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Afonso Celso (1860-1438), jornalista, romancis- 
ta, professor, republicano na monarquia e monarquista 
na república, presidente perpetuo do Instituto Históri- 
co e Geográfico Brasileiro, fillio do Visconde de Ouro 
Preto, pertenceu ao círcuio dos infelectriais que, no iní- 
cio da República brasileira, sonharam eili reabilitar o 
passado da ex-colônia portuguesa, pela defesa do cato- 
licisino e da "raga lusitana". Na sua obra "Por que me 

1 
ufano de nleti ,mtiitas vezes reeditada, faz O elo- 
gio do Brasil, pela natureza, pelo povo e pela história. 
As primeiras razões do ufanisino e~ucontrar-se-iam na 
base territorial. Um mundo qrre supera em iainanl?o a 

3 CELSO, Afonso P o ~ ~ r [ e  iiie tiffliro de Illdii pnis. Rio de Jaiieiio, 
Expiessão e Cul lun ,  1997. 
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presas têxteis: a introdução de inovaçóes tecnológicas e 
a adoção de un-i tratamento paternalista pam com seus 
empregados, Eram práticas que identificavam uma 
faceta peculiar de uma parcela do einpresariado indus- 
trial, que buscava conciliar o modeino com o tradicio- 
nal, ajustando-se à chamada "nioderiiização conser- 
vadora", característica do Brasil da Belle Époqrie. 

VIII 
Norton de  Matos, o B~as i l  e 

ns raízes do ynrníso - 
A constrt~gLio da colônin ideal 

e o ideal colonialist~z 

Quctrrfoí Norto~l de Mntos? 

Natural de Ponte de Lima, onde nasceu a 23 de 
março de 1867, José Mendes Ribeiro Nartoií de Matos, 
descende de tima família l-iuiguesa, insere-se lia forte 
tradição deluta à favor do liberalismo em Pori.uga1. Em 
1884, matricula-se no curso de Matemáhca cla Univer- 
sidade de Coimbra. Da passagem pela Academia de 
Coiinbsa, enke os anos letivos de 1884-85 e de 1857- 
88, ficou-lhe a recordação do confronto entre "polainas" 
(estudantes ricos) e "briosos" (os mais "pobres e mo- 
destos", aniinados por "idéias niveladoras"); as dife- 
renças de modos de pensar e de proceder entre os estu- 
dantes de Direito, de Medicina, de Matemática e de  
Teologia; a indiferenqa com que os lentes de Díieito en- 
caravam os estudantes de Matemática a propósito da 
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cadeira coiniim de  Economia Política ou ainda as leitii- 
ias extra-curiic~ilares, que iria111 iiifliiir bastante no seu 
qiiadro iiiental e ideológico: 

I'or-outro lado,j< iieçse leinpo [1884-18881 priiicipi- 
araiii a circular pela Acaiieinia follielossocialistas e 
noiii,dél<?s apreseiitava-se eiii ~ L ' S L I I I ~ ~ '  '0 Capital' 
deKarl Marx. Adqriiri-ose a siia leittiia levou-iiiea 
coniprar as obras de Proudlioii. Direi, a propósito, 
qiie do que li tio ineii teinpo deesludaiite e da Escola 
do Exército nada teve tanta inflriêiicia sobre iiiini 

I coino os livros de Pioudlion. 

Maicante seria, taiiili~iii, o peiíodo que se se- 
gurti i coiic1~1sTIo d o  ctirso de t)ficial do Estado Maior 
lia Escola do Exéicito, onde ingressara eii? outitbio de 
1888 e donde saili Alferes ein iioveinbro de 1890, iriari- 
leiido-se iiesse posto até 1892. Mas inais maicaiile e 
decisivo lia carreira profissioiial de Norton de  Matos 
foi sua pai tida para a Iiidia, lia primeira qtiiii~ena de 
jiinho de  1898, sendo iioineado, a 4 de agosto de 1898, 
pelo goveinador geral, general Joaqiiirn José Machado, 
diietor da Repart i~áo d e  Agriiiiensl~ia do Estado da 
índia, ciíada iiesse mesino dia por portaiia provincial 
n" 569 Começou, então, tim tiiocínio de  dez aiios no  
dotnínio d o  foinento colonial, preencliido pela execti- 
ção da triangiila~ão seciindária d o  terrilúrio e do ca- 

1 MAIOS, N Mwi i í i ins ,  p.74 vol I 

280 

dastro pi,edial, tural e uibai~o, tarefas aciiinuladas com 
várias inissões d e  estudo técnico-adininistrativo à Ín- 
dia inglesa, com outros serviços e inuitas comissões, 
coino a de  adii~inistrador das matas, diretor das obras 
públicas, membro do conselho 2 do goveriio etc O teste- 

munho da irmã, D, Rita , leva-nos a admitir que ao 
cabo de tão longa e intensa permanência nessas lon- 
ginqiiaç paragens d o  Iinpério, onde se pressentia ainda 
a "coiicepção gigantesca e perfeita de  Albuquerque"', 
Norton de  Matos descobriia uina paixão e iim desígnio 
- o estiido e a prática da  colotlizaçTIo iio niundo inoder- 
110. 

Regi-essado à Metrópole ein outubro de 1908, o 
capitão Norton de Matos seguiii, pouco depois, para 
Macau na qualidade de secretirio da missão diplonlh- 
tica presidida pelo General Joaquiin Macliado e desti- 
nada a tratar com a China os limites daqciele ierritóiio. 
Eiii meados d e  1910, estava de volta a Portugal e os 

2. Merece ser transcrito o seguiiite coinentArio de D. Rifa Norton de 
Maios: "Ncssndezerin de nrios~~nssndosrrn I i i d i n fo i~ ra i i i i en  i i r f l~ iêr ic inqi ie 
tcrie rin ~onrioçói7' de iirrrl i r r i i i o  o pnssoiio de,yroiidezn qiie rressr1s prii?igCiIs 
deisnirios c rrrrrito o iriipressioiroir, coriro rcucln erri cnrtns qirc iios esci-eveii, 
',i coriccpçóo gignritescn e pcfleitn de All?iiqiierqiie, coiisistiiirlo iin trniirfor- 
íiinçóo dopeqireito Porl i ignl r i i r i i igrnr~dc iiiip&io,giaçns2 siioexpniisóo pnrn 
n/i j i . icn cpnrn o Or ie i i fc ,  l ivrni ido-o ossiiir de coiistniitcs niiicoços. Coirieçori 
erlfóo ngeriiiirror i io sei, espírifon idein dn Nnçóo Lliin, dn LliiidndeNnciuiinl, 
iz.slrltnrlfe dnfiisóo í i i t ir im c coiriplefn, sob o poilto de r>isfn iiflciolinl, socinl, 
tcrr i for in le ecoiióitiico, de todnsns regiües l>ortiigiiesns pelo iriiriido estinllin- 
dns" (MATOS, RitaMendes NorLoii de. AFaniíiia Nortoii de Mattos. 
111: MATOS, op. cit.,p. 109). 
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dois anos seguintes seriam vividos na "caseriia": fez 
serviço no corpo do Estado Maior, serido por pouco tein- 
po Srrbchefe do mesmo na Divisão Militar sediada em 
Viseu. Sob a tutela pessoal do General Correia Barreto, 
então Miilistio da Guerra, passou, já como inajoi; a 
exercer o lugar de Chefe do Estado Maior ein Coiinbra. 
Data, tdmbéin, deste período a sua nomeação, por con- 
curso, para professor de Geodesia e Topografia do Ins- 
tituto Superior Técnico de Lisboa, donde será coinpul- 
sivamente afastado, a 16 de maio de 1935, por motivos 
poIíticos. 

Foi, de novo, curta esta estada inetropolitana. 
Ein abril de 1912 era nomeado governador geral de 
Angola e a 17 do mês seguinte era iniciado irinçoii na 
Loja "PAtria e Liberdade", no 332, de Lisboa (rito esco- 

3 4 
cês) , com o nome simbólico de "Daiitoii" , tendo-se 
coinprometido, no ato da iniciação, a "abolir 
efetivamente a escravatura". Parte para Luanda 110 

3. Lojafundada em Lisboa em 1911 por ti-riiisforinar;áo do triângiilo 
nu 149 de Beirolas e separou-se d o  Giaiide Orieiite Lusitaiio Unido 
.ein 1914, acompanhando a dissidêiicia d o  Supreino Consellio (CF. 
MARQUES,A. H. deoliveira. Diciorrdriodeiiinçoiinri~polfriyriesn, vol. 
2. Lisboa: Editorial Della, 1986, col. 1093; e sobre o Çtipreino Conse- 
lho cols. 1401-1402). 
4. Sobre este líder revoliicioiiária francês ver o siiióptico verbete 
Georges Jncques Danton 111: Novn Ei~ciclnpi'din Lnrorisse, vol. 7. Lisboa: 
Círcnlo de Leilores, 1997, p. 2173. Note-se que a escoilra destes iio- 
inessimbólicos implicavain não apeiias simpatia, mas alguina ideiiti- 
ficação ou desejo de  seguir o exemplo de  vida, obra ou açáo d o  no- 
meado escolliido. 

navio "Beira" a l0 de juiilio e ir2 permanecer aí, até 8 
de março de 1915, dia do regresso a Lisboa, após ter 
apresentado o pedido de deinissão e este ter sido aceito 
pelo Minish-o das Colônias, coronel de  Ei-igenharia 
TeófiIo José da Trindade, do Governo ditatorial Pimen- 
ta de Castro (28 de jai7eii.o a 14 de maio de 1915). 

Esses dois anos e cerca de nove meses em Atigo- 
Ia ficaidiain inarcados por itm vasto conjunto de medi- 
das e de iniciativas típicas do modelo fomentista, 
assiinilacio~iista e de~centralizador com que Norton de 
Matos defendeu a colonização. Eis alguns exeinplos. 
proinoveu a constru~ão acelerada de estradas, num total 
de 15.000 kin até 1915; criou a Companhia de Pesqtri- 
sas Mineiras de Angola, que deu origem i futura Com- 
panhia de Diainaiites; fundou a cidade do I-Iuai~~bo 
(Nova Lisboa); criou as escolas "Rita Norton de Ma- 
tos", para a forinação das raparigas indígenas; niati- 
dou  faze^; em Luanda, tlm parque miinicipal, isentou 
de imposto de exportação o milho cultivado ein Ango- 
la; proibiu a venda de bebidas alcoólicas aos trabalha- 
dores iiidigenas; publicou o Regulamento das Circuns- 
criyões Administrativas da Província; tornou extensiva 
a assistência médica às aldeias iildígeiias; e viveu in- 
tensamente os efeitos imediatos da Grande Guerra, ini- 
ciada a 28 de julho de 1914, ria África Aristral e, em 
concreto, no Sul de Angola, que será invadido pelos 
alemães, travando-se a 18 de dezeinbro o combate de 
Naulila e a retirada dos portugueses, coinandados por 
Alves R0çadas.A propósito destes aconteciinentos,jitn- 
 to^^ muitos docuinentos e deixou muitas páginas escri- 



tas ein artigos de  jornal, no  Di-a'rio (iiiédito) e Ilas Me- 
mórias (voluines publicados e riiéditos), inas o que inte- 
ressa já aqui ressaltar são os seus seiitiineiitos anglófilos 
e aiitigermânicos, ainaduiecidos pelas interpoladas 
ameaças anglo-alemãs à irifegridade d o  domínio colo- 
niaI português e expiessos, por  exeinplo, iieste pedaço 
d e  prosa meinorialista: 

