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1. Norton de Matos -elementos para uma biografia 

O previsível e desejável incremento da historiografia sobre o Portugal do 
«Tempo Presente» resultará, sem dúvida, da realização de estudos monográfi- 
cos, concebidos em tomo, por exemplo, de uma conjuntura, de uma proble- 
mática ou de uma personagem histórica, e inscritos num paradigma episte- 
mológico, caracterizado pela contextualização e confronto sistemáticos, pela 
ampliação e leitura crítica das fontes primárias (escritas, orais e outras) e por 
hermenêuticas de pendor objectivo. 

No contexto de um plano de análise do Estado Novo e da respectiva Opo- 
sição, e da busca incessante de fontes para o levar a efeito, confrontámo-nos 
com o arquivo do general José Mendes Ribeiro Norton de Matos, que - como 
é sabido - teve um papel significativo na I República e, mais tarde, na luta 
política contra o Salazarismol. 

* Esta comunicação insere-se num trabalho mais vasto e ainda em curso centrado no 
Arquivo e na Biblioteca Pessoais do General Norton de Matos, só possível grasas i 
extraordinária colaboraçáo do Sr. Jorge Calheiros Esculcas e filhos, D. Maria Emília 
Norton de Matos d'Albuquerque Calheiros de Vasconcelos Porto e Dr. José Maria Norton 
de Matos d'Albuquerque Calheiros, que muito agradecemos. 

** Universidade de Coimbra. 
*** Universidade do Minlio - Braga. 

1 Veja-se os seguintes trabalhos, assumidos individual e colectivamente: TORGAL, Luís 
Reis -História e ideologia, ob. cit., p. 171-253; Idem -A Universidade, a Ditadura e o 

Porrrigal-~lertzoiilm-Áfh, Lisboa, Edigões Colibri, 1996, pp. 99-138. 
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Natural de Ponte de Lima, onde nasceu a 23 de Março de 1867, tinha, pelos 
Norton, raízes em Dartmouth, South Devon, Inglaterraz, e descendia de 
abastadas famílias de comerciantes, de proprietários mrais, de militares e de 
bacharéis fixados na Ribeira Lima. 

O jovem José, quarto filho, entre nove, de Tomh Mendes Norton e D. 
Emlia da Conceição de Matos Prego e Sousa, cresceu e formou-se num 
círculo familiar estável, monárquico-liberal, culto e socialmente elevado, 
como se depreende, aliás, das evocações memorialísticas que ele e sua irmã 
Rita viriam a publicar3. 

Após ter frequentado, durante dois anos, o Colégio do Espírito Santo, 
ingressou, aos treze (Março de ISSO), na Escola Académica", em Lisboa, 

Estado Novo (1926-1961). Notas de tona invesrigação colecriva, in «Universidade(s). 
História. Memória. Persoectivas. Acta do Coneresso História da Universidade (No 7" - -~~~ ~~-~ 

Centenário da sua fundação), 5 a 9 de Março de 1990», vol. 5 .  Coimbra, Comissáo 
Organizadora do Congresso, 1991, p. 401-430; Idem S o b ~ r  n Iiistória doEstarlo Novo. 
For~tes, bibliografia, Úreos dc abordageirr e problemas rnetodológicos. «Revista de 
História das Ideias,,, Coimby, 14, 1992, p. 529-554; Idem -Prefácio e Introdução, in 
GREG~RIO, Nídia, GARRIDO, Alvaro e LOPES, Pedro Santos -Ideologia, cultura e rnentali- 
dade no Estado Novo. Ensaios sobre a Universidade de Coimbra. Coimbra, Faculdade de 
Letras, 1992, p. 7-22; Idem -Qizid Petis? Os «Doutorarnentos» na Universidarle de 
Coirnbra. «Revista de História das Ideias», Coimbra, 15, 1993, p. 177-316; Idem 
-Salaznrisnio, Alemanha e Europa. Discursos politicos e cilltirrais. «Revista de História 
das Ideias*, Coimbra, 16 (I), 1994, p. 73-104; e SILVA, Armando B. Malheiro da e 
GARCIA, José Luís Lima -Norton rle Matos c a o]7osição d política colonial de Salazar. 
«Revista de História das Ideias», Coimbra, 16 (Z), 1994 (no prelo). 

2 Sobre este ramo D. Rita Mendes Norton de MATOS, irmã do general, escreveu, no livri- 
nho A Familia Norton de Mattos. Aslrecto politico e social duma farnilia IJortIigrresa 
(Ponte de Lima, Edição da Autora, 1953, p. 63), o seguinte: «Casou um inglês de nome 
André Norton, meu Bisavô paterno, que emigrou da Inglaterra para Portugal ao terminar 
o século XVIII, com uma senhora portuguesa de nome D. Ana Rosa Tavares de Rezende, 
da Casa de Avanca, Estarreja, de que faz parte o homem de ciência Doutor e Professor 
Egas Moniz único português a quem, até hoje, coube um Prémio Nobel. Muito me 
orgulho em ser com ele aparentado em tio directa linha, como se vê na Primeira Parte 
deste livro. Do casamento de André Norton com D. Ana Rosa Tavares de Rezende nasceu 
minha Avó paterna, D. RitaNorton*. 

3 Cfr. MATOS, Norton de -Memórias e traballios da rninlla vida. 4 vols. Lisboa, Editora 
Marítimo Colonial, 1944-45 (2". edição); e MATOS, Rita Norton de -A Farnilia Norton de 
Matos. Aspecto político e social duma farnília ~ioi.tuguesa. Ponte do Lima, Edição da 
Autora, 1953. 

4 O contraste entre este novo meio colegial e o anterior mereceu-lhe o seguinte comentário: 
«[Na Escola Académical Falava-se livremente: liam-se iornais e livros vários: discutia- 
mos acontecimentos públicos: e havia rapazes monárquicos e rapazes republicanos. Era já 
entáo, muito reservado em questões oolíticas e oartidánas. A oolítica de facto nunca me 
disse muito e os partidos só mais tarde, após a proclamação da República, principiei a 
ver bem o que eram, os seus incoiivenientes e as suas vantagens, a sua absoluta 
necessidade para a moralização da vida pública» (MATOS, Norton de -Meirrórias e 
trabalhos da rninl~n vida, ob. cit., vol. 1, p. 41-42). 
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cujos preparatórios concluiu em 1884, matriculando-se de seguida no Curso 
de Matemática da Universidade de Coimbra. Este curso durava quatro anos e 
«era necessário fazer - como nos explica - para poder seguir carreira militar 
em qualquer das armas ou serviços que então se chamavam superiores: - 
artilharia, engenharia ou estado maion>5. Da passagem pela Academia de 
Coimbra ficou-lhe a recordação do confronto entre xpolainasn (estudantes 
ricos) e «briosos» (os mais «pobres e modestos», animados por «ideias ni- 
veladoras»), as «diferenças de modos de pensar e de proceder entre os 
estudantes de Direito, de Medicina, de Matemática e de Teologid', a 
indiferença com que os lentes de Direito encaravam os estudantes de Mate- 
mática a propósito da cadeira comum de Economia Política ou ainda as leitu- 
ras extra-curriculares, que iriam influir bastante no seu quadro mental e ideo- 
lógico: 

Por outro lado - conta-nos nas Memórias - já nesse tempo [1884-18881 
principiaram a circular pela Academia folhetos socialistas e num dêles 
apresentava-se em resumo,'O Capital' de Karl Marx. Adquiri-os e a sua 
leitura levou-me a comprar as obras de Proudhon. Direi, a propósito, que do 
que li no meu tempo de estudante e da Escola do Exército nada teve tanta 
influência sobre mim como os livros de Pr~udhon.~ 

Marcante seria, também, o período que se seguiu à conclusão do curso de 
oficial do Estado Maior, em 1890, e decorreu até 189@. Mas mais decisivo 
na carreira profissional de Norton de Matos foi a partida para a Índia, 
nomeado, a 4 de Agosto de 1898, para director da Repartição de Agrimensura 
do Estado da Índia, criada nesse mesmo dia por portaria provincial no 569. 
Começou, então, um tirocínio de dez anos no domínio do fomento colonial, 
preenchido pela execução da triangulação secundária do temtório e do cadas- 
tro predial, mral e urbano, tarefas acumuladas com várias missões de estudo 
técnico-administrativo à India inglesa, com outros serviços e muitas comis- 
sões, como a de administrador das Matas, director das Obras Públicas, mem- 

5 Idem- ob. cit., p. 63. 
6 Ibidem, p. 67-68. 
7 Ibidem, p. 69. 
8 Reconhece-o nas suas Memórias (vol. I), mas de um modo evasivo e genérico: «Bem ou 

mal, os anos que decorreram de 1890 a 1898 marcaram na minha vida profundamente. 
Tenho de fazer um esfôrço para me recordar do que nêles se passou de essencial para a 
formaçáo do meu espírito, para destacar dessa nublosa época as pedras brancas e negras 
que foram ficando ao longo do meu caminlio. Será difícil ... Hesitaçóes, absoluta 
dificuldade de adaptaçiio a um meio inteiramente contrjno ao meu íntimo sentir, algumas 
loucuras de mocidade, desfalecimentos de vontade, mas ao mesmo tempo um grande 
sentimento de dignidade, de lealdade, de ausência completa de inveja ou de maldade, que 
nunca permitiram durante a minha longa vida a prática de qualquer baixeza que leve 
fosse» (p. 77-78), 
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bro do Conselho do Govemo, etc. O testemunho da irmã, D. Ritag, leva-nos a 
admitir que ao cabo de tão longa e intensa permanência nessas longínquas 
paragens do Império, onde se pressentia ainda a «concepção gigantesca e per- 
feita de Albuquerque», Norton de Matos descobrira uma paixão e um desíg- 
nio - o estudo e a prática da colonização no Mundo modemo. Desígnio e pai- 
xão constantes até ao fim de uma longa vida de quase oitenta e oito anos. 

Regressado i Metrópole em 1908, o capitão Norton de Matos seguiu, 
pouco depois, para Macau na qualidade de secretário da missão diplomática 
presidida pelo General Joaquim Machado e destinada a tratar com a China os 
limites daquele território. Em meados de 1910, estava de volta a Portugal e os 
dois anos seguintes seriam vividos na «casema»: começou por fazer serviço 
no corpo do Estado Maior, sendo depois colocado na Divisão Militar sedeada 
em Viseu, mas por muito pouco tempo ... Em serviço de confiança do General 
Correia Barreto, então Ministro da Guerra, passou, já como major, a exercer 
o lugar de Chefe do Estado Maior em Coimbra. Data, também, deste período 
a sua nomeação, por concurso, para professor de Geodesia e Topografia do 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, donde será compulsivamente afastado, 
a 16 de Maio de 1935, por motivos políticos. 

Em Abril de 1912 era nomeado Governador-Geral de Angola e a 17 do 
mês seguinte era iniciado maçorr na Loja «Pátria e Liberdade)), no 332, de 
Lisboa (rito escocês), com o nome simbólico de «Danton», tendo-se com- 
prometido, no acto da iniciação, a «abolir efectivamente a escravatura)). Parte 
para Luanda no navio «Beira» a 1 de Junho e irá permanecer, aí, até 8 de 
Março de 1915, dia do regresso a Lisboa, após ter pedido a demissão ao 
Ministro das Colónias do Governo Pimenta de Castro. 

Esses dois anos e cerca de nove meses em Angola ficariam marcados por 
um vasto conjunto de medidas e de iniciativas típicas do modelo fomentista, 
assimilacionista e descentralizador com que Norton de Matos defendeu a co- 
lonização. Foi um período de intensa actividade e de momentos graves, espe- 
cialmente a invasão alemã do sul de Angola, o combate de Naulila a 18 de 
Dezembro de 1914 e a retirada das forças portuguesas comandadas por Alves 
Roçadas. 

Estes factos causaram-lhe uma forte impressão. Juntou, por isso, muitos 
documentos e deixou muitas páginas escritas, em artigos de jomal, no Diário 

9 Merece ser transcritq o seguinte comentário de D. Rita Norton de Matos: «Nessa dezena 
de anos passados na India foi grande a influência que teve na "formação" de meu irmão o 
passado de grandeza que nessas paragens deixamos e muito o impressionou, como revela 
cm cartas que nos escreveu, a concepção gigantesca e perfeita de Albuquerque, 
çonsislindu na transformação do pequeno Portugal num grande império, graças à sua 
expansão para a Africa e para o Oriente, livrando-o assim de constantes ameaças. 
Começou então a germinar no seu espírito a ideia da Naçáo Una, da Unidade Nacional, 
resultante da fusão íntima e completa, sob o ponto de vista nacional, social, territorial e 
económico, de todas as regióes portuguesas pelo mundo espalhadas» (Idem -A Família 
Norton de Maros, ob. cit., p. 109). 
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(inédito) e nas Meritórias (volumes publicados e inéditos), mas O que mais 
interessa ressaltar são os seus sentimentos angIÓfiIos e anti-germânicos. 
Assim se expressa, por exemplo, neste pedaço de prosa memorialista: 

Tinha, por todas estas razoes, de reconhecer que o aparecimento da Alema- 
nha no continente africano nos estava criando uma situação cheia de mal en- 
tendidos entre nós e a Inglaterra, e de grandes perigos. O meu coração de 
homem, de português e de aliado sentia-se profundamente ferido com o que 
se passara em 1898, que imperfeitamente conhecia então, e com o que, tudo 
mo dizia, se estava passando em 1912. Aquêle fermento germânico, que tan- 
to perturbava o povo português em horas amargas, estava a alterar o carácter 
britânico, Iímpido e leal, que tanto me habituara a apreciar.1° 

Interrompidas, pois, a seu pedido, as funções de Governador Geral, e 
regressado, entretanto, a Lisboa, o major Norton de Matos embrenha-se na 
luta partidária, participando, ao lado de outros democráticos ou afonsistas - 
Álvaro de Castro, Sá Cardoso, António Maria da Silva e Freitas Ribeiro - 
numa conspiração triunfante contra a ditadura de Pimenta de Castro (o céle- 
bre 14 de Maio de 1915). A conjuntura era dramática e complexa. Uma guer- 
ra de proporções inusitadas, com várias frentes (europeia, africana, palesti- 
niana ...) trucidava, implacável, milhares de pessoas. 

Os dois efémeros Governos de José de Castro, que se sucedem de 17 de 
Maio de 1915 até à formação do segundo Governo de Afonso Costa, em 29 
de Novembro desse mesmo ano, contam já com a presença do deputado 
democrático Norton de Matos, primeiro como Ministro das Colónias e depois, 
nas pastas da Guerra e dos Negócios Estrangeiros. No segundo Governo 
Afonso Costa, no da efémera «União Sagrada» (à qual não aderiram os unio- 
nistas) e no terceiro Governo afonsista, Norton de Matos manteve-se nessa 
decisiva pasta da Guerra. 

