiu das profundas alterações da política externa norte-americana, 

durante a presidência de Kennedy.  

Devido às presentes circunstâncias, cria-se um governo de guerra, uma vez que o 

país se considerava em estado de guerra e a ação do governo fez-se sentir em dois 

planos cruciais: na política externa vinculada ao Ultramar e na defesa nacional.  
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Capítulo III 

Centralidade da questão africana 

 

 

1. Solidão política portuguesa num mundo hostil 

 

 

Durante o período da Guerra Fria, África desempenhou um papel bastante 

importante na disputa de apoio pela liberdade das colónias e pela influência política. 

Em função disso, a nova Administração americana, liderada por Kennedy, passou a 

considerar África como uma problemática fundamental o que levou a uma mudança 

de atitude, que outrora tinha sido aplicada pela Administração Eisenhower, em 

relação ao processo de libertação das colónias. Em termos ideológicos, o 

anticolonialismo dos EUA passou a ter como propósito expandir o seu sistema 

capitalista para áreas que antes se encontravam dominadas por impérios e, ao mesmo 

tempo, travar o avanço do socialismo.  

Neste sentido, com a chegada do partido democrático de Kennedy à presidência, 

o rumo da política colonial foi totalmente alterada, passando a executar uma grande 

pressão a favor da descolonização dos territórios portugueses. Essa mudança 

começou-se a fazer notar quando, em março de 1961, os Estados Unidos votaram 

contra Portugal nas Nações Unidas. O novo posicionamento norte-americano abriu 

uma fissura grave no relacionamento entre as duas nações aliadas. No entanto, como 

de seguida se irá analisar, a partir da segunda metade de 1962, a política de Kennedy 

voltou a mudar o que permitiu um apaziguamento das relações luso-americanas.  

O governo português não tinha dúvidas de que os Estados Unidos, enquanto por 

um lado simulavam querer manter as suas relações de amizade com Portugal por 

outro, atuavam para destruir a posição de Portugal no Ultramar e terminar com o 

regime salazarista. Depois dos primeiros sinais de hostilidade por parte de 

Washington, nomeadamente a falta de ajuda prestada durante a tomada do paquete 

Santa Maria e o apoio prestado às movimentações da UPA, seguiu-se a votação contra 

Portugal nas Nações Unidas. A crise na aliança intensificou-se e o antiamericanismo 

cresceu tanto na imprensa como nas ruas de Lisboa onde se viam cartazes com as 

mensagens “Racistas!”, “Traidores!” e “Fora dos Açores” (Rodrigues, 2002 a, p. 88). 
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A indignação da população portuguesa estendia-se também aos ataques a Portugal nas 

Nações Unidas, onde o apoio brasileiro e inglês também começou a diminuir. Perante 

esta conjuntura, os Açores começaram a funcionar como o único trunfo negocial que 

o Estado Novo possuía para dissuadir os Estados Unidos das suas pressões 

descolonizadoras em África.  

Numa altura em que as relações entre Portugal e os Estados Unidos se 

deterioravam, o clima de tensões da Guerra Fria, devido à crise de Berlim e aos 

Mísseis de Cuba, vem relembrar a Administração americana como a Base dos Açores 

é fundamental para a sua estratégia militar. Por essa razão, ocorre uma alteração na 

postura americana para com a situação das colónias portuguesas (Naves, 2017, p. 75).  

Por seu turno, em Portugal, o antiamericanismo continuou instalado em 

consequência do voto americano constante contra Portugal nas Nações Unidas ao 

longo de 1961 e parte de 1962, da lei que a Administração Kennedy criou em que 

proibia a venda de armas e equipamento militar a Portugal que tivesse o intuito de ser 

utilizado em África, dos apoios que o embaixador americano em Lisboa tinha 

prestado a Botelho Moniz na sua tentativa de derrubar Salazar, a falta de auxílio 

aquando da invasão no Estado Português da Índia pela União Indiana e por causa dos 

apoios financeiros prestados à UPA. Portanto, como é possível constatar, a nova 

política americana em relação ao colonialismo português não se manifestou 

exclusivamente no seio das Nações Unidas. 

Perante esta situação, no final de 1961, Franco Nogueira ameaçou a 

Administração americana com uma mudança completa das relações entre os dois 

países caso estes voltassem a ter uma atitude hostil para com Portugal nas Nações 

Unidas arriscando-se a ter “nos dois países da Península, regimes inteiramente hostis 

ao Ocidente” (Rodrigues, 2002 a, p. 152).  

O regime português afirmava-se como uma sociedade multirracial que oferecia 

uma pátria, uma língua e uma organização económica a quem não tinha uma, 

defendendo a política de não discriminação racial e de assimilação cultural. Todavia, 

com o regime cada vez mais isolado internacionalmente, o delinear de uma nova 

política colonial era indispensável. É com base neste contexto, que se começa a 

empreender o termo “luso-tropicalismo”, elaborado pelo sociólogo Gilberto Freyre, 

para justificar a presença portuguesa em África (Marques, 2011, p. 12). O termo passa 

então a ser utilizado pelo regime português como uma legitimação da sua política 

colonial a partir da década de 1950. Em suma, do ponto de vista do Estado Português 
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aquele que tivesse “nascido em Goa ou em Angola era tão português como aquele que 

tivesse nascido e vivesse em Lisboa” (Martins, 1998, p. 191). 

No entanto, do ponto de vista do Relatório dos Seis, aprovado em 1960, os 

territórios portugueses eram territórios não autónomos visto que, de acordo com a 

definição dada no dito Relatório: não autónomos eram todos aqueles 

“geograficamente separados e étnica e culturalmente distintos” (Martins, 1998, p. 

197) e que, do ponto de vista político, não estivessem em pé de igualdade na 

aplicação das leis. Uma vez que tal acontecia, devido aos órgãos centrais de 

administração se encontrarem em Lisboa e se verificar que o seu funcionamento era 

feito a favor da componente europeia, as “províncias ultramarinas” eram, por isso, 

colónias o que obrigava Portugal a cumprir o disposto no artigo nº 73 e os princípios 

contidos no Relatório dos Seis. 

Em tese, conforme Franco Nogueira resume, é considerado território colonial 

tudo que estiver geograficamente separado do país que administra, for diferente no 

plano étnico e cultural e quando o território em causa estiver arbitrariamente numa 

posição de subordinação (Nogueira, 2000 a, p. 171). Importa ainda acrescentar que, 

de acordo com o estipulado no Relatório dos Seis, relativamente à legitimidade 

histórica, a presença portuguesa era considerada nula, uma fez que foi adquirida 

através da força militar. Posto isto, as províncias ultramarinas eram colónias que não 

dispunham de um governo próprio e que não estavam integradas livremente na Nação 

portuguesa. Nesse seguimento, Portugal tinha de cumprir com o que estava 

estabelecido no Relatório e libertar as suas “províncias ultramarinas”. Sobre este 

ponto surge um novo choque entre Portugal e a Assembleia da ONU, levando 

Portugal a rejeitar o Relatório dos Seis.  

Como mencionado, em 1961, Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos 

e, visto que fazia parte do partido democrático, o seu posicionamento político era 

mais liberal, o que impunha uma incomodidade perante as relações de proximidade 

com regimes autoritários como era o caso do Estado Novo. É importante realçar, 

também, que a democracia era o regime adotado pela generalidade dos países da 

Europa Ocidental, porém, na Península Ibérica coexistiam dois regimes ditatoriais, o 

de António Salazar e o de Francisco Franco.  

Para o Estado Novo, a preservação do império ultramarino era o objetivo 

primordial da política externa desde o fim da Segunda Guerra. A importância das 

colónias sentia-se quer a nível económico, quer a nível político e ideológico onde se 



 63 

defendia haver uma missão histórica e colonizadora por parte da metrópole 

(Rodrigues, 2002 a, p. 70). Por outras palavras, o que de facto importava a Portugal 

não era vencer a Guerra Fria, mas sim defender o seu império colonial uma vez que 

representava para os portugueses um elo de ligação com as glórias do passado.  

No que diz respeito ao movimento independentista, nos anos 60 assistiu-se a uma 

vaga de descolonização e de autodeterminação dos povos sem precedente, o que 

impulsionou os movimentos africanos a começarem, por sua vez, a lutar pela 

liberdade. A situação em questão refletiu-se no agravamento do ambiente nas colónias 

portuguesas em África que culminou com ataques organizados pelo bloco afro-

asiático à política ultramarina portuguesa, no Conselho de Segurança e na Assembleia 

Geral da ONU. Acresce que, a situação internacional voltou a deteriorar-se aquando 

da fundação da Organização de Unidade Africana (OUA), em 1963, devido ao grande 

impacto no boicote internacional a Portugal e no apoio aos movimentos 

independentistas, para além da melhor coordenação do grupo africano na ONU. As 

primeiras medidas aprovadas pela OUA foram o corte de relações com Portugal e a 

coordenação do apoio militar, logístico e diplomático aos movimentos de libertação 

(Pinto, 2001, p. 21).  

Um fator relevante para as independências africanas foi a ação das duas 

superpotências, uma vez que ambas pretendiam combater pela conquista de influência 

do território que seria deixado pela potência, outrora, colonizadora. Essa disputa veio 

influenciar os conflitos internos no continente africano, sobretudo em Angola. Deste 

modo, a questão colonial começou a tornar-se progressivamente o tema central da 

sociedade portuguesa e da sua política externa. O que, por sua vez, levou o governo 

português a reagir de forma inflexível à eclosão do conflito em Angola, iniciando um 

esforço de guerra que se prolongou até 1974. 

Perante esses afrontamentos, o regime salazarista implementou no Ultramar uma 

política de desenvolvimento e investimento, apesar de, mesmo assim, não ter 

conseguido disfarçar a pobreza extrema do país. Neste período, Portugal deparou-se, 

em paralelo, com uma grave crise interna, devido à tentativa de golpe de Estado 

levado a cabo pelo ministro da Defesa, Botelho Moniz, e externa, derivada da 

situação de revolta em Angola que não dava sinais de normalizar.  

Em virtude das condições em Angola, Salazar, no seu discurso de tomada de 

posse da pasta da Defesa, proferiu a emblemática frase “andar rapidamente e em 

força” (Marques, 2011, p. 41) para que se fizessem os sacrifícios necessários por se 
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tratar da defesa de Angola e, por sua vez, da integridade da Nação. De seguida, em 

fevereiro de 1965, António Salazar declarou que o país se encontrava 

“orgulhosamente sós” na luta em África, tendo essa expressão passado a ser a linha 

explicativa da política externa portuguesa (Fonseca, 2007, p. 15) uma vez que o seu 

aliado americano criticava a sua política colonial e apoiava, de modo clandestino, o 

movimento independentista da UPA. Como notou Franco Nogueira, Portugal ao 

longo das guerras coloniais nunca encontrou “uma aliança em que pudesse confiar 

sem reservas” (Nogueira, 1987, p. 195).   

A restante África Negra também se encontrava sob os holofotes das revoltas que 

iam desde os Camarões ao Mali e do Senegal à Costa do Marfim por causa do novo 

impulso ao extremismo negro, dos ódios tribais e do racismo anti-branco 

desencadeados pelos interesses imperialistas exteriores ao continente africano. Estava, 

assim, em plena execução a política dos “ventos da mudança” de MacMillan e da 

descolonização de De Gaulle (Nogueira, 2000 a, p. 151). De acordo com Franco 

Nogueira, “não há uma África, mas várias, e não são homogéneas as populações 

africanas, nem idêntico o seu estádio de evolução; entregar estes problemas às Nações 

Unidas não constitui solução; unificar a África ainda é mais quimérico do que unificar 

a Europa” (Nogueira, 2000 a, p. 165). 

O governo português concordou em que fosse feita uma sessão especial no 

Conselho da NATO onde se debatesse a política africana portuguesa. Porém, sabia-se, 

antecipadamente, que os membros da NATO se encontravam divididos em três 

grupos, com diferentes opiniões relativamente à política portuguesa em África. Por 

um lado havia os favoráveis (França, Alemanha e Bélgica) por outro os neutros 

(Grécia, Turquia e Holanda) e, por fim, os hostis (Estados Unidos e os países 

nórdicos). Mais do que nunca, no duelo da Guerra Fria, África transformou-se num 

ponto decisivo visto que manter o continente na sua órbita ou conquistá-la para a sua 

esfera política, económica e militar, passou a constituir-se como um objetivo da mais 

alta prioridade.  

Importa, ainda, aludir que, diante desse ambiente de revolta, a República Federal 

da Alemanha (RFA) desempenhou um papel preponderante no auxílio a Portugal. 

Essa atitude devia-se, sobretudo, ao receio alemão de que a saída de Portugal da 

Aliança significasse também a perda da Base dos Açores. A RFA decidiu, portanto, 

apoiar o governo português com equipamento militar e financeiro, com o intuito de 

contribuir para a estabilidade de Portugal.  
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2. Conflito entre aliados: África como pólo de discórdia  

 

 

É no decurso de 1961 que se inicia a Guerra Colonial em Angola o que levou não 

apenas ao início de uma “nova Era” na história dos países em questão mas também, a 

uma “nova Era” na história das suas relações bilaterais. Era imperativo que Portugal 

formulasse e implementasse novas políticas, especialmente nos domínios laborais, na 

educação, nos cuidados de saúde, no planeamento urbano e nos serviços sociais. Essa 

corrente preconizou a adoção de uma postura mais flexível em alguns fóruns 

internacionais, de modo a deixar Portugal menos exposto a críticas. Porém, no final 

de 1962, os defensores americanos da política flexível em relação ao Ultramar 

estavam nitidamente em perda. 

É neste contexto que a condição de membro na Aliança, apesar de irrelevante e 

incomodo para os restantes membros, constituiu uma mais valia e um instrumento 

fundamental para a estabilidade da ditadura portuguesa, servindo de escudo protetor 

para a sua política colonial, uma vez que o Estado Novo dependia de uma conjuntura 

internacional que fosse favorável à sua manutenção. 