, - Iiiilia, por todas estas razões, de iemiiliecer que o 
aparecimelito da Alemanha rio continenteafiicaiio 
nos estava cliaiido uina situacão cheia de mal eti- 
teiididos entre nós e a Inglaterra, ede giaiides peii- 
gos. O iiieu caiafio de Iioiiiem, de português e de 
aliado sentia-se pofundnmeitte ferido com o que se 
passara eiii 1898, que iinperfeitanieiite coiiliecia eii- 
tão, e coin oqrre, tudoine dizia, se estava passando 
ein 1912 Aquêle fermento getmâiiico, que taiito - 
perturbava o povo poituguês eni Iioras amargas, 
estava a alterar o carrícter L.iiitâtiico, límpido e leal, 

5 
que tanto inaliabituara a apieciai 

Interronipidas, pois, a seu pedido, as fuiições de 
gove~ilador geral, e regressado, a Lisboa, oinajor Norton 
de  Matos einbrenhou-se na luta partidária, participari- 
do, ao lado de outros democráticos o u  afoiisistas - 
Álvaro d e  Castro, Sã Cardoso, António Maria da Silva 
e Freitas Ribeiro- de  Liiiia conspiiãçáo triunfan~e con- 

S. MATOS, Noiron de Mcirrúr rnç , voi 111, p 16 

tra a ditadura de Pimenta de  Castro (o célebre 14 de  
maio d e  1415). A col1j~tntui.a era dramática e coinyle- 
xa, com iiina guerra tota1 e iinia carnificina 
iiiimagináveis a acontece? n a  Europa, lia África, !>a 
Palestina, e com um Portugal indeciso e dividido sobre 
a eventual participação inilitar lia frente européia ao 
lado da Grã-Bretanha, a veI1ia Aliada. 

Os dois efêineros goverilos de  José de Castro, 
que se sucederam de 17 de maio de 1915 até a fornia- 
çáo do 2" Goveriio de Afo'oiiso Costa, em 29 de  tiovem- 

6 
bro desse inesmo ano , contain já com a presei~ça de  
Norton de  Matos - eleito, entretarito, deputado poi 
Ponte de  Lima nas legislativas de  13 de juiiho e nas  
listas d o  Partido Deinocrático - coino Ministro das 
Colôiiias e depois, nas paçtas da Giiersa e dos Negócios 
Estrangeiros. No Gabinete chefiado por Afonso Costa, 
resporisável pela requisiçáo dos  navios alemães surtos 
no  Tejo e pela subseq~ei i te  declaração d e  giierra da 
Aleinanlia a Portugal, em 9 d e  março de  1916, iiiante- 
ve-se lia pasta da  Guerra, dando continuidade à pre- 

.. . . . . . -. . . . -. 
6 .  1:siei gnvc.iiio5. ~iiiiioia <Ir "c<iiir~iill'i;;ii,', <:i.i~ii i i a i i i i~ l i i ic i i t i  .i i -  

~ i~ i r~ t~c lo s  pele Pt,rti~lc I )e i i~uc~Aiic~.~ [ ~ I c ~ I ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c o I ~ ~ L ~ ~ ~ ~  .lu veI11~ ]'ar- 
tido I<cpiililicaiio Ptirl~igiii.snpiis;i ci4oeiii fiii~.isiI<i 191 I ) ,  iliie. ai] +!ir 
\~iiorio;o do iiio\ i1111>1113 re\~oiuclO!),iri<) L I ?  l i  de nl;lio, i~iiiioli <.;lili1 ~~.~~~~ 
do Poder e coiisegtiiu iegitiin6-lo através das eleições legislativas de 13 
de junlio e da eleição, no Congresso dos Deputados, de um novo Pre- 
sidente da República, Bernardino Machado. Eni ambos os atos eleito- 
rais o Partido Democritico obteve tima irrefragvel vitória e só n3o 
forinou iiovo Ministério porque Afonso Costa sofreu uni grave desas- 
tre de elétrico, que obrigaria a retardar a foniiaflo de iirn Governo 
abertamente deiiiocrático até finais de iioveinbro. 
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. . .  

paração militar por ele asstiinida coiivictainente, pois 
entendia-a necessária para a defesa da integridade co- 
laiiial portuguesa. 

A entrada na I Grande Guerra voltou a colocar 
na ordem do dia a coiiveiiiência de um pacto entie to- 
dos os  partido3 da República, inas a recusa dos 
unionistas de Brito Cainacho, adeptos de  urna ileutra- 
lidade gerida no quadro da aliariça anglo-lusa, inutilou 
a "União Sagrada", cujo Ministério entraria ein fun- 
ções a 15 de  março de 1916 sob a presidência do 
evolticionista Aiitõnio José de Alineida, iiicluiiido, eii- 
tre outros, Afonso Costa, nas Finanças, e Norton de  
Matos, lia Guerra. Cerca de onze ineses depois caía este 
governo de concentração e constituía-$e o 3", presidido 
por Afoiiso Costa, que conserva Noiton de Matos na 
Guerra e em posição de destaque, chegando mesino a 
assumir interinamente a chefia do governo na aiisên- 
cia temporária do líder. 

Durante tão dificil e instável fase governativa, o 
coronel Norton de Matos viu o seu prestígio crescer de 
forma exponei~cial, quer dentro do Partido Deinocráti- 
co (cl~egou a membro efectivo do  Diretório), quer no 
seio da Maçotiaria (transitara, entretanto, da sua Loja 

7 
de origeii~ para a Loja Acácia , de rito francês e inte- 

7 Loia nu 281 criada em Lisboa em 1908 e nessa data iornori-se loeo 
c, 

capitular, ou seja, contava com sete ou  mais membros decorados 
com o g r a ~ i  18" (ou 7"giau),podendo, porconseguinte,consiitiiiriiin 
capítulo (Cf. MARQUES, op cii , c0113 e257), 

grada 110 Grande Oriente Lusitano Unido), e conseguiu 
orgaiiizai; com poucos nieios e manifesta falta de tem- 
po, o Coipo Expedicionáiio Português (C.E.P) - inoti- 
vo tanto de orgulho próprio e dos seus correligioiiários, 

d 
como de crítica cerrada por paste dos antigueiiistas . 

Não adinira, por isso, que a ira dos descoiiten- 
tes o vitimasse, tal como a Afoiiso Costa e a Besiiardmo 
Machado, na sequência do golpe de Sidónio Pais de 5 a 
8 de dezembro de 1917, ao qualriáo conseguiu, eiiqiiail- 
to Presidente interino do  Ministério e Ministro da Gues- 

9 
ra, opor uma eficaz resistência . A sua casa na Aveni- 
da Miguel Boinba~da, no 109, foi assaltada e ele teve de 
se refugiar no navio de  guerra inglês "Woodnut". 
Considerado deçertoi; pelo que foi demitido do Exérci- 
to. Enqtianto durou a experiência sidoiiista, ou seja, 
até ao assassinato de Sidónio a 14 de dezemb~o de 1918, 
Norton de Matos permaneceu exilado ein Londres, onde 

10 
se limitou a acoinpanl-iar de forma passiva o desenro- 

8. Para iuina inlroduçiío i o  confronto entre os  defensores da pariici- 
paçáoportiiguesa na frente européia da GròndeGoerra eos oposilores 
a essa posição de beligerância, veja-se: MEDINA, João (apreseiita- 
$50). Poi-lri~ni irn Gt.niide Girei-ro: "Guerristas" e "Antiguerristas". Es- 
tudos e docuineiiios. Lisboa: Centro de Ilislória da Universidade de 
Lisboa/Iiistiiuto Nacional de Investigação Científica, 1986. 
9. Sobreeste inoniento difícil da sua vida política ver SILVA, Arni'aii- 
do  Barreiras Mallieiro da. Sirlúiiio esidoiiisirro: Iiistória e mito. Disser- 
taqáo de Doutorameiito em I-Iistória Coiiteniporânea dc Portvgal, 
vol. 1. Bra~a:  Universidade do  Minho, 1997, p. 730-748. ~, 
10. Nas ~iiciiis;i~;cii\ pioce~leiites dL, I';iiis, se.le iificinl (I ii Ser \  :$os 
de 11iforjn;iq3,~ c, I7ropag;,~,cla iic>s l ' a i ~ ~ , s  ,\i?,i!;ns c A I I . I ~ o ~ ,  :ria- 
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lar dos acoiitecimentos e fraballiou c01110 agerite de Lima 
Empiesa de Construgões Navais (1918-1922) . 

Reintegrado no exército com o posto de coroiiel 
até ser proiiiovido, em 4 de setembro de 1919, a geiie- 
ral, agraciado coni a grã-cruz da Torre e Espada, na 
vigência do governo José Relvas (formado a 27 de ja- 
iieiro de  1919, após o malogro das  tentativas 
restattracionistas da Monarquia d o  Noite e d e  
Monsanto), foi nomeado delegado à Coilferência de 

I I 
Paz e manteve-se nessas funções até jiillio desse ano, 
mês ein que regressa a Portugal e aqui se fixa, mas por 
pouco tempo ... Em abril de 1920 recebe o convite do 
Ministro das Colônias, Utra Machado, para ocupar o 
cargo, recém-criado, de Alto-Coinissário ein AngoIa. 

I~~vestido de amplos poderes, dado que a Lei 11" 
1005 de 7 de agosto de 1920 concedia às colônias uma 
aceiitiiada autonomia e as Leis no 1130 e 1131 (de 26 de 
março de 1921) autorizavam os Altos-Comissários a 
fazerem einpréstimos e a relacioi~aieni-se diretamertte 

d o s  e dir ig idos  por Francisco H o m e m  Cliristo Pilho d e s d e l a n e i r o  
d e  1918,paraa Presidência d a  República e Ministério d o s  Negúcios  
Estrangeiros, fica-se a saber q u e  o núc leo  m a i s  a t ivo  d e  ex i lados  
políticos c o m  in f luência  e m  a lguma  imprensa estrangeira era lidera- 
d o  por Bernardino Machado,  João  Cl iagas  e A f o n s o  Costa,  ao  passo 
q u e N o r t o n  d e  Matos,  e m  Londres ,  s e  m a n t e v e  "isolado" e polilica- 
i nen te  inerte.  Ver:  SILVA,  op.cit., p. 72.  et. seg .  
11. Sobre  o s  trabalhos d a  Conferência  e o contr ibuto  d e  Nortoii  d e  
Matos , i io  âmbi to  da  delegaqáo portuguesa, veja-se FERREIRA, José  
Medeiros  - Portirgol rrn coil/erêiicin depnz.  Paris, 1919. Lisboa: Quetzal 
Editores,  1992, p. 72-77. 

coin o Banco Nacional Ultramarii-io, apostou, de riovo, 
nuii1 programa colonial "recortado" na açzo e no peri- 

12 
samento do Marquês de Sií da Baiideira e de Paiva 
Coctceiro, como se depreeiide das medidas tomadas. Eis 
algumas: a 16 de  abril de 1921, ao assumir o governo 
da Províilcia, crioti o "Estatuto do Alto Coinissariado 
da República ein Aiigola"; pron~~ilgott a Carta Orgâni- 
ca da Província de Angola, institiiindo, ao mesmo tem- 
po, a Secretaria da Agricultura, Agrimensura e Tenas, 
fixou o escudo-ouro como unidade monetiíria da Pio- 
víncia; melhorou os vencimentos do funcionalismo pii- 
blico; concedeu a exclusividade na exploraçáo de dia- 
inantes B Conipinliia de Diamantes de Angola; conce- 
deu a exclusividade nas pesquisas e expIoiaçáo do pe- 
tróleo a sul do caininho de ferro de  Beiiguela à Conipa- 
nliia Mineira de Moçainbique; pioibiu a usurpação d e  
terras na posse dos íiidigeiías; escolas-oficinas para in- 

