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Agradeço o convite que me foi dirigido por Aida Franco Nogueira para 

falar nesta sessão que comemora o centenário do nascimento de Alberto 

Franco Nogueira. Quero em primeiro lugar, muito carinhosamente, 

lembrar a pessoa da sua mulher Vera Wang Franco Nogueira, que nos 

deixou há menos de um mês, e que acompanhou muito de perto esta 

iniciativa e que tanto gostaríamos que estivesse aqui a partilhar este 

momento. Minha querida Aida há alturas em que as palavras não 

exprimem bem os sentimentos. 

 

Vi pela primeira vez o Senhor Embaixador — foi assim que sempre o 

chamei — num corredor da Universidade Livre, à Rua Victor Cordon. Era a 

única universidade privada existente no país, omitindo a excepcionalidade 

da Universidade Católica. Disseram-me alguns colegas que ele seria nosso 

professor, era eu então aluna finalista do curso de Ciências Históricas na 

turma que foi a primeira a obter a licenciatura da U. Livre. 

 

No quadro de docentes de História destacavam-se os professores 

saneados da Faculdade de Letras. Os discentes, na sua maioria, 

procuravam a U. Livre por serem os próprios professores catedráticos a 

lecionar as suas aulas, e não haver interrupções com greves e assembleias 

gerais de alunos, etc. Na realidade, era o corpo docente que dava 

credibilidade à U. Livre e lhe garantia matrículas ainda antes do 

reconhecimento oficial; a entrada de Franco Nogueira para o 

Departamento de Ciências Histórias, convidado por Joaquim Veríssimo 

Serrão, que o dirigia, constituiu um trunfo neste processo. FN iniciou a 

leccionação das cadeiras de História de Portugal Contemporânea e de 

História Geral Contemporânea no ano lectivo de 1981-1982 e não chegou 

a ser meu professor. 

 

A figura do Embaixador Franco Nogueira começou por ser intrigante, para 

colegas docentes e em especial para os alunos, era então o ex-político que 

voltava do exílio em Londres, autor dos 6 volumes da biografia de Salazar, 

obra que era alvo de muitas e minuciosas leituras e críticas. Participava no 

Conselho Escolar mas raríssimas vezes pedia a palavra, respondendo 
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amavelmente se solicitado. Tinha no bolso vários pequenos papéis onde 

tomava notas, numa organização muito desorganizada, a que 

surpreendentemente conseguia dar seguimento, nas notas desenhava 

também rabiscos labirínticos. Os colegas sentiam-se intimidados com 

Franco Nogueira, que quando iniciou a docência e se integrou nas 

reuniões do CE usava uns óculos escuros que não permitiam sequer ver os 

seus olhos. Mais tarde, soube que estava a curar uma conjuntivite e que a 

luz o incomodava. É claro que havia imensas conjecturas sobre o uso dos 

óculos escuros e o percurso político de FN. Foi passageiro. 

 

Franco Nogueira não foi meu professor. Quando começou a leccionar, já 

eu me tinha licenciado e era Assistente de História da Cultura Moderna, 

cadeira em que já tinha sido Monitora (função académica que já não 

existe) era também secretária do Departamento, e me cabia-me redigir as 

actas das reuniões do Conselho Escolar e dar seguimento às decisões 

tomadas. Foi nesta qualidade que comecei a relacionar-me com Franco 

Nogueira, que me dava atempadamente todas as informações solicitadas 

e que muito rapidamente integrou a minha lista mental dos docentes que 

cumpriam os prazos e que não precisavam de ser lembrados e que me 

atendiam o telefone. A lista era curta.  

 

Por razões que não vou expor, em Setembro de 1984, na sessão do 

Conselho Escolar que preparava e distribuía o serviço docente do ano que 

se iria iniciar em meados de Outubro – era assim o calendário 

universitário -  o então Director do Departamento (já não era o professor 

Veríssimo Serrão) abriu a sessão do CE perguntando ao Senhor 

Embaixador se havia decidido sobre a nomeação de um/a assistente para 

as suas cadeiras (era por nomeação e tinha que ser da casa), ao que 

Franco Nogueira respondeu ‘ainda não’. Esta pergunta era recorrente 

desde que FN integrara o Departamento. Seguiu-se a distribuição do 

serviço docente, em que eu fui informada que o meu trabalho docente era 

reduzido para cerca de metade — o vencimento era calculado com base 

na categoria profissional e no número de horas lecionadas por semana. Eu 

quis saber porquê, protestei, perguntei se havia alguma queixa sobre o 

meu desempenho, etc. Devo dizer que eu estava grávida, que a situação 
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que se gerou naquela reunião do CE — em que eu pedia ao Director que 