Durante tão difícil e instável fase govemativa, o coronel Norton de Matos 
viu o seu prestígio crescer de forma exponencial quer dentro do Partido 
Democrático (chegou a membro efectivo do Directório), quer no seio da 
Maçonaria (transitou da sua Loja de origem para a Loja «Acácia» de rito 
francês e integrada no Grande Oriente Lusitano Unido), e conseguiu organi- 
zar, com poucos meios e manifesta falta de tempo, o Corpo Expedicionário 
Português - motivo tanto de orgulho próprio e dos seus correligionários, 
como de crítica cerrada por parte dos anti-guerristas". Não admira, por isso, 
que a ira dos descontentes o vitimasse, a par, obviamente, de Afonso Costa e 
de Bemardino Machado, na sequência do golpe sidonista de 5 a 8 de Dezem- 
bro de 1917, ao qual não conseguiu, enquanto Presidente interino do Ministé- 

10 MATOS, Norton de-Memórias ..., ob. cit., vol. 3, p. 46. 
11 Veja-se: MEDINA, João (apresentação) -Portrigal na Grande Guerra. *Giierrista.cn e 

nAnfiguerrisras~. Esriidos e dociirnentos. Lisboa, Centro de História da Universidade de 
Lisboa/lnstituto Nacional de Investigação Científica, 1986. 
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rio e Ministro da Guerra, opor uma eficaz resistência. A sua casa na Avenida 
Miguel Bombarda, no 109, foi assaltada e ele teve de se refugiar no navio de 
guerra inglês Woodnut. Considerado desertor pelo 1" Govemo do major dou- 
tor Sidónio Pais foi demitido do Exércitogz. 

Enquanto durou a experiência sidonista, ou seja, até ao assassinato de 
Sidónio a 14 de Dezembro de 1918, Norton de Matos permaneceu exilado em 
Londres, donde seguiu o evoluir dos acontecimentos políticos em Portugal e 
militares, sobretudo, na frente europeia. 

Reintegrado no Exército com o posto de coronel até ser promovido, em 4 
de Setembro de 1919, a general, agraciado com a grá-cmz da Torre e Espada, 
na vigência do Governo José Relvas (formado a 27 de Janeiro de 1919, após o 
malogro das tentativas restauracionistas da Monarquia do Norte e de Mon- 
santo), foi nomeado delegado à Conferência de Paz13 e manteve-se nessas 
funções até Julho desse ano, mês em que regressa a Portugal e aqui se fixa, 
mas por pouco tempo ... Em Abril de 1920 recebe o convite do Ministro das 
Colónias, Utra Machado, para ocupar o cargo, recém criado, de Alto Comis- 
sário em Angola. 

Investido de amplos poderes, dado que a Lei no 1005 de 7 de Agosto de 
1920 concedia às colónias uma acentuada autonomia e as Leis no 1130 e 
1131 (de 26 de Março de 1921) autorizavam os Altos Comissários a fazerem 
empréstimos e a relacionarem-se directamente com o Banco Nacional Ultra- 
marino, apostou, de novo, num programa colonial «recortado» na acção e no 

12 A importância do «juízo» da História sobre os actos dos estadistas foi sempre muito 
valorizada pelo general Norton de Matos e daí a sua prolixidade memorialística e diarís- 
tica. Num pequeno caderno de linhas, manuscrito a tinta permanente e intitulado 
d4iscelanea vol. 1" 16 de Setembro de 1918 a 15 de Setembro de 1919. De pag. 57 a 
pag. 72 desta nMiscelaiteau fasern-se referencias a factos sucedidos desde 5 de Desem- 
bro de 1917 a 7 de Junl~o de 1918~ -documento inédito -, deparamos com o relato para 
a História do transe vivido logo após a consumaçáo vitoriosa do golpe sidonista. Extrac- 
támos o seguinte: «Londres, 8 de Desembro de 1918. 11 Faz hoje um ano que do Palacio 
de Belem segui para bordo do navio inglez Woodnut, depois de saber que a minha casa 
tinha sido saqueada e que me andavam a procurar por toda a cidade para me assas- 
sinarem. Quando escrevi a carta junta (Doc. n" 29) que a Esther trouxe consigo para 
Hespanha, ainda não sabia do saque da minha casa. Como podia eu adivinhar tamanha 
infamia. O amigo que me deu guarida, a que me refiro na carta, foi o Bernardino 
Machado, que, depois de eu ter deixado de ser Ministro, me ofereceu para ficar escon- 
dido no Palacio de Belem. O João de Menezes, que esteve comigo no mesmo Palácio na 
madrugada de 8, tambem me ofereceu para ir para casa dele. Igual oferecimento me fez o 
Mousinho de Albuquerque pelas 14 horas de 8, fazendo-me ver os inconvenientes que 
havia em eu ficar onde estava. Por fim, como as noticias de Lisboa fossem cada vez 
peores, resolveu que eu fosse para bordo do navio inglez que se encontrava no Tejo e que 
estava armado em navio de guerra com flamula, o que representaria, como representou, 
absoluta segurança para a minha pessoa* (p. 57-58). 

'3  Sobre os trabalhos da Conferência e o contributo de Norton de Matos, no âmbito da dele- 
gação portuguesa, veja-se FERREIRA, José Medeiros -Portugal na Conferência de Paz. 
Paris, 1919. Lisboa, Quetzal Editores, 1992, p. 72-77. 
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pensamento do Marquês de Sá da Bandeirat4 e de Paiva Couceiro, e projecta- 
do num vasto rol de medidas. Mas a ousada aplicação de um tal programa 
acabou por chocar com os interesses de poderosas entidades como eram a 
Companhia dos Diamantes de Angola e o Banco Nacional Ultramarino. O seu 
«estilo» de governação, o recurso a empréstimos e o alegado descontrolo das 
despesas públicas deram pretexto a campanhas hostis na Metrópole, como a 
encabeçada por Cunha Leal e condensada no seu verrinoso livro Caligula em 
Angola ou como a que germinou no seio do Congresso dos Deputados e a par 
de uma relação, por vezes, tensa e conflituosa com a tutela (é o caso do 
conflito com o Ministro das Colónias Rodrigues Gaspar). Em Setembro de 
1924 parte para Lisboa e em Fevereiro de 1925 enfrenta e participa no debate 
parlamentar sobre a sua política. Sente-se «traído», defende-se com o livro A 
Provincia de Angolals e aguenta a pressão das «críticas e calúnias» até ao 
mês de Junho desse ano. Pede e é-lhe concedida a demissão de Alto Comis- 
sário. 

Não tardou, porém, a ser nomeado Embaixador de Portugal em Londres, 
para onde partiu no mês de Agosto de 1925 e onde, como se sabe, estivera 
exilado durante a «situação» sidonista. E será nesse posto diplomático que a 
Ditadura Militar, saída do 28 de Maio de 1926, o foi encontrar e logo que 
pôde - a 21 de Junho -exonerou-o. 

Com cerca de 59 anos de idade, o general Norton de Matos entrava numa 
nova e difícil fase da sua vida, marcada pelo confronto político com as wto- 
ridades da Ditadura e depois com o Estado Novo de Salazar. Em consequên- 
cia da sua participação na revolta falhada de 3 a 9 de Fevereiro de 1929 foi 
preso e enviado p u a  a ilha de S. Miguel (Açores), fixando residência na cida- 
de de Ponta Delgada, onde se lhe juntou a mulher, D. Ester Newton Pereira de 
Matos, companheira de jornadas desde a já remota e saudosa partida para a 
India ... 

Durante a permanência em Ponta Delgada verá o seu nome proposto pela 
Loja «Acácia» (a 6 de Dezembro de 1928) para Grão-Mestre adjunto da 

l4 Da correspondência particular entre o general Norton de Matos e o coronel Henrique 
Pires Monteiro destacámos uma carta deste último. de 18 de Janeiro de 1945. onde se lê 
a dado passo: «De Gastão Sousa Dias recebi uma carta datada de 29 de Setembro, de Sá 
da Bandeira, em que me diz, em resposta: "Li já, como não podia deixar de ser, os dois 
volumes das "Memórias" do Sr. General Norton de Mattos, que aqui em Angola têm sido 
muito apreciadas. São livros de uma grande elevação patriotica e moral, que focam todos 
os problemas angolanos, sobretudo o do indigena com visão verdadeiramente genial. 
Depois de Sá da Bandeira ninguém mais falou assim". E Sousa Dias continua: "Dias 
antes tinha eu acabado de ler 'O trabalho rural africano' dessa grande figura do 
Constitucionalismo. São filhos da mesma alma.."» (Arquivo Norton de Matos [A.N.M.] 
-Correspondência coin o Pires Monfeiro. Papéis para class@car. Carta de Pires 
Monteiro de 18-1-1945, fls. 1v.-2. Pasta «Memórias»). 

1s Veja-se MATOS, Norton de -A Província de Angola. Porto, Edição de Maranus, 1926, 
p. 390. 
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Maçonaria Portuguesa. A 7 de Dezembro morre o Grão Mestre Sebastião de 
Magalhães Lima e o sucessor eleito, António José de Almeida, morrerá, tam- 
bém, uns meses depois - a 31 de Outubro de 1929. Já regressado a Portugal, 
Norton de Matos acaba por ser eleito Grão Mestre, a 31 de Dezembro, para 
os anos de 1930 e 1931, mas só tomará posse a 30 de Abril de 1930. Desen- 
volverá, então, intensa actividade, participando em encontros maçónicos de 
carácter internacional. Reeleito Grão-Mestre prosseguirá, nos anos seguintes, 
os seus esforços em prol dos ideais maçónicos. No início de 1935, protestou 
publicamente contra o projecto de lei da Assembleia Nacional que proibia as 
associações secretast6 e que seria, não obstante a controvérsia gerada e os 
protestos de pessoas de quadrantes diversos e de intelectuais como Fernando 
Pessoa, aprovada e publicada no Diário do Governo de 21 de Maio desse ano. 

A par de um tão intenso empenhamento na vida interna da Maçonaria 
Portuguesa, não deixou de se envolver politicamente na luta contra a Ditadura 
e o Estado Novo, presidindo à Aliança Republicano-Socialista (1931) e sendo 
vítima da repressão estatal. Durante a revolta da Madeira, iniciada em 4 de 
Abril de 193117 e logo propagada aos Açores, foi detido no Hospital Militar 
da Estrela, desde 10 de Abril até meados de Maio. Não voltará a ser preso, 
mas a sua acção ficará sob vigilância e a sua carreira profissional afectada: 
em 1935 é obrigado a abandonar o I.S.T., passa à situação de reforma no 
Exército e liga-se à actividade empresariali8. 

Alternando a residência entre os arredores de Lisboa19 e Ponte de Lima, o 
general Norton de Matos dedicou os seus últimos dez anos de vida ao estudo 
de matérias técnico-científicas, nomeadamente a Fotogrametria, e político- 
-coloniais, preparando para a História um conjunto de trabalhos, em que 

16 Data de 31 de Janeiro de 1935 a importante carta de Norton de Matos,,Grio Mestre da 
Maçonaria, ao Presidente da Assembleia Nacional, José Alberto Reis. E um documento 
de 4 fls., dactiloscrito, policopiado e estruturado em XI1 pontos argumentativos contra i 
lógica repressiva do referido projecto-lei. O exemplar que conhecemos possui umas notas 
autógrafas de Norton de Matos nas margens da 1" fl, a saber: «Para a Rifa e o Raul lerem 
e guardarem. //José // Lisboa, 31 de Janeiro de 1935 [...I Para a Emilinka, sobriiiha 
quei-ida ler e guardar como recordação do meu proceder e do pneu espírito. //Ponte do 
Lima, I5 de Seteinbro de 1946n (Arquivo Norton de Matos [A.N.M.] -dossier Maço- 
naria). 

17 Para a história desta revolta política veja-se, por exemplo, VARAO, António Fcmandes 
-Infantaria 13 no rnovirnei~to />olítico da Madeira de 4 de Abril de 1931. (Palavras duirr 
vencido). Faro de Vigo, 1932. Citámos o exemplar existente na Biblioteca de Norton de 
Matos (Ponte de Lima) e que tem a seguinte dedicatória: 40 Ex.'"" Snr. General Norton 
de Matos, ilustre republicano e estadista, homenagem do slibordinado e amigo // 
Anrónio Fernandes Varão//Cabo Verde, S. Vicente//16 de Setembro de 19332. 

$8 Está documentada a sua ligação à Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos, Lda, 
com sede na Rua da Escola Politécnica, 61-1" Esq., bem como ao Centro das Actividades 
Econóinicas de Angola (na mesma rua, 255, 1' Dto). 

19 Pela correspondência sabemos que o general Norton de Matos residiu na «Vila Norton», 
em Algés e no «Chalet Recordação» em S. João do Estoril. 
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avultam as referidas Memórias  e Trabalhos  da Minha  Vida ,  África Nossa e 
A N a ç ã o  Unaz0, além de um considerável acervo de artigos para a imprensa 
(colabora, desde 29 de Maio de 1931,  n'O Primeiro de Janeiro)  e de «séries» 
temáticas, tais como o Diúrio ou Memórias  e Diário, onde continuou a regis- 
tar a sua impressão sobre os acontecimentos nacionais e internacionais, e que 
constitui - basta ler o sub-título - o núcleo básico da presente comunicação. 

Apesar do natural desgaste da idade, do «recolhimento literário» que 
impusera a si mesmo e dos desgostos de ordem pessoal que o abalaram imen- 
so (a morte da sua única neta Ester Cândida a 20 de Dezembro de 1940  e a da 
esposa a 7 de Abril de 1941) ,  o oposicionista Norton de Matos não se esqui- 
vou aos apelos para um regresso à política activa, assumindo em 1943 a pre- 
sidência do MUNAF e da Junta Consultiva do MUD e aceitando, por fim, 
candidatar-se à Presidência da República, numa conjuntura particularmente 
difícil e delicada para o Estado Novo, dada a vitória dos Aliados e das ideias 
democráticas e socialistas sobre o fascismo e o nazismo. Quase octagenário, 
tomou-se o chefe incontestado de uma «oposição indomada e indomável», 
congregação heteróclita de facções, que o seu perfil de moderado e o seu 
constante anti-salazarismo permitiu unir num objectivo comum: «o derrube da 
ditadura pelas forças  democrática^»^'. Mas a autarcia salazarista estava 
empenhada em defender-se dos ataques dessas forças por todos os meios. E a 
12  de Fevereiro de 1949,  o velho general, alegando falta de condições para 
poder levar até ao fim, de forma pacífica, a sua candidatura, anunciava a 
inevitável desistência. 

Saía, assim e de novo, vencido de um confronto desigual com Salazar e 
com o candidato presidencial do regime - o Marechal Carmona -, mas conti- 
nuava disponível pawnovos combates. Aos 86 anos de idade, mais precisa- 
mente em Agosto de 1953,  profere uma conferência, em Aveiro, por ocasião 
da campanha eleitoral para deputados, e exprime aí, taxativamente, o seu 
ideário político e a sua mentalidade cívica: 

[...I Respondi que diligenciaria levar o Executivo a fazer-lhes [aos comu- 
nistas] a maior das oposições: - na Metrópole sem quaisquer violências, mas 
pela maior propaganda e a melhor organizada possível, ainda que para isso 
tivesse o Estado de gastar avultada quantia: no Ultramar por meio de uma 
lei que não permitisse que qualquer comunista se conservasse naquela parte 
dos territórios portugueses e que fossem mandados todos eles regressar à 
Metrópole para ouvirem a propaganda que contra eles estavam fazendo os  

20 MATOS, Norton de -África nossa. O qiie qiierernos e o qiie não querernos nas nossas 
terras de Africa. Porto, Ediçóes Maranus, 1953; e Idem -A Naçáo iina. Organização 
política e adrninisfrativa dos territórios do irltrarnrnar português. Com um prefácio do 
Prof. Egas Moniz. Lisboa, Pairlino Ferreira, 1953. 