~ ~ 

12. Da correspendência parti tular entre  o general Nortoi i  d e  Matos  
e o coronel I-Ienriqoe Pires Moiileiro d e s t a c i m o s  t ima carta des ie  
últiiiio, d e  18 d e  Janeiro  d e  1945, o n d e  se lê a d a d o  passo: "De  Gnsfrío 
Sorisn Dins recebi irrirn cnrtn dnfndn de 29 de Seteiiibro, de Sií dn Bniideirn, 
ciir quetire diz, ciir respostn: 'L i  jí, coriru iirío ~rodin dei.vnr ife srr, os dois 
~,olrriiies dns 'Mciriórins' do SI: Geiierol Nortoir de Mnltos, iqric nqrri ciir 
Aiigoln fêiri sido tiirtito nprecindns. Siío livros de rrriin grnridc eleunçóo 
pntrioticn e niornl, qrie Jocniri todos os probleiiins oiigolnrios, sobrefirdo o do 
irrdigerio coirr visóo iieirlndeirniircritegeirinl. Depois de S í  dn Bniideiin iiiir- 
griéiii irinis Jnlori nssirri'. E Soiisn Dins coritiiiiio: 'Dios niitcs fiiilin cri ncnbn- 
rio de ler 'O trnbnllio rrrrnl nJricoiro' dessn  grniide f igiirn d o  
Coiistifrrciortolisirio. Snofilhos dn iiiesrrrn nlrrin ..."' ( A r q u i v o  N o r t o n d e  
Maios  [A.N.M.] - CorrespoirdL'rrcin corri o Pires Moiileiro. Popéis pnro 
clnssficnr. Caria d e  Pires Moiiteiro d e  18-1-1945, fls. 1v.-2. Pasta " M e -  
inórias").  
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dígenas do sexo ~i~asculino e feminino; restabeleceu o 
regime de traballio contratual livre pala os indígenas; 
tegulou a existência e o fr~ncionamerito das i~iissóes re- 
ligiosas, subinetendo-as â fiscalização do Estado; ter- 
tou facilitar a ida e fixação em Angola dos operários 
portugueses; determinou a emissão de bilhetes de te- 
soiiro na Província; dec~etou a reforma judicial ein vá- 
rios distritos e a reforma administrativa, por exemplo, 
da região do Cuanza-Norte; conhaiu vários emprésti- 
mos "Fomento e Colonização"; decretou a abolição dos 
iinpostos municipais sobre os indígenas; criou a cidade 
de Diogo Cão em Quitanda, na inargeiri esquerda do 
Zaire; aprovou a organização dos Serviços Industriais 
de Angola e dos Serviços Pecuários; cf io~i  a Secretaria 
Provincial de Colonização; e criou o Banco de Angola 

A ousada e frenética aplicação de urix tal ~ilode- 
lo e programa não tardou a trazer-llie dissabores, im- 
pelindo-o quase de imediato a chocar com os interesses 
de poderosas entidades como eram a Coinpanliia dos 
Diamantes de Angola e o Banco Nacional Ultramari- 
no. O seu "estilo" de governação, o recurso a ernprésti- 
mos e o alegado descontrole das despesas públicas de- 
rain pretexto a cainpanhas hostis na Metrópole, como 
a encabeçada por Cunha Leal e condensada no seu li- 
vro "Calígula em Angola" ou a qye gerrninou no seio 
d o  Congresso dos Deputados, cultniriarrdo irma rela- 
çáo,por vezes, tensa e coi-iflituosa com a tutela (é o caso 
d o  conflito coin o Ministro das CoIônias Rodrigues 
Gaspar) e que o obrigou, etn setembro de 1924, a partir 

para Lisboa. E ein fevereiro de 1925 esteve preserite rio 
incôrnodo debate parlainentar sobre a sua polítíca -- 
apresentando uma defesa da sua attiaç5o corno Alto- 
Comissário sob a forma de livro, intitulado "A Provín- 
cia de  ~ n ~ o l a " ' :  e agiientou a pfessão das "críticas e 
calúnias" até ao in8s de jiinlio desse ano, altura e m  que 
pediu e foi-lhe concedida a demissão de Alto-Comíssá- 
rio. 

A situação era politicainente embaraçosa e 
afetava a l~onorabilidade de  uma figura do regime, que 
exigia uma repara~ão pública. Não tardou, por isso, a 

I I 
ser nomeado embaixador de Portugal ein Londl-es , 

13. M A T O S ,  N o r t o n  d e .  A Prouíricin de Airgoln. P o r t o :  E d i q i o  d e  
Mara i i i i s ,  1926. Va le  a pena legistar o desabalo d o  A u t o r  - m i s t o d e  
defesa d a  obra  i ~ a l i t a d a  e d e  que i xun ie  amargo  pela "traição" dos  
correligioiiários-, l av radono  Epí logo: "Qriniido i r r r r  cidndõo estnr~npres- 
tniido ielerinirtes serviços no serrpoís, coircorrerrdo corri nltosjeitospnra oseii 
eirgrnrrdecirricrrfo: qirnrrdo i r r r r  coro de Ioririo,rs desirili?rcssndos A o s  iio- 
~ios,  loiige de eriip,&ns e de cirrprégos piíblicos, de ~strniigeiros, rlrie rindn 
gniilinvnrir corir o rrosso progresso colorrinl, de siiirples e hirriiildes colorios, n 
queiri o pno de cndn d;n co~tstHii in n n ~ í r i i i m  nspirnçrio -se Icz~ i r tnun eiri 
Iõivro desse cidndio; qimiido n rirnis l igeiin nirrilise dn srrn ubrn iirosfrnrrn 
clniurireritengrnrrrlrznpntridlicn dos serrs irrlirilod e orinlordns siios r~w l i i n -  
çócs; qiinirdo rrndn de uerdodeiro coirtrn n siin escri!prrlosn c digirificodorn 
ndririiiistrnçõo se podin nporitnr:-iro Metiopole portiigiresn, piiiríinrrr-se ns 
iristilriiçfies pnrlnirrerrtnres <i disposiçio dnqirelcs qrrc corrtrn o Iroirieiir qrie 
cstnun errgrnrrdecerrdo n sirn yrirrcipol coldirin Icvflrrtnrnrir n cnitrpniilin de 
todas co~rlrccidn, qirc rrio pode ser nrinlisndn i?ciir criticndn rieste Iiz~ro: c 
corrscritin-se qire rro seio dn repr-csriiEoçrio iincioirnl se ntnmssr corrro se ntn- 
coir. seiir se ntcrrdern qiredêsses ntnqiies r e s i i l t n r i n / n l n l r ~ ~ ~ i ~ t e  n irirltiiizflç<io 
de i r r i r  Itoiirerii, q i ie l i i i l in n corfinrrçn dn Nnçio,  qrit Derli serrtin rjrrnilto éle n 
estnun eirgrnirdece~ii?o e prestiginirdo" (p .  390). 
14. ABREU,  op.cit., p .202.e t  seg. 
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para onde partiu no mês de  agosto de 1925 e onde, c o i ~ ~ o  
se sabe, estivera exilado duraiite a "situaçáo" sidonista. 
E será nesse posto diploiilático que a Ditadura Militar, 
saída do 28 de maio de 1926, o foi eiicoiitrar e logo que 
pôde, ou seja, a 21 d e  junho, exoneiou-o. E cerca de 
seis dias depois, aiiida em Loiidres, Norton de Matos 
escrevia ao seu colaborador Rodrigo de Abreii, pediii- 
do-llie 

[. ] eticarecidameiite que apresse o ~~iaispossível o 
apareciiiieiito do ilieu livi o [A Ptovíiicia de Aiigola, 
iiiipressope1aErnp Indtistrial GrAfica doPorto aos 
5 de abril de 19271 Bem sabeque elecoiistitui obia 
icpublicaria e iiacional t que lioje, rnaisdo quenuii- 

l i  c%, carecemos de iiianifestações dessa natuieza, 

atit~ide beni típica, aliás, do seli inodo de agir, recot- 
rendo ao juízo político-adiniriistrativo da Históiia iluma 
hora e111 que os seus adversários voItavain a senliorear- 
se do poder. 

Com cerca de 59 anos de idade, o geiieral Noi ton 
de Matos entrava iluina nova fase da sua vida, inarcada 
pelo confronto político com as aiitoridades da ditadura 
e depois coin o Estado Novo de Salazar. E111 coilsequên- 
cia da sua pazticipaçáo lias revoltas falhadas de 3 a 7 
de fevereiro de 1927 foi preso e enviado p i a  a ilha de  

S. Miguel (Açores), fíxando residência na cidade de Pon- 
ta Delgada, onde a mullier foi juntar-se a ele 

Durante a permanêilcia em Ponta DeIgada verá 
o seu iioine proposto pela Loja Acácia (a 6 de dezem- 
bro de 1928) para Gráo-Mestre adl~iiito da Maçonatia 
Portuguesa. A 7 de dezembro morre o Gráo-Mestre 
Magalhães Lima e o sucessor eleito, Aiítônio José de 
Almeida, morrerá, tailibéin, uiis iiieses depois - a 31 
de out~ibro de 1929. Já regressado a Portugal, Noi toii 
de Matos acaba por ser eleito Grão-Mestre, a 31 de de- 
zembro, para os anos d e  1930 e 1931, mas só tomou 
posse a 30 de abril de 1930". 

Desenvolveri, então, iiikeiisa atividade, partici- 
pando ein et~coi~tros inaçônicos de carácter internacio- 

nal: ein setembro de 1930 esleve em Antuérpia, a pro- 
pósito da Convetiçáo Maçôiiíca 1nten.iaciorial e da Se- 
inai-ia Portuguesa da  Exposição Iiiteinacional Colonial 
de Antuérpia, oiide pi.oferitz uma imyortai~te conferên- 
cia sobre Ln For-rrnrtiorr de Ir Nnttorl Portrcgnrse e17visngZe 
nu yoiiit de vrie colortinle; esteve, também, ein Uruxelas 
para toinar parte i ~ a  Convenção da  Associntrolr 
Mnçoiiiiiqi~e Iriferlinfrol~nle (A M.L) Reeleito Grào-Mes- 
tre prosseguiu, iios anos seguintes, os seus esforços em 
prol do ideal inaçônico, viiido, coino não podia deixai 

16. Ver verbete MATOS, José Melides Ribeiro Norton de. 111: MAR- 
QUES, A. I-I. de Oliveira - Diciortdriodc Mnçoiinrin Por l i i~ i rcsn ,  vol. 2, 
op. cit., col. 962. 
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por fim, candidatar-se à Presidência da República sein 
ter conseguido ir, porém, até ao fiin - até as umas. 

Saiu, de fato, frustrado d o  coilfronto ilusório e 
desigual com Salazar e coin o Marechal Oscar Fragoso 
Carmona, mas prosseguiu disponível para arvorar o seu 
pei-isameilto político e a sua  acentuada divergência coin 
os coinrinistas, ao inesino tempo que, e111 i-ioiiie do ie- 
forço da sua profissão d e  fé cristã e "livre pensadora", 
z, . sinceramerite ai-itipapista e ai~ticatólico-rornario", teve 
ocasião de  vincar um indelével aiiticapitalisino. Che- 
gou mes111o a escrever a este propósito que o capítalis- 
ino era tirn "verdadeiro cancro social", piof que o co- 
inirnisino:"os co~nui-iistas, desde que deixem de  ser ateus 
e que fujam do capitalisino de Estado serão recebidos 

21 
pela Europa cristã de  braços abertos" . 