O estado latente de tensão entre os Estados Unidos e Portugal implantou-se, 

sobretudo, a partir do momento em que os Estados Unidos alteraram a sua política no 

continente africano. Uma vez que, nos primeiros anos do pós-guerra a atitude norte-

americana, sob a presidência de Eisenhower, em relação ao colonialismo português, 

tinha-se caraterizado por uma relativa tolerância mesmo não havendo um 

enquadramento político entre ambos.  

No entanto, o novo presidente americano pretendia deixar de ser um mero 

observador e assumir uma atitude de apoio ao nacionalismo emergente naquele 

continente. É de referir que a nova posição americana não foi criada pela 

Administração Kennedy mas, derivou sim da aplicação das mudanças anteriormente 

consolidadas, nos últimos tempos da anterior presidência de Eisenhower. Face a essa 

alteração política, começou a expressar-se nos círculos políticos portugueses alguns 

receios e dúvidas quanto à nova política externa a adoptar pela Administração 

Kennedy, nomeadamente em relação a África (Nogueira, 2000 a, p. 134). 

Rompia-se, assim, o ciclo de quinze anos de benevolência dos Estados Unidos 

em relação a Portugal que fez com que o governo português começasse a questionar, 
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com preocupação, como se iriam processar, no futuro, os contatos entre os dois países 

(Antunes, 2013, p. 70). Para o Departamento de Estado em Washington, a questão de 

Angola tornou-se o cerne da política externa americana. De acordo com um 

documento extenso, produzido pelo “grupo de trabalho”, criado por Dean Rusk, 

secretário de Estado americano, “Angola tornou-se para a maior parte do mundo, 

como Berlim para a Europa, o centro da grande batalha entre a liberdade e a opressão. 

Constitui uma parte importante na luta mundial, entre a liberdade e o comunismo” 

(Nogueira, 2000 a, p. 290). 

Pelo mundo do pós 1945, produziu-se uma crise no pensamento colonial que se 

designou por fenómeno político-social do anticolonialismo, devido à emergência dos 

países do Terceiro Mundo. No entanto, apesar de se ter permanecido fiel à sua 

tradição, o Estado Novo tentou adaptar-se ao novo condicionalismo mundial o que 

levou à formulação da Reforma de 1952. Em síntese, são abandonados os conceitos 

de “império” e “colónia” e os territórios ultramarinos passam a designar-se de 

“províncias ultramarinas”. Segundo Franco Nogueira, “ao conceito de império sucede 

um conceito de nação pluricontinental em que todos os territórios são Portugal 

(integração) e constituem a nação a igual título (princípio partidário)” (Nogueira, 

2000 a, p. 242). Com o mesmo intuito, criou-se o Ato Colonial, que procurava firmar 

a noção de que um império é, no seu conjunto, uma extensão de Portugal. O Ato, 

posteriormente revogado na revisão da Constituição portuguesa feita em 1951, tratou-

se de uma subconstituição para o Ultramar, como um instrumento regulador da 

estratégia centralizadora do Estado Novo fechando, assim, África dos interesses 

estrangeiros. Dentro da opção colonial portuguesa abre-se uma fase mais imperialista, 

nacionalista e centralizadora, fruto da nova conjuntura interna e externa, que se 

traduziu numa orientação geral para o aproveitamento das colónias.  

Nas décadas que se compreenderam entre o Ato Colonial e a transformação do 

império numa nação pluricontinental, o governo português procurou modernizar um 

sistema cujos objetivos e métodos estavam desatualizados da realidade social. Nesse 

seguimento, foram desenvolvidos serviços públicos, de modo a corresponder com o 

crescimento das atividades económicas e agrícolas. Além do mais, foram também 

expandidas as comunicações e as redes de transporte, procurou-se difundir o ensino 

profissional e artesanal e, ainda, desenvolver o ensino liceal (Nogueira, 2000 a, p. 

243). No entanto, essas alterações não bastaram para que os ataques internacionais 

dirigidos a Portugal, na ONU, cessassem. Aliás, no plano internacional a campanha 
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contra Portugal atingiu proporções bastante violentas. Aliado a isso, a situação no 

continente africano afigurava-se complicada para Portugal após a independência do 

Congo concebida pela Bélgica, em 1960. A preocupação de Portugal era que tal não 

tivesse “um efeito dominó” para Angola.  

Com a ascensão de Kennedy à presidência, tornou-se mais evidente o contraste 

ideológico entre o governo de Lisboa e de Washington. Com a nova Administração, 

diversos setores a que cabiam a formulação da política externa, começaram uma 

“guerra surda” acerca da política que os Estados Unidos deviam seguir em relação a 

Portugal, em especial para com a política colonial. Considerando o problema de 

África como fundamental, a Administração americana apoiava a autodeterminação 

como forma de o continente africano se neutralizar em relação à intromissão política-

ideológica da União Soviética. A nova posição americana tornou-se clara quando se 

descobriram os apoios financeiros dados a programas independentistas e com a 

criação da lei que proibia a venda de mais armamento a Portugal, caso esse fosse 

destinado a ser utilizado na guerra do Ultramar.  

Com base nessa linha de pensamento, no dia 4 de março de 1961, Charles Elbrick 

recebeu instruções do Departamento de Estado para se encontrar com Salazar e 

comunicar-lhe que, doravante, os Estados Unidos iriam alterar a sua política de 

relativa tolerância e neutralidade no que dizia respeito à sua política colonialista. De 

facto, Portugal tratava-se de um aliado relutante dos Estados Unidos que apenas se 

integrara na aliança capitalista pelas circunstâncias da Guerra Fria.  

Entretanto, o representante da Libéria nas Nações Unidas solicitou que a questão 

de Angola fosse agendada para a seguinte reunião do Conselho de Segurança. Perante 

isso, Portugal protestou de imediato e tentou ter apoio, nessa questão, dos seus 

parceiros da NATO. Apesar de os EUA não terem ponderado a hipótese de se 

absterem quanto a essa questão, tentaram, no entanto, convencer a delegação da 

Libéria a não avançar com a proposta (Rodrigues, 2002 a, p. 80). 

Porém, confrontados com a necessidade de uma decisão imediata, a 

Administração americana decidiu apoiar a situação em Angola uma vez que uma 

posição contrária à discussão sobre Angola equivaleria a um “alinhamento” com 

Portugal e contra os africanos. A nova Administração americana tinha agora a 

oportunidade de começar a reparar alguns dos estragos causados pela política anterior, 

que definira a Administração Eisenhower, de abstenção nesta questão.  
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Neste sentido, a delegação americana nas Nações Unidas foi instruída para votar 

favoravelmente a proposta da Libéria, de modo a que a questão de Angola ficasse 

agendada para a próxima reunião do Conselho das Nações Unidas. Através desta 

démarche, estava consumada oficialmente a nova política da Administração Kennedy 

em relação a Portugal e às suas colónias. O novo posicionamento norte-americano 

abriu uma crise séria nas relações entre os dois países, que tão depressa não seria 

sarada, devido à nova agenda posta em prática em relação ao continente africano. 

Diante deste contexto, o embaixador Charles Elbrick, que se encontrava por essa 

altura em Lisboa, alertou o departamento americano para o facto de que, brevemente, 

iria ser necessário renegociar a presença norte-americana nos Açores, aludindo para o 

facto do governo americano estar mais preocupado em arranjar uma solução aceitável 

aos olhos dos países africanos do que em preservar as relações luso-americanas.  

Assim, a instrução dada por Kennedy foi “yes, against Portugal” no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas que, por sua vez, justificou um aumento das tensões 

entre os dois países, transformando os Estados Unidos no inimigo número um de 

Portugal (Oliveira, 2001, p. 132). Essa foi a primeira vez na história dos debates dos 

problemas portugueses na ONU em que os Estados Unidos votaram contra Portugal 

rompendo, assim, a solidariedade ocidental que teve como repercussão a grande vaga 

antiamericanista que percorreu o país de norte a sul (Rodrigues, 2002 a, p. 84). Aos 

olhos dos EUA, Portugal não podia manter duas políticas com os aliados da NATO: 

uma para a Europa e outra para África. Contudo, na perspetiva do governo português, 

o conceito de Nação era inseparável da noção de missão civilizadora, continuando a 

defender que Angola e Moçambique eram criações portuguesas. Noutro campo onde 

foi igualmente possível percepcionar o distanciamento entre os dois países, foi na 

cooperação entre a CIA e a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE). 

Devido ao contencioso luso-americano sobre Angola, a aliança entre as duas agências 

esfriou e passou a predominar a suspeita mútua que se traduziu numa diminuição na 

troca de informações entre ambas.  

No entanto, enquanto essas relações se esmoreciam, Lisboa aproveitou para 

reforçar os laços com outros Estados europeus, nomeadamente com a França e a 

Alemanha Federal. Da França, Portugal passou a receber navios de guerra, camiões e 

outras regalias e, em troca, fornecia-lhes instalações na Ilha das Flores, situada no 

arquipélago dos Açores. Enquanto que da República Federal Alemã recebia vários 

equipamentos militares e, em troca, Portugal concedia-lhes facilidades na Base de 
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Beja. Estas alianças tiveram um papel fundamental visto que serviram para que 

Lisboa reduzisse o seu isolamento no plano internacional a que tinha sido condenado 

devido à política externa que defendia.  

No diz respeito às ajudas externas da RFA e da França, ambas tinham o 

posicionamento de total silêncio quanto à política colonial portuguesa. O presidente 

francês, De Gaulle, inclusive, confidenciou a Marcello Mathias que “a França nunca 

faria nada que pudesse prejudicar Portugal” (Marcos, 2007, p. 70). Desta forma, o 

governo português encontrou na Alemanha e na França os parceiros que necessitava 

para obter o fornecimento de material de guerra de que tanto carecia, visto que o seu 

aliado americano se recusava a vender armamento a Portugal cujo destino fosse o 

Ultramar. No entanto, mais tarde, a ajuda outrora fornecida pela República Federal 

Alemã terminou, tendo esta, também, começado a estreitar contatos discretos com os 

movimentos de libertação africanos, nomeadamente com a Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO).  

De um modo geral, a nova política aplicada por Kennedy, em relação à política 

colonialista portuguesa, foi muito rígida e pouco flexível, uma vez que Washington 

não só proibiu o uso de armamento americano fornecido com o intuito de o utilizar 

nas guerras coloniais como, também, chegou a prestar auxílio aos movimentos da 

UPA e da FNLA e a votar contra Portugal nas resoluções das Nações Unidas. Face a 

essas ações, por parte do governo americano, os responsáveis portugueses iniciaram 

um movimento de afastamento e de retaliação política.  

 

 

2.1. Ajudas secretas americanas 

 

 

A conjuntura internacional marcada pela Guerra Fria estimulou a aproximação 

dos diplomatas portugueses e americanos devido à necessidade mútua de ajuda 

militar. Contudo, mais tarde, essa aproximação não surtiu os efeitos práticos 

pretendidos, fazendo com que Portugal se encontrasse isolado a nível internacional. 

Porém, como anteriormente mencionado, esse isolamento não era preocupante, uma 

vez que Portugal era membro de organizações internacionais tais como a ONU, a 

NATO e a EFTA. Importa ter presente, neste contexto, que o movimento 

anticolonialista continuava a deixar pouco espaço de manobra à política externa 
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portuguesa e, no que dizia respeito à aliança luso-americana, a ajuda era apenas 

unilateral, de Portugal para os Estados Unidos.  

Conforme previamente analisado, o ano de 1961 foi um ano extremamente difícil 

para o governo salazarista quer a nível interno como externo. E, em ambos os 

cenários, a influência americana esteve presente porém, não para ajudar e apoiar o seu 

aliado, mas antes para influenciar e precipitar o seu derrube.  

Um dos pontos de fricção entre o governo português e o americano foi o contato 

frequente entre os Estados Unidos e as organizações e líderes nacionalistas da África 

portuguesa. A documentação norte-americana permite constatar com segurança que 

os contatos entre a Administração americana e os movimentos independentistas 

ocorreram, tendo sido especialmente intensos com a UPA, liderada por Holden 

Roberto. O líder da UPA encontrou-se, por várias vezes, com a delegação americana 

nas Nações Unidas com o intuito de convencer os Estados Unidos a pressionar 

Portugal de modo a “reconhecerem Angola como um território sem autogoverno” 

(Rodrigues, 2002 a, p. 105). A tese americana defendia que, caso os Estados Unidos 

não assumissem a liderança desse processo de libertação das colónias, existiria um 

perigo real de crescimento da influência comunista. 

No seguimento dessa linha de pensamento, a nova Administração americana 

pretendia manter ligações com a UPA, ainda que discretamente, de maneira a proteger 

a integridade do movimento nacionalista e a evitar um maior agravamento nas suas 

relações com Portugal. No entanto, as relações entre o governo americano e Holden 

Roberto não passaram despercebidas às autoridades portuguesas. Um relatório 

elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros demonstrou que o governo 

português estava ocorrente das frequentes visitas de Holden Roberto aos Estados 

Unidos. Esse mesmo relatório aludia, em especial, para o apoio que a UPA estava a 

receber por parte da American Committee on Africa (ACA). A mesma tratava-se de 

uma organização norte-americana que procurava influenciar as políticas do governo 

americano, num sentido anticolonialista, a apoiar a autodeterminação das colónias em 

África. A organização tinha, anteriormente, “acusado o governo português de ser 

responsável pela morte de dezenas de milhares de angolanos e tinha exigido a 

expulsão de Portugal das estruturas da NATO, caso não suspendesse as medidas 

repressivas que havia tomado em Angola” (Rodrigues, 2002 a, p. 109).  