21 ROSAS, Fernando et al. (org.) -Urna oposicão indomada e indomável. Canti?unlia eleito- 

grafia de apoio: obras consultadas», p. 54-56. 
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brancos metropolitanos e para publicamente dizerem de sua razão. De modo 
algum, se pode consentir a propaganda comunista feita a pretos de 
civilização primitiva, que em consequência dela serão levados a uma única 
conclusão - a da necessidade de eliminar todos os brancos. [...I O «meu 
segundo apelo» consiste em apontar a absoluta necessidade de se entrar 
francamente e rápidamente num regime de liberdade que politicamente 
coloque Portugal ao nível das grandes nações como sejam a França, a 
Inglaterra e os Estados-Unidos da Américaz2. 

Doente e atormentado, fixou-se na sua casa de Ponte de Lima, em 
«convívio» constante e balsâmico com livros, jornais, revistas e velhos papéis. 
Confiado num «juizo» favorável da História, aguxdou a morte. E ela chegou 
num dia de Inverno - 2 de Janeiro de 195523. 

2. A difícil opção salazarista na  política internacional 

Como entender o anti-germanismo de Norton de Matos? 
Do que atrás ficou dito e do que ficou por kizer ressaltam vários aspectos 

que explicam o anti-8ermanismo político-colonial de Norton de Matos: 
«sangue inglês» nas veias; o avô paterno havia sido Cônsul de Inglaterra em 
Viana do Castelo; a eperturbadorav cobiça colonial alemã em África; os tra- 
tados assinados entre a Alemanha e a Inglaterra, que punham em risco a inte- 
gridade e a sobrevivência do colonialismo português; a convicção firme e as 
provas dadas, como Ministro da Guerra em sucessivos Governos, àcerca da 
indiscutível vantagem de Portugal entrar na Grande Guerra de 1914-18 ao 
lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha imperial; a defesa de prin- 
cípios demo-liberais e socializantes - a representatividade parlament-, a 
fórmula republicana de regime, as liberdades e garantias dos cidadãos e a 
adopção de medidas de protecção social moderadoras dos efeitos mais perver- 
sos do capitalismo -, princípios esses que tomavam inaceitáveis, no plano 
essencialmente ideo-político, a autocracia ou qualquer sistema totalitário 
(fascista, nazi ou comunista); etc. 

Mas o anti-germanismo político-colonial de Norton de Matos, expresso, 
sobretudo, nas folhas manuscritas das suas Mernórias e Diário e vasado no 
segundo volume das Memórias e trabalhos da rninha vida, pode e deve ser 
ainda melhor enquadrado. Importa, para isso, evocar, em traços largos, os 
contornos essenciais da crise internacional geradora de um novo conflito 
armado à escala mundial e resumir a posição do adversário interno - Salazar, 

~ -~~-~p 

22 Idem -Conferência. Aveiro. Edição dos Candidatos Democratas por Aveiro, 1953, p. 14-15 

23 Para a elaboração deste apontamento biográfico recorremos à imprescindível Cronologia 
in GRÉMIO LUSITANO -Norton de Matos (1867-1955) no 25" aniversário da sita morte. 
Catálogo da exposição na Biblioteca Nacional de Lisboa organizada pelo - e com 
introdução de A. H. de Oliveira Marqrics. Lisboa, Biblioteca Nacional, Junho de 1980 
(policop.). 
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chefe do Estado Novo - sobre a Alemanha nazi e uma outra Europa, tendo, 
assim, em vista a utilidade das «leituras» comparativas. 

Em 25 de Julho de 1934, o Dr. Augusto de Vasconcelos, delegado perna- 
nente de Portugal na Sociedade das Nações e presidente do respectivo Conse- 
lho (na sessão 79" e na 8V)24, oficiava para o Ministro dos Negócios Estran- 
geiros português, dando-lhe conta do modo como haviam sido tratadas as 
questões pendentes nessas sessões. O experiente e prestigiado diplomata, 
adstrito à S.D.N. desde 1922, encontrava-se num posto especial de observa- 
ção e de intervenção nas relações internacionais, submergidas, ao longo das 
décadas de vinte e de trinta, pelas pesadas sanções do Tratado de Versalhes 
(1919) e pelas nefastas consequências do pós-guerra - descontrolo eco- 
nómico-financeiro consumado no crash bolsista de 1929 (Nova Iorque), 
aumento do desemprego, instabilidade social, crise do modelo parlamentar e 
receio do bolchevismo, gestação de ideologias alternativas, isto é, do fascismo 
e do nacional-socialismo com a subsequente conquista do Poder em Itália 
(1922) e na Alemanha (1932-33), rápida propagação, de oeste a leste da 
Europa, de ditaduras militares muito personalizadas, etc. Não admira, por 
isso, que Vasconcelos alertasse, nesse «ofício-relatório», para a delicada 
questão do Sarre, ponto de perigosa fricção entre a Alemanha e a França e 
eventual rastilho de um novo e temível confronto militar. Di-lo claramente: 
«A todos os assuntos pendentes do Conselho sobrelevava porém em impor- 
tância o do plebiscito do Sarre, de que não é exagero dizer, que contem em si 
todas as possibilidades explosivas de uma nova guerranz5. 

24 Sobre a carreira política e diplomática de Augusto de Vasconcelos veja-se OLIVEIRA, 
Fernando Correia de -O Antecessor de Freiras. «Público Magazine», Lisboa (288) de 17 
de Setembro de 1995, p. 26-33; e SILVA, Armando Malheiro da -Entre regimes, cirlndáo 
do m~rndo, ibidem, p. 26-27. Note-se que a referência, aqui, a este mal conhecido político 
e diplomata é intencional: Augusto de Vasconcelos e Norton de Matos, nascidos, aliás, no 
mesmo ano (1867). cruzaram destinos e teceram uma amizade que sobreviveu às suas 
diferentes posições político-partidMas. O primeiro foi unionista ou camachista (amigo 
íntimo de Brito Camacho) e o segundo democrático ou afonsista; o primeiro colaborou 
com o Sidonismo, e mais tarde, no âmbito da S.D.N., com a Ditadura Militar e o Estado 
Novo, enquanto o segundo se manteve na Oposição. Não obstante estas assimetrias, 
ambos se  reclamaram sempre de um sentimento externo comum - a  aliadótilia. 
Atente-se na sequência do extracto feito supra: «O Conselho tinha entregue o estudo 
preliminar da organização técnica do plebiscito a uma Sub-comissão presidida pelo Baráo 
Aloisi, representante da Itália e de que faziam também parte os representantes da 
Espanha, Snr. Lopez Olivan e da Argentina, Embaixador Cantilo, antigo Ministro em 
Lisboa. A essa Comissão cabia o difícil encargo de obter a aquiescência da Alemanha e 
da França ao programa de organização do plebiscito e à data da sua realização, data aliás 
tlxada no Tratado de Versailles, desde que as duas partes cheguem a acordo sôbre a 
existência das condições necessárias e indispensáveis para o acto eleitoral. A França 
exigindo, como está estipulado no Tratado, a liberdade, o segredo e a sinceridade da 
votação, fazia depender a sua aquiescência à data do plebiscito, das indispensiveis 
garantias de que nenhumas pressões seriam exercidas sôbre a população durante as 
operações eleitorais e nenhumas represálias ulteriores caso o plebiscito seja favorável à 
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As difíceis negociações entre a Alemanha e a França acabaram, no entan- 
to, por ser bem sucedidas. O plebiscito foi realizado dentro das condições 
acordadas e 90% dos votantes da região alemã do Sarre, ocupada pela vizinha 
França no final da guerra, declararam-se favoráveis à reintegração na 
Alemanha. Mas apesar disto -ou por cansa disto - os acontecimentos seguin- 
tes empurraram a Europa e o Mundo para uma hecatombe ainda maior. 
Afinal, e contra os desejos da S.D.N. - cheia de retórica e de boas intenções, 
mas sem forças militares dissuasoras -, os «mais vimlentos germens de 
guena» anulariam, de facto, os esforços para a Pazz6. 

E sabido que a reintegração do Sarre na Alemanha estimulou e acelerou o 
processo de nazificação interna, de expansão para as zonas do chamado 
«espaço vital» e de colaboração militar, como no caso da Guerra Civil espa- 
nhola (1936-1939), que serviu de teste à capacidade bélica italo-alemã e de 
complemento a iniciativas desestabilizadoras da frágil ordem geo-política 
imposta em Versalhes: a invasão italiana da Abissínia (5 de Maio de 1935) e 
a subsequente atitude da S.D.N. de decretar sanções económicas contra a 
Itália; a remilitarização alemã da Renânia (7 de Março de 1936);'a formação 
do eixo Roma-Berlim (25 de Outubro); o acordo austro-alemão (11 de 
Novembro); a adesão do Japão e, da Itália ao pacto antikomintern; o 
Anschluss, ou seja, a unificação da Austria com a Alemanha (10 de Abril de 

Alemanha, sôbre aqueles que se tornem suspeitos de não lhe terem dado os seus votos. A 
Alemanha resistia sobretudo na concessão destas garantias, que viriam a favorecer 
aqueles que ela considera como traidores à causa da sua Pátria. Evidentemente, na 
ausência das garantias reclamadas pela França, a liberdade e a sinceridade dos votos 
seriam meras ficcões. Ne~ociou-se até à última hora durante a 79" sessiio do Conselho, 

v 

sem se conseguir arrancar à Alemanha a prolongação do Mandato do Tribunal interna- 
cional do olebiscito. que terá de julgar sem aoelaçiio os casos de pressões e represálias. E 
a França i ã o  cedeu sôbre a fixação da data; tendo portanto quLse adiar a questão para 
uma sessão extraordinária, que se marcou para 30 de Maio. [...I O delegado do Reich 
avistou-se com o Snr. Barthou e logo a seguir a França concedeu a sua aprovaçiio à data 
fixada para o plebiscito, 13 de Janeiro de 1935, que ficou sendo assim a que vem 
estipulada no Tratado de Versailles. [...I Nos telegramas que tive a honra de dirigir a V. 
Ex" acentuei a grande importância que para a S.d.N. tiveram estas duas sessões do 
Conselho. Antes de partir para Genève tinha tido ocasião de dizer a V. Ex% a Sua Exce- 
lência o Senhor Presidente do Conselho, que as questões do Sarre e da Columbia-Perú, 
podiam ser decisivas para o prestígio e influência da S.d.N. Seria ocioso insistir na 
importância da questão do Sarre, entregue pelo Tratado de versailles i S.d.N.: se  se 
mostrasse incapaz de organizar e de realizar o plebiscito, a S.d.N. teria falhado numas 
das mais graves e essenciais das suas missões e justamente naquela que contem em si os 
mais vimlentos germens de guerra» (Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros - Processo individual do Dr. Augusfo César de Alnieida Vasconcelos 
Correia, 3" Piso, A-28, M.9. Agradecemos ao jornalista Dr. Fernando Correia de Oliveira 
a pronta e generosa cedência de cópia deste interessantíssimo documento). 

26 O historiador inglês Anthony KEMP sintetizou tais esforços numa epígrafe lapidar: «La 
diplomarie de ia dernière chance: sauver Ia paix à rorit prim, (Idem -1939-1945. Le 
iizoi~de en guerre. Paris, Gallimard, 1995, p. 22-23. 
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1938); e a conferência de Munique entre Hitler, Mussolini, Chamberlain e 
Daladier, pela qual foram cedidos à Alemanha os Sudetas (orla nordeste da 
Boémia, na Checoslováquia, muito povoada por alemães). Esta cedência dos 
antigos vencedores às pretensões alemãs inscreveu-se numa controversa 
política de apaziguamento com Hitler, desfeita brnscamente, quando, após 
mais algumas manobras ofensivas (a invasão alemã do resto da 
Checoslováquia, o pacto germano-soviético ou a ocupação italiana d? 
Albânia), a Alemanha ousou invadir a Polónia, em 1 de Setembro de 1939. A 
França e à Inglaterra restava, apenas, o inelutável - declarar a guerra às 
«potências do eixo». 

Nesse conturbado final de década, Portugal tinha um dilema interno e 
externo. Internamente, Salazar não podia investir, à semelhança de Franco 
por razões ainda mais óbvias, numa estratégia de «nação em guerra», porque 
o projecto político e económico-social de consolidação do Estado Novo e os 
condicionalismos militares não recomendavam a participação portuguesa no 
grande conflitoz7, embora a neutralidade implicasse riscos: no fim das hosti- 
lidades e independentemente de qual o bloco vencedor, podia ficar compro- 
metida a defesa do Império colonial; e se a vitória fosse dos Aliados a queda 
ou o isolamento das ditaduras seria implacável. Externamente, havia, por um 
lado, a vizinha Espanha, saída de uma guerra violenta e fratricida e onde se 
fazia sentir a forte influência da Alemanha e da Itália, o que obrigou Salazar 
a evitar quaisquer tentações auexacionistas dos espanhóis e de seus «amigos» 
alemães, assinando, em 17 de Março de 1939, o Tratado de Amizade e Não 
Agressão entre Portugal e EspanhaZ8; e, por outro, continuava em vigor a 
tradicional aliança luso-inglesa, que impunha inamovíveis obrigações de 
colaboração com os Aliados, ao nível estratégico e económico, e podia provo- 
car eventuais tensões com as «potências do eixo», comprometendo de forma 
grave a opção pela neutralidade. Uma opção ambígua e complexa, mas que se 
entende se considerarmos, também, a motivação ideológica e cultural de Sala- 
zar e do Salazarismo. 

Em síntese, podemos afirmar que, apesar das prevenções manifestadas por 
Salazar relativamente ao Fascismo e ao Nazismo, ele - que se considerava 
um anticomunista, um antiliberalista e um antidemocrata e que mergulhava o 
seu pensamento numa doutrina que entendia a Revolução Francesa como a 
semente de todos os erros políticos -, assim como muitos dos seus mais 

27 Veja-se CARRILHO, Maria - «Política de defesa e de rearmamenton, in Portiigal na 
Segunda Guerra Mundial. Conbibutos para urna reavaliação. Lisboa, Publicaçóes Dom 
Quixote, 1989, p. 18-19. 