Aos 86 anos de  idade, mais pi.eciçaniente e111 
agosto de  1953, Norton d e  Matos profere, ein Aveiro, 
uina conferência pública por ocasião da  cainpanlia elei- 
toral para deputados. Dois anos depois, falece ein Pon- 
te de Lima. Naquela que seria a sua Última apariçáo 
pública, niim apelo à sociedade, exprime o que foi o 
seu ideário político e a sua inentalidade cívica: 

[ ..]e omeu primeiro apelo será pala que se combata 
ocoinuni~mo.Quaiido foi da minlia Candidatiira e 

pesando oçmotivos de uma desistência o11 de uma 
ida 6s uriias,alguí.ni iile peiguiitoit o que faria eu no 
caso de ser eleito, em ielação aos comuiiistas. Res- 
pondi que diligenciaiia levar o Executivo a fazer- 
ilies a inaior das oposi@5es - tia l4etiópole smii 
quaisqi~erviolên~ias, mas pela maioi piopagaiida e 
a meilior oigaiiizada possível, ainda que para isso 
tivesse o Estado de gastar avultada quantia no U1- 
[ramal por meio deuma lei quenáo peimitisse que 
qualquer comunista se coiiservasse naquela parte 
dos te1 i itóriosportugueses eque fosseiii mandados 
todos elesiegressar à Metiópole pala ouvirem a pio- 
paganda que coiilia eles estavam fazerido os brari- 
cos meh.opoliianos e para publicamente dizerem de 
sua lazão. Deinodo algum, se podeconseiitir a pio- 
pagaiidacomui-iista feita apretos decivilização pri- 
m~tiva, que em coiisrquêiicia dela seião levados a 
Lima única conclusão -a da necessidade de eliini- 

22 
iiar todos os hiaiicoç. 

Se nos detiverinos, agora, sobre o pensainento e 
a aqáo de  Nortori de  Matos em Ai-igola como goveriia- 

U 
dor geral e coino Alto-Comissário , ressalta logo o pe- 

nos últimos tempos dela, quaiido indeciso, estava 

22 MATOS, Norton de Conferêricrn. Avciio. Sdi@o dos Candiclaios 

21 A.PN.M - Didiio a partir de 16 de selembro de 1948, iiliin "ca- 
deino prelo de argolas", Seçáo C, Sub-Sec. 13 - Publicista e Esciitoi. 

Ilerii<ici;~ins por ,Ii,ciro, 1953, y .  14-15, 
73 Ilei,rodiii--se aiiiii  tle fnrri~;i nlco ;ibi,,vi?d;i i>;iri< CIO i>-ii,i,, 2. .I I " 
~eviib;icn cns ~01óri;ns do estiado de SILVA, Airiiando B '~a l l i e i iuda  
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noso esforço por ele feito 110 sentido de  coi~~bihar e inte- 
grar elementos diversos e até ailtagôiiicoç - unidade 
naciona1 transoceânica, liberdade, democracia iepubli- 
cana, filantropiçino maçônico, progresso e autonoinia 
colonial - num projeto de utópico alcance 
civilizacional. A receita vinha das potências coloniais 
democráticas e industrializadas, mas a sua aplicação a 
Portugal, pequeno país periférico, esbarraria no 
incoi~tornável atraso econõmico, sociopolítico e culto- 
mental da metrópole e das colônias. 

De 1912 a 1915, pairando no ar a ameaça anglo- 
alemã de ocupação e posse das colônias portuguesas, 
Nortoi-i de Matos tudo procurou fazer - e o empenho 
com que defendeu a participação de Portugal na Graii- 

de Guerra confirma-o em pleno - para contrariar o 
expansionismo colonial aleináo, taxativainente impresso 
i10 livro do general F. Von Bernhardi, "A Aleinanha e a 
guerra próxima" (edibado em 1911), que tanto o iin- 
pressionou e a tal ponto que escreveu de Luai-rda, ein 1 
de janeiro de 1933, ao Ministro das Colônias a reco- 
mendar-lhe a Ieitiira desse livro, citando, a piopósito, 
trechos da obra deTieitschke, "e principalmente a tom- 
pilação das suas lições sob o título de 'Politik', verda- 
deiro evangelho do povo germâixico nos Últimos tem- 
pos" e terininando num apelo: 

e GARCIA, José Luís Lima. Noftoii de Malos c a oposiçao à política 
colonial deSaIazar.In: Reuislh dcHislórin dns Idcins, Coimbra: 17(1995) 
p. 355-378. 

Esta carta leva, a V. Ex", pela sua própria natureza, 
por tiido o que nela digo e pela afirmação que nela 
faço da minha inteira convic~áo de que 'dentro de 
poucos ineses a Alemanlia fará rebentar a gucrra e 
qne iiiti dos seusprimeiiosatos de agressáo armada 
será a invasão de Angola e de Moçainbique: o meu 
pedidoinstante, que perante o Governo da Repúbli- 
ca tão intensamente tenho posto, para que se trate 
da defesa militar desta vastísçima região portugue- 

21 
sa 

O seu plano organizou-se, assim, em torno de  
dois eixos fulcrais: a curto prazo, a defesa mílitar, num 
esforço permanente de vigilância das tropas e dos colo- 

25 
nos alemães, extensiva aos "perigos" gentio e boer , e 
a médio na demonstração inequívoca de que Portugal 
queria, sabia e podia gerir os seus territórios ultramari- 
nos em total sintonia com o espírito civilizacional mo- 
derno e tendo bem presentes os con~ell-ios do intrépido 
moilárquico Henrique Mitchel de Paiva Couceiro, lidos 
e anotados, em 1912, no relatório dos dois anos de go- 
vernador geral de  ~ n ~ o l a 2 6 .  E admiração irrefragável 
que por ele nutriu veio a ser reafirmada décadas mais 
tarde, em 1948, na (re)edição desse trabalho, "come- 

24. Cf. MATOS, Norton de. Mernói-ins e troùdlros dn irririlrn uidn, op. cit., 
vol. IV, p. 17-18. 
25. Ibidein,p. 267-281. 
26. COUCEIRO, Henrique de  Paiva. A r i p i n  '(13011s nriiros de Goowrio 
Jt1iilio 1907-J1~1111o 1909): I-Iistoria e commentarios. Lisboa: Editora A 
Nacional, 1910, p .  2G,27e361. 



inorativa do terceiro centenário d a  restauraçáo d e  Arr- 
gola, que  se publica precedida d e  uin ensaio sobre Paiva 

27 
Couceiio do ex.tno general Norton d e  Mattos" . En- 
saio reinatado de forma assaz eloquente: 

A carreira coloiiial de Paiva Couceiro terininara para 
sempre! Tfioglorio'sa, tão levaiitada e digiia, tSo pio- 
veitosa pala os destiiíos da Nasão, tao realmente, 
tSo praticamente e Ião segurameiite indicadora do 
único caminlio a seguii para o eiigrandecimeiito dc 
Portugal foi essa carreira,que outia rião vejo lia His- 
tória Colonial Portuguesa dos úItimos200 anos que 

28 
se Ilie possa comparar 

E p o r  esse mesmo cami~i l io  seguiu Norton d e  

Matos, aniinado de firine vontade e de iilge~ite obstina- 

ção, q u a i ~ d o  teve n a s  m ã o s  o s  destinos da mesina 

colônia, deparai~do-se, também, com várias dificulda- 

des levantadas quer pelo Governo d e  Lisboa, quer por  

infIuentes setores adversos a arrojadas políticas d e  de- 

serivolviiaei1to. 

N a s  funções de goveriiador geral, Nortoi-i d e  

Matos retomou o programa ousado d e  Paiva Couceiro, 

deixarido 1-10 terreno as marcas d e  tiina açáo, resumida 

27. Cf. COUCEIRO, I-lenrique de Paiva. Aiigoln ..., Lisboa: Edições 
Gama, 1948; e MATOS, Nortoii de. Aiigoln. Eirsnio sobre n vidn e ncçno de 
Pnivn Coirccii,~ ctri Aiigoln qire se yrlblicn no reedifnr-se o scri relnfório de 
Goucriio. Ediçío coirreiriorntivn do terccivo ceirterin'rio dn resfnirrnçío de 
Arigoln. Lisboa: Edições Gama, 1948. 
28. Ibidem, p. 127-128. 

por Roclia Mastins n a  sua  I-lisfór'in dnç Colóiiins Por-tu- 
gifesnç, d o  seguitite modo: 

José Maides Ribeiro Norton de Matos tiilha ideias 
largas e no coiibrto com a ptoviiicia rilliaiiiaiiiia 
mais as desenvolvera, cabeitdo-lhe, no coiiiêço, a 
autoria de portarias de pouca iiioiila, eni conipara- 
çiio com o desenvolvimento e impoi tância das que 
selhe seguiiam. Proibira os castigos corpoiais; iiii- 
ciou um sistema aperfeiçoado de contractos de tra- 
balho hidigeiia, a fiin de evitar abusos; fezaplicaç.70 
rrípida das Icis da mfio-de-obra livre e iinpas aos fuii- 
cionários que náo recebessem emolumeiitos pela 
aquisição de serviçais, cujo tecrutamerilo se faria de  
tinia forma recta, em defesa dos negros Eram leis 
momlizadoras. Aplicara, em def~~irtivo, o regime das 
circ~iiiscrições, ficando a províilcia tio distrito de 
Luanda, cujos coiicellios eram Luanda, Canibarnbe, 
Novo Redondo e Ambriz, com suas ciicunscrições 
de Ambriz, Carnbanibe, Novo Redoiido, Daiide, 
Ambaca, Cazei~go, Goliingo Alto, Icolo e Beiigo, 
Lilolo, Muxima, Puilgo Andongo e as capitanias- 
~iioieç de Ainboim, Deinbos,Encoge e Quissama (17 

de Abril de 1913) "' 

29. Cf. MARTINÇ, Frnncisco Roclia. Hisl<ír;n dos coloiiins portiigiresns. 
Obra pntriotica sob o pairocinio do "Diario de Noticias", Lisboa: Di2- 
rio de Noticias, 1933, p. 519.Para se ter urna noç3o inais completa e 
exatn do 1" goveriio de Norloii de Matos em Angola veja-se 
MASCARENI-IAS, Renato F. Aiitiines. Noifnii de Mnfos. Alto-Comis- 
sArio e goveriiador-geral de Angola (Dissertapio cit.), p. 1-113. 