me explicasse as razões da redução e ele recusava-se a fazê-lo e ali, 

naquele mesmo momento, retirou-me o cargo de secretária do 

departamento, e com ele outra fatia do meu vencimento, e disse-me para 

entregar imediatamente o livro de actas a um colega, que nomeou nesse 

instante secretário do departamento — causou grande desconforto entre 

os membros do CE. Eu tinha sido aluna dos professores presentes, 

exceptuando Franco Nogueira, e colega de todos os assistentes, incluindo 

o novo secretário que fez o curso sentado ao meu lado e que eu 

considerava grande amigo. Perante a intransigência do Director, pedi que 

os membros do Conselho se pronunciassem e, para espanto de todos, e 

sobretudo meu, o Embaixador pediu a palavra e propôs a interrupção 

imediata dos trabalhos do Conselho por uma semana na qual se propunha 

falar com as partes no sentido de se encontrar uma solução viável para se 

iniciar o ano lectivo.  Antes mesmo do Director se pronunciar já todos os 

membros sinalizavam o seu apoio à proposta de FN, tendo então o 

Director encerrado a sessão.  

 

Franco Nogueira telefonou-me e no dia seguinte foi à minha casa para 

falarmos. A bem da verdade eu não conhecia o Senhor Embaixador, ou 

seja, o meu conhecimento era cerimonioso e de circunstância, bom-dia, 

boa-tarde, etc. Conhecia a vasta obra que havia produzido, com leituras 

em diagonal, mas de facto eu não conhecia FN, quando deixou de ser 

ministro, por exemplo, eu tinha 14 anos, e como tantos jovens da minha 

geração de política conhecia nada. 

 

O diálogo que tivemos ficou para sempre na minha cabeça. Eu disse-lhe 

com veemência que discordava da interrupção dos trabalhos, que eu tinha 

razão, que o director queria convidar alguém para leccionar e me excluía a 

mim, que não pretendia abdicar de nada, que contava com aquele 

vencimento, explicando com pormenor qual o meu serviço docente, 

quando me fora atribuído, e por aí fora… chorei, e quanto mais não queria 

chorar menos conseguia parar de o fazer. Pacientemente ouviu, sem se 

agastar, sem mostrar pressa, ouviu, tomou algumas notas nos tais 

papelinhos que trazia no bolso do casaco, que eu pensei logo que ele iria 
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perder. Disse-me apenas que compreendia bem o que eu pensava e aquilo 

por que estava a passar e pedia-me que confiasse nele. E saiu de minha 

casa, sem que eu percebesse que volta iria aquele homem dar a este 

imbróglio, e sem saber nem o que era, nem se fizera bem em ‘confiar 

nele’. 

 

Quando, uma semana depois, se reuniu novamente o Conselho Escolar, o 

Director do Departamento perguntou ao Senhor Embaixador se já havia 

decidido sobre a nomeação de um/a assistente, e a resposta foi ‘sim, a 

Dra. Luísa Black, para História Geral Contemporânea’. Esta nomeação 

apanhou-me de surpresa a mim, ao Director, ao Secretário e à maior parte 

dos membros do CE. Seguiu-se a distribuição do serviço que me foi 

favorável em vários aspectos e que me fez perceber a actividade intensa 

de bastidores que decorrera durante toda a semana. E sobre o assunto, 

perguntei-lhe como fizera, ao que me respondeu apenas que se lembrara 

da filha dele que era exactamente da minha idade. E eu fiquei esclarecida 

sobre o ‘confie em mim’ — e confiei sempre. 

 

Comecei pois a trabalhar como Assistente de Franco Nogueira no ano 

lectivo de 1984/1985. A forma como iniciámos essa relação profissional 

marcou-me profundamente e iniciou uma forte amizade, que se estendeu 

depois à família toda.  

 

Em sala de aula FN seguia o modelo didáctico clássico: expunha ex-

cátedra. Havia então professores universitários que davam as aulas de pé 

e usavam muito o quadro e o giz, para escrever datas, nomes de tratados 

ou de personagens históricos, desenhar mapas, etc. Neste chalk and talk 

Veríssimo Serrão era imbatível. Não era o caso de Franco Nogueira, que 

dava aulas sempre sentado. Rapidamente se tornou um professor muito 

popular, porque falava – e vou usar uma expressão que lhe era cara – com 

alma. Ou seja, a forma como expunha era motivante e a sua narrativa era 

claríssima, com os pormenores e as petites histoires suficientes para 

colorir o que por vezes seria monótono. Foi, avant la lettre, o percursor do 

story telling como forma de cativar o interesse e curiosidade da audiência. 