28 Sobre as relações luso-espanholas no contexto da 11 Guerra Mundial veja-se, entre outras, 
as seguintes obras: OLIVEIRA, César de -Salarar e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa, 
Ediçóes «O Jornal», 1987; Idem -Cem anos nas relaçóes Iiiso-esl~ai!holas. Política e 
econoinia. Lisboa, Ediçóes Cosmos, 1995; e VIGENTE, Ana -Portugal visto pela 
Espanha. Corresl~ondência diplornática, 1939-1960. Lisboa, Assírio & Alvim, 1992. 
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directos seguidores, mantiveram a expectativa relativamente ao desenvolvi- 
mento do conflito mundial. Hitler e Mussolini representavam (apesar da 
contradição episódica do Pacto Germano-Russo), pelo menos, uma luta 
aberta contra o comunismo e uma oposição às teses do liberalismo e da de- 
mocracia burguesa e capitalista. As palavras são de João Ameal, um dos seus 
mais incondicionais colaboradores, que será, por assim dizer, o «historiador 
do regime». Num elucidativo opúsculo de 1938, Constrrrçüo do Novo Estado, 
escrevia relativamente ao significado da acção da Alemanha antes da guerra: 

Hitler, pela sua reacção vigorosa e triunfal, soube levantar a barreira mais 
eficaz -barreira intransponível - à  marcha para oeste da epidemia marxista. 
Título de glória suficiente para lhe render a justa gratidão de todos os povos 
do Ocidente em perigo.29 

Por sua vez, as «grandes democracias» - como o próprio Salazar refere 
ironicamente num discurso de 194030, escrevendo propositadamente o texto 
entre comas - consideravam (as palavras continuam a ser dele) «com muito 
pouca prudência», ((muito pouca exactidão» e «fraca visão do futuro» que a 
guerra constituía uma «luta das democracias contra os Estados autoritários». 
Tal afirmação, e a realidade que supunha, não tinha em conta o comunismo 
que se encontrava por detrás dessas «democracias», não tinha em considera- 
ção a ideia de que as democracias correspondiam a uma fórmula política em 
vias de envelhecimento, nem tinha em atenção ainda que seriam os Estados 
fortes, autoritários, nacionalistas, corporativos, «cristãos», que corresponderi- 
am às esperanças políticas do futuro. Por isso, considerava-se atingido 
também com o discurso anti-autoritário dos Aliados. A sua expectativa é que 
viria a ocorrer - as palavras são de João Amea13', mas poderiam igualmente' 
ter sido empregues pelo próprio Salazar - uma «Revolução necessária», que 
faria erguer fórmulas políticas novas («novos Estados» ou «Estados novos») 
em toda a Europa. São os anseios da «Nova Europa» que se manifestam em 
Salazar, nos salazaristas e naqueles que, defendendo ou aceitando o Fascismo 
ou o Nazismo, pensam numa Europa sem comunismo, mas também sem as 
velhas formas liberais e democráticas. Se a palavra «democracia» é ainda 
válida, ela deve ser empregue acompanhada de outro conceito - «democracia 
social», «democracia cristã» (a fórmula que fazia parte do órgão académico 
em que Salazar participara na sua juventude de Coimbra e de que foi diri- 
gente e militante, Centro Académico de Democracia Cristã). A velha Europa 
estaria a fazer o seu «testamento» e dela surgiria uma «Nova Europa», em 

29 AMEAL, João -Constr~içcio do Novo Estado. Porto, Livraria Tavares Martins, 1938, p. 42. 

30 SALAZAR, António de Oliveira -Fins e necessidade da propaganda política, disciirso 
proferido na reunião das cooiissóes da Uniáo Nacional de Lisboa, realizada na Sala do 
Conselllo de Estado, na noite de 26 de Fevereiro de 1940, in «Discursos», vol. 3. 
Coimbra, Coimbra Editora, s.d., p. 204. 

31 AMEAL, João -06. cit., p. 21 e ss. 
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que Portugal teria um papel importante a desenvolver, como «paladino da 
civilização  cristã^'^. 

No entanto, a vitória das forças democráticas e da URSS viria desfazer 
essa esperança. Em 45 ainda se fala dessa Europa, que terá de esconjurar os 
seus fantasmas, o fantasma do liberalismo, da democracia, do comunismo, do 
império da máquina, do racionalismo ... Recorde-se o título da obra de João 
Ameal desse ano de 45 - A  Europa e o s  seus f a n t a s ~ n a s ~ ~ .  E Salazar, no fim 
da guerra, continuava desiludido. Então ele, bem como, (pode dizer-se), os 
salazaristas e «nacionalistas» de vários matizes, atacavam, já claramente, o 
totalitarismo fascista e nazi, mas continuavam a pensar que não se dera o 
salto em frente na política europeia. Ao contrário - as palavras são de Salazar 
- teria havido «um nítido recuo», «um retrocesso». Isto é, o que considerava 
existir era a ameaça de uma Europa comunista que avançava sob a cobertura 
democrática. Daí o seu juízo trágico e o seu ultimato à Europa num discurso 
de 1946: 

A vida tem surpresas de fazer pensar: quase toda a Europa se bateu e se 
arruinou por se opor à 'nova ordem' de concepção germânica; mas é sobre as 
suas ruínas ainda fumegantes que se vê alastrar a 'nova ordem comunista'. 
Ora esta é, por definição, exclusiva e inconciliável com o conceito de 
civilização de que se orgulham as outras hegemonias. A Europa tem de 
escolher." 

3. A opqão política de Norton de Matos 

A escolha da Europa era, há muito, clara para a Oposição republicana e 
democrático-socialista. 

A Europa inflectira, a partir de 1789, no sentido da «liberdade, igualdade e 
fratemidaden, abatendo iconoclasticamente o velho absolutismo monárquico e 
teocrático. Novos princípios, valores e «certezas» davam, então, substância a 
uma imparável dinâmica revolucionária que seguia na esteira da Utopia 
setecentista. Era um novo património ideológico que se afirmava e mesclava 
com tendências e sensibilidades mais ou menos afins, ao longo de um proces- 
so histórico complexo, pouco linear, mas inexorável ... E é dentro de um tal 
património que podemos posicionar os republicanos democráticos portugue- 
ses, embora a queda da «sua» República, em 1926, viesse a acentuar cliva- 

32 Esramos a citar o escritor e jornalista, Eduardo Freitas da COSTA, acérrimo defensor da 
tradiçáo e do Estado autoritário, simpatizante do Fascismo e que ocupou lugares impor- 
tantes no aparelho salazarista: Idem -Testainenro da Errropa. Lisboa, Livraria Clássica 
Editora, 1942. 

33 AMEAL, João -A E~zr011a e os serts fanras>nas, Porto, Tavares Martins, 1945. 
" SALAZAR, A. de Oliveira -Relevância do facror l>olírico e a solirção portugiresa, discurso 

proferido na sessão inaugural da I Coriferência rla União Nacional, eirr 9 de Novernbro 
de 1946, realizada no Liceu Filipa de Lencasrre, in «Discursos», ob. cit., vol. 4, p. 234. 
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gens políticas e ideológicas, devidas, quer à óbvia dificuldade em conciliar o 
«velho» Estado liberal (burguês) com o novo Estado-Providência (social 
democrata), quer à crescente atracção pelo «messianismo» bolchevista. 

Ao invés da unanimidade na rejeição da Alemanha nazi e da Itália fascista, 
o movimento comunista, triunfante na URSS de Lénine e de Estaline, cavou 
uma linha divisória entre os liberais reformistas e os anarco-sindicalistas e 
comunistas. Para aqueles a democracia parlamentar, representava a única 
fórmula política correcta. Isto mesmo seria expresso por Norton de Matos, 
líder oposicionista incontestado, numa extensa entrevista concedida à Vida 
Mundial Ilustrada, de 15 de Novembro de 1945. A pergunta «Como explica 
V. Ex" o totalitarismo dada a sua concepção de Princípios imutáveis, na sua 
essência?», o general respondeu: 

Como uma doença que matará fatalmente as nações que atacar, se essas 
nações o nüo fizerenz desaparecer rúpidaniente. O caso da Alerizanha é o 
caso de cim doente em delírio, tendo à roda dela nações a tentarem 
derrubá-la para lhe vestirem uma camisa de forças, para se defenderem e 
evitarem o contágio. 

E à pergunta «V. Ex" que viu funcionar o regimen parlamentar considera 
que apesar de tudo é êste o regimen que convem ao nosso País?» a resposta 
surgiu categórica: 

Creio na eficácia do regimen democrático em qualquer das suas 
manifestações portuguesa, francesa, inglêsa e da América do Norte, conve- 
nientemente amparado e por forma a que funcione fisiologicamente bem no 
organismo social. Creio que dêsse regimen e só dêle pode resultar o bem que 
todos temos em vista nos projectos que fazemos de vida sem miséria e sem 
mêdo. Regímen parlamentar, sem dúvida, e com todas as liberdades 
fundamentais. Será êle cada vez mais perfeito, à medida que o povo seja 
mais instruído e mais educado. [...I Outro regimen não vejo capaz de se 
aplicar a nações civilizadas a não ser o regímen democrático parlamentar. O 
regímen da Rússia n&o me serve evidentemente. E o mais pesado dos 
totalitarism~s.~~ 

Estas esclarecedoras palavras ajudam a precisar um aspecto importante: 
embora líder oposicionista incontestado, em 1945, Norton de Matos possuía 
um ideário peculiar, forjado por uma árdua experiência maçónica e política, 
e, sobretudo, pela sua «vocação» colonial. Ele próprio o confessa numa con- 
ferência realizada no clube «Sport Algés e Dáfundo» e publicada na Revista 
Militar: «A minha vida foi principalmente a de um colonial. Sempre estive 
convencido de que o engrandecimento de Portugal apenas se poderá dever à 
valorização integral das terras do além-rna~>3~. E essa valorização consistia 

3s A.N.M. -Entrevista inserida no dossier «Testamento Político». 
36 MATOS, Norton de -Tarefa ingente. Conferência realizada no Sport Algés e Dáfundo. 

Lisboa, 1939, p. 20-21: separatada «Revista Militar* (6). 
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num programa político-colonial que permitisse manter em ((distantes terras, a 
nossa civilizaçüo» e que constasse da 

fixação em terras de África da gente nossa; da constância no emprego dos 
nossos processos administrativos coloniais, não nos deixando seduzir por 
moldes estranhos; da continuidade da nossa política indígena, baseada nos 
sentimentos os mais humanitários, sem preconceitos de cor, ainda que 
altamente ciosa da nossa soberania e do predomínio do povo português. 

Rematando, afirma desta forma nacionalista: «Saberemos assim erguer 
uma formidável barreira a imperialismos exagerados, ser acima de tudo 
portugueses, no pensar, no agir, no proceder e até nos gestos>g7. 

Era, de facto, essa a Tarefa Ingente - título da referida conferência - que 
Norton de Matos entendia estar reservada a Portugal, subordinando-lhe tudo 
o resto, nomeadamente os primados da política e da ideologia. Daí, pois, a 
sua flagrante aproximação ao Salazarismo no tocante à defesa do «Império 
Colonial» - ou seja, a ((Nação Una» nortoniana, que ia do Minho a Timo138 e 
que repetia, em moldes nacionalistas, o figurino da Commonwealth -; daí o 
ataque nacionalista e inflamado ao expansionismo colonial alemão e japonês 
(ocupação de Timor em 1941); e daí, enfim, o anti-comunismo indiscutível, 
não obstante ter sido acusado pela imprensa e por órgãos de propaganda do 
Estado Novo de conluio com os comunistas no âmbito dos movimentos de 
apoio (MUD e MUNAF) à sua candidatura para a Presidência da República. 

Esta postura típica, em geral, dos «políticos do reviralho» - expressão 
usada pelos salazaristas contra os defensores da I República - e, ao mesmo 
tempo, específica de Norton de Matos, foi amadurecendo com a idade e evo- 
luindo para a defesa de um sistema político inspirado no rotativismo inglês39. 

37 Ibidem, p.22. 
38 Veja-se SILVA, Armando Malheiro; e Gnacrn, José Luís Lima -Norton de Motos e n 

Oposição à ~>olítica colonial de Salazar, art. cit. 

39 Em «O Meu Testamento Político» (extenso maço de folhas soltas com a exposição do 
ideário político e colonial, e ainda com uma exortação à Mocidade) e, sobretudo, num 
curto texto intitulado «Atitudes Políticas» (19 observações redigidas «nos pnncipios de 
Junho de 19512. em Ponte de Lima)), é nítida a preocuvação <<peoménica» do general 
Norton de Matos em definir para ~ortugal um sistema poiítico-coistitucional que-fizesse 
esquecer a instabilidade da I República, sue barrasse o caminho ao comunismo e fosse 
alternativa «ao regime ditatorial,, que vigorava no país. Atente-se nos seguintes pontos: 
«[ ...I 3"- Aconselho que, dentro dos processos republicanos e democráticos da nossa terra, 
se faça a maior e mais intensa propaganda contra o comunismo, que julgo um enorme 
perigo para Portugal principalmente no seu modo de ser de "Nação Colonial" e sob o as- 
pecto da nossa independência perante a Espanha. // 4"- Formar dois partidos, 
inteiramente republicanos nos princípios e nas bases fundamentais, um "conservador" 
(com este ou outro nome), outro "socialista" ou "trabalhista". I/ 5 4  Aproveitar o período 
dos dois próximos mêses para organizar estes dois partidos republicanos e em Agosto 
publicar no mesmo din os dois manifestos de cada um dos partidos republicanos, com a 
apresentação dos seus programas, com a indicação dos seus processos e fins e dos seus 
directórios. I/ 6" - No dia seguinte deveria aparecer um manifesto comum destes dois 
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E a essa evolução a que não foram, por certo, estranhas a súbita profusão de 
regimes ditatoriais e totalitários e a ocorrência de um novo conflito mundial. 

Ao adensarem-se sobre a Europa e o Mundo os prenúncios de uma outra 
guerra, mais devastadora que a anterior, o velho general Norton de Matos, 
reformado do Exército e desligado, desde 1935, da condução dos destinos da 
Maçonaria portuguesa, ocupava-se afanosamente da preparação de trabalhos 
científicos e literários. E para a elaboração destes últimos não se limitava a 
compulsar os documentos relativos aos cargos que desempenhara ao longo da 
vida, mas procurava, também, manter-se informado &cerca dos principais 
eventos nacionais e internacionais, através da imprensa (era leitor do Times, 
coleccionado até ao fim da vida), da aquisição de livros, da troca de cartas 
com amigos e correligionários e até da recepção de documentos oficiais, tanto 
internos, como de propaganda, produzidos pelas mais diversas entidades, in- 
cluindo quer a Legação da Alemanha em Portugal, que emitiu, durante a 
guerra, um Boletim Politico e um Boletim Militar policopiados e elaborados 
pelo «Serviço de Informações», quer a Embaixada Britanica com o seu Bole- 
tim de Informaçóes (igualmente policopiado e da responsabi1ida.de da «Sec- 
ção de Imprensa»). 

Leitor insaciável e meticuloso, habituara-se a recortar (e colar) artigos 
(seus e de outros), a acumular «notas de leituras» e a transcrever excertos 
nuns cadernos avulsos (género Diário), em maços de folhas soltas, encapados 
e intitulados Meinórias e Diário, e em vários dossiers temáticos, que lhe ser- 
viriam de fonte principal para a redacção das Memórias e trabalhos da 
minha vida@. 

partidos republicanos, declarando que se  conservariam unidos conquanto existisse 
qualquer regime ditatorial ou totalitário no País, com o fim de  o combaterem e de 
combaterem o comunismo, ordeiramente e dentro dos seus princípios inteiramente 
contrzírios a violências de  qualquer espécie. [...I 8"- Nenhum mal vejo em que continue 
organizado o actual partido monárquico. A Monarquia atacada há séculos por doença 
mortal, está condenada a desaparecer como regime político. /I 9% Temos todos, sem 
combater o fanatismo relieioso de  outro modo aue não seia o constante esoalhar da - ~ ~ 

insrruqZJ, de lutar tçnli!mcnie conira qualquer prcdumiiiii> do Poder Clerical nos ncgú- 
cios público,. na .idminisirdc;i<i do Estado e i in Puliiic:t da Nsc30. I .  1 11'- 0u.indi1 F~lo , . .  
em princípios repúblicanos~e em bases fundamentais da República ~ o r t i ~ u e s a  que 
continuo a considerar como o melhor dos regimes políticos para o nosso Pais, não 
esqueço que em 25 anos de  ditadura e de ditaduras se deu, cá dentro e no mundo inteiro, 
uma profunda evolução na mentalidade política que somos forçados a analisar cuidado- 
samente. A minha opinião sobre a formação de um partido socialista mostra bem quanto 
sinto essa evolução» -A.N.M. 