Anos mais tarde, regressado a Luanda para as- 
suinir as acrescidas responsabilidades de  Alto-Coinis- 
sário e cutnulativamente de governador geral, Norton 
de Matos propôs-se a contíiiuar e ampliar a política d o  
seu primeiro governo, mas logo deparou, desilttdido, 
com um completo "ietrocesso" no  inodo d e  utilização 
da  mão-de-obra, devido à pronirilgação, entre 1915 e 
1921, d e  diplomas "que felizinente a tempo se revoga- 
ram" - escreveu ele em 1953- "e com os qiiais quase 
se ia estabelecendo o trabalho forçado ein Angola". E 
esses iinperisados -lê-se nas páginas d o  inesmo livio, 
"A Nação Una": 

[.. Iaiiida quebein ilitencioiiadospassos dos legisla- 
dores, produziram um estado de coisase de espírito 
em tudo oquerespeitava à mão-de-obraiiidígena e 
às ielações das autoridades e dos coloiios com os 
indígenas de Angola, que inuito ine levou a tians- 
formar denovo eme criou,mais umavez, poi parte 
dos exploradores do tral-ialho do pi eto, aiiimosida- 
des e campatilias, de que serili na Metróyole,~nais 

30 
do que em Angola, os desleaise cobardes efeitos. 

c IVO e m  De fato, o segundo período governit '  
Angola, de abril d e  1921 a 30 d e  junho de  1924, se foi 

30. Cf. MATOS, Norlon de:A Nnç80 Uito: OrgaiiizaQio politica eadmi- 
iiistraliva dos territórios do ultramar português. Prefzício do  Prof. 
Egas Moniz. Lisboa: Pauliiio Ferreira, Fillios, Ltda, 1953, p. 84. 

~ n a i s  farto e profícuo em medidas tomadas, graças ?i 

considerável liberdade de ação de  que dispunha o Alto- 
Comissário, tatnbéin, ein proporçáo, gerou maior con- 
trovérsia, tendo sido minado por cainpanhas hostis (foi 
o caso conhecido de Cunha Leal e do seii "Calígiila ern 
Atigola") e por conflitos, como o que ocorreu coin o 
Ministro das Colônías Rodrigues Gaspar. 

Corno é óbvio, n ã o  cabe aqui a ei~uineração 
exaustiva d o  rol das adversidades ou ainda das medi- 
das legislativas e das realizações concretas - Iogo pelo 
seu autor registradas para a posteridade ein "A Pro- 
víncia de  Aiigola", sendo, décadas depois, recordadas 
muitas delas nas "Memórias...", em "A Nação Una" e 
na "África Nossa" -, mas apenas a indicação das inais 
ilustrativas. 

E111 evidência voltou a estar a questão d o  traba- 
lho indígena, questão incomoda para os inteiesseç da 
burguesia colonial e, por isso, em 1924, assim que Norton 
de  Matos abandonou Angola pela segunda e iiltima vez, 
"tudo se principiou a destrui1"- segundo as suas pró- 
prias palavras. 

Primeiro que tiido a legislação iiiteita de piolecp70 
ao indígena e pi~iicipalii?eiite a que constituiia uni 

dique formidável :1 exploraçáo do tiaballio dos pre- 
tos. E táo precipitadameiite, com ievelação de tanto 
ódio às medidas poi miiii tomadas, com 1x0 comple- 
ta ausência de escrúpulo, que oDoiilor Afonso Cos- 
ta, iiosso lepresentante lia Sociedade das Naçóes, 
oficiou, alani~ado, ao govêiiio da República a coiii~i- 



iiicar o péssimo eceito que a revogaç5o da niiiilia 

Iegislaq&~ social e protectoia dos indígeiias, estava 
31 pioduzindo em Geiiebra 

Era, ta~nbéin, concedida prioridade ao plano de  
colonização direta, subordinado à idéia básica de se 
"colonizar os nossos domínios ultrainariiios coin o povo 
português" e implicado 110 paradigina da fusáo "iiuina 
só política das duas políticas históricas: a da Metrópole 

32 
e a do Ultramar" . E, por fim, inaterializado numa área 
(a região ylaniltica de Beiiguela) de 30 mill-iões de Iiec- 
tares, reservada para cultivadores brancos e cinco ini- 
lliões para empresas agrícolas capitalistas de acordo 
c0111 as disponibilidades de ináo-de-obra, através, na- 
turalmente, de abuiidante e diversificada legislação (de- 
creto 11' 16, de 19-3-1921, o no 95 de 3-2-1922, o i ~ "  204 
de 8-11-1922, o na 212 de 9-12-1922 ou a portaria pro- 
viiicial no 14 de 1923 sobre coIoi-iizaqão e einigração). 

A envolver todas estas questões setoriais surgia, 
como corolário lógico de uma estratégia coloriialista 
coerente, o programa de fomento, dividido em três 
objetivos: primários - que compreeiidein a coiistr~ição 
de cairtu-il-ios de ferro, de portos, de estradas e de  l-iabi- 
tações para os f~incionários, operários e colorios; secun- 
dários - que englobam a edificação de I-iospitais e en- 
fermarias, a adoção de  práticas higiênicas e d e  

31. Cf. MATOS, Merriór.insef,ol>nllrosdn irrirrlrnvidn, op.cit., vol.3, p.353. 
32. MATOS, A Províircin dc Aiigolfl, op. cit., p. 25-26. 

profilaxia, a urbanização, o estabelecimento de linlias 
telegráficas, telefônicas e estações radiotelegráficas, a 
i-iavegaçáo de cabotagein e fluvial, a farolagern e a cri- 
ação de qual téis; e científico2 - relativos à orgaliizaçáo 
de seiviços geológicos, geográficos, astionômicos e 
meteorológícos, construção de laboratórios inédicos, 
veterinários e de  diversa espécie e criação de institutos 

11 
de investigação cieiitífica . Prograina ambicioso e exi- 
gente do ponto de vista fii-iai-icei'o, radicado na opi- 
nião corrente de que as colôiiias deviain ser fon-ienta- 
das essencialmei-ite na base dos seus recursos Tornava- 
se, pois, indispensável o recurso a einpréstin-ios, de que 
a província de  Ai-igoIa tinlia que responsabilizar-se e 
assumir o provável auinento do déficit, tendo em conta 

o esfado frágil das finanças: ein 1921 o déficit atingira 
o meio inillião de  libras. 

N~ima situaçáo dileinática como essa, Nortori de  
Matos riso podia apostar nuin desei-ivolvíi~-iento inten- 
sivo seiiz realizar oin erilpréstimo para l iq~~idar  os débi- 
tos existentes e para garantir as despesas com obras 
iiiadiáveis, abrindo, assim, as portas à entrada de no- 
vos capitais pela via do investiinento Era nina aposta 
peiisada para um período loi~go, no ii-iínimo de dez 
airos, mas que, afinal, só durou três e sem os resultados 
pretendidos. A acusação inais grave que h e  sena feita 

33 Ver MASCARENI-IAS, Renafo F Anlttnes.Nur toii deMnlos . , (Dis- 
sertação cit.), p 269 
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prendia-se com a ausência d e  saneamento financeiro e 
imprudente incremento das despesas. O certo, porém, 
é que  Norton d e  Matos, não obstai-ite certos erros d e  
cálculo e de  "estilo", não agiu de forma tão voluntarista 
como OS seus críticos fizeram crer, cuidando mesino d e  
encoinendar ao econoinista Quirino Avelino de J ~ S L I S  - 
pessoa ligada aos círculos católicos coriservadores, ineln- 
bro da administração d o  Banco Nacional Ultramarino 
e futuro coiisellieiro "influente e discreto" d e  Salazar, 
e m  economia e ern matéria colonial -, u m  detalhado 
relatório, com data d e  7 de julho de 1924, d o  qual co- 
nheceinos dois volumes datilografados - "Finanças de 
Arigola" e "A Moeda e o crédito d e  Angola". Este últi- 

31 
ino abre c o m  uma Advertência Preliminar . 

O Banco Nacional Ultramarino não liesitou ein 
obstruir a política d o  Alto-Comissário e e m  lesar os in- 
teresses representados pela Associação Comercial d e  
Luanda, pervertendo, na prática, o f i m  para que fora 
criado (apoiar o foinento das colônias), como refere O 

próprio Quirino d e  Jesus n o  segundo volume d o  citado 
35 

relatório . A estratégia d o  BNU vinlia já d e  trás, como 
36 

demonstrou AdeIino Toires , nãose esgotando, por isso, 

34 Versobreeste ielatório SILVA, Aimando 8,Malheiro e GARCIA, 
José Luís Lima. Noiforr deMnfos efl oposrçZopoiíficn n Snlnzni, art cit , p 
372-373 
35. Ibidem, p. 373-374. 
36. Ver TORRES, Adelino. O liripério yorlrigrrês eii lrc o ianl e o iiirngiirh- 
r io. Lisboa: Escher, 1991, p. 107. 

lia crise fiduciária que forçou essa instituição d e  crédi- 
to  a sair de  Angola ein 31 d e  outiibro de 1926 e i sua 
st~bstituição pelo Baiico d e  Angola, d o  qual seria go- 
veri-iador (de  jiilho de 1927 a janeiro d e  1930) Francis- 
co da Cunha  Leal, ex-líder parlan~eiitar d o  Partido 
Nacionaliçta Republicano, fuiidador da União LibeiaI 
17epublicana (partido envolvido na cainpaiiha d e  pro- 
paganda preparatória d o  inovimento ntilitar de  28 de 
maio d e  1926) e crítico severo da goverriação de Norton 
de Matos. N o  entanto, este adepto inicial da ditadura 
militar iião tardou a ser, também, uin virulento opositor 
dos  "novos senhores da situaçãom e ,  sobretndo, "da 
política financeira e colonial d e  Oiiveira Salazar ,,37 

Ein síntese, podemos sublinhar que toda essa 
intensa e atribulada experiência governativa d e  Norton 
de Matos e m  Angola não lhe suscitou apenas a com- 
preensível riecessidade d e  provar a justeza dos seLts 
atos, mas  coiitribuiu principalmente para a consolida- 
ção d o  seu projeto d e  ideologia colonial É que a sua 
obra gIobal, só etn pequena parte concretizada, funda- 
va-se, afinal, nu in  quadro ideológico, d e  matriz demo- 
crática~libeial e filantrópica é certo, mas  acentuadameri- 
te etiiocêntrica (ou  assimilacionista) e nacionalista, ten- 

37, Vejam-se, a propósito, os seguintes opúscirlos: Cunha Leal, Sirbsi- 
dias poro o csrrido do problciiin do crédito cri! Arigoln: Lisboa: EdiçZo do 
Autoi; 1930;Tdem, Oliucirn Snlnzn,; Filorrreiio rin Ct?rirnrn e o iiripério colo- 
i i inl porfiigiiês. Lisboa: 1930; e Idem, A Obrn irrtniigíuel do rir: O l i w i i n  
Snlnznr; Lisboa: Ediçio d o  Autor, 1930. 
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d o  algum eco, precisameiite por isto, no  pei-isaineiito 
colonial das várias direitas da época (desde os coi-iser- 
vadores moderados até os pró-fascistas). A sua idfia 
basilar, tantas vezes proclamada e expressa até 110 títu- 
lo d e  uma obra - "A Nação Una" - concorreiite, em 
1952, ao prêmio Abílio Lopes do Rego sobre adinit-iis- 
tração coloniaI, mas dele excluída, consistia, pois, na 
defesa d a  unidade nacioiial, i-ia ii-idivisibilidade do ter- 
ritório nacional, n a  unidade ecoi-iômica e na unidade 
de ação, assentando ein três pilares: 

A Nação tem de os construirein grandeza, coni soli- 
dez, lealdade e verdade.Nenlium interesse quenrlo 
seja alto interessenacional;iieiiliuina desciiiniiiaçáo 
entre regiões, povos, raças, cores e ideologias, capa- 
zes de diminuírem a estabilidade do equilíbrio da 
coiistr~~ção;iieiiliuma iiiesquiiiliez ou falta de bele- 
za na sua erecçáo; a perenidade das leis naciotiais 
clue conduzam a essa constr~~ção e que a ela presi- 
dam: -só lima AssembJeia Constituuite, livrenieii- 
te, democraticamente esoleilemente eleita,em quea 
inteira liberdade de voto e a fiscalizaçZo absoluta 
do acto eleitoral estejam acima de tudo, ser6 capaz 
do acto legislativo que a construção dos tiês pilaies 

38 
exige. 