No entanto, só meses depois, em setembro de 1961, é que o governo salazarista 

decidiu tornar públicas as acusações de que existiam contatos entre a Administração 
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Kennedy e as organizações nacionalistas africanas. Assim, a 20 de novembro de 1961, 

a embaixada portuguesa em Washington entregou ao Departamento de Estado uma 

nota formal de protesto acerca da nova visita do líder da UPA aos Estados Unidos.  

Contudo, o descontentamento por parte do governo português em relação aos 

contatos mantidos entre os EUA e a UPA só atingiu o seu clímax em fevereiro de 

1962. Por essa altura, Franco Nogueira reuniu-se com Charles Elbrick e apresentou-

lhe o documento que confirmava a existência de um acordo político entre os Estados 

Unidos e a UPA, onde se encontrava, também, discriminada toda a transação de 

armas e de dinheiro que tinha sido feita pelo lado americano. Embora o documento 

aparentasse ser verdadeiro, o governo português não excluiu a hipótese de se tratar de 

uma manobra russa para prejudicar as relações entre os Estados Unidos e Portugal. E, 

tal como se viria a comprovar mais tarde, o documento era falso. Todavia, 

independentemente da veracidade ou não do documento em questão, a verdade é que 

os contatos entre os Estados Unidos e a UPA se mantiveram até 1962. Neste registo, 

Frank Carlucci, embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, prestou, mais tarde, 

declarações ao jornal Expresso, relativamente aos apoios americanos dados à UNITA 

e ao MPLA, onde afirmou que “era implacavelmente hostil aos Estados Unidos e 

tinha uma agenda totalmente diferente da nossa. Não acredito que estivessem 

minimamente empenhados no processos democrático” (Alves, 2014, p. 22) negando 

as supostas ajudas americanas fornecidas a esses movimentos.  

É importante aludir ainda a dois aspetos que também fizeram parte do mote de 

queixa por parte do governo português. Um deles relaciona-se com as missões 

protestantes norte-americanas em solo africano. O seu propósito era a formação de 

futuras elites africanas sendo que muitos dos dirigentes dos movimentos nacionalistas 

receberam a sua educação nessas missões, como foi o exemplo de Agostinho Neto, 

líder do MPLA. As mesmas, desenvolviam, de um modo ativo e perigoso, uma 

campanha contra os interesses da soberania portuguesa no continente africano. Já o 

outro motivo dizia respeito ao papel desempenhado pelas organizações privadas 

norte-americanas, como era o caso da já referenciada ACA. O governo português 

culpava essas organizações pelos atos de terrorismo que se verificavam em Angola.  

Pode concluir-se, portanto, que os contatos entre as organizações sindicais norte-

americanas e os movimentos nacionalistas africanos eram do conhecimento do 

governo português. Diante deste cenário, Portugal chegou a ameaçar retirar-se da 

NATO devido aos seus “supostos” aliados serem os primeiros a atacar os seus 
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interesses nacionais. Mais ainda, o governo português não tinha dúvida alguma de que 

os Estados Unidos “enquanto simulavam, por um lado, professar a sua amizade com 

Portugal, estavam, por outro lado, trabalhando para destruiu a posição de Portugal no 

Ultramar” (Rodrigues, 2002 a, p. 113). 

 

 

2.2. Armas americanas 

 

 

Um outro fator que fundamentou ainda mais a crise nas relações políticas da 

aliança luso-americana foi a nova política adotada pelo governo americano 

relativamente à venda de armas a Portugal, a que se aludiu anteriormente. O novo 

governo considerava que o envio para África de equipamento militar americano, 

fornecido no âmbito da NATO, constituía uma violação do Acordo de Auxílio Mútuo 

de Defesa.  

Nesse sentido, a Casa Branca comunicou a Portugal, em agosto de 1961, a 

adoção de uma nova política relativamente ao envio de armamento recusando, 

doravante, a venda de equipamento militar a Lisboa que se destinasse a ser utilizado 

fora da área geográfica do tratado do Atlântico Norte (Sá, 2007, p. 69). Essa decisão 

veio complicar mais ainda a aliança mantida entre os dois países uma vez que já eram 

públicos os contatos que o governo americano mantinha com os movimentos 

nacionalistas africanos. A questão do fornecimento de armas foi um exemplo claro do 

jogo duplo que os Estados Unidos estavam a aplicar ao governo português. Foi nesse 

contexto que as alianças que Portugal mantinha com a República Federal Alemã e 

com a França, se mostraram uma mais valia a nível militar, financeiro e político 

(Rodrigues, 2002 a, p. 220). 

Apesar de não haver nenhum protocolo efetivo sobre o modo como os países da 

NATO podiam utilizar os seus equipamentos, o governo americano tinha já indicado 

ao governo português que não ficaria satisfeito se o referido material fosse utilizado 

em Angola. A razão para essa viragem devia-se, sobretudo, ao facto de ser evidente 

que o movimento das autonomias iria chegar a África e, caso os EUA não apoiassem 

esses movimentos, estes iriam procurar apoios noutros poderes, nomeadamente na 

URSS. Deste modo, o governo americano decidiu cortar a ajuda militar a Portugal 

visto que se opunha à manutenção das suas colónias. Indo mais longe, os EUA 
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votaram de modo favorável as duas Resoluções na Assembleia Geral da ONU que 

proibiam os restantes Estados membros de também fornecerem equipamento a 

Portugal que se destinasse a África, demonstrando, assim, que tanto a ONU como os 

Estados Unidos condenavam a política colonial portuguesa.  

A decisão do presidente estaduniense fundamentava-se nas indicações precisas 

que recebera relativamente ao desvio para Angola do equipamento militar fornecido 

no âmbito do Military Assistance Program (MAP) que Portugal tinha feito 

(Rodrigues, 2002 a, p. 122). No entanto, as autoridades americanas, sediadas em 

Lisboa, continuaram a enviar todos os esforços para obter uma confirmação oficial 

das Forças Armadas Portuguesas de que o equipamento fornecido no quadro do MAP 

estava, de facto, a ser desviado para Angola. Posteriormente, o general Gomes de 

Araújo acabou por confirmar oficialmente que Portugal de facto tinha desviado o 

equipamento afeto à NATO para os seus territórios ultramarinos. Perante a 

confirmação, o Estado Novo alegou que o desvio do equipamento para África se 

justificava pelo facto de ser vítima de um inimigo que tinha em comum com o 

Ocidente, o comunismo, estando Angola sob a sua ameaça. Ou seja, Portugal ao 

defender a integridade dos seus territórios, participava na batalha pela defesa do 

Ocidente e, assim, o material em questão estava a ser utilizado na missão para a qual 

tinha sido recebido (Rodrigues, 2002 a, p. 128). 

Contudo, não era apenas o uso do equipamento americano em Angola, fornecido 

no âmbito do MAP, que preocupava os Estados Unidos. Inquietava-os, também, o 

facto das Forças Armadas Portuguesas disporem de equipamento militar que tinha 

sido comprado diretamente aos EUA. A questão da utilização de material militar 

americano alcançou outras proporções quando, em setembro de 1961, foram 

encontrados fragmentos de bombas de origem americana em Angola. Essa situação 

preocupou Kennedy porque sabia que iria criar problemas aos Estados Unidos tanto 

com Portugal como com Angola. Em consequência disso, o presidente americano 

pediu para reunir com Dean Rusk e Robert McNamara de modo a saber qual era o 

melhor modo para “persuadir Portugal” a não utilizar o armamento americano e sobre 

o possível impacto dessa política na renovação do acordo dos Açores (Rodrigues, 

2002 a, p. 131). 
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Anexo J (parte parcial do memorando que alude ao encontro do presidente Kennedy 

para discutir as repercussões da recusa em fornecer armamento a Portugal)  

 

 

 

 

Kennedy acabou por não fazer nenhuma declaração pública referente à venda e 

utilização de equipamento militar americano por parte das forças portuguesas, em 

África. No entanto, coube ao programa Military Assistance Advisory Group (MAAG) 

a verificação e controlo se as armas e o equipamento militar solicitado pelo governo 

português se destinavam a ser utilizados em África. A embaixada americana em 

Lisboa acabou por constatar que Portugal não estava a utilizar nenhum dos 

equipamentos fornecidos no âmbito do MAP, em África, à exceção das fragatas Nuno 

Tristão e Diogo Gomes e os barcos de patrulha São Vicente e São Tomé (Rodrigues, 

2002 a, p. 125). 

No entanto, tendo em conta a conduta aplicada pelos Estados Unidos, durante a 

guerra em Angola, a mesma não podia ter sido mais contraditória, uma vez que, por 

um lado, a UPA era financiada pela CIA e a Administração Kennedy criticava 

publicamente a política colonial portuguesa. Por outro lado, Portugal usava o 

equipamento fornecido no quadro do MAP para conter as revoluções em África 

(Antunes, 2013, p. 313). O intuito da Administração Kennedy era situar-se numa 

posição arbitral que lhe permitisse nem dispensar os africanistas nem os europeístas. 
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Para atingir esse fim, traçou um equilíbrio que servisse a política de libertação em 

Angola e que, ao mesmo tempo, lhe permitisse manter a Base dos Açores.  

Todavia, na altura da renovação do acordo das Lajes, em meados de 1962, o 

governo norte americano decidiu alterar a sua política para uma mais moderada o que, 

uma vez mais, demonstra a importância que os Açores ocupavam na geoestratégia 

americana do pós-1945.  

À luz do que foi exposto, a questão colonial começou, assim, a tornar-se numa 

condicionante estrutural no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos 

durante as décadas seguintes. Envolto na guerra do Ultramar, o país passou a orientar 

as atenções da sua política externa quase totalmente para as colónias africanas, 

furtando-se aos compromissos no âmbito da NATO (Oliveira, 2001, p. 132). Ao 

corrente de todos os acontecimentos em Portugal, a CIA elaborou vários relatórios 

que continham todos os cenários possíveis para o derrube de Salazar, quer através de 

alianças quer através da promoção de focos de insatisfação da política salazarista 

(Antunes, 2013, p. 327). 

 

 

3. O trunfo chamado Açores  

 

 

O arquipélago dos Açores possuía um inestimável valor estratégico, cuja 

utilização se tornou fundamental no decurso da fase final da Segunda Guerra 

Mundial. Porém, no imediato pós-guerra, o arquipélago tornou-se ainda mais 

relevante, configurando o elemento fulcral das relações entre Portugal e os Estados 

Unidos durante todo o conflito da Guerra Fria e o fator que permitiu a entrada de 

Portugal em organizações internacionais como a NATO. Pode, assim, alegar-se que 

serviu como um “veículo de integração de Portugal na nova ordem internacional que 

surge com a emergência da Guerra Fria” (Rodrigues, 2002 a, p. 20).  

A Base das Lajes funcionava como uma central de comunicação entre a América 

do norte e a Europa, de posto de vigília tanto aéreo como submarino e, ainda, como 

uma ponte aérea vital em conjunturas de crise.  

Como já referido, a política rígida aplicada pelos Estados Unidos começou 

gradualmente a ser atenuada ao longo de 1962, em consequência das ameaças por 

parte do governo português da não renovação do acordo para a utilização da Base das 
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Lajes. O acordo era atualizado de cinco em cinco anos (1948, 1951 e 1957) e permitia 

renovar a presença americana no arquipélago. Mas, devido aos apoios americanos aos 

movimentos independentistas e à recusa da venda de material militar para ser 

utilizado na guerra colonial, Portugal decidiu usar o trunfo de que, caso os Estados 

Unidos não modificassem a sua atitude, recusava-se a renovar o acordo que expirava 

em 1962. E uma vez reconhecida a importância da Base naval das Lajes, os 

americanos começaram a adotar uma atitude mais liberal para com a política 

colonialista portuguesa. No entanto, em 1962, acabou por não se assinar um novo 

acordo sobre as Lajes mas, mesmo assim, as tropas americanas continuaram a poder 

permanecer nos Açores enquanto as negociações não ficassem terminadas (Rodrigues, 

2000, p. 53). Pode, portanto, depreender-se que a importância do arquipélago dos 

Açores foi a principal razão para a mudança da política americana em relação a 

Portugal a partir da segunda metade de 1962 e ao longo de 1963. 

As relações luso-americanas sempre tiveram uma matriz especial devido à Base 

dos Açores. Portanto, nas palavras de José Antunes, os Açores eram vistos como um 

“cinto de segurança do Estado Novo” que assegurava a Portugal uma proteção 

americana automática, tornando-se, assim, na chave reguladora das relações entre os 

dois países (Antunes, 2013, p. 27).  

A nível geoestratégico, a criação de uma Base norte-americana nos Açores foi 

crucial para as aspirações no pós conflito mundial uma vez que o arquipélago 

desempenhava um papel fundamental nos esquemas elaborados pelo Departamento de 

Defesa americano. Os Estados Unidos possuíam facilidades e direitos de utilização 

nas ilhas de Santa Maria, São Miguel e Graciosa, sendo a Base naval-aérea das Lajes 

a mais importante instalação americana. 

No processo de negociação da presença americana nas Lajes, Lisboa pretendia 

uma garantia de que, em caso de um ataque externo, teriam a proteção americana na 

defesa do seu império. Como os Joint Chiefs of Staff  (JCS) tinham já alegado, o 

governo português tinha perfeita noção do valor estratégico que a Base dos Açores 

tinha para a segurança do mundo ocidental e, por conseguinte, iriam utilizar como 

argumento para obter as máximas contrapartidas políticas, económicas e militares dos 

Estados Unidos (Rodrigues, 2002 a, p. 165).  