@ Sobre o impacto público desta obra em 4 volumes e de que ficaram ainda inéditos, mas 
prontos para publicaçáo, o quinto (inteiramente dedicado à participação de  Portugal na I 
Grande Guerra) e o sexto (em duas partes - 1" «A projecção do passado sobre o presente 
e o futuro da Nação* e 2' nos  regimes aduaneiros do ultramar português no quadro da 
unidade nacional*), há indicações úteis na «Corresliondência com Pires Monteiro* (atrás 
citada) e em cartas avulsas, reunidas no mesmo dossier - «Cartas sobre as Memórias» - 
A.N.M. 
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4. O medo do imperialismo alemão 

No segundo volume das ditas Memórias encontramos algumas referências 
à Alemanha, extraídas pelo autor dos seus registos diarísticos, que são para 
nós a principal fonte primária. No entanto, não podemos omitir e julgamos 
mesmo necessário começar por pôr em evidência o que ficou publicado. 

Anglófilo por tradição familiar e por opção político-ideológica, Norton de 
Matos assumiu e exprimiu u m  forte anti-germanismo, que os seguintes 
extractos ilustram: 

[...I A Alemanha aparece-nos hoje, 1935, como uma nação ansiosa por uma 
révanche. Talvez todos nós, homens do mundo inteiro, tenhamos culpa dêste 
estado de coisas. Talvez se tivessem praticado actos de humilhação, sempre 
contraproducentes, e violências, sempre desnecesstúias. Quanto teria sido 
melhor, se os vencedores tivessem procurado dignificar os vencidos, desde a 
primeira hora. [...I Mas estamos em face de factos consumados e o que nos 
interessa é o presente e o futuro, que temos de preparar. A Alemanha de hoje 
constitue para nós um perigo igual ao que para nós representou a Alemanha 
de ontem. Não tenhamos ilusões, não nos deixemos embalar, ia quási 
escrevendo imbuir, por admirações, atracções e simpatias intelectuais e 
políticas. Hoje, mais do que nunca, temos de ser, no nosso íntimo, apenas 
portugueses, orgulhosamente portugueses, com as nossas qualidades e os 
nossos defeitos, com a nossa mentalidade própria, diferente de todas as 
outras. 
Quais são as manifestações da Alemanha de hoje que mais assustador tor- 
nam o seu sentimento de révanche? A idolatria de uma raça, de que os ale- 
mães se julgam os únicos representantes no mundo. - Ai de nós, povo em 
que tantos sangues se misturaram, desde os lusitanos até hoje, com as nossas 
idéias de assimilação dos habitantes de cor, que vivem nos territórios 
portugueses, com o f ime  propósito de os elevar até nós, de os integrar na 
nossa civilizaçáo, com os nossos princípios cristãos e democráticos de 
igualdade, de liberdade e de fraternidade, reais e não fictícios, cada dia mais 
comprovados no nosso viver com os indígenas das colónias portuguesas, ai 
de nós, se um dia os germânicos dominassem o mundo. Seríamos 
humilhados e desprezados, como o são hoje tantos alemães, pelo simples 
facto de não poderem provar se são ou não sáo arianos. 
O predomínio da classe militar. -Ai de nós, povo cuja história se resume no 
esfõrço constante de não deixar desenvolver qualquer domínio espiritual ou 
material, que pretenda tolher-nos a acção livre, criadora e realizadora, que é 
o nosso constante anseio. A vida num país transformado em caserna, seria 
para nós pior do que a morte. 
A dominação sõbre todos os territórios de África, visto que na Ásia os russos 
e os japoneses não deixarão tocar, onde haja matérias primas a explorar e 
homens a escravizar. - Ai de nós, povo que vive da suprema aspiração de 
criar nessas regiões uma nova civilização, prolongamento da nossa, unida 
para sempre às nossas, ai de nós, se a Alemanha constituisse em Africa um 
império colonial, organizado como os medas e os persas organizaram as 
suas satrapias. Seria isso para nós o fim do tudo. 
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Afirma-se que uma das exigências de Hitler, na Conferência que teve em 
Berlim com os representantes do govêrno inglês, fora a de concessões em 
Africa. [...I Que me importam essas afirmações e êsses desmentidos, se eu 
tenho a certeza de que um dos aspectos da révanche alemã é a constituição 
de um vasto domínio colonial4'. 

De forma algo subtil, mas indisfarsável, Norton de Matos compara, nos 
parágrafos transcritos, os dois povos, português e alemão, pintando o primei- 
ro com as cores de um extremo nacionalismo e de um idealismo utópico - 
povo miscegenado e assimilador, «de princípios cristãos e democráticos de 
igualdade, de liberdade e de fraternidade, reais e não fictícios» e cujo maior 
anseio consistia em preservar e desenvolver a «acção livre, criadora e 
realizadora» - e o segundo com cores sombrias - povo intolerante, educado 
((numa casema» e sedento de révanche, orientada, por exemplo, para a 
«constituição de um vasto domínio colonial». Estas características traduzem o 
que Norton de Matos pensava de uma certa Alemanha e de muitos alemães, 
mas podemos, também, admitir que foi sincero quando afirmou ter esperança 
nos destinos de uma outra Alemanha: «[ ...I pelo que espero ainda da Alema- 
nha, da sua inteligência, da sua instrução, dos milhões de mulheres, de 
crianças, de trabalhadores, de seres humildes e bons, que guardam no coração 
coisas bem diferentes do ódio, do desprêzo, da humilhação e da violência»". 

Contudo, nesses procelosos anos trinta a Alemanha que acabava por se 
impor aos olhos de Norton de Matos era, por exemplo, a que aumentava con- 
sideravelmente o seu comércio com a Africa do Sul e a que se perfilava, de 
novo, como potência colonial. A desconfiança (e até temor) para com essa 
Alemanha expansionista chega quase a ser obsessiva no autor das Mernórias 
e trabalhos ..., e isso pesou imenso no conteúdo das referências aí publicadas 
e nas outras, isto é, nas que permaneceram, apenas, registadas em cadernos e 
maços de folhas, onde se encontram, também, interessantes comentários à 
postura belicista germânica, que passamos a analisar. 

5. As impressões sobre a guerra 

Antes, porém, importa esclarecer que nos fixámos, apenas, numa tipologia 
documental específica - o Diário ou Memórias e Diário - e não cmzámos a 
sua informação com a de outras séries (por exemplo, a Correspondência). 
Note-se ainda que essa série Diário é lacunar e está dispersa por diferentes 
unidades de instalação, embora a tenhamos já quase toda reunida e ordenada 
de forma definitiva, sem alteração da sua estmtura de origem. Mas até à 
conclusão do processo arqu?vístico em curso é possível que surja mais algum 
caderno ou maço avulsos. E, também, importante observar que as Memórias 

4' MATOS, Norton de -Meinórias e trabalhos da i~iNiha vida, ob. cit., vol. 2, p. 97-100 
42 Ibidem, p. 100. 
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e Diário em maços de folhas soltas (manuscritas a tinta permanente, com 
recortes de imprensa colados e diversos documentos oficiais e de propaganda 
intercalados) e metidas em capas de cartolina (azul e beije) foram numerados 
e ordenados pelo Autor, mas no Arquivo só encontramos o terceiro (Abril 
1942), o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo (Março de 1945) maços. Faltam 
os dois primeiros43. Antes deles, Norton de Matos redigiu o seu habitual 
Diário em cadernos, com títulos nem sempre iguais -para o período do exílio 
em Londres há um pequeno caderno azul intitulado Miscelanea vol. I" 16 de 
Setembro de 1918 a 15 de Setembro de 1919. Após 1945 os maços de 
Memórias e Diário acabam e surge um caderno de argolas sem qualquer 
título e datado entre 16 de Setembro de 1948 e 21 de Agosto de 1952. 

Não pretendemos especular sobre os motivos que levaram Norton de 
Matos a mudar de suporte e a introduzir na série diarística uma nztance 
fisicamente diferenciada - as Memórias e Diário, coincidentes com o período 
da I1 Guerra Mundial (1939-1945) -, no entanto parece-nos óbvio que tal 
nuance teve muito a ver com o intuito de acompanhar de forma detalhada a 
evolução político-militar do conflito e usar posteriormente a informação 
recolhida e por ele produzida (as suas impressões expressas no estilo e género 
de Diário) em artigos de imprensa (desde logo O Primeiro de Jurteiro) e em 
novos volumes das Memórias e trabalhos. 

Temos, assim, a I1 Guerra Mundial como alvo das maiores atenções e, 

43 Em nota autógrafa lançada na capa de cartolina azul do 3" maço pode ler-se: «Para ser 
mandado ao Rodrigo de Abreu, a quem já mandei os outros dois maços». Esta nota 
permite-nos deduzir que os maços tenham ficado na posse de Rodrigo de Abreu Lima, a 
quem Norton de Matos, numa carta escrita em Algés, a 11 de Maio de 1942, reafirma a 
vontade de que ele fosse fiel depositário das «Memórias e Diário» e seu futuro divulga- 
dor. Eis o.extracto, para aqui, mais significativo: «[ ... ] Mando-lhe hoje a primeira caixa 
com apontamentos e elementos de informaçáo, que á minha vida dizem respeito. A esta 
caixa seguir-se-háo outras. Qual é o fim destas remessas? Em primeiro lugar, fornecer-lhe 
os elementos necessários para escrever aquela «homenagem» que a minha querida e 
extincta mulher merece e em que tanto temos falado já. Em segundo lugar, deixar nas 
suas máos o que possuo e o que vou escrevendo, no meu dia a dia, capaz de marcar a 
minha individualidade, e que o habilite um dia, a si ou a outros amigos nossos, a dizerem 
qualquer cousa sobre mim. I/ Creio que neste caixote vai tudo, ou quasi tudo o que é 
necessário para a primeira e mais importante tarefa. O meu amigo me dirá, depois de ler 
e classificar, quais as informaçóes e esclarecimentos de que carecer ainda, parn escrever 
sentidas palavras em lembrança daquele alto espírito. Estou a reunir fotografias e 
elementos gráficos diversos, que lhe irei mandando á medida que os fôr entre tantos que 
possuo escolhendo, e ao mesmo tempo iremos combinando a forma, que desejo altamente 
artística, da publicação consagratória que desejamos fazer. I/ Peço-lhe, porém, licença 
para p6r uma condição, a única: é que essa ~~ublicaçáo só saia á luz, qiier eu morra antes 
qiier depois, a seguir a 7 #Abril de 1944. E este o meu pedido* (A.N.M. - Merndrias e 
Diário. 3" maço, doc. avulso, p. 1-3). Sabemos por uma breve informaçáo impressa no 
livro de D. Rita Norton de Matos, que um grande amigo da Família - Rodrigo de Abrcu 
Lima- escreveu um livro sobre a mulher do general, D. Ester Newton Norton de Matos, 
a saber: ABREU, Rodrigo - Vida preciosa. D. Ester N. Norton de Matos. Aproveitando ... 
RecordaçCes e memórias. Viana do Castelo, Edição de Bernardo Dias Sucessores, Lda., 
1958. 



120 Portugal - Alemanha -África 

aliás, plenamente justificáveis em Norton de Matos, dada a sua qualidade de 
militar e o seu forte envolvimento como organizador do C.E.P. durante a 
Grande Guerra. Estamos, contudo, perante conflitos diferentes do ponto de 
vista táctico e técnico-militar. 

Ao contrário da anterior, caracterizada por uma longa altemância de 
sucessos e de revezes sofridos por ambas as forças beligerantes, a Segunda 
Guerra já não se atolou em trincheiras; baseou-se antes no efeito surpresa dos 
meios terrestres (veículos blindados) e aéreos (bombardeiros) e teve, afinal, 
duas fases distintas: a Blitzkrieg alemã, vitoriosa até finais de 1942, princí- 
pios de 1943, período considerado pelos especialistas como a «bissectriz do 
conflito», porque, então, o vento da guerra passa a soprar a favor dos 
Aliados, que inflingem a Rqrnmel uma importante derrota em E1 Alamein e 
desembarcam no norte de Africa, o 6" Exército alemão de von Paulus fica 
cercado em Estalinegrado, no Pacífico os americanos empreendem a penosa 
reconquista das ilhas anexadas pelos japoneses, e na Conferência de Casa- 
blanca os chefes aliados concebem e aprovam o desembarque na Normandia. 

Os comentários disponíveis e inéditos de Norton de Matos correspondem 
precisamente à segunda fase, que culminou na derrota das «potências do 
eixo». 

Esquecida dentro do caderno do Diário, intitulado Apontamentos para 
j i l t~~ros  trabalhos e sobretudo para o livro que desejo deixar com o título de 
«O Meu Testamento político* (7 de Abril de 1929 a 14 de Outubro de 
1932), descobrimos uma folha dobrada, manuscrita a lápis, com numeração 
de página (25 a 28) e datada de 16 de Fevereiro de 1942. Tudo indica tratar- 
-se de um fragmento do segundo maço de Memórias e Diário, que falta no 
Arquivo Norton de Matos. Este fragmento é precioso pelo tom optimista do 
general, confiante na vitória dos Aliados, na capacidade destes para impedi- 
rem o domínio nisso ou soviético sobre as zonas libertadas na frente leste e na 
possibilidade da interpenetração de xprincipios sociais» democráticos e comu- 
nistas. «Idealista prático» e maçon convicto, era-lhe natural projectar cená- 
rios históricos perfeitos, exigidos pela «fé inabalável na evolução progressiva 
da Humanidade»: 

Estou de novo com a minha bronquite muito assanhada. 
O fim aproxima-se a largos passos. 
O principal fim do encontro de Sevilha entre Salazar e Franco foi o panico 
que se está formando em face de uma possível e formidável vitoria dos 
russos sobre a Alemanha. De facto, se não fossem os exércitos vitoriosos da 
França as ideias da Revolução Francesa não se teriam espalhado como se 
espalharam na Europa. Desejo ardentemente que a Russia vença a Alema- 
nha, mas tudo se deve fazer para que ela deixe inteiramente livres a Scan- 
dinavia, a Polonia, a Alemanha, a Hungria, a Romenia, a Sérvia e a Grécia. 
Será possível conciliar a vitoria da Russia com a completa independencia 
destas nações barreiras? Outros o verão que não eu ... 
Quanto á absorção da civilisação ocidental pela russa, creio que ela se não 
dará. Haverá uma interpenetração de principios sociais apenas. 
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O desaparecimento das classes não se dará na Europa e na América, mas os 
abismos que as separam actualmente encher-se-hão quasi até ao cimo. A 
familia ocidental tornar-se-há mais perfeita, mais humana e nela será cada 
vez mais a dignificação da mulher e serão cada vez menos as influencias 
sexuais. A irriligiosidade não se dará, mas deixarão de haver predomínios 
clericais. A propriedade particular (casa, gleba de terra, moveis e objectos de 
adorno e arte) continuará a existir, ainda que dentro de mais apertados 
limites. 
E de tudo isto, da influencia russa, como noutros tempos da influencia do 
cristianismo, dos enciclopedistas e dos humanitaristas ingleses e da Revolu- 
ção Francesa - só bem e mais felicidade virá ao mundoq. 

