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Embaixador Franco Nogueira 

Instituto Diplomático, 17 de Setembro de 2018 

 

Conheci o Embaixador Franco Nogueira como professor na Universidade Lusíada. 

Ele era responsável pelo Seminário de Relações Internacionais no último ano da 

licenciatura, eu era regente da cadeira de Política Internacional da Europa de Leste. 

As nossas disciplinas coincidiam às sextas-feiras, ele dava a primeira aula da manhã, 

eu a aula seguinte, na mesma sala e aos mesmos alunos: a benefício de todos, 

estabelecemos um intervalo de meia-hora entre as duas aulas para podermos 

conversar. 

 

Eram tempos interessantes: a unificação da Alemanha, a decomposição do império 

soviético, as guerras de secessão jugoslavas estavam em curso. Um dia, o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, que estava em Maastricht, interrompeu o nosso intervalo, 

porque precisava de saber o que se passava com a Eslovénia e a Croácia. As 

referências sumárias à II Guerra Mundial chegaram para explicar por que razão a 

Alemanha unificada queria iniciar a sua nova política externa pelo reconhecimento 

diplomático das duas Repúblicas secessionistas. O Embaixador Franco Nogueira, sem 

hesitar, comentou: a Alemanha, a França e a Inglaterra não se podem entender numa 

guerra balcânica.  

 

Na universidade, conheci um diplomata conservador e realista, distante da espuma 

dos dias e com uma sólida cultura histórica. O Embaixador Franco Nogueira gostava 

de repetir, nesses tempos de rápida mudança, que a história muda menos do que 

parece - o que muda são as perguntas que fazemos à história.  

 

Esse personagem parece-se muito com o primeiro Franco Nogueira que, em 1941, 

inicia a sua carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde entrou 

com Eduardo Brazão e Calvet de Magalhães.  
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Mais uma vez, eram tempos interessantes: a luta entre a Alemanha nazi, o império 

soviético e a República norte-americana não estava decidida e o jovem diplomata, 

conservador e realista, escrevia nos seus relatórios oficiais ensaios notáveis de história 

diplomática sobre a continuidade imutável do imperialismo alemão e do imperialismo 

russo. Na sua visão mundo, não existiam nem Hitler, nem Stalin, nem Churchill, nem 

ideologias - só existiam nações. 

 

Fazia também crítica literária em vários jornais, como o Diário Popular, e reuniu 

esses textos, em 1954, no Jornal de Crítica Literária, o seu primeiro livro. As suas 

críticas omitem os novos poetas - Jorge de Sena, Alexandre O’Neill, Ruy Cinatti - 

mas incluiam escritores contemporâneos de todos os bordos, de Joaquim Paço 

d’Arcos e Aquilino Ribeiro aos neo-realistas próximos da oposição comunista, como 

Alves Redol e Soeiro Pereira Gomes - o que lhe valeu uma reputação de 

independência, que era a sua marca como intelectual, assim como rumores infundados 

sobre supostas tendências de esquerda. 

 

A sua carreira diplomática foi, ao mesmo tempo, brilhante e pouco convencional. Em 

1945, no seu primeiro posto, em Tóquio, exerceu as funções de Encarregado de 

Negócios e de Delegado junto das autoridades de ocupação norte-americanas. No dia 

em que chegou ao Japão, conheceu a sua futura mulher, filha de um diplomata chinês 

e de uma senhora portuguesa: Vera Franco Nogueira partilhava a sua força de carácter 

e a sua determinação.  

 

Franco Nogueira só fez um outro posto no serviço externo, em 1955, como Consul-

Geral em Londres - era Embaixador Pedro Theotónio Pereira, um dos delfins de 

Salazar, que cedo reconheceu as qualidades do jovem Conselheiro. Mas, mesmo em 

Londres, é chamado com frequência a integrar missões especiais, que testemunhavam 

a confiança política do Ministro Marcello Mathias, responsável pela sua nomeação 

como Director-Geral dos Negócios Políticos, em 1959.  
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A crise do Suez marca profundamente Franco Nogueira, que soube antecipar as 

consequências da humilhação sem precedentes da Inglaterra e da França pelos 

Estados Unidos, nomeadamente a viragem política das duas principais potências 

europeias, que decidem acelerar a descolonização africana. Essa decisão marca o 

início do isolamento português: a política colonial do Estado Novo vai no sentido 

contrário às tendências internacionais e reclama uma nova doutrina da política 

externa, que vai ser formulada pelo novo Director político, em consonância com 

Salazar. 