Apesar do governo americano estar constitucionalmente proibido de assinar 

qualquer pacto de defesa fora do continente, começaram a ponderar aplicar possíveis 

cedências. Tal devia-se ao facto do governo americano ter noção do papel crucial que 
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os Açores exerciam porque, em caso de ataque vindo de Leste, este serviria de ponto 

de reabastecimento económico assim como de estação de controlo das rotas marítimas 

e aéreas do Atlântico Norte. Por outras palavras, a Base era essencial para executar 

planos de emergência ou de contingência que implicasse um rápido transporte de 

unidades do exército ou da força aérea.  

A manutenção da Base era, deste modo, essencial para as forças norte-americanas 

tendo, mais tarde, a já mencionada crise de Berlim e dos Mísseis em Cuba vindo 

evidenciar, de um modo mais explícito, a sua indispensabilidade. O último dos 

acontecimentos ocorreu apenas dois meses antes do fim do acordo das Lajes, em 

1962, o que tornou imperativo para o governo americano conseguir a renovação do 

tratado. Nesse momento de crise mundial, os Estados Unidos pediram a Portugal uma 

declaração de solidariedade e de disponibilidade da Base dos Açores. Contudo, 

Franco Nogueira manifestou fortes reservas uma vez que “há dois anos que Portugal 

vive em crise permanente; os aliados não ergueram um dedo para ajudar; alguns 

haviam, pelo contrário, semeado obstáculos com declarada hostilidade” (Rodrigues, 

2000 a, p. 64). Todavia, Portugal acabou por ceder, apenas alguns dias depois, e a 

Base passou a servir para o uso exclusivo no quadro da NATO. 

Para comprovar, uma vez mais, a importância que a Base tinha para os 

americanos, em 1962, a Administração Kennedy, que no ano anterior tinha votado 

contra Portugal no Conselho de Segurança da ONU, alterou o seu discurso 

anticolonialista num sentido de uma maior moderação pela altura da renovação do 

acordo das Lajes. Essa mudança deveu-se ao facto do governo português ter usado os 

Açores como “moeda de troca” para uma revisão da posição norte-americana em 

relação a Portugal e à sua política colonial (Oliveira, 2001, p. 62). A mudança do 

posicionamento dos Estados Unidos nas votações nas Nações Unidas foi crucial para 

desbloquear as negociações dos Açores.  

Em suma, a importância da Base era de tal ordem que os planos de guerra 

americanos não podiam ser executados caso o acesso ao arquipélago fosse negado. 

Por essa razão, os Estados Unidos não só mudaram a sua atitude nas Nações Unidas 

como também passaram a ser menos rigorosos no controlo das armas e equipamento 

militar que era vendido para Portugal. O governo norte-americano alterou, ainda, a 

sua posição em relação aos movimentos nacionalistas africanos, nomeadamente com a 

UPA, registando-se uma redução nos contatos, apesar de nunca terem cessado por 

completo. Por fim, é importante referir as contribuições financeiras que os Estados 
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Unidos forneceram a Portugal, tendo chegado aos 55 milhões de dólares e mais 12 

milhões para juros de capital. 

 

 

4. Açores ou Angola?  

 

 

Na relação luso-americana, a Base dos Açores era o único trunfo de Portugal, 

pelo que era de esperar que nas negociações que se avizinhavam os portugueses o 

utilizassem até à sua vantagem máxima (Rodrigues, 2002 a, p. 171). No entanto, a sua 

importância estratégica não foi suficiente para convencer todos os setores da 

Administração Kennedy a moderar a política em relação a Portugal. Assim, a posição 

dos EUA estava permanentemente condicionada por dois fatores: de um lado as suas 

tradições anticolonialistas; de outro, o contexto da NATO e os seus interesses na Base 

das Lajes. 

Face a essa situação, a Administração Kennedy debateu-se entre a fidelidade à 

sua estratégia anticolonial e a necessidade dos Açores e, devido a isso, começou a 

surgir um intenso debate entre as duas posições praticamente antagónicas. Como Luís 

Rodrigues analisa, de um lado estavam os chamados “europeístas”, que consideravam 

que a grande prioridade nas relações luso-americanas era a Base dos Açores e que 

toda a política americana em relação a Portugal deveria ser subordinada a esse 

interesse. Portanto, esse grupo pensava que o fator essencial da política externa norte-

americana devia ser o seu relacionamento com a Europa e com os parceiros da 

NATO. De outro lado, estavam os chamados “africanistas” que consideravam que os 

Estados Unidos deviam manter inalterada a posição iniciada com a Administração 

Kennedy de apoiar a autodeterminação e a independência dos países africanos 

(Rodrigues, 2000, p. 57).  

Diante desta problemática, Dean Rusk Acheson escreveu um extenso memorando 

sobre as perspetivas de renovação do acordo dos Açores, no qual considerava ser 

imperativo a melhoria das relações luso-americanas antes de se iniciarem as 

negociações, propondo, para tal, diversas linhas de ação. Posto isso, o secretário de 

Estado considerava que o governo americano devia anunciar a suspensão de todas as 

formas de apoio aberto ou clandestino às atividades nacionalistas angolanas, bem 

como manter-se fora dos debates sobre Angola na ONU. Esses passos iriam permitir 
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não só melhorar o relacionamento entre os dois países como também iniciar as 

negociações para a renovação do acordo das Lajes.  

Como Luís Rodrigues desenvolve, ainda, o secretário de Estado analisa no seu 

comunicado, escrito a 28 de abril de 1962, que os Estados Unidos enfrentavam um 

dilema “Açores ou Angola?” nas suas relações com Portugal. Contudo, Dean Acheson 

considerava que nenhum dos objetivos devia ser sacrificado em prol do outro sendo, 

portanto, possível estender o acordo dos Açores ao mesmo tempo que se continuava a 

defender a autodeterminação dos territórios africanos. Para tal, os Estados Unidos 

deviam dar garantias de que não pretendiam desmantelar o estado colonial português 

(Rodrigues, 2000, p. 58).  

Todavia, os “africanistas” não concordavam com a opinião do secretário de 

Estado e consideravam que os Estados Unidos deviam manter a sua posição inicial de 

apoio à autodeterminação e de defesa da independência dos países africanos. Como 

tal, consideravam que os “Açores não se deveriam sobrepor ao dever ideológico de 

apoiar a emancipação dos novos africanos e, simultaneamente, evitar a penetração 

soviética em África” (Rodrigues, 2000, p. 58). É nesse âmbito que, em junho de 1961, 

é criada, pelos africanistas do Departamento de Estado, a Task Force on Portuguese 

Territories que propunha, como política a ser adotada, a retirada dos Açores e a 

expulsão de Portugal da NATO, presente no anexo K. As recomendações produzidas 

pela Task Force ganharam força de lei dando origem ao Nation Security Action 

Memorandum (NSAM 60). De acordo com a Task Force e a NSAM 60, os Estados 

Unidos deviam alterar o estatuto da Base dos Açores passando-a de uma instalação 

militar exclusivamente americana para uma Base da NATO, pela qual todos os seus 

membros fossem responsáveis. Chester Bowles, conselheiro do presidente nos 

assuntos africanos, concluía dizendo que os EUA não deviam permitir que Salazar 

usasse a Base “que é essencial para a nossa defesa e para a defesa dos seus aliados 

europeus” como um instrumento para obrigar o governo dos Estados Unidos “a 

modificar uma política africana que tem gerado importantes dividendos para o mundo 

ocidental” (Rodrigues, 2000, p. 59).  

Por essa altura, Kennedy considerava Angola como uma prioridade da política 

externa, encarregando Mennen Williams, secretário de Estado assistente para os 

assuntos africanos, de presidir a Task Force sobre a África portuguesa. O secretário 

dos assuntos africanos estabeleceu algumas recomendações, como a proibição de 

exportação de armas para Portugal e a implementação de programas de educação para 
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os africanos que tivessem nascido nas colónias portuguesas. Embora essa tese tivesse 

sido adotada como a política oficial da Administração Kennedy ao longo de 1961, tal 

acabou por se alterar, em 1962, prevalecendo a importância dos Açores. O governo 

americano decidiu, por fim, que os Açores eram o elemento fulcral das relações com 

Portugal o que, por conseguinte, alterou a sua política na ONU e se refletiu numa 

melhoria nas relações bilaterais, tornando mais fácil para Portugal permitir a presença 

continuada dos americanos nas Lajes. 

Esse debate, que ficou conhecido por “Angola ou Açores?”, durante a presidência 

de John Kennedy, conheceu três momentos cruciais. O primeiro ocorreu em março de 

1961, com a discussão em torno da votação norte-americana no conselho de 

Segurança da ONU. De seguida, em julho desse mesmo ano, devido à criação da Task 

Force on Portuguese Territories e da elaboração do NSAM 60. Por fim, na primeira 

metade de 1962, com o prolongado debate relativamente à renovação do acordo das 

Lajes (Rodrigues, 2002 a, p. 172). Contudo, a fase crucial do debate “Angola ou 

Açores?” ocorrer na primeira metade de 1962 por ter isso nessa altura que as teses 

“europeístas” se impuseram.  

Por fim, a posição dos “europeístas” acabou por prevalecer na Casa Branca e no 

Departamento do Estado, uma vez que conseguiram fazer ver que seria impensável 

hipotecar a presença norte-americana nos Açores. Portanto, era fundamental modelar 

as políticas seguidas, doravante, com Portugal. Em suma, o governo norte-americano, 

inicialmente simpatizante do ponto de vista africanista, percebeu que os Açores eram 

tão importantes do ponto de vista geoestratégico que justificavam a mudança de 

muitos dos aspetos da sua política externa. Assim, em meados de 1962, a 

Administração americana chegou à conclusão de que a linha da sua política externa 

deveria privilegiar a política europeia. O debate “Açores ou Angola?” terminava, 

assim, com o triunfo dos Açores. Segundo Galbraith, “o continente africano foi 

trocado por uns quilómetros de asfalto no Atlântico” (Marques, 2011, p. 62).  

Assim, o acordo dos Açores deveria ser renovado, uma vez que, para Portugal era 

difícil permanecer isolado no contexto internacional e não podia prescindir dos 

benefícios militares, económicos e políticos que um novo acordo com os Estados 

Unidos traria. No entanto, ao governo português interessava especialmente as 

exigências de caráter político, nomeadamente que o governo americano alterasse o 

seu posicionamento na ONU onde votava constantemente a favor da condenação da 

política africana portuguesa. Franco Nogueira foi dando indicações sobre o que os 
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portugueses pretendiam dos Estados Unidos para que houvesse a renovação do acordo 

da Base das Lajes (Rodrigues, 2000, p. 60). Nesse seguimento, foi criado um extenso 

relatório sobre a renovação do acordo das Lajes por parte da Comissão Encarregada 

de Estudar os Acordos Luso-Americanos, criada por Franco Nogueira, que ficou 

concluído a 30 de abril de 1962.  

É importante mencionar, ainda, que, no contexto de decisão entre qual das 

políticas externas o governo americano deveria seguir, ocorreram alguns conflitos 

entre o presidente e o congresso norte-americano. Por conseguinte, é legítimo 

depreender que o equilíbrio de forças do Congresso norte-americano foi um fator que 

contribuiu para o gradual abrandamento da política adotada inicialmente pela 

Administração Kennedy em relação a Portugal. No entanto, as críticas dirigidas à 

nova política externa adotada foram constantes, quer através de discursos proferidos 

no Senado e na Câmara dos Representantes quer através de declarações à imprensa 

(Rodrigues, 2002 a, p. 189).  

 

 

5. O renascer da aliança luso-americana 

 

 

A Administração Kennedy passou por um equilíbrio de forças no seu Congresso 

entre os “europeístas” e os “africanistas”. Porém, os ideais defendidos pelos 

“europeístas” passaram a definir a política externa americana sendo, portanto, crucial 

melhorar as relações diplomáticas com Portugal. Essa mudança justificou que, a partir 

de metade de 1962, John Kennedy começasse a insistir em novas conversas com 

Portugal sobre as suas colónias. 

Deste modo, a política norte-americana começou, de um modo gradual, a tornar-

se mais convergente com a política de Salazar, embora os focos de tensão se tivessem 

mantido. Entre os vários motivos que justificam essa alteração, o que a motivou 

especialmente foi a importância estratégica da Base das Lajes. Contudo, para que o 

“fator” Açores conferisse alguma vantagem ao governo português nas decisões 

americanas foi necessário que o Estado Novo o soubesse explorar política e 

diplomaticamente nas suas relações bilaterais. 

George Ball, subsecretário de Estado, a mando de Kennedy, ficou encarregue de, 

perante o governo português, “reafirmar a atitude americana no problema da 
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descolonização e quanto ao princípio de autodeterminação que lhe é subjacente” 

(Nogueira, 2000 a, p. 515). Dentro desse quadro, os Estados Unidos pretendiam fazer 

ver que a independência não era a única alternativa que devia ser considerada no 

processo de autodeterminação e que não pretendiam apoiar qualquer movimento 

independentista ou chefe nacionalista. Como Franco Nogueira analisa, dessas 

conversações emergiram dois pontos essenciais: a necessidade de assentar numa 

definição de autodeterminação que fosse ao encontro dos dois governos e a fixação de 

um prazo para por em execução essa mesma política (Nogueira, 2000 a, p. 351). 

Todavia, as autoridades portuguesas punham em causa a concessão de direitos 

nas Lajes a um país que quer ser “um amigo nos Açores e um inimigo em Angola” 

(Rodrigues, 2002 a, p. 248). A CIA, ao analisar os acontecimentos, concluiu nos seus 

relatórios que o governo português iria aproveitar para exigir mais concessões 

políticas em troca da renovação do acordo. Essa atitude devia-se ao ressentimento que 

Portugal tinha em relação aos Estados Unidos que se tinha agravado após a perda de 

Goa para a União Indiana e a eclosão dos movimentos de independência em Angola. 

Assim, para manter a ligação luso-americana, Portugal começou a exigir mais apoio 

económico, militar e político por parte dos Estados Unidos uma vez que estes, 

anteriormente, não se tinham comportado como verdadeiros aliados.  