Entretanto, o Mundo continuava em guerra e o esporádico optimismo do 
general era fustigado pelo «luto» afectivo que o atormentava - perdera a neta 
única (em 1940) e a esposa (em 1941). Não se conforma ... 

«Vila Norton*, Algés, 1 de Abril de 1942 
Abro hoje um terceiro volume do meu Diario e Memórias, terceiro nesta 
minha nova e tão diferente vida, que estou vivendo, nem sei como, depois do 
desaparecimento dos dois entes queridos que tanto a enchiam45. 

Lê muito e escreve bastante para aliviar o sofrimento interior. Escreve 
sobre a sua disposição mímica, sobre pequenos faits divers e os grandes 
temas da actualidade. 

Quais os acontecimentos, a que me deixei de referir, desde que iniciei este 3" 
maço de memorias e Diario, e de que me lembro ainda? Laval com o 
governo da França nas mãos, a concorrer ainda mais para a destruição 
completa daquela malfadada nação; a ocupação de Madagascar pelos ingle- 
ses; e diminuição do esforço japones nas aguas da Australia; o bombardea- 
mento enigmatico (e por certo extemporaneo) das ilhas que constituem o 
Japão; o avanço dos japoneses na Birmania; a falencia da missão Cripps na 
i n d i ~ i ~ ~ .  

Retomados os comentários à conjuntura de guerra, deparamos, logo a 15 
de Maio de 1942, com uma comparação interessante. Para Norton de Matos a 
história parecia ter-se repetido e, de novo, se impunha a Portugal o dever 
(vantajoso) de respeitar a velha aliança luso-inglesa. Mas o Estado Novo 
amolecera o «brio e a coragem» portuguesas, iludindo a Nação com a pers- 
pectiva de «paz e vida folgada» em tempo de guerra. Perigosas ilusões: a neu- 
tralidade de Portugal era um logro, «traía» um ancestral compromisso e fra- 
gilizava os interesses coloniais, sobretudo, em África: 

44 A.N.M. -[Fragmento do 2" Maço], Memórias e Diário. 
45 A.N.M. -Melnórias e Diário. 3"maço. Iniciado em I de Abril de 1942. Terminado a l i  30 

de Agosro de 1942, fl. 1. 

Ibidem. fl. 7. 
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Russia não tem sido, não é, e angustiosamente penso que não será (oxalá me 
engane) ajudada directa e indirectamente como o devia ser. A grande 
batalha, que se vai travar este ano no solo russo, já se iniciou ha 15 dias. 
Qual a acção dos Estados Unidos e da Inglaterra para ajudar eficazmente os 
russos a resistir e a lançar os intrusos fora do seu solo48. 

Apesar de anti-comunista convicto, Norton de Matos pretendia, na quali- 
dade de observador atento da guerra total em curso e de adversário das 
«potências do eixo», que os Aliados ajudassem Estaline a repelir os alemães, 
ou seja, que investissem em todas as frentes. Porquê? Por recear a detrota 
russa, de trágicas consequências para a almejada vitória aliada, por julgar 
possível - de novo; o seu humanismo utópico - a «conversão» progressiva e 
pedagógica (através das «boas acções» dos Aliados) dos russos aos valores 
essenciais da «civilização ocidental», por se ter convencido que a dificíiima 
salvação da Europa passava pela união táctica de ingleses, americanos, fran- 
ceses, mssos... - uma «Santa Aliança» contra a acção destruidora da Alema- 
nha e dos seus parceiros - e pelo efeito de «uma grande força espiritual», que 
não sabia donde pudesse vir, nem explica em que consistia: 

Não parece que o enviado Hess de Hitler está exercendo na Inglaterra uma 
acção catalitica, cujo efeito é desviar a guerra da Europa e do norte de Africa 
e atira-la definitivamente e exclusivamente para a Russia e para o Extremo 
Oriente? Não se continua a dizer que o perigo da civilisação está nos 
amarelos (japoneses e chineses) e nos russos semi-asiáticos? E. se assim é, 
como tantos e tantos europeus, mais ou menos instintivamente sentem, 
europeus e os seus descendentes americanos, o que ha a fazer a não ser ir 
deixando cair a Guerra na Europa, não a deixar entrar na America e unir 
todas as raças europeias no combate ao perigo que está correndo a civilisa- 
çio ocidental? Seria uma questão apenas de partilhar e equilibrar hegemo- 
nias de modo que a partilha e o equilibrio pudesse durar pelo menos um 
seculo. 
A partilha seria entre tres apenas: -A Inglaterra, a Alemanha, a America do 
Norte. O testo seriam satelites. 
Sei que ha muita gente que pensa isto e que quer isto. Mas os que o pensam 
e os que o querem estão, a meu ver, a revelar falta de vitalidade e de força e 
a caminharem para o abismo onde desaparecerão sob a tremenda acção de 
vitalidades e de forças incomparavelmente maiores do que as suas. 
Como se vê, continuo a pensar que a Europa desaparecerá em consequencia 
de tres actos ou factos: o primeiro, que já se deu, é a convulsão causada pelo 
imperialismo alemão que enfraqueceu, quasi destruiu o organismo europeu; 
o segundo será a invasão dos russos europeus; o terceiro e ultimo a invasão 
dos russos mongólicos e dos restantes amarelos. Só uma grande força espiri- 
tual poderá salvar a Europa. Não sei donde venha; mas ainda confio nela. 
Está claro que quando digo Europa digo América, porque a América é uma 
parte integrante da Europa49. 

48 Ibidem, fls. 11-12. 

49 Ibidem, fls. 13-14. 
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A 16 de Maio de 1942 mostra-se animado com a releitura da «proclama- 
ção de Estaline no 1' de Maio» e com informações sobre o crescente apoio 
aliado aos russos: 

Pouco valor tem. -O «exercito vermelho» combate pela libertação da Patria. 
A Russia está unida á Inglaterra aos Estados Unidos por laços de amizade e 
por amor comum da liberdade e pelo mesmo desejo de libertar o mundo do 
«hitlerismo». Estes paises estão dando á Rússia uma assistencia militar cada 
vez maior. A Rússia não tem a intenção de ocupar outros paises de subjugar 
outros povos. A guerra que a Russia está fazendo é uma guerra justa. 
Termina [Estaline] dizendo: «Sob a invencivel bandeira do Grande Lenine, 
avante para a vitoria». E é esta a única nota bolchevista de toda a proclama- 
ção5o. 

Mas esta complacência e generosa solidariedade para com a Rússia não o 
impede de escrever na mesma folha o seguinte: 

Esta manhã vejo a noticia de um desses discursos pronunciado pelo Dr. 
Amaral Pyrrait5I, que não sei quem é, unico dos que até hoje atacou o 
comunismo pelo seu lado fraco, isto é, mostrando que o comunismo ou o 
bolchevismo russo actual é e continua a ser, apesar da guerra, um regime de 
ditadura, autoritario, tiranico, desprovido das mais elementares liberdades 
individuais, civicas e sociais e totalitario, como poucos. Sob este ponto de 
vista faça o diabo a escolha entre o fascismo, o nazismo e o bolchevismo. 
Sob estes pontos de vista o bolchevismo é superior aos dois primeiros regi- 
meS2. 

Um artigo - This is TOSO'S Empire dream - do Daily Herald de 20 de 
Maio de 1942 serve a Norton de Matos, entretanto, de pretexto para contra- 
por e rever hipotéticos cenários sobre a evolução e o desfecho da guerra, 
previsto por ele para finais de 1944: 

A concepção social dps amarelos baseia-se na existencia de escravos que só 
poderá encontrar na Africa. 
Os russos estão a proceder com alma, mas ainda é cedo para tirar conclu- 
sões. 
Quando rebentou a guerra disse eu que ela duraria cinco anos, baseando-me 
na experiencia da Grande Guerra. A Alemanha teria de bater a França e a 
Belgica que resistiriam, pensava eu, até que a Inglaterra se preparasse mili- 
tarmente e que os Estados Unidos entrassem na contenda. Como a Alema- 

50 Ibidem, fl. 18. 
51 Palestra proferida ao microfone da Emissora Nacional, da série «A Legiáo e o cornu- 

nisrno», versando o tema «O miro da emancipação do I)?-oletariado e os liberdades polí- 
ricas na Russia corniinistan. (Recorte na fl. 19, 3' maço). Refira-se que Amaral Pyrrait foi 
um dos nacionais-sindicalistas de Roláo Preto, como se pode ver em PINTO, António 
Costa -Os Camisas azuis. Ideologia, elites e movimentos fascistas em Porrugal, 1914- 
-1945. Lisboa, Editorial Estampa, 1994. 

52 Ibidem, fl. 18. 
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nha tinha a seu lado a Russia a vitoria seria mais difícil para o grupo da 
França e Anglo-saxões. A Italia manter-se-ia neutra1 a troco de promessas e 
compromissos da França e da Inglaterra e de vantagens económicas 
proporcionadas pelos Estados Unidos. Em fins de 1944 a Alemanha confes- 
sar-se-ia mais uma vez vencida. 
Tudo se alterou, dando-se o imprevisto que foi a tremenda derrota da 
França. Foram para mim horas angustiosas. Tudo vi perdido ... Dunquerque 
mostrou-me, porém, que nem Hitler era um Napoleão, nem a Alemanha 
tinha a força e a audacia que a sua vitoria sobre a França me fez supor, e as 
esperanças no triunco da Inglaterra renasceram, apesar do rumo da Patria e 
de a Russia continuar ao lado da Alemanha. Nos Estados Unidos principiava 
a recear-se uma Alemanha e uma Russia triunfantes. Calculci então que a 
America entraria na guerra em fins de 1942 e que dois anos depois a vitoria 
seria dos anglo-saxões. Os mesmos 5 anos portanto. Mas tudo se alterou 
ainda. Hitler via que a vitoria que julgava certa, teria de ser repartida entre a 
Alemanha e a Rússia. Desorientado pela fácil derrota da França, quiz afastar 
a Rússia e o Japão, para vir a ter completo domínio sobre a Europa, a Asia, o 
Pacifico, o Indico e a África com a maior parte do Atlântico. Principiou pela 
Rússia, mas ao ataque á Rússia não correspondeu a imediata entrada da 
América na guerra contra a Alemanha. A Inglaterra, que muito concorreu 
com supremo engenho para que o conflito ou a separação se desse entre a 
Rússia e a Alemanha, viu bem a questão e os Estados Unidos só a viram, 
ainda que não inteiramente, apoz a atitude do Japão. Mas nesta nova fase da 
situação ainda a guerra não poderia durar menos de 5 anos. Para que a 
Russia enfraquecesse a fundo a Alemanha carecia de se ir até ao fim de 
1942. Os E.U. entrariam então na guerra e dois anos depois os alemães 
confessar-se-iam vencidos. 
Mas outra fase se produsiu. A Alemanha assustada pela enorme vitalidade 
da Rússia, desistiu de aniquilar o Japão e chamou-o para o seu lado, 
comprometendo-se a respeitar a sua expansão á custa dos russos, dos 
ingleses e dos americanos. Depois se veria ... O Japão declarou guerra aos 
E.U., a América entrou no conflito é a fase actual. A posição da Inglaterra 
melhorou consideravelmente, mas ainda que tudo continua como está agora, 
não vejo que a contenda se possa resolver antes do fim de 1944. 
Falta outra fase que deve estar a dar-se breve: - é  o rebentar da guerra entre 
o Japão e a Rússia. Nessa altura os E.U. deverão fazer o esforço máximo 
para que a guerra termine na data que venho indicando: - fins de 1944. 
O México acaba de declarar guerra á Alemanha. Esta atitude de uma das 
repúblicas sul americanas pode trazer dentro de si consequencias mais 
importantes do que talvez se imagine. Evidentemente os Estados Unidos 
estão pensando na mobilisação nmilitar integral de todo o Continente 
americano. Ora as nações que o compõem não poderão fazer a mohilisações 
desta natureza sem estarem em guerra. Veja-se como no México se está já a 
falar de pôr em pé de guerra 1 milhão de homens53. 

53 Ibidem, fls. 23-28 
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As notícias vindas da frente leste, em Maio, não eram muito bons e Norton 
de Matos dá conta disso mesmo na continuação das suas Memórias e Diário. 
Mas a 4 de Junho de 1942 escreve: «O fim de Maio e estes p~imeiros  de 
Junho vieram animar-me consideravelmente no que respeita á marcha da 
guerra*. E acrescenta: 

Foram sem dúvida maus dias para a Alemanha. A batalha de Carcóvia teve 
para Hitler as seguintes consequências: 
1" Nada ganhou estrategicamente, ficando na mesma posição em que se 
encontrava entre Dnieper e o Douetz; 
2" Perdeu muitos combatentes, por morte e Ferimentos, e muito material e 
ficou impossibilitada de tentar, desde já, a ofensiva ao longo do Cáucaso; 
3' Produziu mais uma vez na Alemanha a impressão de que será impossível 
vencer os russos, empurrando-os para além do Volga e abrindo caminho 
para a Índia. 
4' Destruiu um dos desejos dos críticos militares e do povo alemão, que era o 
de uma ofensiva violenta e rapidamente progressiva para leste, iniciada 
muito antes da data de 1941, isto é, 22 de Junho. 
5" A imobilisação, que já dura há dias, e que certamente está desanimando 
os alemães. 
Os ataques em massa Feitos pela aviação inglesa sobre Colónia e Essen 
nestes últimos dias, os seus resultados e a impossibilidade de os alemães os 
repelirem, constitniram fundo golpe no prestígio alemão e deprimiram 
consideravelmente a Alemanha. 
Finalmente a Facilidade com que foi repelida a ofensiva de Rommel na 
Cirenaica até esta data, constitui também um factor importante do abatimen- 
to alemão. [...I 
O atentado contra a vida de Haydrich, 2" comandante da Gestapo, outros 
atentados contra alemães, e as brutais e históricas represálias dos conquista- 
dores - estão criando á Alemanha nos territórios ocupados uma situação de 
ódio que está também concorrendo para o seu abatimentos4. 

Perante um quadro mais animador para os Aliados, Norton de Matos não 
poupa uma crítica directa aos seus compatriotas germanófilos: 

Entre nós temos o grupo funesto e deletério dos Alfredos Pimentas [que] 
continuam a dizer que «Confiam em Deus que o punho de Ferro da 
Germánia será vencedora e a fazer a maior propaganda a Favor da Alema- 
nha, passando pelos olhos dos portugueses fanatisados, alucinados e viciados 
por mais de 30 anos de propaganda religioso-jesuítica e anti-democrática, o 
espantalho do comunismo. 
Que Ihes importa a eles, discipulos dos jesuitas que ha tantas desenas de 
anos (desde Pombal) juraram o desaparecimento de Portugal, que a nossa 
Pátria deixe de existir como consequência Fatal da vitória alemã. O que é 
essencial para eles é que aqui, em Portugal, se não restabeleça mais o regime 

54 Ibidem, fls. 36-38. 
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democrático-parlamentar, e [se] a única maneira de conseguir isso for o 
desaparecimento de Portugal, que Portugal desapareça55. 