Três pilares, a saber: 

A 'Atrtonomia Administrativa' de cada uma das 
partes da Naç50, a 'CivilizaFjo' dos Iiabitaiites que 
os portugueses encontraram nas terras que desco- 
biiram e octipaiain e que hrí ciiico séculos esta0 
diligeiiciaiido traiisfoii~iarern portiiguescç como eles 
[ . I  temos deconseguir esta civilizaçào iiiediarite uma 
completa e peifeita 'assiiiiilaçào'; o 'Poooamei~to', 
com portugueses de cor branca, das terias ocupa- 
das, tendoseinpre em vista acoi~t~tuip?odaNaçào 
Uiia como um povoúnico, oriundo de diversos po- 
vos eraqas,que coiitíntiaiá perenemente a ser opovo 
porttrguês, cuja ror coino que desapareça em pre- 
sei-iça da civilizaçáo igual, da Iíiigua única, dos 
mesmos usos e cost~imes, de ineiitalidade tiacioilal 
idêiitica: - O Portugal Maiot dos i-iossos soiihos se- 

39 
culares. 

Projeto de uilx coloilialista experiil-ientado e de 
iiin visioi-iário, tinha todos os ingredientes para ser SLI- 

ficiei~temeiite iuobilizador e para incorporar o espírito 
da Primeira República. Tirilia o que outras ilttsties fig~i- 
ras d o  regime, ligadas aos probleinas coloniais, coino 
Freire de  Ai-idrade o11 Brito Cainacho, não conseglti- 
ram propor: a articulação de  urna prática de  fomento e 
d e  reorganização adinii-iistrativa, claramente 
inoderi-iizadora, coin um núcleo comnpatível de  valores 
e d e  idéias-força, produzindo, assim, uin discurso ideo 

38. cf. MATOS, A ~inçflo ir~in, 3953, p 8 
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lógico que integrava a veii-ia questão coloi-iial num na- 
cionalisino aberto à participação e 21 representação de- 
inocrática de todas as províncias e de todos os inteieç- 
ses e que era a alternativa possível à cobiça alheia, ao 
separatisino e destr~iição do vellio império colonial 
português. Ameaças qiie Noi ton de Matos sernpre jul- 
goti superáveis. O caso do Brasil - exemplo típico de 
colônia de povoamento - ficou, poréin, na História a 
provar o contrário e a servir de aviso a alguns deferiso- 
res da idéia de império, que chegaram inesmo a descrer 
da Nação para sempre una e a re~ideieni-se ao 
pragmatismo mercantilista sob a égide do Estado Novo 

Nortoii de Mntoç e o B~rtsil: "iaízeç" dn 
4, . - vzsoo do yrtrníso" 

A idéia do Brasil como paradigina dos " efeitos 
positivos" do cololiialismo port~iguês é uina constante 
nos meios intelectuais de Portugal desde a segunda 
inetade do século XIX. A noção que perineia tal visão é 
a da "coi~tribuição" dada pelo sistema coloiiial metio- 
politaito para o desenvolviinento da formação e coiise- 
qúente autonoinia do território braçileiro, atribuii-ido a 
ruptura com Portugal A incapacidade da política da 
Metropóle em adaptar-se ao contexto de rima nova vi- 
são de "império", apropriada ao contexto de  oitocet-i- 
tos, iio qual as colônias deveriam sef vistas como parti- 
cipantes deste novo recorte político do país e não s i m  
plesmente territórios de  exploração. 

O pensainento de Norton de Matos náo foge a 
regra do pensamento colonialista em voga rio Portugal - 

da sua época. A busca de Lima gestão ideal pala as 
colôi-iias e a recuperaçáo do passado mítico coloniaí 
português faz coin que se concentie na história da to- . 

lonização brasileira uiua parcela das suas reflexões. Nes- 
te quadro, acrescenta-se a difusão em território portu- 
guês do "lusotropicaIisrno" de Gilberto Freire, que, em 
1930, 110 prefácio de "Casa-Grande e Senzala", traqa 
considerações a iespeito da iiifluêiicia da sua passageri1 
por Lisboa no coi~junto das suas 40 reflexões sobre a "he- 

rança colonial" brasileira . Assiin sendo, o ideal 
coloiiialista de Nortoii de Matos seria marcado pela 
busca nas "raizes do Brasil" das condições que favoie- 
cerain a forinação do "lioinem cordial", símbolo da 
própria sociedade brasileira, deliinitando para os teiii- 
tórios africanos a perinanêilcia de uina "visão do paia- 
íso", finalizada nas relações luso-brasileiras com o pro- . 

cesso de independêricia. 
Nesta busca do "paraíso" colonial, o antigo go- 

vernador de Angola é influenciado por outia obra bra- 
sileira, "Raízes do Brasil", de Sérgio Buarque de 
E-Iolanda, de 1936, e que chega às suas inãos graças à 

Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro. A defesa 
do primado do colonizador português na forinação da 

40 FREIRE, Gilberto Cnsn Grnridc c Seirznln Rio de Jaiieiro José 
Olyinpio, 1930 
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"nacionalidade" brasileira, da diretriz "averitureiia" da  
colonização, da "plasticidade social", conFigurada na 
própria idéia da "cordialidade" d o  brasileiro são apre- 
sentadas pelo colonialista português coino o "eco" das 
suas próprias reflexões acerca das siras experiências 

41 
vivenciadas na África . 

O Brasil seria visto como uin cainpo de  aiiálises 
para a construção de uin império colonial português 
indivisível i-ia África. As semelhai-iças dos contextos das 
coloniza~õeç brasiIeira e africana favoreceríam o apa- 
recimento de  situações paralelas, criando coi-idiçóes 
para a não-iepetição das experiências que possibilita- 
rain o roinpimento brasileiro da  esfera política lusita- 
na Os "efeitos" da colonização possibilitariarii a repe- 

tição da "experiêi-icia brasileira" em Aligola, tornan- 
do-a uin "novd ~i'asil"~'. O caráter peculiar do coloili- 
zador, sobretudo o seu "olhar" das "raças priiliitivas" 
seriain a "raiz" da grandeza dessas sociedades: 

Todo o nosso passado coloiiial, todas as iiossas tia- 
diçóes, nos obrigama oiliai as raçasprimitivasiiáo 
comopovosa desviar ou a fazer desaparecei do nos- 
so caminho [ .] a ilossa inentalidade coloiiial, de li5 

41. MATOS, Norton de. Raízes do Brasil. In: Mérirórins c trnlinllros dn 
iiliirlrn vida. 2ed.,Editora Marítimo Colotiial Ltda,1944, p.225 et seg. 
42. A idéia de iim "novo Brasil" em Angola reiiioiita ao século XIX, 
logo após a independência brasileira. Ver, entre outros, VALENTIN, 
Alexandro.0~ sentidos do irripério: questão nacioiial e qiieçtão colonial 
na crise do  antigo regime. Porto: Afroiitaineiito, 1993. 

muito formada neste delicado e meliiidiosopoiito 
devista, obriga-tios a olliar essas raças de diferente 
foiina, a procura1 nrelhorar coiitiiiuaiiierite as siias 
condições de vida, niateriais emorais, a tirá-las clo 

estado selvagem onde, na quase totalidade, ainda 
se encontram, a levantá-las a civilizações iiiais pet- 
feitas, a combater os seus vícios, os seus erros e as 
suas superstições, a coiistntii-lhes seguros alicer- 
ces ecoiróniicos para podercrri piogicdii e deseiivol- 

13 
ver-se 

Este sentiinento de  "edificaqão" da  sociedade 
portuguesa é reafirinado pela idéia da heranqa do re- 
corte político do Brasil do seu passado coloriial. Nesse 
caso, toda a obra da  nietrópole teria engendrado o 
inodelo d e  Estado da ex-colôi-iia, para além de ll-ie ha- 
ver coilferido as linhas ti-iestras da forinaçáo social e 
ecoi-iôinica: 

A la f i i i   LI XVIII" siècle, trois sièclcs aprés Ia 
découverture, le Biésil était yassé de Ia cotidrtion 
d'une régiot-i sans populat~on ou B peine peuplée 
pai de5 races eii décadeilce, sans agiiculture, saiis 
induçtrie et sans coniiiieice, B Ia condiiion d'État 
prospère, partie iiitégraiite d'une nationaliti. qiii 
avait rempli le monde de ses ~iavi~troi is ,  de ses 
découvertes e de ses ni~iltiples administratiolis et 

43 MATOS, op.ci1, p. 234. 



coiisulats. Et cette transformation est due 
uniquemeiite 5 Ia natioii portilgaise.ll 

Friito d a  m á  gestão política das  relações 
estabelecidas eiitre metrópole e colônia, a iiidependên- 
cia política do Brasil náo "finalizaria" a atiiaçáo Iiistó- 
rica de Portugal no território brasileiro. Neste quadio, 
o saldo da  "coloiiização" seria positivo para a ex- 
colônia: 

La séparatioii du Brésil s'est doncprodtiite n~algré 
Ia politique d'uiiité qui a toujours giiidé le destiiiées 
coloiiiales du Portugal. Ce sont des évenements 
Iiistoriques etdes erreurseb d'adniiiiistration qiii oiit 
coiiduit B Ia séparation, e€ ilolipas, eri aucune fiiçoii, 
l'oeuvre d'occupation, decolonisatioii et de progrès 

15 quelePort~~gal a su édifiersur le teiritoirebiésilien. 

Corroborando com os ideólogos da imagem da 
"cordialidade" do homem brasileiro, fruto d e  uma inis- 
c igena~ão  engendrada pelo coloilizador, Nortoii de  
Matos apenas acosnpanlia todo uin tipo de  reflexão que 
apreseiita o Brasil como o melhor "fruto" da coloiiiza- 
çáo portuguesa. Enquanto que, ilo Brasil, o lusotropica- 

44.MATOS, Norton de. Ln/or?rintiorr de In Ntitioii po>-t~i,g<iise ciiuisngénii 
poirrt deuirecolorrinl. Editionspécialede Ia Conférence réaliséeh Anvers, 
dumnt Ia 6ernaine Portt!gaiser,dans Ia soirée du 23 Septeinbi-e 1930. 
Lisboa: Agência Geral das Colónias, 1930, p.37. 
45. MATOS, op. cit., p. 40. 

lismo é apresentado como uma iinagein da "Naçáo", 
onde o coiiflito social é encoberto pelo mito da "cordia- 
a idade""^, ein I'oit~igal, este tipo de  aiguinerito coiitri- 
bui para reforçar o discurso "ii~telectualizado" acerca 
da identidade i~acioiial portuguesa. 

Neste sentido, toinarido a história de  Pott~igal 

conio uin dos siiportes d o  seu "ideário nacional", po- 
deinos afirirrar que o passado das "graildes iiavegações" 
e a imagein da  vocação "colonial" d o  Estado Português 
são dados inerentes ao discurso iiacionalista, seja ele 

47 
republicaiio ou salazarista . A iriragem d o  Biasil como 
"filho dileto" de Portugal é uma peça fui~dainental lia 
elaboraqão d o  ideal de  "Nação", já que esta teiia como 
característica principal a sua "vocação" de "coloilizar". 