 

O momento decisivo é o golpe de Botelho Moniz, em Abril de 1961. O Presidente 

Craveiro Lopes e o Ministro da Defesa são partidários de uma mudança política para 

evitar os perigos da marginalização internacional de Portugal, cujas posições são 

criticadas pelos seus próprios aliados - os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil. 

Salazar sobrevive à tentativa de golpe, mantém a sua política colonial e nomeia um 

novo Governo, para o qual traz os seus delfins da geração mais nova do regime 

autoritário: Adriano Moreira é, brevemente, Ministro do Ultramar, e Franco Nogueira 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, cargo que vai exercer nos oito anos seguintes.  

 

O Embaixador Hall Themido escreveu, por um lado, que Franco Nogueira tomou a 

nomeação “como se fosse uma mera promoção na carreira”. Mas, por outro lado, 

refere-se também, a propósito do seu colega, à emergência de  “um homem novo, 

nascido no início dos anos 60”. O primeiro Franco Nogueira é um diplomata clássico, 

mais interessado pela literatura do que pela política, o segundo Franco Nogueira 

revela a sua paixão política como um homem de poder empenhado numa causa, a 

defesa do “Ultramar português”.  

 

Franco Nogueira estrutura a nova política externa à sombra de Salazar, mas com uma 

certa autonomia e imprime a sua marca própria em três registos relevantes.  
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O primeiro, e o mais duradouro, refere-se à reorganização da máquina da diplomacia 

portuguesa, que se empenha, de forma sistemática, na projecção concertada e eficaz 

dos argumentos fundamentais da nova política externa em defesa de uma causa que 

muitos consideram perdida. A diplomacia portuguesa consegue organizar um lobby 

poderoso em Washington, onde se destaca a presença de Dean Acheson, e passa a 

conhecer muito bem o terreno das Nações Unidas.  

 

Ironia do destino, essa capacidade excepcional dos aparelhos da política externa 

portuguesa sobrevive intacta e é penhor dos seus sucessos nas Nações Unidas nos 

últimos anos, como ficou demonstrado nas campanhas da diplomacia portuguesa por 

Timor-Leste; nas sucessivas eleições de Portugal para o Conselho de Segurança; nas 

campanhas de António Guterres para Alto-Comissário dos Refugiados e para 

Secretário-Geral das Nações Unidas, ou ainda de António Vitorino para a 

Organização Internacional das Migrações (OIM).  

 

O segundo, menos notado, diz respeito à qualidade rara da prestação de Franco 

Nogueira, não só no exercício do seu ofício de diplomata, mas também na sua relação 

com os media: o Ministro não só está sempre na primeira linha nas Assembleias 

Gerais das Nações Unidas (ou no Conselho do Atlântico Norte), mas também recebe 

os jornalistas portugueses e estrangeiros; faz conferências de imprensa - cerca de 

quarenta em oito anos; e publica artigos na imprensa nacional e internacional, assim 

como livros, em português e em inglês, com as suas principais intervenções.  

 

O terceiro, e o mais importante, tem a ver com a teoria central da sua nova doutrina de 

política externa, que assenta na defesa de um conceito original de nação multi-cultural 

e pluri-racial. Com efeito, para Franco Nogueira, a soberania portuguesa além-mar 

não resulta só de títulos históricos e jurídicos, mas, sobretudo, da construção de 

sociedades multiculturais e pluri-raciais, superiores às sociedades com uma só raça, 

cuja contribuição para a evolução histórica é pobre ou negligenciável.  
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Para ele, o multi-racialismo português não é apenas “simples e pacífica convivência 

étnica, mas interpenetração de  raças e culturas e como que a criação de um tipo 

humano novo”. Essa convicção - que Manuel de Lucena classifica como uma 

“convicção visceral” de Franco Nogueira - excede os argumentos negativos e 

defensivos sobre a continuidade da política colonial e esboça uma nova concepção da 

identidade nacional portuguesa que, manifestamente, não faz a unanimidade no 

regime do Estado Novo.  

 

Paralelamente, a mise en oeuvre da nova política externa é, ao mesmo tempo, 

marcada pela inflexibilidade na defesa intransigente dos princípios, por um 

pragmatismo permanente na procura de alianças e, também, por uma ausência de 

dogmatismos sobre o futuro.  

 

Para Franco Nogueira, as condições de sucesso da sua estratégia de firmeza 

dependem, por um lado, da neutralização recíproca dos Estados Unidos e da União 

Soviética e, por outro lado, da capacidade para manter a continuidade da política 

externa portuguesa até que a conjuntura diplomática possa mudar: se se chegar a uma 

“coexistência pacífica” entre as grandes potências e à re-definição de esferas de 

influência, torna-se possível executar as reformas necessárias na política colonial, a 

partir de uma posição de força.  