Mais adiante, metido entre as folhas azuladas, numeradas e manuscritas a 
tinta permanente, está um documento dactiloscrito e policopiado (duas folhas 
agrafadas), contendo o texto Hongrie, Roumanie de Raymond Offroy. Norton 
de Matos escreveu no topo da primeira folha: 

Madrugada de 2 de Junho de 1942. 
As dificuldades serão tremendas, apoz a vitória das Nações Unidas. Como 
encontrar a fórmula que de vez acabe com as rivalidades nos Balcans. Mas é 
necessário encontrá-Ia56, 

E a meio da folha seguinte, por cima das Nouvelles de France, lê-se este 
brevíssimo comentário: «A Alemanha está cada vez mais cercada por um cír- 
culo de ódiosn5'. Consequência, aliás, inevitável, porque, como deixou escrito 
numa «noite de insóniw> - «Algés, 26 de Junho de 1942~:  

[...I tenho a impressão de que mais uma vez estão em jogo lutas de 
«ambições de domínio universal». 
Tomaram essas ambições a forma de «novas ordens», de «novas organiza- 
ções mundiais». 
Em primeiro lugar a Alemanha, a que mais nos repugna, e a que nada 
poderá fazer, porque assenta o seu plano de Nova Ordem universal em 
noções que a consciência humana há muito repeliu. - A «raça eleita» e o 
resto da humanidade, ainda que feliz, conformada e com vida moderada- 
mente confortável a trabalhar para ela. A continuação, portanto, da explo- 
ração do trabalho humano por um limitado grupo de escolhidos. Para manter 
esta exploração, base fundamental da nova organisação, uma religião que vá 
buscar ao passado, evidentemente sem os mínimos pontos de contacto com a 
cristã, uma força armada formidável, constituindo uma tirania totalitária 
que não permita as menores manifestações de liberdade individual e 
colectiva: - a submissão integral, a vida impossível de se viver e, como 
consequência, a revolta universals8. 

Os comentários, da mais diversa ordem - política e economia internas, 
recordações do tempo em que foi Alto Cqmissário em Angola, etc. -, suce- 
dem-se, mesmo em cartas para terceiros. E, aliás, o caso curioso da missiva 
para Norberto Gonzaga, datada de 18 de Junho de 1942 e escrita a tinta azul, 
em seis pequenas folhas com bordadura negra (papel de luto), onde sustenta 
que a guerra tinha uma forte matriz económico-social: 

55 Ibidem, fls. 38-39. 
56 Ibidem, Hongrie, Rorrmanie, p. 1 .  

57 Ibidem, p. 2.  
58 Ibidem, p. 1-3. 
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Em todo o mundo a pequena minoria, fortemente organisada dos explorado- 
res, a confundir propositadamente patriotismos, nacionalismos e vitórias 
com os interesses internacionais da continuacão da oreanisacio caoitalista. e - 
a grande maioria dos explorados a exigir reformas sociais e económicas 
como condiçio «sine qua non» para combater, - é o espectaculo a que se 
assiste, projectado no quadro alucinante dos bombardeamentos, dos comba- 
tes dos tanques, do morticinio e carnificinas constantes, dos fusilamentos de 
reféns, dos massacres e destruições. 
Assinalar, rejeitar este dualismo, este embate de duas forças sociais opostas e 
combaterem-se em plena guerra nos parlamentos, nas associações operárias, 
nos organismos financeiros, na imprensa e nas igrejas, com golpes 
incruentos mas mais fundos do que os vibrados pelos exércitos na terra, no 
mar e no ar, constituiria a obra que seria necessário principiar a escrever 
desde já. 
E de ver o cuidado como na Inglaterra e nos Estados Unidos se conservam 
os baluartes da organização capitalista. São os capitalistas que estão a 
organizar a guerra, baseando-a numa indústria colossal que os povos estão 
sustentando e pagando com as suas economias acumuladas,.com o seu 
sangue nos campos de batalha, com o suor dos seus corpos nas fábricas, nas 
oficinas e nas terras de cultivo. E o mesmo se dá na Alemanha e no Japão, 
com mais brutalidade porém. 
Por outro lado esses trabalhadores procuram tirar desse colossal regime de 
trabalho as maiores vantagens e os chefes supremos, Hitler, Roosevelt, 
Churchil, reconhecem que teem de se colocar ao seu lado. Naturalmente é 
nos paises liberais onde as vitórias dos desprovidos se tornam mais 
notáveis59. 

Os  dias sucedem-se e também os comentários, os recortes, as cartas e 
várias outras peças informativas. A primeira página do Diário de Notícias, 
de 26 de Junho de 1942, com uma foto de Salazar e em letras garrafais: «Um 
discurso do chefe do Governo» (pronunciado, no dia anterior, ao microfone 
da Emissora Nacional))); o no 108 do Boletim Político da Legação da Alema- 
nha em Lisboa, datado de 27 de Junho, ocupando-se por inteiro $0 Discurso 
do Dr. Oliveira Salazar; e o exemplar do The Times (27 de Junho), contendo 
artigo - The Anglo-Soviet Pact. Dr. Salazar's misgivings - do correspon- 
dente em Lisboa - precedem a folha 72: 

27 de Junho de 1942 
Li o primeiro efeito de que tomo conhecimento do discurso do Presidente do 
Conselho. 
Junto o discurso de Salazar. Sinto-me com pouca disposição para o comentar 
[colado na margem esquerda, um recorte do Diário de Notícias - O discirrso 
de Salazar apreciado em Berlim, onde se manifestou o agrado do Governo 
do Reich]. 

59 Ibidem, Carta para Norberro Gonzaga, o. 4 da fl. 2-p.4 da fl. 3. 
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As notícias da guerra mostram vantagens para os alemães na Rússiam. 

Tais vantagens vão preocupar Norton de Matos nas semanas seguintes: 

Algés, 16 de Julho de 1942 
A formidável ofensiva que os alemães estão fasendo sobre o Don e a conti- 
nua retirada Russa estão-me preocupando muito. Bem sei que a retirada 
geral tem na Rússia dado bons resultados: -deu-os no tempo de Napoleão e 
deu-os no ano passado. Mas será assim agora. Não conseguirão os alemães 
com o seu avanço cortar o abastecimento de petróleo á Rússia central e do 
Norte, ocupar a região petrolifera, separar a Rússia da Pérsia e, portanto, da 
base de abastecimentos e de possível auxílio que os anglo-americanos estão 
constituindo no Iraque e na Pérsia e avançar para leste para dar a mão ao 
Japão? São as intermgações cr~ciantes~~.  

Em finais de Julho, Norton de Matos está muito mais apreensivo, o que se 
compreende, porque nesses meados de 1942 o resultado final do conflito 
parecia continuar a favorecer os alemães. Viviam-se momentos decisivos, que 
as últimas folhas do terceiro maço das Memórias e Diário testemunham de 
forma lapidar, como se vê pelo seguinte desabafo, escrito em Algés, a 30  de 
Agosto: 

Estou mais animado com o aspecto que a guerra vai tomando. O que escrevi 
neste diario de 1 de Abril para cá, mostra bem a minha ansiedade neste 
período de 5 meses". 

A 3 de Fevereiro de 1943 começa logo por registar, nas folhas do quarto 
maço, o seguinte: 

Agora que se conhecem todos os detalhes da manobra russa que envolveu 
320.000 alemães e romenos em Stalinegrado e que os massacrou quasi por 
inteiro aprisionando o resto, depois de terem recusado a rendição que a 
Rússia !hes propos, vê-se bem a enorme derrota que a Alemanha acaba de 
sofrer. E destas derrotas que são o início da derrota 

Renascia a esperança de uma vitória aliada e, em 20 de Março de 1943, 
Norton de Matos mantém-se atento à situação no Norte de Africa, ùescon- 
fiando, ao mesmo tempo, de mais alguma «surpresa» alemã na Europa: 

O mundo está á espera do resultado da batalha da Tunísia. O bocado que 
falta ainda deve ser difícil de roer, se é certo estarem no terreno 180.000 
alemães e 70.000 italianos. Mas não tendo aviação, com as bases de «revi- 
taillementn quasi completamente cortadas, será um sacrifício inútil a sua 

m Ibidem, fl. 72. 
61 Ibidem, fl. 91. 
62 Ibidem, fl. 130. 
63 A.N.M. -Memórias e Diário. 4"rnaço. De 31 de Agosto de 1942 a 22 d'rlbril de 1943, fl. 

152. 
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resistência a não ser que tenha em muito ganharem-se mais alguns dias por 
parte dos alemães, para melhor organizarem a defesa do campo 
entrincheirado que souberam erguer na Europa@. 

A 8 de Maio de 1943 - início do quinto maço - emite a sua opinião de 
militar e estratega sobre o estado da campanha militar na Tunísia: 

A dolorosa e deprimente impressão que, em todos que, como eu, são anti- 
-germânicos, estava causando o arrastar da campanha da Tunisia (iniciada 
ha 6 meses) foi varrida das almas e compensada pela admirável acção 
militar, reveladora de uma perfeita organisação e de um completo entendi- 
mento entre os combatentes ingleses, americanos e franceses [...]. A campa- 
nha pode considerar-se terminada, pois poucos dias serão apenas necessários 
para limpar toda a Tunísia de alemães e  italiano^^^. 

A 29 de Junho, em Ponte de Lima, confessa-se «cansado», «sem forças» 
para «escrever neste Diário», mas mesmo assim está vigilante e com os olhos 
fixos nos acontecimentos mundiais: «Nada me fazem prever os jornais 
ingleses que leio, com respeito á criação de novas frentes. O mundo espera 
ansiosamente grandes acontecimentos~~~. 

E a 6 de Julho, ainda na sua casa de Ponte do Lima, comenta: 

Nesta guerra, em que todo o mundo está envolvido, continua a fazer-se a 
acumulação de material de guerra, a organizar-se a resistência contra os 
ataques das três armas, resistência ofensiva e defensiva, a prepararem-se os 
golpes decisivos e a tomarem-se no universo inteiro as medidas contra 
fomes, epidemias e miséria de toda a espécie que tão prolongado estado de 
luta faz grassar. O esforço humano que se está fazendo é gigantesco, mas 
tem-se a sensação de que há uma calmaria que nem sequer é perturbada 
pelas notícias dos bombardeamentos sobre a Alemanha e a Itália. 
Uma cousa julgo notar, porém, - é que todos estão cansados da guerra e 
todos a procuram fazer cessar rapidamente, seja qual for o meio. 
Sob o ponto de vista militar está a chegar-se à perfeição táctica, resultante do 
harmonico e completo aproveitamento das três armas em cada acção. Sem 
isto não poderia haver a vitória e a derrota c~rrespondente~~. 

Note-se que, apesar de se sentir cansado e pouco disposto à escrita 
diarística, Norton de Matos mantém a sua colaboração esporádica na impren- 
sa. Só no jornal República foram publicados, durante o mês de Junho, três 
artigos, versando o conflito mundial e o modo de «conquistar a paz». Nas 

@ Ibidem, fl. 237. 

65 A.N.M. -Memúrias e Diário. 5" rnaço. De 29 dXbril de I943 a 18 d'outubro de 1943. 
«Interrompi este Diáiio na data acima em virtude da doença e falecimento de meu irmão. 
Ainda não iniciei outro volume. Envelheci muito neste mez e meio. 11 Algés, 29 de 
Novembro de 1943», fl. 6. 

6 Ibidem, fl. 17. 
67 Ibidem, fi. 18. 
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Memór-ias e Diário lamenta os cortes da censura no artigo Problemas, a 
deturpação de sentido num outro e a controvérsia gerada pelo terceiro, que 
não teria «caído bem nos meios republicanos, que não poderia ter sido bem 
visto pelos ingleses, que não era oportuno, etc, etc, etc.». As críticas respon- 
deu: «Deixei correr»! 

Não podia, porém, ficar indiferente L boas notícias que vinham das zonas 
de guerra. O registo de 26 de Julho revela a sua íntima satisfação pelos 
últimos acontecimentos: 

Estava hontem nos Arcos em casa de meu irmão Tomaz, quando, pelas 23h 
10m, a B.B.C. pela emissão espanhola deu a notícia que Mussolini deixára 
de ser o ditador da Itália. Primeira ditadura que cai. Cheguei a perder as 
esperanças, em face da minha idade e das minhas doenças, de ver ruir o 
totalitarismo no mundo. Agora tenho esperanças de ver cair e desaparecer as 
outras  ditadura^^^. 

E a 1 de Agosto, sempre no seu «posto de obsemação» de Ponte do Lima, 
escreve: 

Do «Semiço de Informações» que a Legação da Alemanha em Lisboa, regu- 
larmente me manda, junto o Boletim Político de 28 de Julho p.p. e sublinho 
as últimas palavras que Hitler não deveria gostar muito de ler. 
A campanha da Sicilia deve estar terminada dentro de 10 dias e creio que 
antes disso os aliados desembarcarão em qualquer outro ponto da terra firme . . 
italiana. 
Faz hoje uma semana que Mussolini caiu. Creio que os aliados estão per- 
dendo tempo6'. 

O boletim que Norton de Matos refere não se encontra dentro do quinto 
maço, mas há outros. Referimo-nos aos nm 473, 474 e 476 do Boletim Polí- 
tico alemão, relativos à capitulação do Governo italiano de Badoglio e aos 
acontecimentos imediatos. Norton de Matos redigiu comentários nas margens 
da primeira página desses três exemplares: 

w31 
A «sociedade» desfez-se e um dos antigos sócios principia a insultar o outro. 
É natural que amanhã a Itália principie a insultar a Alemanha. 
A Itália, levada por Mussolini, praticou a tremenda falta, falta contra a natu- 
reza, de se aliar á Alemanha; a Alemanha por sua vez praticou o grande erro 
de se aliar à Itália. 
Foi o jogo das ambições que levou as duas nações a darem estes errados e 
fatais passos contra a natureza das cousas. Agora lá se avenham. A Alema- 
nha se não estivesse já derrotada, como realmente está, tinha por dever 
mandar um ou dois milhões de homens para a Itália para proteger a sua 
aliada. A Itália viu-se entre a fraqueza manifesta do seu aliado e o poderio 

68 Ibidem, fl. 27. 
69 Ibidem, fl. 31. 
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dos anglo-americanos. A Itália agora só se salvará redimindo os seus erros, 
batendo-se heroicamente ao lado dos aliados, e sob o seu comando supremo, 
contra os alemães. Algés, 10-IX-43. 
i4741 
Os alemães esquecem que a politica internacional da Itália e as atitudes do 
governo de Mussolini, antes e depois da guerra, representavam apenas uma 
liga de chefes totalitários, destinada a fazer regressar o mundo a uma época 
semelhante á da Idade Média, com a perda completa da liberdade individual 
e pública, e de maneira alguma o sentir e o querer do povo italiano. A alian- 
ça com a Alemanha e a guerra contra a Inglaterra foi sempre impopular: - 
foi uma guerra fascista e nunca uma guerra italiana. Quanto i atitude para 
com a Alemanha do Rei de Itália e de Bagdolio é-me ela inteiramente indi- 
ferente e limito-me a dizer que tão bons são uns como os outros. Algés, 11- 
-1X-43. 
i4761 
Se isto é verdade [«A última fase da traiçzo de Vitor Manuel e de Badoglio~ 
-título do boletim], e talvez seja pelo menos em parte, só me resta dizer que 
não há considerações de ordem alguma que possam obrigar uma nação a 
desempenhar tão baixo e tão indigno papel. Algés, 14-IX-4370. 