O governo salazarista pretendia que os Estados Unidos alterassem o seu 

posicionamento favorável nas resoluções que condenavam a prática colonialista 

portuguesa. Por conseguinte, o governo português decidiu não iniciar qualquer 

negociação sobre a renovação do acordo da Base até saber qual seria a posição que os 

Estados Unidos iriam assumir na próxima reunião das Nações Unidas. Aquando da 

reunião, a Administração Kennedy abdicou de votar tendo essa atitude sido crucial 

para desbloquear as negociações em relação aos Açores e feito com que o governo 

português permitisse que as tropas americanas permanecessem nas Lajes. Por seu 

turno, o governo português estava ciente que lhe era mais vantajoso aceitar a 

permanência das tropas americanas nos Açores, tanto a nível financeiro como militar, 

mas, sobretudo como meio de pressionar e moderar o posicionamento internacional 

do governo americano em relação à sua política colonial (Rodrigues, 2002 a, p. 218).   

Posto isto, é bastante visível que a Base das Lajes era utilizada como uma carta 

trunfo que o Estado Novo dispunha no seu relacionamento com o governo norte-

americano de modo a modelar e controlar as suas decisões, em especial relativamente 

à sua política anticolonialista.  
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Consequentemente, no início de 1963, a atitude de abstenção no voto, o silêncio 

americano nas reuniões da ONU, quando as colónias portuguesas eram criticadas, e, 

também, a alteração na sua política de venda de armas a Portugal, fez com que a 

relação entre os dois países iniciasse um período de aproximação e ajuda mútua. De 

todas as mudanças operadas pelos Estados Unidos, para proceder a uma aproximação 

a Portugal, a mais significativa foi a redução, ainda que não por completo, da 

intensidade dos contatos efetuados com a UPA.  

Pode concluir-se, portanto, que, Portugal não se encontrava isolado no panorama 

internacional no início da década de 1960. Assim sendo, era pouco fundamentado o 

isolamento internacional que o governo português proferia, sobretudo com a célebre 

expressão, dita em fevereiro de 1965, de que se encontravam “orgulhosamente sós”. 

Portanto, essa expressão não traduzia a realidade visto que Portugal não se encontrava 

só na sua luta política, uma vez que contava com o apoio da França e da República 

Federal da Alemanha. O Estado Novo, recebia apoios desses países ocidentais quer do 

ponto de vista político e diplomático como também do ponto de vista financeiro e 

militar. Assim, Portugal recebeu importantes auxílios internacionais no momento em 

que eclodiram as grandes guerras coloniais. Deste modo, pode alegar-se que foram os 

Estados Unidos que se sentiram “sós” no seu esforço de convencer e pressionar o 

governo português a alterar a sua política colonial (Rodrigues, 2002 a, p. 236).  

Por conseguinte, a Administração Kennedy, sob pressão do governo português e 

com medo de perder o acesso à Base dos Açores e, por sua vez, de comprometer a 

estabilidade da Aliança Atlântica, alterou, de modo significativo, as políticas que, ao 

longo de 1961, tinham sido aplicadas. Como Adelino Silva analisa, as causas da 

alteração da política americana nessa fase deveram-se a vários fatores desde a 

linguagem das resoluções da ONU, às campanhas portuguesas antiamericanas, à crise 

dos mísseis em Cuba, à penetração soviética em África, à situação do ex-Congo Belga 

e, sobretudo, à ameaça portuguesa de recusar a continuação americana na Base das 

Lajes (Silva, 1995, p. 26).  

O dilema “Angola ou Açores?” foi uma das principais questões que definiu a 

presidência de Kennedy. Posteriormente, a pressão americana em relação ao 

colonialismo português rarefez-se, durante os anos da presidência de Lyndon 

Johnson, apesar do relacionamento bilateral ter continuado a refletir dificuldades 

causadas pela colisão da política portuguesa e americana. Foi apenas com a chegada 

de Richard Nixon à presidência que as relações entre Washington e Lisboa se 
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desdramatizaram, e Portugal passou a ser visto como membro leal da NATO e 

concessor fiel da Base das Lajes. Assim, Portugal saiu da lista de principais 

problemas dos Estados Unidos e os dissídios bilaterais, caraterísticos da 

Administração Kennedy, começaram a atenuar, o que se refletiu na cooperação entre 

a PIDE e a CIA ter voltado a ser o que era antes de 1961. Como Nixon afirmou “eu 

nunca farei a Portugal o que Kennedy fez” tendo isso sido comprovado ao longo da 

sua Administração visto ter tentado sempre evitar qualquer pressão política a Portugal 

(Antunes, 1992, p. 57). Doravante, Portugal passou a ser visto como um aliado 

precioso para a aliança do Ocidente na luta contra o comunismo em África.  

De acordo com o desenvolvido por José Antunes, durante a presidência de Nixon, 

“os Estados Unidos passaram a suprimir qualquer desacordo substantivo em relação à 

orientação ultramarina de Portugal” (Antunes, 1992, p. 128) relaxando, também, a 

política, anteriormente aplicada por Kennedy, relativamente à venda de armas a 

Portugal apenas poder ser feita com o compromisso de o seu uso ser exclusivamente 

para serviços da NATO. 

Em suma, os anos que corresponderam à Administração Kennedy foram os anos 

mais difíceis no relacionamento político e diplomático entre Portugal e os Estados 

Unidos. No entanto, como Nuno Rodrigues analisa, é possível distinguir dois 

momentos que caraterizaram essa aliança. Primeiramente, ao longo de 1961 e parte de 

1962, em que a aliança luso-americana passou por momentos de maior tensão, devido 

à nova política externa adotada por Kennedy relativamente à questão africana. 

Seguiu-se, nos meses finais de 1962 e ao longo de 1963, um segundo momento da 

aliança marcado por uma clara moderação no discurso anticolonialista anteriormente 

aplicado e uma tentativa de aproximação e conciliação com as exigências colocadas 

pelo governo português, com vista à renovação do acordo de utilização da Base das 

Lajes (Rodrigues, 2002 a, p. 322). Deste modo, a partir da segunda metade de 1962 e 

ao longo de 1963 a situação de crise na relação luso-americana conheceu alguns sinais 

de melhoria, uma vez que a política norte-americana, gradualmente, acabou por se 

tornar concordante com os interesses portugueses (Sá, 2008, p. 69).  

Como referido ao longo da presente dissertação, vários fatores explicam essa 

mudança, a começar pela importância estratégica da Base norte-americana nas Lajes 

considerada fundamental durante a Guerra Fria. Em 1962, o governo português 

decidiu, porém, não proceder à renovação do acordo, pelo que a presença americana 
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nas Lajes deixou de estar regulamentada por qualquer entendimento e passou a 

depender, exclusivamente, da vontade política do governo português.   
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Capítulo IV 

Os ventos da mudança 

 

1. Mudam-se as presidências mudam-se as vontades  

 

 

John F. Kennedy, antes de ser assassinado, fez um último esforço para chegar a 

acordo com Portugal sobre a questão colonial, tendo enviado para Lisboa o 

subsecretário, George Ball, em agosto de 1963. No entanto, “a política portuguesa era 

guiada por princípios de “orgulho nacional”, de “sentido de missão cristã” e de 

“mística de dilatação das fronteiras da fé e do império”, dificultando a chegada a um 

acordo (Sá, 2016 a, p. 495).  

Após a deposição de Kennedy, em novembro de 1963, seguiu-lhe na presidência 

Lyndon Johnson e, foi por essa altura, que as relações entre Portugal e os EUA 

entraram numa fase de relativa tranquilidade política apesar de Portugal ter 

continuado a tratar-se de um aliado com pouca importância. Assim, a partir de 1962, o 

clima das relações luso-americanas começou a acalmar e os principais pontos de 

choque que outrora tinham existido no decorrer do “terrível ano de 1961” foram, na 

sua grande maioria, atenuados (Rodrigues, 2002 a, p. 161). A principal razão que 

justificou esse apaziguamento foi o início da guerra do Vietname, que se tornou na 

verdadeira obsessão da presidência de Johnson, que fez com que se subjugassem as 

restantes questões internacionais, como foi o caso da guerra colonial portuguesa. Nas 

palavras de Tiago de Sá, a questão africana ficou remetida a uma “nota de rodapé” na 

política dos Estados Unidos (Sá, 2016 a, p. 496) e tal se refletiu na neutralidade 

colaborante americana aplicada em relação à política colonial portuguesa. A juntar a 

esse condicionamento havia também a preocupação com a política interna americana, 

nomeadamente com a construção da prometida Great Society (Rodrigues, 2006, p. 

94). Assim, as guerras de Portugal em África foram sofrendo um progressivo 

apagamento internacional.  

No entanto, apesar desses condicionamentos existiu, ainda durante a presidência 

de Johnson, uma última tentativa de efetuar uma descolonização negociada e faseada 

na África portuguesa, tratou-se do Plano Anderson, criado em 1965 (Sá, 2016 a, p. 

496). O mesmo foi criado pelo embaixador norte-americano, George Anderson, e 
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propunha que Portugal aceitasse a autodeterminação das suas colónias num prazo de 

dez anos. Em troca, o governo americano comprometia-se a cessar de imediato toda a 

atividade nacionalista que mantinha em África para além de fornecer um conjunto de 

incentivos económicos a Portugal (Rodrigues, 2006, p. 101). Porém, o tratado foi 

rejeitado pelo governo português e o embaixador George Anderson concluiu então 

não existirem hipóteses de mudança na atitude de Lisboa e recomendou que não se 

precipitasse desnecessariamente qualquer irritação na relação entre os EUA e Portugal 

(Sá, 2008, p. 72). 

Posteriormente, a tomada de posse de Richard Nixon, em janeiro de 1969, 

coincidiu com um dos momentos mais favoráveis da aliança luso-americana. Apenas 

três meses após iniciar as funções como presidente, emitiu uma diretiva onde se 

comprometia a pôr termo a todos os contatos americanos com os nacionalistas que 

lutavam pela independência das colónias portuguesas. Richard Nixon conhecia bem o 

problema colonial português e tinha, por diversas vezes, sido crítico da política 

africana que Kennedy aplicara no seu mandato (Pinto, 2001, p. 30). Todavia, a 

renovada importância que Portugal adquiriu aos olhos dos Estados Unidos 

rapidamente se dissolver em prol das problemáticas globais que estavam a ocorrer.  

Perante a atitude da Administração americana, em ser complacente com a 

manutenção da política colonial portuguesa, começaram a surgir várias críticas 

relativamente à indiferença do presidente Nixon face à questão da autodeterminação 

das colónias portuguesas. Devido ao crescente número de críticas tanto a nível interno 

como externo, em outubro de 1972, o congresso norte-americano aprovou uma 

emenda ao Foreign Assistant Act. Essa emenda ficou conhecida pela designação 

Tunney-Young e proibia os Estados Unidos de concederam qualquer tipo de 

assistência militar ou económica a Portugal que pudesse servir para manter a presença 

portuguesa em África. Consoante desenvolve Tiago de Sá, a referida emenda criou 

uma séria fricção no relacionamento luso-americano que ficou evidente aquando da 

visita a Lisboa, no início de 1973, do subsecretário de Estado para os assuntos 

africanos, David Newsom (Sá, 2007, p. 77).  

Consequentemente, Nixon começou a recuar na sua aproximação com Portugal e 

a travar o ritmo das negociações relativamente aos Açores. Em contra partida, 

Marcelo Caetano, que já tinha assumido a presidência de Portugal, reagiu à alteração 

nas relações políticas entre os países “ameaçando” que o acordo original da Base das 

Lajes não seria renovado e passaria a ser apenas uma simples Base da NATO cujo uso 
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passaria a estar limitado aos objetivos da Aliança. Todavia, os Estados Unidos não 

levaram esse ultimato a sério porque sabiam que eram a “almofada” que separava 

Portugal da total solidão no cenário mundial.  

 

 

2. Primavera Política: Renovação na continuidade  

 

 

Em 1968, Marcelo Caetano foi indicado, por Américo Tomás, para substituir 

António Salazar uma vez que este já não se encontrava em indicações para 

permanecer na presidência. No entanto, Marcelo Caetano herdou um país bastante 

diferente do que o que tinha sido o “Portugal de Salazar”, sendo na data da sua eleição 

um país mais europeu em termos de trocas económicas, possível de analisar no anexo 

L.  

O novo presidente do Conselho tinha sido outrora ministro das colónias e um 

ideólogo da descentralização administrativa e financeira das mesmas. Em vista disso, 

Caetano defendia uma política de progressivo desenvolvimento e de uma crescente 

autonomia das províncias ultramarinas. Para atingir esse objetivo, decidiu manter a 

estrutura do gabinete mas demitiu alguns secretários e subsecretários de Estado, 

tratando-se apenas de mudanças “cosméticas” (Kovac, 1981, p. 7).  

Numa contextualização geral, Marcelo Caetano pretendia implementar uma 

política mais moderna e liberal, sendo o lema da sua Administração “renovação na 

continuidade”. Assim, por um lado o novo presidente tomou medidas para 

modernizar, liberalizar e abrir Portugal à Europa e, por outro, decidiu dar 

continuidade à política que Salazar mantera em relação às colónias.  

Aquando da tomada de posse de Marcelo Caetano, Portugal encontrava-se 

mergulhado numa guerra colonial que já travava desde 1961. No entanto, enquanto 

que para os salazaristas a defesa de África se tratava de uma “missão histórica” 

completada pela defesa do Ocidente, para o novo presidente, o que justificava a luta 

pelo Ultramar era apenas uma questão de defesa dos interesses das populações 

brancas que se encontravam há muito tempo lá instaladas (Kovac, 1981, p. 20). A 

nível interno, verificavam-se grandes dificuldades na sociedade portuguesa devido ao 

isolamento político português, à opressão política e intelectual imposta, bem como, à 

contestação, embora silenciosa, da população em relação à guerra colonial (Direito, 
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2017, p. 20). No contexto externo, o governo português encontrava-se submerso na 

guerra do Ultramar que entretanto se tinha alastrado a Guiné e Moçambique.  

