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FRANCO NOGUEIRA 
HOMENAGEM PELO SEU CENTENÁRIO  

Biblioteca da Rainha - MNE – 18.00 h. - 17 de Setembro de 2018 

 

Exma. Senhora Professora, Luísa Black 

Exmo. Senhor Embaixador Freitas Ferraz, director do Instituto 

Diplomático, meu caro José Freitas Feraz  

Exmo. Senhor Professor Carlos Gaspar, meu caro Carlos Gaspar, 

Queridos Amigos, caríssimos Colegas, Minhas Senhoras e meus 

Senhores 

 

Quero, antes de mais, agradecer o amável convite – que muito 

me sensibilizou, até porque há cerca de 15 anos que eu não 

regressava a esta Casa - para participar hoje nesta cerimónia de 

evocação e homenagem ao embaixador Alberto Franco Nogueira 

pelo centenário do seu nascimento. Agradecer, e se me 

permitem, felicitar o Instituto por esta iniciativa, a muitos títulos 

louvável, pois nunca é demais valorizar quem merece sê-lo. 

Nunca tive a sorte de trabalhar com o embaixador Franco 

Nogueira, ao contrário de outros colegas, que esses talvez 

estariam mais credenciados do que eu para relembrar a sua 

figura, embora tenha acompanhado ao longo dos anos, como 

tantos de nós, a sua actuação nos mais diversos domínios, 

através dos seus escritos, entrevistas, conferências, e sobretudo 

livros, alguns deles lidos e relidos. Habituei-me pois, e desde há 

muito, a admirá-lo. Entre parêntesis, é uma excelente notícia 

saber que será editado dentro em breve o seu diário do Japão. 

Dito isto, conheci-o melhor nos seus últimos anos de vida até 

porque éramos sócios do mesmo Clube, tendo assim almoçado 

juntos um sem-número de vezes num ambiente aliás propício à 

livre troca de impressões. E nos meses de Verão, a Vera e o 

Alberto, que passavam largas temporadas no hotel Cidadela em 
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Cascais, convidava-nos todos os anos à Anne-Marie e a mim, 

para jantar em pequeno comité, e ali ficávamos depois à 

conversa um bom par de horas.   

Franco Nogueira pertence a determinada família ideológica que 

confere primazia ao factor político-diplomático, porquanto 

considera que tudo dele irradia e nele se repercute. Para bem e 

para mal. E qualquer que fosse o contexto, em obediência a esta 

lógica, tinha por inderrogável, por insubstituível, a legitimidade 

do Estado-nação, realidade suprema a que nada se deveria 

sobrepor. A título de exemplo e referindo tempos mais recentes, 

a esta linhagem pertencem em França, homens como 

Clemenceau, De Gaulle, Mitterrand; na Inglaterra, gente como 

Disraeli, Churchill, Margaret Thatcher; no plano norte-

americano, diplomatas como George Kennan, ou estadistas 

como Henry Kissinger. E hoje, o presidente Putin é desta escola a 

melhor ilustração.  

Todos eles, sem ignorar, evidentemente, a influência de demais 

factores, atribuem especial destaque ao desempenho da acção 

individual, de que uns e outros são, aliás, emblemáticos 

Inteligência eminentemente didáctica, Franco Nogueira tinha o 

condão de tudo tornar inteligível. Assisti, mais de uma vez, a 

intervenções suas, vivas algumas delas pela relevância dos temas 

em debate. Instado a responder, a uns e a outros retorquia sem 

jamais perder a calma, sem tão-pouco conceder uma polegada 

de terreno. Rebatia e esclarecia, não só pelo gosto de esgrimir, 

que o tinha, mas sobretudo com o propósito de convencer e 

convincente sabia sê-lo. 

Paralelamente, possuía a característica de conciliar acção e 

reflexão (fazia História e escrevia sobre ela), e decerto também 

isso terá contribuído para a irradiação do seu nome, como se viu 

pelos diversos depoimentos vindos a lume na imprensa aquando 
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do seu falecimento, bem como, mais tarde, quando da 

elaboração do In Memoriam que lhe foi dedicado.  

Tinha, por outro lado, atributo raro entre nós, portugueses, o 

dom da síntese, e, por igual, o culto da réplica, amiúde 

sangrenta.  