O amùstício imposto aos italianos suscitou em Norton de Matos um desejo 
acrescido de comentar o desenvolvimento das operações militares, favoráveis 
cada vez mais ao seu «bloco» predilecto. Acumulam-se, pois, em Setembro, 
detalhadas análises das notícias chegadas de todas as frentes ainda abertas. E 
a 24 de  Setembro redige oito páginas (mais um mapa - em Anexo), repetindo, 
no  essencial, a carta de 20, enviada ao coronel Pires Monteiro, e na qual 
apresentava o seu «modo de ver sobre os movimentos e procedimentos futuros 
dos alemães»: 

Os alemães já reconheceram que não podiam vencer. Os seus planos e os 
seus propósitos são impossíveis de realisar: - devem a estas horas vê-lo 
claramente. Mas se nesta altura pedem a paz e aceitam a fórmula «rendição 
sem condições» estarão para sempre perdidos como nação de primeira 
ordem. Que fazer então? Procurar obter condições de paz que não quebrem a 
«unidade germinica». Só acontecimentos futuros poderão permitir a pos- 
sibilidade destas condições. Carecem pois os alemães de ganhar tempo pe- 
rante a inevitável derrota e de provocar, durante o tempo ganho, esses acon- 
tecimentos I...]. 
Estão em franca retirada da Rússia; o que se está passando na Itália é uma 
retirada; o abandono dos territórios banhados pelo Adriático e dos da Grécia; 
o abandono, que não tardará muito da Bulgária e da parte oriental da 
Ruménia; a cedência aos russos, perante o seu impetuoso avanço, da Polónia 
oriental, dos Estados Bálticos e da Finlgndia, são procedimentos e movimen- 
tos de retirada e de concentração. 
No esboço junto marco o que creio será, na primavera de 1944, o espaço de 

70 Ibidem, Boletins 473, 474 e 476 (entre a fl. 75 e 77) 
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concentração escolhido pelos alemães. Será ele constituído pelo território 
alemão, tendo a saída para o mar assegurada ao norte e precária no Adriá- 
tico; as esplanadas da fortaleza central do espaço do Grande Reich, serão, ao 
sul, a região alpina, parte pequena da costa mediterranea da França e peque- 
na parte do norte da Yugo-Slavia; a oeste a porção ocidental da França; a 
leste porções da Polónia e da Rumania, ocidentais. 
E dentro desse espaço combaterá ferozmente, por quanto tempo puder, 
cedendo terreno o menos possível, como féra em covil. Os seus habitantes e 
as suas reservas militares a viver a maior parte do tempo debaixo do chão e 
em cavernas cavadas no sub-solo se situarão também as suas fábricas de 
material de guerra de terra, do ar e do mar. Será uma vida terrível, mas que 
poderá durar muitos anos! 
E durante esses anos contarão os alemães sempre com dois acontecimentos 
principais: - o cansaço dos povos que os combatem; e as desinteligências 
entre esses povos. Bem sei que esse cansaço é uma arma de dois gumes, mas 
talvez fira menos os germânicos7'. 

Enganou-se quanto à duração do «cerco» à Alemanha, mas, numa anteci- 
pação de quase dois anos, conseguiu descrever, do ponto de vista táctico, as 
condições exactas de uma «rendição alemã» anunciada. 

Feita esta curiosa previsão e após uma pausa de quatro meses (de 18 de 
Outubro de 1943 a 8 de Março de 1944), retoma o comentário político-militar 
à evolução do conflito nas suas várias frentes. E para isso abre um novo maço 
- o sexto7= -, mais recheado que os anteriores de números completos de 
jornais ingleses e portugueses, além dos inevitáveis «boletins» da Legação da 
Alemanha e um ou outro da Embaixada Britânica. Não surpreende, também, 
que se tenha dado ao trabalho de recortar os pequenos mapas indicativos das 
operações militares, publicados na imprensa, de os colar nas folhas das 
Memórias e Diário e de Ihes apor considerações complementares. 

O sentido geral dos comentários produzidos, ao longo de 1944, corrobora 
a tese da «concentração alemã no seu covil» e da subsequente vantagem das 
forças aliadas, agora no papel de contra-atacantes. 

6. O fim da guerra 

E assim chegámos a 9 de Maio de 1945. Nesse dia, Norton de Matos 
estava em Algés, onde começou o sétimo e último maço com estas palavras: 

Em 7 do corrente a Alemanha declarou que se rendia incondicionalmente ás 
nações aliadas. Havia 5 anos e 8 meses que durava a guerra. 

7' Ibidem, fl. 87-91. 
72 A.N.M.  -Mei>iórias e Diário. 6"rnaço. De 8 de Março de 1944 afins de Agosto de 1944. 

«Deixei de escrever este Diário. Cansado pela redaçáo e publicação de 4 vols. de Memó- 
rias e início e preparaçzo do 5' vol. Só hoje, 9 de Maio de 1945, volto a abrir o 7" maço 
que não sei se poderá ter continuidade pois me sinto muito fatigado com a vida a sumir- 
-se e apesar disso cheio de afazeres e preocupações. Algés, 9-5-45, 
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No d ia  5, as forças alemãs do Noroeste da Alemanha, juntamente com os 
que ocupavam a Holanda e a Dinamarca, renderam-se ao 21" Grupo de 
Exércitos (Ingleses e Canadianos) do Comando do General Montgomery. 

E assim a primeira grande rendiçáo incondicional em massa do poder 
alemão fez-se a tropas inglesas. Não se deveria ter feito esta rendiçáo peran- 
te generais ingleses, americanos e russos? Parece-me que teria sido 

Esta observação marca o tom apreensivo do general, como, por exemplo, 
nos seguintes parágrafos: 

Quer tudo isto dizer que a rendiçáo da Alemanha não foi um acto de conjun- 
to, nacional. A nação não se rendeu, dirão eles amanhã. 
E como conseguiram isto, dividindo para a rendiçáo o seu exército em 
grupos diversos, e fazendo com que vários generais alemães fizessem as 
entregas parciais? Porque não existiu o comando único entre os 4 aliados da 
Europa ou pelo menos uma apertada ligação das operações. 

A unidade das nações aliadas não foi possível na Guerra e menos possível o 
ser6 na paz74. 

Na hora da vitória sobre a Alemanha, Norton de Matos, lúcido e experien- 
te, entreabre as portas do futuro próximo sem grande optimismo - a desunião 
natural dos vencedores era um claro sinal de fraqueza, passível de ser apro- 
veitado por novos adversários. E, assim sendo, receava que tardasse o abraço 
duradouro da Paz universal. 

Mas como a hora, apesar de tudo, era de regozijo não podiam ficar esque- 
cidas as manifestações populares pela vitória aliada. Em Portugal também as 
houve: 

O país provou com as manifestações que fez para celebrar a derrota da 
Alemanha que não era na sua quasi totalidade fascista. Havia sem dúvida 
nas manifestações feitas, a animá-las, a esperança de que baquearia entre 
nós o regime totalitário. Mas não foram levadas a cabo essas manifestações 
de modo que revelaram a existência de força e de organização. 
Estas duas circunst$ncias indispensáveis para triunfar estão, continuam a 
estar, nas mãos dos fascistas portugue~es~~. 

Um pouco mais adiante, narra um episódio ocorrido no dia 28 de Maio, 
durante uma visita oficial a uma bateria anti-aérea, e marcado pelo choque de 
opiniões entre o Ministro da Guerra Santos Costa e o próprio Salazar. Norton 
de Matos conclui certeiro, que o Presidente do Conselho era assaz pragmático 
e, por isso, começava a dar sinais de distância em relação aos gennanófilos 
que lhe estavam próximo: 

73 A.N.M. -Memórias e Diário. 7"maço. 9 de  Março de 1945 a,.., fl. 1 
74 Ibidem, fl. 3. 
75 Ibidem. 
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Creio que o germanofilismo que Santos Costa conserva intacto e que a Sala- 
zar deixou de interessar desde a derrota da Alemanha, que para os católicos 
era apenas considerada como um instrumento divino (como foi considerado 
noutros tempos Atila) para repor Roma na sua sempre ambicionada posição 
passada76. 

Consumada a derrota da Alemanha, Norton de Matos seguiu com a maior 
atenção o processo da partilha pelos Aliados e mostrou-se animado. Estava 
em Ponte do Lima, dia 26 de Junho de 1945: 

Nestes dias que passaram rápidos muitos acontecimentos de carácter inter- 
nacional, que devem fazer esperar ao mundo dias melhores, se têem dado: 
a) A partilha da ocupação da Alemanha pelos quatro aliados fez-se com 
relativa facilidade e os estúpidos que não vêem a situaçgo em que a Rússia 
apoz a vitória ficou e que por essa razão esperavam que houvesse conflitos 
entre os quatro, provocados por aquela partilha, devem ter ficado espan- 
tados. 
A Rússia ergueu-se no mundo sem dúvida com muitos enigmas a envolvê-la, 
com mentalidade que por vezes nos espanta e aterra, mas, sem dúvida 
também, com um alto valor moral e espiritual, revelado em mil facetas do 
seu modo de ser actual, que deslumbra77. 

Norton de Matos fala de deslumbramento em 1945, mas em 1949, após ter 
desistido da candidatura à Presidência da República, não se cansará de con- 
denar o comunismo, rendido, entretanto, à lógica antagónica da «Guerra 
Fria». 

Complacente para com a União Soviética em 1945, mas duro e desconfia- 
do em relação Alemanha. E para ilustrar tão visceral anti-germanismo, 
bastam estas palavras, escritas em Algés, a 24 de Julho de 1945: 

Em Berlim estão reunidos os três maiorais. A Alemanha continua a ser, 
depois da derrota, o grande mal do mundo. [...I Domá-los e transformá-los 
na paz será bem mais dificil do que foi vencê-los e derrotá-los inteiramente 
na guerra78. 

A desconfiança e o temor de uma révanche alemã, o enigmático compor- 
tamento futuro da U.R.S.S. e a difícil situação sócio-económica das potências 
ocidentais inspiraram-lhe, em 1 de Setembro de 1945, uma nota mesclada de - 
esperança e de indeléveis dúvidas: 

Estou convencido que uma nova época se vai abrir para a Humanidade; mas 
atingirão os homens durante ela maior felicidade do que a que já tiveram? 
Há tanto caminho a andar...79. 

76 Ibidem, fls. 11. 
77 Ibidem, fls. 18-19. 
78 Ibidem, fl. 38. 
79 Ibidem, fl. 39. 
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Em textos avulsos posteriores, as reticências convertem-se em palavras 
claras: exorta a Mocidade a fazer, sem demora, a caminhada pelos amanhãs 
de um Mundo melhor. 

7. A maneira de conclusão 

Em primeiro lugar, julgámos ter deixado bem explícito que a origem ingle- 
sa, o ambiente liberal do meio familiar mais próximo, o círculo de amigos e 
de colegas da Universidade de Coimbra e da Escola do Exército e ainda as 
leituras avulsas, inclusivê de obras das bibliotecas do pai e do avô paterno, 
contribuiram para a extravasante anglofilia de Norton de Matos. E esta ati- 
tude emotiva e racional serviu, naturalmente e por força de circunstâncias 
externas, de base a um irreversível anti-gemanismo político-colonial. E o 
colonial imbrica-se nessas circunstâncias: membro da «geração de 90» - 
nacionalista, republicana e africanista - sofreu o Ultimatum de 1890, mas 
interpretou-o como consequência directa e nociva da presença da Alemanha 
na Africa Austral, e os posteriores acordos entre alemães e ingleses para 
eventual partilha das colónias portuguesas entendeu-os como mera iniciativa 
dos primeiros, julgando a Inglaterra para sempre comprometida, por uma 
secular aliança, com os interesses de Portugal. Dez anos na India e mais dois 
em Macau despertaram nele a «vocação» de colonialista e como tal se 
assumiu, visionando um «Portugal Maior» implicado no desenvolvimento 
económico-social das colónias. Por isso, aceitou e se empenhou nas funções 
de Governador Geral de Angola (1912-1915); por isso regressou ?I Metrópole 
para ajudar o Partido Democrático a derrubar a «ditadura gemanófila» - a 
expressão é dos seus correligionários - de Pimenta de Castro e por isso 
apoiou a participação de Portugal na frente europeia da Grande Guerra de 
1914-18, ao lado da Inglaterra e contra a Alemanha. 

Em segundo lugar, temos um «Diário» do «tempo de guerra» - porventura 
mais difícil de encontrar que os «Diários» de combatentes - pensado e escrito 
por um general reformado, residindo ora em Algés, ora em Ponte do Lima, e 
que se manteve atento e informado das diversas operações militares pelos jor- 
nais ingleses e portugueses, pelos boletins de propaganda dos dois blocos 
beligerantes e pela B.B.C. 

Em terceiro lugar, a análise historiográfica dos comentários pessoais - e 
de algum modo privados, mas destinados, desde o início, a tomarem-se 
públicos - ajuda, sem dúvida, a «reconstituir» a imagem que Norton de 
Matos pretendeu dar de si e do movimento oposicionista, bem como permite a 
sua posterior «desconstrução» quer no plano interno, quer no da confrontação 
política com o Estado Novo. 

Em quarto lugar, referimos o confronto de posições -de um lado Salazar e 
o Salazarismo, e do outro Norton de Matos e a Oposição republicana e 
democrático-socialista. A posição daqueles toca e confunde-se com a do 
general no ponto específico da defesa intransigente do ((Império Colonial» ou 
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da «Nação Una». Difere no resto. A neutralidade pragmática de Salazar, cujo 
coração estava mais com a Itália do Duce do que com a Alemanha nazi, e 
aderia por inteiro a uma Europa autoritária e corporativa sem Estados libe- 
rais, parlamentares e capitalistas, Norton de Matos opôs sempre uma aliadó- 
filia inequívoca e até exclusivista - «aliança única com a Inglaterra» -, dei- 
xando mesmo entender a sua adesão a uma nova participação de Portugal na 
I1 Guerra Mundial, porque isso mesmo era exigido pela defesa das colónias e 
dos princípios demoliberais e humanitários. 

Em quinto e último lugar, podemos generalizar a toda a Oposição republi- 
cana e democrático-socialista o anti-germanismo de Norton de Matos e 
parece-nos que a aliadófilia tocou todos os republicanos democratas. Em 
contrapartida, no interior do Estado Novo deparámos com posturas mais 
matizadas: por um lado, a maioria dos aliadófilos do regime não deu sinais 
públicos de adesão, ao nível interno, a uma eventual mudança política rumo 
ao parlamentarismo e só parece ter projectado simpatia pelos Aliados ao nível 
da política externa, além de que, durante o conflito, foram neutralizados pela 
linha oficial (atente-se no afastamento do ministro Armindo Monteiro e na 
discrição de Augusto de Vasconcelos); e, por outro, havia, claro está, a pers- 
pectiva dominante e defendida por Salazar - irredutível, porém, a um germa- 
nofilismo em stritu sensu -, para a qual preservar a todo o custo um Portugal 
anti-liberal, corporativo e anti-comunista numa Europa revigorada pela acção 
«profilática das potências do eixo». 
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Mapa (original colorido) sobre a situação militar em 1943 
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