No entanto, em função da neutralidade colaborante que a presidência de Nixon 

aplicara a Portugal, tornou-se evidente que a pressão descolonizadora era quase nula. 

Essa mudança de atitude, devia-se ao facto de Marcelo Caetano ter adotado uma 

política mais realista em relação aos Estados Unidos. É neste sentido que, logo em 

1969, Caetano informa os Estados Unidos do seu interesse em ver resolvida a questão 

dos Açores, propondo uma abertura nas negociações (Teixeira, 1999, p. 29). 

Doravante, passou a evitar-se qualquer confronto no terreno ideológico a respeito da 

política ultramarina portuguesa e procurou obter-se o máximo de cooperação possível 

em todos os setores, tendo-se sentido essa mudança especialmente na reação 

americana ao Ultramar. No seu conjunto, os catorze anos da guerra colonial 

assumiram pouca relevância a nível internacional por ter sido subsumida em prol de 

outros conflitos localizados que ocorreram durante a Guerra Fria, sobretudo pelo 

conflito do Vietname.  

Sob a Administração Nixon, tornam-se mais fáceis as relações luso-americanas 

tendo cessado os ataques públicos à política portuguesa, nos organismos 

internacionais passou haver um maior apoio americano e as compras e encomendas de 

material militar, feitas por Portugal aos Estados Unidos, passam a ser autorizadas pelo 

governo de Washington (Nogueira, 2000 a, p. 352). Na presente conjuntura 

internacional, passou haver uma dicotomia entre os Estados Unidos e a NATO. Por 

um lado, Nixon elogiava Portugal pela sua dedicação na luta contra o comunismo e 

admirava o combate dos portugueses em África. Enquanto que por outro lado, a 

NATO nunca chegou a autorizar a utilização do seu material em África e a apoiar a 

guerra colonial portuguesa (Pinto, 2001, p. 28). 

Perante este contexto, o novo presidente de Portugal mantinha-se determinado a 

romper com o isolamento diplomático em que o país se encontrava e a promover uma 

imagem renovada no cenário internacional. Contudo, mantendo, na mesma, a questão 

dos Açores como uma arma política destinada a servir para adquirir concessões dos 

Estados Unidos (Antunes, 1992, p. 51).  

Foi então que, em outubro de 1973, se iniciou o conflito entre Israel e os países 

árabes, conhecido por Yom Kippur. Face à necessidade de oferecer apoio de 

emergência a Israel, os Estados Unidos pediram auxílio aos países aliados europeus 

para poderem reabastecer os seus aviões. No entanto, nenhum país quis prestar esse 
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auxílio e, como o presidente português tinha também rejeitado o pedido para a 

atualização da Base dos Açores, o secretário de Estado americano, Henry Kissinger, 

respondeu com um ultimato ao qual Portugal não pôde deixar de ceder (Pinto, 2001, 

p. 33). 

No que diz respeito à questão colonial, esta manteve-se central na política de 

Caetano e acabou por condicionar o futuro do marcelismo, ao ponto de conduzir ao 

seu impasse final em 1974. Com uma solução federalista para o Ultramar, Caetano 

“tingiu a sua imagem com uma tonalidade liberal para aparentar uma versão 

modernista do regime” (Léonard, 2018, p. 178). Como notou António de Spínola, o 

problema residiu no modo como Marcelo Caetano promoveu a autodeterminação das 

populações ultramarinas e a sua integração no Estado Novo. De acordo com o mesmo, 

não se devia resolver o problema ultramarino através do abandono dos territórios a 

interesses de outras potências pois seria “antiportuguês abandonar à sua sorte esses 

milhares de europeus e milhões de africanos” (Spínola, 1974, p. 146). 

Em relação ao problema da guerra colonial, Caetano manteve uma posição 

intermédia uma vez que pretendia manter a guerra e, posteriormente, aplicar uma 

“retirada progressiva”. A defesa da descentralização administrativa nas colónias era a 

principal proposta do presidente visto que o país se encontrava sob uma forte pressão 

internacional em relação ao processo de descolonização (Cabreira, 2017, p. 39).  

Todavia, a insatisfação dos militares com a guerra em África e a desmoralização 

progressiva das Forças Armadas, que recebiam a culpa pelos insucessos do regime, 

somavam-se. A guerra já se desenrolava há treze anos e não havia nenhum vislumbre 

de qualquer solução política por parte de Caetano o que conduziu a uma crise severa 

nas Forças Armadas devido à iminência da derrota no Ultramar. A chamada 

“Primavera Marcelista” não colheu tantas flores como se esperava tendo falhado em 

todas as políticas, “desde a liberalização económica, passando pela abertura 

democratica até à descolonização” (Gomes, 2012, p. 15). 

 

 

3. O terramoto político de 1974  

 

 

O momento decisivo para as Forças Armadas ocorreu após a publicação dos 

decretos lei nº 353/73 e nº 409/73 que enunciavam a alteração das regras de acesso 
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dos milicianos ao Quadro Permanente, bem como o posicionamento na escala de 

antiguidades (Sá, 2007, p. 80). Essa mudança desencadeou uma reação de protesto 

entre os cadetes visto que consideravam essas alterações atentatórios ao prestígio da 

carreira militar. Mais tarde, levou à criação do Movimento dos Capitães que se baseou 

na obra de Spínola, publicada a 22 de fevereiro de 1974, “Portugal e o Futuro”. O 

mesmo defendia uma nova tese para a política colonial através de uma autonomia 

progressiva e apresentava uma solução para a guerra do Ultramar através de meios 

políticos, presente no anexo M. De acordo com Kenneth Maxwell, e consoante a ótica 

de Spínola, Portugal devia procurar respostas dentro da própria Europa de modo a 

conseguir manter os padrões do país e promover, ao mesmo tempo, a indústria, algo 

que era inalcançável visto que metade dos gastos se deviam às operações militares em 

África (Maxwell, 2006, p. 57).   

Os decretos publicados, em julho de 1973, a que já se aludiu, autorizavam os 

oficiais milicianos, que na sua generalidade eram estudantes sem experiência no 

terreno, a integrarem o quadro dos efetivos. A assinatura desses decretos desencadeou 

uma vasta onda de protestos entre os oficiais de carreira e majores que se começaram 

a organizar, em setembro desse mesmo ano, com o intuito te se reivindicarem. Para 

atingirem esse fim, os oficiais procuraram apoios junto de dois oficiais superiores que 

se encontravam em ruptura com as chefias, Francisco Costa Gomes, antigo 

comandante chefe em Angola, e o seu adjunto, António de Spínola (Léonard, 2018, p. 

184). 

No entanto, tendo inicialmente sido definido com o caráter de profissional e 

disciplinar, o Movimento dos Capitães, no início de 1974, estava completamente 

transformado num movimento político. O mesmo autonomizou-se politicamente e 

deixou de se tratar de uma mera moção com o objetivo de reivindicar 

profissionalmente uma classe política, passando a defender, simultaneamente, o 

derrube das instituições e o abandono e entrega do Ultramar aos movimentos 

independentistas (Nogueira, 2000 a, p. 508). 

Os três pilares que assentaram na efervescência do Movimento, que se formou 

inicialmente como um golpe militar e que culminou com uma revolução social, 

foram: a continuidade da guerra colonial em África, os longos anos de ditadura e a 

pressão interna por parte das massas populares (Cabreira, 2017, p. 112). Assim sendo, 

pode alegar-se que esses foram os fatores determinantes para o derrube da ditadura 

vigente há quarenta e um anos em Portugal. O Movimento pretendia pôr fim às 



 

 92 

guerras coloniais e impor uma mudança de regime que permitisse as liberdades 

democráticas. O golpe militar abriu, deste modo, simultaneamente o processo de 

democratização e de descolonização. 

Perante o clima de tensão entre os militares portugueses, a Administração Nixon 

agiu com indiferença o que se refletiu, mais tarde, na admiração, por parte da CIA, 

aquando do golpe do 25 de abril. Porém, as autoridades dos EUA tinham, desde cedo, 

conhecimento da revolta que começara a surgir entre os militares portugueses para 

com o Estado Novo devido à guerra no Ultramar. Aliás, como Tiago de Sá 

desenvolve, a partir de março de 1974, o embaixador norte-americano em Lisboa, 

Stuart Nash Scott, começou a enviar relatórios periódicos com relatos bastante 

precisos acerca da “grave crise política”, como o mesmo a chamou, que fora 

precipitada pela obra de Spínola (Sá, 2007, p. 83). Portanto, a Administração Nixon 

não podia argumentar que lhe faltara informações para auxiliar o seu aliado. O mesmo 

autor acrescenta, ainda, que apesar de possuir uma grande quantidade de informação 

que fazia prever problemas no futuro político português, a embaixada americana viu-

se impedida de aprofundar contatos com o general Spínola devido a ter sido instruída, 

diretamente por Henry Kissinger, a evitar qualquer aproximação ao general e às suas 

ideias. Assim, nessa fase crucial, os Estados Unidos falharam, uma vez mais, na 

compreensão do alcance dos desenvolvimentos portugueses o que se deveu não à falta 

de informação recolhida por parte da embaixada mas sim ao desinteresse de 

Washington relativamente a Lisboa e à má informação vinculada (Sá, 2007, p. 86). 

Contudo, mesmo apesar da indiferença continua dos Estados Unidos, os serviços 

secretos americanos começaram a prestar uma atenção acrescida à situação em 

Portugal. Nessa mesma ocasião, começou a ser elaborado pela CIA um relatório sobre 

a conjuntura em Portugal antes de ocorrer o 25 de abril. O documento, intitulado de 

“Fissuras na Fachada”, estava ainda por concluir aquando do derrube do Estado 

Novo. No entanto, esse relatório pouco explicava as razões do descontentamento das 

Forças Armadas e menos ainda fazia prever as suas possíveis consequências.  

Assim, com base no que era relatado pela CIA, compreende-se a surpresa do 

governo norte-americano aquando do golpe de estado português. Visto que, embora 

informados acerca das movimentações dos Capitães, tanto a embaixada americana em 

Lisboa como os serviços secretos não aprofundaram nem conetaram as relações com 

os dois polos da conspiração e, consequentemente, negligenciaram a extensão dos 

objetivos do Movimento (Sá, 2007, p. 88). Como sintetizou nas suas memórias, o 
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embaixador norte-americano, Stuart Nash, “nós sabíamos muito pouco ou nada sobre 

o Movimento das Forças Armadas que levou a cabo o golpe de 25 de abril” 

revelando, mais uma vez, a má interpretação e falta de interesse por parte da CIA em 

relação aos acontecimentos em Portugal (Sá, 2007, p. 88).  

Deu-se, assim, no dia 25 de abril de 1974, o golpe que levou ao derrube da 

ditadura portuguesa. Esse movimento revolucionário justificou o fim do regime 

autoritário, corporativista, colonialista e antidemocrático que perpetuava em Portugal 

e, por sua vez, o fim da soberania política que o país exercia até então nas colónias 

africanas. Perante essa alteração de regime, ocorreu uma redefinição da política 

externa portuguesa de acordo com o espírito do programa do Movimento das Forças 

Armadas (MFA). 

Logo na manhã do golpe, o White House Support Staff elaborou um relatório 

destinado ao presidente Nixon onde se dava conta da rebelião militar porém, 

questionava a hipótese de sucesso do golpe que atribuiu a unidades rebeldes não 

identificadas, mostrando mais uma vez a falta de preocupação da CIA e da 

Embaixada em Lisboa em relação aos acontecimentos em Portugal. Nesse mesmo 

telegrama, a CIA acrescentou, ainda, que os autores do golpe pareciam representar 

apoiantes militares do general António de Spínola (Naves, 2017, p. 111). Como se 

pode constar após a análise do anexo N, no primeiro relato feito sobre o golpe de 

Estado, havia, por parte da CIA, uma grande falta de conhecimento do que se estava a 

passar em Portugal quando mostram não estar familiarizados com o “grupo rebelde, 

que se proclama de “Movimento das Forças Armadas”. Importa também salientar que, 

no fim do memorando, havia uma grande incógnita por parte dos serviços secretos se 

o “grupo teria mais sucesso”, mostrando, uma vez mais, a falta de noção do que 

estava a ocorrer. 

Devido à falta de aprofundamento da informação facultada pela CIA, é possível 

percecionar o porquê das primeiras reações oficiais do governo americano denotarem 

um completo alheamento em relação à situação em Lisboa mesmo apesar de todos os 

documentos que comprovam que “chegaram a Washington muitas informações acerca 

da agitação entre as Forças Armadas portuguesas nas vésperas do 25 de abril” 

(Gomes, 2012, p. 16). Todavia, a essa informação fora dada pouca relevância em prol 

da questão africana.  

A atitude de desvalorização foi mantida ao longo de toda a relação da CIA com 

Portugal uma vez que a espionagem americana nunca considerou Portugal como um 
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fator político significativo. Essa atitude justifica a inércia perante os relatos que 

acusavam momentos de tensão entre os militares e o facto do governo americano ter 

chegado a equacionar a hipótese de tirar o posto da CIA de Portugal o que explica o 

porquê de, pouco antes do 25 de abril, o posto da agência ser apenas constituído por 

três elementos: John Morgan, Frank Lowell e Leslie Hughes. No entanto, é necessário 

referir que a abstenção da espionagem americana em Lisboa é justificada pelos 

problemas fundamentais que se debatiam durante a Administração Nixon como foi o 

caso do Watergate (Antunes, 1992, p. 313). 

O golpe de Estado apanhara totalmente de surpresa o governo norte-americano. 