Gostaria, se me permitem, recordar aqui brevemente três 

episódios expressivos dessa sua maneira de ser que configuram, 

para lá de uma particular inclinação de espírito, também um 

traço de carácter.  

Contou-me no outro dia o Mário Lagoa, com quem me cruzo 

frequentemente no Estoril, e que foi em determinada altura seu 

chefe de Gabinete, que um belo dia se foi queixar do excesso de 

afazeres e da incapacidade em dar vasão a tudo que lhe era 

pedido. (Nesse tempo, ainda não havia gabinetes pletóricos 

recheados com o assessor-do-adjunto-do-técnico-de primeira, 

por sua vez coadjuvando o senhor conselheiro… pelo que o chefe 

de gabinete estava praticamente sozinho). Franco Nogueira – 

que se debatia com a mesma insuficiência em termos de pessoal 

não tendo ninguém a quem recorrer - disse-lhe: “Tente fazer 

uma coisa de cada vez”. Avisado conselho este, que merece ser 

ponderado, porque estar mergulhado na acção é, precisamente, 

saber introduzir pausas e hierarquizar prioridades. 

O segundo episódio passou-se numa conferência a que assisti, 

em que ele era o orador-convidado, no Instituto de Defesa 

Nacional cujo tema era a Europa, tendo Franco Nogueira emitido 

certas reservas a alguns aspectos da construção comunitária.  

Chegado à fase final das perguntas, levantou-se de entre a 

assistência um sujeito que recordou ser já antigo o ideal 

europeu, enumerando ali mesmo as várias propostas, datas e 

respectivos protagonistas, que nas últimas décadas, para não 

dizer séculos, pugnaram pela sua concretização. A intervenção 
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pretendia-se esclarecedora, mas o tom era de acinte e 

superioridade. 

Franco Nogueira que estava sentado numa poltrona sozinho no 

meio do palco, ouvi-o até ao fim e apenas lhe disse: “Eu se fosse 

a si, não evocava nenhuma dessas iniciativas, pois, como bem 

sabe, falharam todas”. E o assunto ficou logo ali arrumado.  

 

O outro episódio decorreu em Oxford em 1956, na altura em 

Franco Nogueira era Consul-Geral em Londres, e meu irmão 

Leonardo, que lá estava a estudar, pôde testemunhá-lo. 

Estava-se um anos após a conferência de Bandung, o primeiro 

grande conclave da nova ideologia anticolonialista afro-asiática, 

e no meio estudantil oxfordiano, estas questões assumiam 

grande premência e impacto.  

Também aqui, no final da palestra, um estudante negro – a sala 

estava repleta de árabes e africanos – contestou a apregoada 

falta de racismo dos portugueses, acusando o orador de 

hipocrisia e desafiando-a a casar-se com uma negra. 

O nosso orador respondeu-lhe que efectivamente as 

circunstâncias da sua vida nunca lhe tinham proporcionado tal 

hipótese, mas que, para todos os efeitos, a sua mulher era uma 

senhora de raça chinesa. Fez-se um silêncio, e o estudante 

visivelmente incomodado, desculpou-se com um: “Oh, I am 

sorry, Sir!”. Ao que Franco Nogueira lhe respondeu: “Why sorry, I 

am very happy with my wife!”. Saiu dali aplaudido e festejado. 

Estes três episódios com o seu quê de anedótico, e outros de 

igual teor se poderiam aqui acrescentar, são contudo 

reveladores de uma presença de espírito feita de um misto de 

aprumo e tranquilidade, um ficar à espera sem nunca se deixar 

surpreender. Esta serenidade atenta era, de resto, o que ele 

transmitia, fisicamente, de forma quase palpável.   
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Mais tarde, nos debates acesos das Nações Unidas, que se 

repetiam ano após ano, e correspondem ao auge da sua carreira, 

Franco Nogueira ficará conhecido por essa mesma causticidade 

bem como pelo gosto do combate solitário. Olhando de frente, a 

sós, contra a manada - a diplomacia entendida e vivida como um 

combate sem tréguas pela afirmação de Portugal. Tudo o que ele 

foi, disse e escreveu, decorre desta exigência que nele nunca 

esmoreceu. Entender isto, é entender a trajectória do homem. 