Assim sendo, na década d e  trinta e nas seguin- 

tes, uma boa parte da  intelectualidade ein IJortiiga1, 
sitiiada à esquerda do regime salazarista ou 110 seu in- 
terlor, vai corroborar para a nianuteilçáo desta idéia. 
Revistas, livros, artigos e teses em congressos abordam 
a idéia do 13rasil como "colônia ideal". No Priiileiro 
Corigresso da Hlstória d a  Expansão Portuguesa 110 

Muiido, realizado ern julho d e  1937, sob o palrocíi~io 

46. Sobre o teina ver MATTA, Roberto da. Cnriinzinis,'rirnlni~~fros c Iie- 
róis: para uma sociologia do dileinn brasileiro, 2 ed. Rio de Janeiro: . 
Jorge Zaliar, 1980. 
47. Sobre o Lema ver TORGAL, Luis Reis. Hisfórin c ideo1i;~in. Coinlbra: 
Miiierva, 1989; e MATOS, Sérgio Campos .l-JistÚrin, riiitulugin, iriin$iriri- 
rio iinciorrnl: n Hisidrin iio Cirrso dos Liccris f1895/1939). Lisboa: Li\,ros 
Florizoiile, 1990. 
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do Mínistério das Colônias, 112 irma seqão dedicada ao 
Brasil, cujas teses sobre a questão coloiiial reforçam a 
idéia da colonizaç?io como um feito de "bravura", vito- 
riosa ria edificação da nova "Nação", apesar das "difi- 
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ruldades" dos colonizadores . De igrial forma, na dé- 
cada segriinte, no Coiigresso do Mundo Português te- 
mos uina série de teses relativas ao tema, unindo de- 
fensores da teinática de ambos os palses. 

Na revista "Brasília", publicada pelo Instituto 
de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letixs da Uni- 
versidade de Coimbra, entre 1942 e 1968, podeinos ver 
uma série de artigos que retomam a temática. A idéia 
da colonizaçáo portuguesa como responsável pela "for- 

19 
ça e o espírito indispensáveis a uma grande naçáo" , 
ito caso, o Brasil, trailsparece em artigos escrítos por 
portugueses e brasileiros que compartilliain a mesina 
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imagem, sobretudo lios ai-ros quareitta . É de realçar a 
pertinência da imagem traçada por Nortoii de Matos, 
comparando o Brasil e Angola, ein nlguns artigos, rio- 
meadamente em "Angola, pe ueito Brasil", de Anselnio 3, 
Ferraz de Carvalho, de 1946 . 

48. É de assinalar a tese do alemão Georg Konigk, "Di/icrildidcs dos 
portrrgrrcses rios yrirrcíyiosdn srrn coiorriznç<ío do Brnsil", onde afiriiia que 
os tiipis possuíam tima "riovegnçZonlfnrireiite deser~voluidn" que facilita- 
ria a siia expansão no território, impedindo o sucesso "frícil" dos 
colonizadores. Priirrciro Coiigresso dn Hisfórin dn Ex~nris8o Porlrtgircsn 
iroMirrido, 3" seção, Lisboa: Ministério das Colónias, 1937, p. 57et seg. 
49. CAYOLLA, Júlio. UnidadeEspiritual Liiso-Brasileira. Brnsilin, vol. 
111, Coimbra, 1946, p. 549. 
50. Do lado brasileiro colaboram iia revista nomes como Gilberto 
Freire, Afonso Arinos e Afrânio Peixoto. 
51. Bmílin, vol. III,Coiinbra, 1946, p. 141-148. 

Na revista "Atlântico", única priblicaçâo surgida 
do Acordo Cultural entre Portugal e Biasil em 1941, 
são inuineras as refeiêitcias ao teina em esttidos e tes- 
tos literários. Voltada para rim público mais 
iiitelectualizado, a "Atlântico" é apresentada como 
destinada a realçar a existência de "riina raça, duas 
riaçóes, um inundo"52, contando coin a coIaboração de 
noines como Luis da Câmara Cascudo, Caio Piado 
Jíuiior, Heitor Lyra, qrie contribuem para refoiçar a idéia 
dos contributos portugueses na forinaçáo da sociedade 
brasileira. 

Na literatura, esta iinagem persiste. Em 1954, o 
escritor Miguel Torga realiza uina viagem ao  Brasil, país 
onde viveu parte de sua infância e adolescência Essa 
antiga relação, especialmente coiit o estado de São Pari- 
10, onde foi criado, o fez sentir um temor inicial por seu 
retorno. Mas, apesar do conlieciinento da realidade bra- 
sileira, ele próprio iião escapa à iiitagem idealizada da 
ex-colõnia portuguesa cmno "terra proinetida" 

A missão dum portugiês culto de hoje,além da obii- 
gaçáo concreta de ciiar a futuro, é compreender o 
selitido doque fezoulroia.Realizar as iaçanhas que 
o momeitto exige,e dar a volta ao muiido com opeii- 
sainento Ora nasestações desseitiiieiliiionieiital, 8 

mais deinorada deveser o Brasil É ele o maior troféu 

52. FERRO, António. Algumas paiavias, Iii Aflirrfico ii I' 1, Lisboa 
SPN/D I P,23 de maio de 1943 
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do nosso adormecido espírito de aventura; e é ele 
que deve ser o peildão das possíveis aventuras do 
nosso espírito acordado 

À idéia do Brasil como "expressão" da obra co- 
lonizadora de Portugal, junta-se a de destino "natu- 
ral" dos emigrantes portugueses, corno uma espécie de 
linha continuadora do passado. A existência no teriitó- 
rio brasileiro da maior colônia portuguesa no estrai-i- 
geiro contribui para reforcar os laços estabelecidos e a 
idéia de "contii-iuidade" e de  "predestinação" coloi-ii- 
zadora dos portugueses. 

Idéia preseiite no disc~irso de Norton de Matos, 
persiste taifibém i1a arguinei-itação de seu "initnigo" po- 
lítico, Oliveira Salazar, que, de igual forma, afirma a 
iinportância do Brasil, enquanto "terra de coloniza~ão", 
em alternativa 5s colônias porhiguesas ria África: 

As terras coloniais ricas, extensas, de valor nulo e 
fraquíssima densidade populacional são o natural 
complementoda agricultura metropolitat~a, nos gé- 
Iierospobres sobretudo, e das matérias primas para 
a indústria, além de fixadoies de uma população 
em excesso daquilo que a Metrópole ainda compor- 

51 
te e o Brasil não deseje receber. 

53. TORGA, Miguel. O Brasil, In: nnço de iirrtino: teiiias poriugtteses e 
brasileiros, 2 ed. Coimbra, 1969, p. 27. 
54, SALAZAR, Aiitóiiio de Oliveira. "Os principio5 ea obra da Revo- 
luqão no inomento interno e no momento internacional" (27 de Abril 
de 1943). In : Discirl.sos c irotns poiíticns. 1938.1943. vol. 111, Coinibra: 
Coinibra Editora, p. 397. 

Este discutso tende a se perpetuar ilas relações 
posteriores ei-itre o$ dois. países, inesino após o fim do 
salazarismo. Assiin seiidb, podemos afirmar que se para 
o Brasil a afirinação da identidade nacional é iniciada 
pela negação da identificação com Portugal, para os 
portugueses, o "acl~ainento" e a "colonização" das ter- 
ras brasileiras são dados essenciais para a afíiinaqão 
da sua própria identidade nacional. 

Nartolz deMntos e o Brasil: oç ví~iculos conr n coiôi~io 
yortligtresa i fo Rio de Jffiieiro 

aneos, Ao contrário de muitos dos seus conter?" 
Norton 5s de Matos não posstii neiihuin víi~culo real com 
o Brasil . Porém, como a maioria da elite política e in- 
telectual portuguesa, sua visão do einigrante e da 
colôi-iia portuguesa é marcada pela imagem do homem 
rural, transposto para iim novo território e cujo único 56 e 
real progresso fica restrito ao universo ecoi-iômico . 
Contraditoriamente, é com uin i-iúcleo de emigrantes 
intelectualizados e politizados, que ele vai manter 

55 A única exceçáo de "viiiculos" fica poi conta da passagem, coiiio 
diplomata, de um sobrinlio de Norton de Matos, Luís de Castro e 
Aimeida Noitoii de Matos pela Embaixada porluguesn no Rio de 
Janeiro, nos anos quarenia 
56 Sobre o lema vei. PAULO, Heloísa. Aqiri fnirrliérit 6 Portirgnl a 
colóiiia portuguesa e o salazarisino. Coinibra. Quarteto, 2000 
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contatos no Brasil, reunidos elii torno da Sociedade 
Luso-Africana do Rio de Janeiro, associação voltada 
para a defesa e divulgação dos ideais coIoiiialistas na 
colônia portuguesa. 

Criada em 22 de iiiaio de 1930, a Sociedade 
Luso-Africana do Rio de Janeiro é a única associação 
que se dedica à propaganda colonial. O seu objetivo é 
"fazer a propaganda do pan-lusitanismo e betii assiin 
tornar conhecidas as províncias ultrainaiirias portugue- 
sa~"~'. Adoptando como sínibolo o escudo português, 
ladeado de oito castelos representantes das diversas 
colônias, esta associação, que tem c01110 legenda "Pela 
Raça, PeIa língua", entre maio de 1931 e dezembro de 
1937, publica uma série de "Boletins", nos quais pode- 
mos ver artigos dedicados nos assuntos coloniais, assi- 
nados por personalidades de  destaque na colônia e em 
Portugal, ern geral, elementos ligados ao processo colo- 
nizador. Entre os "patrícios", predoininam os nomes 

58 
vinculados ao repiiblicaiiisino, coino Ricardo Severo , 

57. Artigo 1." do Capítulo I dos Estntirfos dn Suciednde Lirso-Afiicniin do 
Rio r7cJniieii.0, Rio de  Janeiro, Of. Grificas Villas Boas, 1934,p. 3. Agra- 
decemos ao Dr. Armando Mallieiro da Silva e aos familiares doGene- 
ral Nortoii deMatos a consulta do material desta sociedade, parle d o  
espólio d o  militar e do político. 
58. Nomeadamente os artigos "A Grei Civitizadore", de  Ricardo Se- 
vero, In : Boletitit dn Sociednde Liiso-Afiicniin do Rio de Jniieiro, Rio de 
Janeiro, Maio de  1931, n."l. 
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OLI exilados polítícos, como Sarinento Pimentel . Como 
mote da sua atuação propagandística está a idéia da 
criação de rima "nação panlasa", formada por uma 

60 
"raça lusónia" , orieiitai~do para tal a criação ria opi- 
nifio pública brasileira de "uma atmosfera de carinho e 
simpatia para com os que liabitam as nossas colónias", 
criando nos brasileiros o hábito de considerarein 

E..,] como seus irnifios esses oiitros ramos da raqa 
lusótiia, de tal maiieita q u e  esses filhos mais novos 
do pan-lusismo se encontrem, de futuro, lortaleci- 
dos pela idéia de que atrás deles se eilcoiltra a som- 
bra piotetora deste seu grande irmão iiiais vcllio, 

61 
desta giaiideiiaçZo paii-lusa queé o Brasil 

Nortoii de Matos é eleito o seu "patrono", rece- 
bendo eiii PortugA1 todos os números editados epubli- 
cando díversos artigos sobre a ternática do colonialisn-io 

62 
110 Boletiiii . 