No entanto, as informações recebidas do que ocorrera em Portugal eram favoráveis 

aos interesses de Washington o que fez com que o mesmo optasse por não interferir. 

Para a Administração norte-americana, a revolução era bem recebida visto que servia 

o objetivo da democratização o que, por sua vez, permitiria uma “melhor aceitação de 

Portugal na comunidade internacional e ajudaria a resolver o problema da 

descolonização, que fora um dos pontos de tensão entre Portugal e a comunidade 

externa, em especial da ONU” (Direito, 2017, p. 23). Também Henry Kissinger, a 

respeito do golpe de Estado, escreveu um memorando para o presidente Nixon, 

presente no anexo O. No mesmo, Kissinger afirma que o golpe não punha em perigo 

os interesses norte-americanos quanto muito, podia trazer alguns benefícios como a 

“diminuição, ou mesmo o fim, da pressão portuguesa para a aquisição de armamento 

dos EUA destinado aos territórios africanos” (Gomes, 2012, p. 31). Em rigor, a 

primeira fase da mudança política em Portugal foi acompanhada pelos Estados 

Unidos com algum desinteresse, devido à aparente compatibilidade de interesses, que 

se manteve até 28 de setembro, altura da viragem à esquerda do país. 

As primeiras indicações do caminho pelo qual o novo governo se iria reger foram 

divulgadas no programa do MFA e continha aspetos que iam ao encontro da 

Administração norte-americana. No entanto, apesar do golpe ter sido bem recebido 

internacionalmente, a chegada de elementos comunistas ao governo português, logo 

durante o I Governo Provisório, marcou, mais uma vez, uma viragem nas suas 

relações com a comunidade internacional, em especial com os EUA e com a NATO 

(Direito, 2017, p. 24). 

 

 

4. Os 3 D’s do MFA  
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O Estado Novo foi derrubado pelo Movimento dos Capitães dando início ao novo 

sistema político português, a democracia. O programa desse movimento determinava 

uma redefinição da política portuguesa que se traduzia sinteticamente na fórmula dos 

3 D’s “democratização, descolonização e desenvolvimento” tendo os primeiros meses 

de transição política ficado conhecidos por Processo Revolucionário em Curso 

(PREC). Esse período foi caraterizado pela definição das opções externas e pelo 

exercício de diplomacias paralelas. Importa realçar que o Movimento dos Capitães foi 

responsável pela conspiração e pelo derrube da ditadura enquanto o MFA pela 

transição institucional e constitucional. 

A tomada de posse como Presidente da República pelo general António de 

Spínola, ocorreu no dia 15 de maio de 1974, tendo no dia seguinte sido nomeado o I 

Governo Provisório. Aquando da nomeação o general transmitiu algumas garantias 

aos Estados Unidos de que o novo processo político seria moderado e de acordo com 

os seus interesses, uma vez que o que era pretendido para Portugal era um sistema 

democrático de estilo ocidental (Direito, 2017, p. 26).   

 

 

Anexo P (parte parcial do memorando que refere os princípios defendidos por 

Spínola em relação a África) 
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Uma vez concluído o golpe de Estado, a questão essencial passou a ser o 

entendimento da situação política aquando da apresentação ao país da Junta de 

Salvação Nacional, tendo sido seguido com especial atenção pela embaixada dos 

Estados Unidos em Lisboa e pela CIA. A 27 de abril de 1974, a CIA fez a primeira 

análise mais concreta dos acontecimentos desencadeados pelo golpe do MFA. O 

documento, intitulado The Coup in Portugal, concluía que Spínola estava em controlo 

da situação política o que se traduzia num melhoramento das relações portuguesas 

com o exterior. O memorando afirmava, ainda, que “Spínola pode, provavelmente, 

esperar melhores relações com o resto da Europa, com os seus aliados da NATO e as 

forças internacionais críticas da política ultramarina portuguesa” (Sá, 2007, p. 94). A 

transição de regime em Portugal foi, assim, perspetivada de forma positiva pelos 

Estados Unidos.  

 

 

Anexo Q (parte do relatório “The Coup in Portugal” que aborda como a mudança 

política em Portugal iria ser benéfica para as suas relações internacionais) 

 

 

 

 

Consoante Nuno Teixeira, apesar do programa do MFA assegurar o cumprimento 

de todos os seus compromissos internacionais, era claro que os princípios de 

democratizar e descolonizar implicariam uma reinterpretação política dos mesmos e 

uma alteração total da orientação da política externa portuguesa (Teixeira, 1999, p. 
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30). Nuno Teixeira desenvolve, ainda, que a mesma oscilou entre duas orientações de 

fundo que marcaram duas fases distintas: a da transição para a democracia e a da 

consolidação democrática (Teixeira, 2010, p. 53). 

No entanto, de 25 para 26 de abril, Spínola e o MFA tiveram algumas 

divergências a respeito da versão que deveria, doravante, definir o Programa das 

Forças Armadas. A discussão evidenciou a existência de um confronto de ideias 

sendo a questão primordial, o problema colonial. Esse conflito entre o general e os 

seus apoiantes, por um lado, e os capitães, do outro, prolongou-se durante toda a 

primeira fase da transição democrática portuguesa até ao choque definitivo a 28 de 

setembro. Perante esta situação, o governo americano, apesar de possuir várias 

informações em relação à luta pelo poder entre Spínola e o MFA, como se pode 

constatar no anexo R, preferiu alhear-se durante os primeiros meses (Gomes, 2012, p. 

34).  

O I Governo Provisório tomou posse em maio de 1974, embora tenha sido 

antecedido pela Junta de Salvação Nacional, criada em abril, tendo como primeiro 

ministro Adelino da Palma e como presidente interino António de Spínola. No que diz 

respeito à sua constituição, este contava com dois elementos comunistas, facto inédito 

até então entre os membros da NATO. A participação do Partido Comunista 

Português (PCP) no executivo de Lisboa suscitou um clima de grande apreensão tanto 

nos EUA como na NATO. Essa preocupação ficou explícita pelo secretário de Estado, 

Henry Kissinger, que deixou bem claro que Portugal não podia contar com o apoio 

americano enquanto Álvaro Cunhal e Avelino Gonçalves permanecessem no governo 

(Sá, 2004, p. 70). 

A presença de comunistas num governo membro da Aliança Atlântica definiu a 

atitude americana relativamente a Portugal devido ao medo de que influenciasse 

outros países a seguir o seu exemplo e que os partidos comunistas chegassem ao 

poder como tinha ocorrido já em Itália, França, Grécia e Espanha. Havia, desta forma, 

receio que ocorresse o efeito de um “dominó vermelho” visto que a presença de 

comunistas no governo português podia influenciar negativamente outros países da 

Europa pondo em causa a coesão da Aliança Atlântica e da NATO (Direito, 2017, p. 

28). No entanto, no próprio dia da tomada de posse do I Governo Provisório, os 

Estados Unidos desvalorizaram o alcance do perigo comunista sendo que, só em julho 

do mesmo ano, é que Washington reagiu (Gomes, 2012, p. 43).  
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Devido ao receio de uma mudança política portuguesa favorável ao comunismo, 

por parte do governo americano, Spínola procurou transmitir uma imagem favorável 

da sua política, afirmando que os seus pilares se encontravam em sintonia com o 

programa do MFA, sendo estes: a autodeterminação em África, tal como desenvolveu 

no seu livro; a transformação de Portugal numa democracia, semelhante à dos EUA, 

através da realização de eleições livres e o cumprimento de todas as obrigações 

internacionais que o país assumia até à data (Sá, 2007, p. 108).  

Desta forma, o presidente tentou assegurar que o país se encontrava “longe de 

caminhar para o comunismo” e que estava determinado a exercer um sistema 

democrático, tentando, assim, contrariar as interpretações de sentido contrário 

derivadas da presença dos comunistas, Álvaro Cunhal e Avelino Gonçalves, no 

governo (Gomes, 2012, p. 48). 

É neste contexto, que a 19 de junho de 1974, Nixon e Spínola se encontram nas 

Lajes com o principal intuito de tranquilizar os norte-americanos em relação ao novo 

regime político vigente em Portugal especialmente quanto à presença do Partido 

Comunista. Apesar da presença do PCP no governo, os EUA decidiram continuar a 

aplicar a sua política de “esperar para ver” (Sá, 2007, p. 130). A mesma atitude 

manteve-se quando se assistiu, em Lisboa, a um agravamento das tensões entre o 

general e o MFA que, por causa do impasse na solução a aplicar perante a questão 

africana, se transformou, progressivamente, numa verdadeira luta pelo poder (Gomes, 

2012, p. 54). Ainda a respeito do encontro nos Açores, é importante referir que, 

aquando da reunião, o poder de Nixon era apenas já residual devido ao caso do 

Watergate tendo sido, no início de agosto, substituído por Gerald Ford. Como 

sintetizou João Hall Themido, que esteve presente no encontro nas Lajes, “tratou-se 

de um encontro inútil entre dois presidentes caídos em desgraça” (Sá, 2007, p. 132). 

Embora defendesse a libertação das colónias, Spínola argumentava que não devia 

haver nenhuma concessão imediata das mesmas mas antes, uma independência que 

fosse realizada de um modo progressivo e através de um programa que respeitasse 

uma ordem de quatro pontos: cessar fogo; reconstrução e desenvolvimento acelerado; 

estabelecimento de instituições democráticas e, por fim, consulta popular (Gomes, 

2012, p.57). No entanto, o programa do MFA pretendia a imediata descolonização das 

colónias e o claro reconhecimento do direito à sua autodeterminação (Direito 2017, p. 

31). 
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Apesar da atitude da Administração americana de “esperar para ver”, Spínola 

solicitou o seu auxílio para travar o perigo comunista existente em Portugal e alertou 

para o apoio que o PCP estava a receber por parte da União Soviética. Spínola alertou, 

ainda, para o facto de que “se a América não prestasse assistência imediata, isso daria 

origem a uma vitória estratégica da União Soviética em África” (Naves, 2017, p. 

122). No entanto, do ponto de vista da embaixada em Lisboa o conflito ocorria apenas 

entre Spínola e Mário Soares, o então primeiro ministro dos negócios estrangeiros, 

devido à vontade do Presidente da República em controlar todo o processo de 

descolonização (Gomes, 2012, p. 56).  

Consequentemente, começou, por fim, a crescer uma preocupação por parte do 

governo americano em torno da nova situação política em Portugal. Devido a tal, 

surgiram dúvidas em relação à competência da embaixada que se encontrava em 

Lisboa para lidar com o problema português. Esse receio fez com que houvesse uma 

mudança na equipa da embaixada norte-americana em Lisboa substituindo-se Stuart 

Nash Scott por Frank Carlucci como novo embaixador. Portanto, o governo 

americano decidiu nomear, para a embaixada em Portugal, um diplomata mais 

experiente e já com credenciais em situações revolucionárias tendo o seu peso 

político, mais tarde, adquirido um papel primordial no resultado final do processo de 

transição democrática portuguesa (Sá, 2016 a, p. 512). Como se pode constatar, com 

base na documentação da CIA, a principal preocupação da Administração americana 

baseava-se nos potenciais efeitos que a presença de membros comunistas no poder 

português poderia trazer, principalmente em África.  

Com o agravamento das relações entre Spínola e o MFA, o general tentou aliciar 

os Estados Unidos a apoiarem uma descolonização de caráter federalista que 

pretendia “conceder a autodeterminação aos territórios em guerra e preservar os 

territórios que não estavam em conflito” controlando, dessa maneira, a influência 

comunista (Direito, 2017, p. 31). No entanto, nem assim Nixon decidiu dar resposta 

aos apelos de Spínola sendo tomados de surpresa pelas repercussões da manifestação 

de 28 de setembro por não esperarem uma efetiva radicalização descontrolada do 

processo democrático em Portugal (Naves, 2017, p. 137) mesmo apesar dos avisos de 

Spínola.  

 

 

5. “Portugal e o Futuro” sem Spínola  
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Conforme David Direito desenvolve, Washington inicialmente não se quis 

comprometer com Portugal devido ao processo político, de contornos incertos, que o 

país estava a passar. Como tal, decidiu continuar a aplicar a política de “esperar para 

ver” mesmo quando se assistiu a um aumento nas tensões entre Spínola e o MFA que 

acabou por se transformar numa autêntica luta pelo poder (Direito, 2017, p. 31). 

Numa primeira fase, a Administração Nixon decidiu não apoiar publicamente 

Spínola mesmo concordando com o seu projeto tanto para a metrópole como para 

África. Essa atitude era justificada pela preocupação de transmitir aos membros da 

NATO e a Portugal que era aceitável ter um elemento da Aliança cuja organização 

fosse constituída por comunistas. Deste modo, inicialmente, a Administração 

americana optou por não apoiar Spínola recusando os seus pedidos de auxílio político 

e económico. Porém, a ansiedade quanto ao rumo político em Portugal foi seguido de 

perto pela CIA, especialmente após a demissão de Spínola e a acentuada viragem à 

esquerda do Processo Revolucionário que se lhe seguiu.  

Era incontestável que o novo poder vigente em Portugal era bicéfalo porque, de 

um lado encontrava-se Spínola e os seus defensores, maioria pertencentes à JSN, e, 

por outro, o MFA, organizado em torno da Comissão Coordenadora do Programa (Sá, 

2007, p. 98). A questão colonial esteve no cerne do primeiro conflito uma vez que 

cada lado tinha uma visão diferente para a política que devia ser aplicada em África. 

Essa dinâmica, relativamente ao futuro do Ultramar, acentuou as divisões internas já 

existentes. Perante isso, verificou-se a presença de diversas visões sobre o curso 

desejado para a descolonização que, por sua vez, se traduziu na existência de 

múltiplas vias negociais paralelas que cada lado desenvolvia com o intuito de 

controlar o processo de forçar a solução que sustentavam (Sá, 2007, p. 126).  