 

No mesmo sentido, com a sua teoria das “Três Áfricas”, procura separar o vespeiro da 

Guiné do desenvolvimento de Angola e de Moçambique. As duas principais colónias 

portuguesas são partes integrantes da África Austral, que pode formar um pólo multi-

racial africano para se unir ao Brasil e à América do Sul e garantir que o Atlântico Sul 

continua a ser um “lago ocidental”.  

 

Essa visão fica comprometida logo na sucessão de Salazar, em 1968. Ainda é díficil 

reconstituir com rigor esse processo, em que Marcello Caetano prevalece e em que 

Franco Nogueira aceita ficar, durante um breve intervalo, para preservar uma 



 6 

aparência de continuidade na política externa e colonial, que o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros considera estar, à partida, definitivamente comprometida, não obstante as 

garantias reiteradas do Presidente da República.  

 

Depois da sua demissão em 1969, o terceiro Franco Nogueira continua a ser um 

político com uma causa, mas deixou de ter poder, ou não tem outro poder senão o da 

sua palavra.  

 

O Embaixador Franco Nogueira, eleito como deputado independente nas listas da 

Acção Nacional Popular, exprime-se na Assembleia Nacional;  nos seus livros - 

nomeadamente no Debate Singular (1970) e em As Crises e os Homens (1971); e 

também  na imprensa e nas revistas políticas - escreve na Política de Jaime Nogueira 

Pinto, salvo erro com o nom de plume “Lusitanus”.  

 

A sua causa é a mesma - a defesa de Portugal e dos seus interesses permanentes, tal 

como os define o patriota nacionalista, que elege três temas principais para a sua 

intervenção política.  

 

O primeiro continua a ser a defesa do “Ultramar português” e da sua política colonial, 

não obstante a considerar uma causa perdida nas mãos do regime dos catedráticos e 

dos tecnocratas - a catechatocracia marcelista, mais europeísta do que nacionalista.  

 

O segundo concentra-se na denúncia do perigo espanhol e na oposição à integração 

europeia, que significa, mais tarde ou mais cedo, a integração ibérica. Historicamente, 

para as potências europeias (e para os Estados Unidos) é irrelevante que a península 

ibérica esteja politicamente unida ou dividida. Na sua tese, o princípio da balança 

europeia não se aplica em defesa de um Estado periférico que é o único país da 

Europa que tem um único vizinho. Os dois temas - Ultramar e  Europa - são um 

único: Portugal só pode existir como uma potência marítima e em aliança com as 

outras potências marítimas. Em tom profético, anuncia que, sem império ultramarino, 
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Portugal não pode continuar a ser um Estado independente: não está escrito em 

nenhum lado que as nações são eternas.  

 

O terceiro é um nacionalismo anti-elitista, que o aproxima das teses de historiadores 

anti-salazaristas, como António José Saraiva e José Magalhães Godinho, ambos 

citados por Franco Nogueira. Historicamente, nas crises nacionais, as élites estão 

preparadas para trair os interesses portugueses, cuja defesa é assegurada pelo povo. O 

seu exemplo preferido é Alvaro Pais, Chanceler do Reino e, como ele, de origens 

modestas, que inventou o Mestre de Aviz e fez um golpe de Estado - um 

levantamento nacional - para impor D. João I no poder.  

 

O Embaixador Franco Nogueira, porém, não encontrou o seu Mestre de Aviz. O fim 

do regime autoritário e a transição revolucionária foram tempos de provação - na 

prisão, primeiro, no exílio em Londres, depois. Regressa em 1981, recusa tomar 

partido e recomeçar uma carreira política no regime de democracia pluralista.  

 

Os estudos históricos – a história politica do Estado Novo, publicada em 1981, a 

biografia de Salazar, publicada entre 1977 e 1985, os ensaios de história diplomática 

portuguesa -, tal como o ensino universitário, em Inglaterra e em Portugal, não são 

uma verdadeira alternativa, mas tornam possível fazer ouvir a sua voz.  

 

Nas vésperas da sua morte, o Juizo Final é o testamento político de um homem livre, 

recto e determinado que lutou, com paixão, pelas suas convicções e pelas suas ideias, 

que quis re-inventar uma nação rebelde para recuperar o espírito que fez a grandeza 

de Portugal.  

 

 

 

 

 