Ninguém o interrompia para lhe pedir que repetisse o que quer que fosse, 
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e só quando FN passou mais tarde a ter assistentes é que os alunos 

vinham no fim das aulas pedir esclarecimentos. Não tinha apontamentos, 

apenas uns rabiscos de umas datas, raras vezes numa folha A4, mais das 

vezes nos papelinhos que já referi, e nem sempre os trazia, e enquanto 

falava estava permanentemente a manusear entre os dedos das duas 

mãos uma caneta. Era pontual na entrada e na saída e se no final da aula 

alguns alunos o abordavam, conversava com agrado e tempo; se 

levantavam dúvidas era sempre generoso nas respostas que dava, mesmo 

quando as dúvidas lhe pareciam absurdas. 

 

Aprendi mais como assistente de Franco Nogueira do que nos 4 anos de 

licenciatura, aprendi a ler a política externa de um país, a perceber que 

aquilo que parece não é, a identificar os interesses permanentes por trás 

das políticas, a desconstruir os discursos oficiais e ver para além das 

palavras ditas e escritas. Aprendi sobretudo pelas perguntas que me fazia, 

pelos comentários e experiências vividas que lhe ouvia sobre tantos e 

diferentes assuntos, pelas histórias que me contava, quer da ONU quer de 

Salazar, que admirava e nunca renegou, quer da sua vida em jovem, no 

Japão, e no exílio. E como contava bem e com que sentido de humor. 

Aprendi malgré lui, porque não me orientava neste ou naquele sentido, 

nesta ou naquela leitura – FN era uma enciclopédia viva, conhecedor de 

infindáveis temas nas suas áreas de especialização, o mundo 

contemporâneo e o seu quase guilty pleasure que levava muito a sério 

(mas os estudantes nem tanto): o iberismo. FN também mostrava 

interesse e curiosidade sobre as matérias de que eu gostava, os autores 

que lia, cujas teses e argumentos discutíamos, sendo fácil discordar e 

discutir com ele, porque mostrava discordância através das perguntas que 

fazia, que me obrigavam a reflectir e expor as minhas ideias com clareza, 

sem sentir que me impunha as suas. 

 

A primeira aula que dei na cadeira de História Geral Contemporânea, por 

sugestão de FN, foi sobre as Nações Unidas, focando a sua constituição e 

funcionamento formal. Preparei a aula cuidadosamente, e falei de pé no 

estrado perante um FN sentado e atento junto da plateia de alunos. No 

final trocamos posições e FN explicou como na prática tudo aquilo 
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funcionava. As diferenças entre o que se diz ser e o que é, a importância 

de conhecer as barreiras que se podem ultrapassar e de evitar os limites 

que não se vencem. Isto com recurso a situações concretas, que tinha 

vivido. Era a última aula da manhã e prolongou-se por mais meia hora – 

nenhum aluno saiu. 

 

Pela forma de estar na profissão docente, FN exibia naturalmente 

comportamentos que passava aos alunos: a capacidade de aprendizagem 

ao longo da vida, de análise e pensamento crítico, de escuta e observação, 

de flexibilidade e adaptabilidade, de resolução de conflitos, espírito cívico, 

responsabilidade e eficácia a par do conhecimento e compreensão crítica 

de si mesmo e das suas áreas de conhecimento e especialização. E vem 

isto a propósito das várias cisões que se deram dentro da Universidade 

Livre, que não cabe tratar aqui, e de como muitos seguiram, 

naturalmente, as opções de FN. E em todas a universidades por que 

passou FN teve intervenções importantes, tanto académicas como na 

direcção. O facto de FN estar numa ou noutra universidade, 

inclusivamente, fazia a diferença quer junto do Ministério da tutela quer 

na contratação de professores.  No contexto específico daquelas cisões e 

lutas no ensino superior privado, Franco Nogueira teve um protagonismo 

que não procurou por lhe ser inerente o envolvimento na resolução eficaz 

de uma série de questões, agilizando e facilitando contactos, e sobretudo 

porque projectava uma serenidade que muitas vezes nem sentia. A 

verdade é que a simples presença de FN promovia as instituições em que 

lecionou. Acompanhei-o de perto neste percurso, e muito aprendi então 

sobre a natureza humana. 