Porém, isolado e com falta de apoio, Spínola viu-se obrigado a aceitar a 

promulgação da lei 7/74 que determinava o reconhecimento do direto à 

autodeterminação e o respetivo consentimento da independência dos territórios 

ultramarinos. A lei marcou o fim do projeto federalista que Spínola tinha idealizado 

para a África portuguesa, o que, por sua vez, levou à vitória da linha defendida pelo 

MFA (Sá, 2008, p. 144).  

No entanto, o clímax do conflito Spínola/MFA só se sucedeu a dia 28 de 

setembro e, na sua sequência, ocorreu a demissão do general e a nomeação de Costa 
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Gomes como novo presidente da República. Consoante a explicação dada por 

Kissinger, a luta entre Spínola e o MFA devia-se a uma diferença de opiniões sobre a 

velocidade da descolonização (Naves, 2017, p. 133). Numa análise feita pela CIA, no 

dia seguinte à demissão do presidente, a mesma considerava que a “derrota de Spínola 

se ficara a dever à estreita coordenação entre o MFA e o PCP, pelo que concluía que, 

para todos os efeitos, o país estava agora debaixo do controlo dessas duas forças” 

(Direito, 2017, p. 37).  

A permanência da influência de comunistas no governo português era 

considerada ofensiva no seio da NATO, uma vez que se tratava de um país governado 

por comunistas e tal era incompatível com o sistema de defesa do Ocidente. Com base 

nisso, foram aplicadas várias sanções sugeridas por Joseph Luns, secretário geral da 

NATO, a 4 de julho de 1974, sendo uma delas, e a mais drástica, o afastamento de 

Portugal do Grupo de Planeamento Nuclear (Direito, 2017, p. 41). 

Posteriormente, a presidência de Gerald Ford deu início a um mecanismo de 

pressão económica, que se tornou persistente, de modo a tentar reverter o curso dos 

acontecimentos. A partir de então, a política de “esperar para ver”, aplicada outrora 

pela Administração Nixon, foi substituída por um maior envolvimento. Durante a 

presidência de Ford, o embaixador americano, Frank Carlucci, exerceu uma grande 

influência na interpretação que Washington tinha sobre o que se passava em Portugal. 

Visto que tanto Frank Carlucci como Ronald Rumsfeld, chefe do gabinete da Casa 

Branca, conseguiram convencer o presidente americano a seguir uma política mais 

moderada e prudente em relação a Portugal em vez da linha dura que era defendida 

por Henry Kissinger (Direito, 2017, p. 95). Desta forma, a presidência de Ford 

decidiu fornecer ajuda económica a Portugal porque, quanto mais esta se deteriorasse 

mais apoios os comunistas adquiririam.  

Ante dessa conformidade, o presidente americano decidiu enviar para Lisboa o 

diretor adjunto da CIA, Vernon Walter, para uma missão de avaliação da situação 

política em Portugal. No relatório final, Walter recomendou uma mudança de equipa 

da Embaixada norte-americana em Lisboa, concluindo que, havia em Portugal um 

“problema de primeira importância e uma Embaixada de segunda categoria”, o que 

levou à substituição, já mencionada, de Stuart Nash por Frank Carlucci (Sá, 2008, p. 

145). Essa mudança demonstrou como a revolução portuguesa contribuiu para que 

Lisboa começasse a adquirir aos olhos de Washington alguma importância.  
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Em conclusão, entre 1974 e 1976, Portugal foi dirigido por governos provisórios 

cuja composição se refletiu numa crise social e no crescente domínio dos militares das 

fações do MFA. A primeira crise que ocorreu disse respeito ao processo de 

descolonização a aplicar, que culminou com a demissão do general Spínola, na 

sequência do 28 de setembro de 1974. Doravante, devido à persistência de membros 

comunistas no governo, os problemas entre Portugal e os Estados Unidos registaram 

um agravamento o que justifica a maior atenção dada pela CIA no decorrer dos 

acontecimentos políticos.  
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Considerações finais 

 

A presente dissertação compreende um período atribulado, a nível político, em 

Portugal, no qual ocorreu a queda do regime autoritário, pela via revolucionária, em 

1974, tendo posto fim ao império colonial no Ultramar. No que diz respeito ao 

sistema internacional, o mundo encontrava-se num contexto igualmente instável 

definido pela Guerra Fria. Foi nessa conjuntura mundial e, sobretudo, durante o 

período das balizas temporais em referência na dissertação, que Portugal sofreu as 

maiores pressões a nível internacional para seguir o rumo da democracia ocidental 

defendida pelos Estados Unidos.  

Como se pôde averiguar, o mundo delimitado pela Guerra Fria era desfavorável 

ao sistema político vigente em Portugal controlado pela figura de António Salazar. 

Como tal, foi imperativo que o governo português impusesse algumas mudanças na 

sua política, de modo a assegurar a manutenção do regime autoritário no novo mundo 

político, que se encontrava dividido entre o capitalismo e o comunismo. No 

desenvolvimento do primeiro capítulo é possível perspetivar algumas dessas 

mudanças, nomeadamente a participação de Portugal em alianças internacionais, das 

quais demos especial atenção à NATO e à ONU.  

Posteriormente, no segundo capítulo, e depois de uma análise extensiva, foi 

possível concluir que o ano de 1961 foi bastante adverso e desfavorável para Portugal, 

quer a nível interno, quer a nível das suas relações internacionais, em especial com os 

Estados Unidos. Conforme analisado, as dificuldades de 1961 deveram-se a um 

conjunto de ocorrências de caráter político que se desenrolaram em Portugal, no seu 

relacionamento com os Estados Unidos e nas revoltas que ocorreram nas colónias 

portuguesas nos continentes africano e asiático. Partindo para uma análise mais 

focada, ainda no segundo capítulo estabelece-se uma ponte entre o relato dos 

momentos de maior tensão que ocorreram em Portugal e o papel e influência que os 

Estados Unidos tiveram em cada um deles, o que justifica que o assunto desenvolvido 

no terceiro capítulo tenha sido o clima de tensões na aliança luso-americana.  

Em linhas gerais, no terceiro capítulo, o tema central é as oscilações no 

relacionamento entre os Estados Unidos e Portugal e as respetivas razões que as 

justificam. Para o seu desenvolvimento, procedeu-se a um paralelismo entre o 
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contexto político mundial e o sistema político português. Desse modo, foi possível 

verificar que a relação entre os EUA e Portugal foi pautada por momentos de tensão 

derivados, especialmente, de dois pontos fulcrais: a política colonialista portuguesa e 

a Base das Lajes nos Açores. Como se pôde constatar, existiram dois momentos 

distintos na caraterização dessa aliança. Primeiramente, ao longo de 1961 e parte de 

1962, que se caraterizou por vários momentos de tensão e confronto, devido à 

alteração da política externa americana que passou a sancionar a conduta colonialista 

portuguesa aquando da subida à presidência de John F. Kennedy. De seguida, no final 

de 1962 e no decorrer de 1963, verificou-se uma moderação no relacionamento luso-

americano em consequência da adaptação de uma nova política externa mais 

cautelosa, por causa da necessidade americana de assegurar a renovação do acordo 

das Lajes. Ainda neste capítulo, é feita uma alusão ao papel vital que a Base das Lajes 

desempenhava na política militar americana, tendo essa importância ficado evidente 

aquando do debate “Açores ou Angola?”.  

Por fim, no quarto e último capítulo, analisou-se a substituição de António 

Salazar por Marcelo Caetano, em paralelo com as sucessões na presidência americana 

e as respetivas mudanças políticas. Por conseguinte, estudou-se a alteração da política 

externa americana para com Portugal no que diz respeito ao seu ideal anticolonialista, 

especialmente durante a presidência de Nixon.  

Ainda no mesmo capítulo, elaborou-se, também, uma análise das diferentes fases 

pelas quais Portugal atravessou politicamente através da abordagem do regime na sua 

transição do Estado Novo para a República, pelos três chefes políticos: António 

Salazar, Marcelo Caetano e António de Spínola. Através de um panorama geral, este 

capítulo permitiu-nos percecionar as mudanças que Portugal sofreu ao converter-se 

numa República, passando de uma política externa que recusava o processo de 

descolonização, de modo a manter o projeto imperial, para um novo sistema político 

que defendia a libertação das colónias e a democracia. O capítulo termina com o 

conflito existente entre Spínola e os MFA, o qual culmina com a demissão do 

primeiro.  

À luz do que foi exposto, o presente estudo possibilita perceber, através dos 

relatos da CIA, a perceção que os americanos tinham sobre Portugal, mais 

concretamente sobre o sistema político existente no período estabelecido. Outro 

aspeto igualmente possível de averiguar é que, ao contrário do que o Estado Novo 

professava, de que se encontrava “orgulhosamente só”, tal jamais ocorreu, visto que 
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continuou a contar com o apoio diplomático, financeiro e militar proveniente da 

França e da República Federal da Alemanha. Mais ainda, como Luís Rodrigues refere, 

“um dos fatores que acabou por motivar a mudança da política dos Estados Unidos 

em 1962 e 1963 foi também a falta de apoio encontrado pelos americanos na Europa 

Ocidental para a sua política de confronto com Portugal” (Rodrigues, 2002 a, p. 320).   

Importa referir ainda que, com a realização desta dissertação, não se procurou, de 

forma exaustiva, analisar e desenvolver os acontecimentos que ocorreram entre as 

datas estipuladas mas sim, analisar, como principal relevância, o olhar americano 

sobre os mesmos. Neste sentido, a dissertação resulta de uma pesquisa analítica 

transversal, de modo a comparar as opiniões de diferentes autores e conjugá-las com 

as informações das fontes consultadas na plataforma da CIA. 

Em suma, foi possível averiguar o impacto e a influência que as análises que a 

CIA elaborava e transferia, posteriormente, para Washington detinham no decurso 

dos acontecimentos políticos entre os dois países. Uma vez que era apenas com base 

nesses relatórios que o governo americano tinha conhecimento do que ocorria em 

Portugal a nível político e que, de seguida, procedia. 
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Marcelo Caetano. (retirado: site oficial da CIA) 
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Anexo M – parte parcial do memorando que se refere à obra de Spínola 

“Portugal e o Futuro”. (retirado: site oficial da CIA) 

Anexo N – memorando produzido pela CIA em que relata o golpe de Estado do 

25 de abril. (retirado: site oficial da CIA) 

Anexo O – memorando escrito por Henry Kissinger após o golpe de Estado do 

25 de abril. (retirado: site oficial da CIA) 

Anexo P – parte parcial do memorando que refere os princípios defendidos por 

Spínola em relação a África. (retirado: site oficial da CIA) 

Anexo Q – parte do relatório “The Coup in Portugal” que aborda como a 

mudança política em Portugal iria ser benéfica para as suas relações internacionais. 

(retirado: site oficial da CIA) 

Anexo R – relatório que comprova que os Estados Unidos tinham conhecimento 

dos problemas que existiam entre as duas forças no poder em Portugal. (retirado: site 

oficial da CIA) 

Anexo S – memorando, produzido por Henry Kissinger, que aborda a questão da 

existência de membros da esquerda no poder em Portugal. (retirado: site oficial da 

CIA) 

Anexo T - artigo que comprova a ajuda, fornecida pela CIA, que Portugal obteve 

para o combate dos movimentos independentistas. (retirado: site oficial da CIA) 
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Anexo A 

(primeira página do Tratado do Atlântico Norte) 
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Anexo B 

(artigo que relata as funções da CIA)  
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Anexo C  

(lista de elementos da CIA que estiveram em Portugal)  
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Anexo D 

(memorando que analisa a situação política em Portugal após a perda de Goa)  
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Anexo E 

(excerto do relatório que comprova a alteração das ordens da Administração Kennedy 

aquando da informação sobre não se tratar de um ato de pirataria) 
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Anexo F 

(memorando que comprova os contatos existentes entre os Estados Unidos e 

Botelho Moniz aquando da preparação do golpe de Estado) 
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Anexo G 

(excerto do memorando que analisa um momento de tensão na aliança luso-

americana devido à política anticolonista americana) 
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Anexo H 

(excerto do memorando que comprova a tomada de atitude, por parte da 

Administração Kennedy, apesar de muito tempo depois dos pedidos de auxílio do 

governo português) 
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Anexo I  

(memorando produzido após a perda de Goa) 
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Anexo J 

(parte parcial do memorando que alude ao encontro do presidente Kennedy para 

discutir as repercussões da recusa em fornecer armamento a Portugal) 
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Anexo K 

(memorando sobre a nova política americana que proíbe a venda de armamento 

americano a Portugal cujo fim seja o conflito armado no Ultramar)   
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Anexo L 

(memorando em que a CIA analisa a política económica aplicada por Marcelo 

Caetano)  
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Anexo M 

(parte parcial do memorando que se refere à obra de Spínola “Portugal e o Futuro”) 
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Anexo N  

(memorando produzido pela CIA em que relata o golpe de Estado do 25 de abril) 
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Anexo O 

(memorando escrito por Henry Kissinger após o golpe de Estado do 25 de abril) 
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Anexo P 

(parte parcial do memorando que relata os princípios defendidos por Spínola em 

relação a África)  
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Anexo Q 

(parte do relatório “The Coup in Portugal” que aborda como a mudança política 

em Portugal iria ser benéfica para as suas relações internacionais) 
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Anexo R 

(relatório que comprova que os Estados Unidos tinham conhecimento dos problemas 

que existiam entre as duas forças no poder em Portugal) 
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Anexo S 

(memorando, produzido por Henry Kissinger, que aborda a questão da existência de 

membros da esquerda no poder em Portugal) 
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Anexo T 

(artigo que comprova a ajuda, fornecida pela CIA, que Portugal obteve para o 

combate dos movimentos independentistas) 

 