59. Ver a resenha crítica de Sarrneiilo Pimeiilel ao livro cie Ciiiilla 
Lenl, Porttignl e Iirglnterrn, piiblicada coiu o Litiilo "Uiu I-lonieiii e iiiii 
livro", In: Boletirir dn Sociedndc Lirso-Afiicnrrn do Rio de Inrieiro. Rio de  
Janeiio, Maio de 1931,ii "1 
60 Coiiforme exuiessáo wesente em diversas obras da Socrednde 
Lirço-Afiicniin do Rio de Jnrreiro. 
61. Objetivos da  Sociedade Luso-Africana, Iii : Uoietirri dn Sociednde 
Ltiso-Afiicnrin do Rio de Jniiciin. Rio de Janeiro, Maio de  1931, n." 1, p- 
31. 
62. A MISSÁODO IMP~RIO.  ln: Boletiirr dn Sociednde Lirso-Afiicnrin rio 
Rio dcJnrreiro, Rio de Janeiro, iiiaio de 1931, ir. I, ou aiiida "Meiiiórias 
da iiiinlia vida colonial", piiblicado iio.número 4 d o  citado Boletim e 
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Apesar de se afirmar como uina associação 
"não-política", ein obediência legislação brasileira, e 
indo contra as idéias da "passividade" do emigrante 
português, a Sociedade Luso-Africana vai encabeça1 di- 
versas aqües de protesto junto ao govei'iio poi tugues, 
desafiando as autoridades de ainbos os países. 6 de sua 
iniciativa o envio de um piotesto de solidariedade, jiin- 

tamente coin as outras associaçües republicaiias, o 
Grêinio Republicario Portugctês e o Centro Xepublica- 
no Dr.AforisoCosta, ao GeneralNorton deMatos, quaii- 
do este, em outubro de 1932, apesar de ser notória a 
postura do Estado Novo contra a sua perinanência e111 

, 61 solo português, retoma ao pais . 
Neste mesmo ano, publica uin único "Boletim" 

que, juntainente coin o jornal "Portugal IZepublicaiio", 
constituein peças Uiiicas da piopagarlda antiçalazasista 
nos anos trinta no Brasil. Este "Boletim", datado pro- 
vavelinente de 1933, cliega a circular nos coinandos e 
estabeleciinei~tos niilitares de Portugal e nas colônias 
portiiguesas, como atesta documentação expedida pelo 
Ministério dos Negócios ~straiigeiroçbl. Um dos Lextos 

-- 
reprodiizido no Boleliiir do Cerilru RcyriDlícni~v Di: AfoiiSoCusIn. Rio de  
Jaiieiro: Centro Republicano Dr. Afoiiso Costa, 1933. Outras perso- 
iiagensda política coloiiial,coinoHeiiriqueGalvSo,coiilrib~~eiii para 
o Bdetiin. 
63. PORTUGALREPUBLICANO, 15deOulubrode1932, p.  2. 
64. Sobre a circnlação deste Boletiin ein Portugal, ver o Oficio cofifi- 
dencial do Ministério da Guerra no Ministério dos Negócios Estran- 
geiros, de22 de Dezembro de 1933. M.N.E., 3." piso, Ariiiirio 1, Maqo 
743. 

iiiserros no "Boletiin", da autoria do General Norton 
de Matos, intitulado "Memórias da minha vida coloni- 
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al", itão coiiiéin nenhuina alusão direta ao regime , 
mas faz com que a Sociedade Luso-Africana do Rio de 
Janeiro, q ~ t e  o havia cedido para o "Uoletiin", seja colo- 
cada na "lista negra" do regiine. Ainda que não possii- 
ísse unia finalidade política assitinida, esta associação 
passa, ria verdade, a ser apontada pelas autoridades 
consulares coino uin centro de divulgcição dc propa- 
ganda contrária ao salazarisino. Assiin sendo, em jii. 
nho de 1936, ein decorrêilcia do seu eiivolviinerrto com 
a facção iepublicaria da colônia, as autoridades poitu- 
guesas negain-llie a ajuda solicitada para a realização 

6G 
da Seinatia do Ultrainar no Rio de Janeiro 

Este evento 6 realizado nu111 dos pavilhões do 
local das Feiras Internacionais de Ailiostra no Rio de 
Janeiio, sendo levado a cabo sem a colaboração oficial 
do regiine e reuniiido brasileiros e portugueses ein pa- 
lestras acerca do colonialismo e das sociedades coloni- 
ais, pala além de uma exposição fotográfica sobie aç 
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eiitão colônias portuguesas . Para esta ocasião, Norton 

. , 

65. O texto, extraído do livro de  nieniórias d o  geiieirl, fora enviado 
por Norioi, de  Maios para a Sociedade Luso-Africana d o  Rio de  Ja- 
neiro teiido sido publicado, originaliiiente, iio Boletim ti." 4 claquela 
sssociaçBo. 
66. Ver oficio coiifidericiil d o  Miiiis(6i'io dos Negócios Eslrai~geiros 
ao Ministério das Colónias, datado de 6 de  Abril d e  1936. M.N.E., 3." 
piso, ArniArio 1, Maço 743. 
67. Sobre a exposiçXo ver o iiúmero especial d o  Boletirii dn Si~ciedndc 
Liisi;-Africrriin do Rio deJnriciro. Rio de  Jaiieiro, janeiro a juiilio de  1936, 
n."16-17. 



de Matos envia uma coinunícaqáo de Algés onde louva 
68 

a iniciativa . Além de con~unicações de oradores por- 
tugueses, participiin desta Seinaiia alguns intelectuais 
brasileiros, coino Arthur Ramos qiie profere uiila coil- 
ferêiicia subordii-iada ao teilia "O Negro brasileir~"~ 
darido coiitinuidade ao discurso voltado para o ideal 
coloiiial da foriliaçáo do "homein cordial" brasi~eiro~~. 

Apesar do discurso acerca da "formação" do 
homeri, l-irasileiro estar iiiserido no pensainento nauo- 
nalista advogado pelos ineios oficiais brasileiros 110 
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período focado, a participaçxo nos seus quadros de 
figuras "1150 gratas" ao regiine salazarista, contribuirá 
para o desapareciinento da Sociedade O último iiúine- 
ro do seu "Boletim" data de julho a dezembro de 1937, 
tendo os números 22-23, justamente riin 11iês ap0s o 
advento da d i t a d ~ ~ r a  de Vargas. Assiin como o seu 
patrono, Norton de Matos, a Sociedade Luso-Africana 
do Rio de Janeiro tomava uin rumo político que desafi- 
ava a idéia da "cordialidade", t5o impostante na ma- 
iluterição de uma ordem liierrírquíca e do autoritarismo 
estatal. 

68. Ver: Bolétiii~ dn Sociednde Lirso-Aficniin do 1% de Iniiciin. Rio de  
Janeiro, janeiro a juiilio de  1936, ii?l6-17, p. 144-145. 
69. Sociedade Luso-Africaiia do Rio deJaneiro. In: Bolelirri-do Sociednrie 
Liiso-AJricniin do Rio deJniieiro. Rio de Janeiro, janeiro a jittilio de 1936, 
n."16-17, p. 143 
70. Sobre o tema ver, enlre outros, I'AULO, I-Ieloisa. Estndn i i o t ~ ~  r 
pol)flgniirin: o SPN/SNI e o DIP. Coimbra: Miiierva, 1994, e MOTA, 
Carlos Giiill?erme. IdeologiB c crilhtrn Drnsileirn (293331974). São Patrlo: 
Ed. Álica. 1978. 

O ideal do colori~nl~siiro. a coirrpZexrdade de  iliiln 
questiio 

A questáo colonial percorre o século SS poi tit- 
guês como tini grai'tde ponto de debates e ditici.gêiicias. 
Repiiblicar\os, salazaristas e grande parte da oposiçáo 
ao Eslado Novo de Salazar assuinein posições siiliilares 
no que tange a probleinática do colonialisino. Pela aqui- 
escência com o ruirio toii~ado pela política colonial por- 
tuguesa, ou, siinplesmei~te, pela não-referêiicia ao teilia, 
a grande maioria de políticos, que atravessa a primeira 
metade rio nosso século, coiisidera o col~iiíalisino como 
L I ~ I  "fato" da realidade portuguesa. 

O próprio Nortori de Matos, em teimos de pro- 
paganda direta ao público, não chega a explorar uina 
teinática que lhe é tão fainiliar durante a sua caiiipa- 
nha, ein 1949. Nas eleições de 1958, o único candidato 
da oposição a fazê-lo é Arlindo Vicente, que declara o 
seu apoio à a~itodetermii~açáo das col611ias, ao afirinai 
que era favortível à iealização de i1111 plebiscito nas ire- 
as coloniais para que os seus habitarites optassein pela 
indeperidência ou a rna~iutençào dos laços ao Estado 
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portug11ês . 

71. Arlindo Vicenle foi Candidato de  oposiçào ao regiiile sal;rzarista 
1x1s elei~ões d e  1958, tetido reniinciado em favor da cairdidaiura do 
General IHtimberto Delgado. Na cainpanha declara o seri a ~ o i o  B 
realização de iim plebiscito no território colo~iial portiigtiês na Inciia, 
para averiguar a voiitade da sociedade local em manter os ~fínculos 
com a metrópole lusa. Sobre o terna vei.: VICENTE, António Pedro. 
Arlitido Viceiite: o homem e o político, In : Revisto dc Ifisiórifl iins 



Por o~ttro lado, a iinagem do Brasil iião se alte- 
ra 110 decorrer dos anos. Colôiiia ideal ou, no dizer de 
Alexandre I-Ierculano, "a riossa niellior colóilia, depois 
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de deixar de ser colóiiia nossa" , o "país-irmão" será 
seinpre visto como uma "conquista" portuguesa. Coiri- 
partilhada pelos discnrsos oficiais e por boa p a ~  te da 
sociedade e da colônia yortiiguesa, a visão do "paraí- 
so" tende a persistir enquanto o passado coloiiial das 
grandes tiavegaçóes consistirein um março da nacio- 
nalidade lilsa e as inemórias do coriflito coloiiial i1a 
África tenderem a produzir controvérsias aceica do 
papel de Portugal como coloiiizador. 

. , 

Ideios, 11" 1'7, Coinibra: Faciildade de Letras da Unrversidride de 
Coimùra, 1995, p.ú26., 
72. Citado por NEMESIO, Vitorino. O Brasiieim. In: Pnirororrin, 111" 
série, n." 6, Junho d e  1957, s.p. 

IX 
Gennanismo e gelnznnofilia Izznnn 

revista trniversithrin: 
O "Boletirii do Instituto AIemão" da 

Faculdade deLetraç da Uixiversidade de 
Coiinbra (1926-1943) 

Lirís R E ~ S  To~gnl 

Seria escrrsado falar aqui do importante çignifi- 
cado que teve a cultura alemã eili Portugal e do ititeres- 
se q ~ t e  riosso país suscitoii na Aleinanha, nomeadamen- 
te a partir do século XIX, se 11áo tivésseilios o objetivo, 
através de urna breve reflexão, de sligerir urna distinção 
prévia entre as várias cambiarites que podem ter a$ 
palavras "germanisino" e "gerinanofilia". Devemos 
coineçar por dizer que elas não têm, com certeza, ã 
partida, nenliuina carga semâ~itica especial, para além 
do significado que Ihes é coniuinente atribuído pelos 
dicioiiArios. Ou seja, entende-se por "geriuanisiiio" o 
interesse pelo que é alemão, sobretuda no que diz ies- 
peito à cultura, e por "gerir~anofilia" a amor aos ale- 

1 
mães o ~ i  ao que é aleinão . Todavia, as yalavias nunca 

3 Cf SILVA, 1988, p. 132-133e PIGUEIREDO, 11196 
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