 

Esta second life universitária permitiu-lhe viver uma época muito mais 

despreocupada e feliz, em contraste com os anos difíceis e de grande 

tensão emocional em que serviu o país como lhe fora pedido e sem vacilar 

e sem descanso. Lembro-me com saudade das histórias que ouvi em 

longas e descontraídas conversas de FN, preferencialmente com Antunes 

Varela e em que muitas vezes participava com gosto Vera Jardim, na sala 

dos professores da U. Autónoma, sobre o passado, sobre teorias várias, 

princípios de direito e sua aplicação na vida prática. Por vezes vinham à 
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conversa situações inimagináveis para o grupo de jovens assistentes que 

iam ficando a ouvir sem vontade de irem leccionar as aulas. Vou referir 

apenas uma das histórias, pelo inédito e caricato. Num verão, estando 

Salazar de férias no Forte de Santo António no Estoril e tratando de 

matérias urgentes e sensíveis com FN, decidiu convocar com urgência uma 

reunião do conselho de ministros. Porém, não havia ali quem convocasse 

a reunião, recorreram os dois à lista telefónica, hoje uma raridade, que 

Salazar consultava para F Nogueira discar o número de cada um dos 

ministros que convocava para o conselho.   

 

Esta foi também a época em que FN debatia na RTP1 com Miguel Urbano 

Rodrigues jornalista e militante histórico do PCP, na qualidade de analistas 

políticos com opiniões contrárias, mas que muitas vezes concordavam, às 

vezes só em parte, mas ambos com prazer em poderem debater, sem se 

interromperem. Os debates tinham sucesso garantido, ultrapassavam 

sistematicamente o tempo televisivo atribuído, e atingiam um público 

vasto. 

 

Fui testemunha de um FN que aceitava dos alunos argumentos que não 

eram os seus, que diferenciava factos de opiniões e que não julgava pelas 

opiniões mas pelo rigor na selecção dos factos que sustentavam os 

argumentos. Vi-o comentar os testes dos alunos, um a um, resposta por 

resposta, com o intuito pedagógico de esclarecer os alunos e com 

pormenor, num feedback muito apreciado pelos estudantes, inédito na 

época. FN lia todos os testes depois de eu os corrigir e por vezes não 

aceitava a nota que eu propunha, explicava-me porquê, eu rebatia com os 

meus argumentos, e depois atribuímos a nota. Nesta relação próxima dos 

alunos, FN nunca faltou a um jantar de turma, e mesmo que cansado me 

dizia: vamos e vamos com alma, fez os discursos que os alunos pediram, 

assinou as fitas e autografou os 6 livros da biografia de Salazar dos alunos 

e dos conhecidos e familiares dos alunos. Sempre com alma.   

 

Não posso, nem quero, ultrapassar o tempo que me foi dado para falar de 

FN. Homem complexo, multifacetado, com incontestável quilate humano, 

é-me muito difícil fazer uma síntese sobre quem era e como era Franco 
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Nogueira. O que mais o caracterizou, como intelectual, foi o 

portuguesismo, que defendeu desde sempre, mesmo nos tempos de 

estudante, quando o dinheiro era curto e a vontade de conhecer o mundo 

imensa, como tantas vezes me disse. Um Portugal que queria ver 

independente, e disse-me mais de uma vez que se filiaria em qualquer 

partido, inclusive no partido comunista – que considerava um partido 

patriota – se fosse posta em causa a independência de Portugal.  Este 

portuguesismo permitia-lhe encontrar pontes para se relacionar com 

aqueles que, discordando de muitas das suas ideias, comungavam do 

mesmo ideário.   

 

FN foi um homem do seu tempo, que desconhecia a internet e que 

funcionava sem smart phones, um homem que viveu com coragem, 

verdade e intensamente as várias situações – boas e menos boas – que a 

vida lhe apresentou. E é como tal que eu o vejo. Foi Ministro muito jovem, 

de uma pasta de extrema dificuldade num período ainda hoje muito 

controverso.  A nomeação teve sobre ele, que não era membro da União 

Nacional, um impacto tão profundo que o fez chegar a casa e tomar um 

comprimido para dormir. Depois do exílio e no regresso a Portugal, país 

que o identificava e que ele serviu dando o melhor de si, penso que 

conseguiu viver um período de felicidade, numa segunda carreira como 

universitário, com mais algum tempo para a família, a filha e as netas e 

acompanhado da mulher por quem se apaixonou com vinte e poucos anos 

no Japão e que amou até à morte.  

Eu tive a sorte de presenciar essa fase da sua vida. 

 

Senhor Embaixador obrigada. 

Saudade eterna.  

 

 
Maria Luisa de Bivar Black 

MNE, 17de Setembro de 2018 