Céptico quanto à natureza humana e suas motivações profundas, 

não era, todavia, descrente da vontade dos homens e da 

capacidade de realização nela implícita. Bem pelo contrário, pois 

confiava na razão e nas virtudes redentoras da razão, mormente 

se o interlocutor estivesse de boa-fé. 

As inteligências pessimistas, como a do embaixador Franco 

Nogueira, - “ de tudo quanto muda, é o homem o que menos 

muda”, dizia ele inscrevendo-se numa visão eminentemente 

clássica da verdade do homem (As crises e os homens) - são 

sempre profundamente estimulantes – porque sendo gente de 

convicção e energia, inserem-se na belíssima definição dada pelo 

escritor Ruben A. “Ser homem é ter um ideal e não ter ilusões”.  

Alma livre e espírito independente, à semelhança de tantos que 

nesta Casa e fora dela serviram o Portugal do Estado Novo, 

Franco Nogueira encontrou no exercício da acção diplomática 

uma forma superior de cultura. Que o é, quando bem assimilada. 

O conhecimento da civilização asiática, e seus vários matizes, 

que a larga estadia no Japão lhe proporcionou, e de que o seu 

estudo A Luta pelo Oriente é eloquente testemunho, aliado à 

longa permanência em Londres e a familiaridade com o 

pensamento histórico e político anglo-americano, forneceram-

lhe os instrumentos necessários à elaboração de seu próprio 

diagnóstico dos acontecimentos.  
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Nesta perspectiva, há um ponto que merece ser sublinhado: o 

conhecimento do estrangeiro e a vida no estrangeiro nunca lhe 

toldaram a sensibilidade para as realidades nacionais, pois delas 

nunca se afastou. Antes pelo contrário, aguçou-lhe o sentido 

pátrio e conferiu-lhe uma melhor apreensão da nossa 

singularidade como entidade colectiva, a par de uma maior 

lucidez quanto às nossas vulnerabilidades, que tanto o 

atormentavam. Conciliar análise e pragmatismo, tendo sempre 

presente a especificidade nacional. Talvez se possa dizer que o 

melhor da sua obra seja essa radiografia dos nossos males e 

carências, de que por vezes não nos apercebemos. 

Franco Nogueira tinha, se assim me posso exprimir, o sentido 

trágico da existência das nações, - Vasco Graça Moura no seu 

diário Circunstâncias vividas define-o com acerada justeza como 

sendo “uma referência dramática na História nacional deste 

século”- e embora ciente da evolução das realidades 

internacionais no sentido de uma cada vez maior proximidade e 

interdependência, conhecia, como poucos, a ferocidade (a 

palavra aqui não se afigura excessiva), inerente a essas mesmas 

relações – ou, melhor dito, a essa mesma correlação de forças, 

instável por definição, aliás, porque feita de centros de 

irradiação e centros de gravidade que se ajustam e se alteram 

em permanência - e quão aleatório são afinal as promessas, os 

compromissos, os entendimentos, as alianças, tudo aquilo que 

em determinado momento nos parece estável e duradouro e 

que, não raro, apenas corresponde a conveniências 

momentâneas ou a verdades transitórias, e não à substância das 

coisas. A História dos povos, e nomeadamente a história da 

Europa nestes últimos dois séculos, aí estão para o comprovar.  

Neste contexto, não demonstrava grande consideração – isto é 

um eufemismo… - pelo valor das nossas elites que tinha por 

desatentas, influenciáveis, pouco e mal informadas, com uma 
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tendência para o facilitismo e temerosas ante as injunções 

estrangeiras - situação que deveras o afligia, mormente para 

quem como ele fazia gala em remar contra a corrente. 

Duas citações apenas, extraídas do seu último livro Juízo Final:  

“Eu não conheço nenhum decreto que prescreva a eternidade de 

Portugal; e se o houvesse ainda era preciso que os demais 

respeitassem esse decreto”. Juízo Final, (p.22) 

Ou, ainda: “Tudo quanto Portugal perder, ou alienar, ou lhe for 

tomado, é irrecuperável: em termos territoriais, políticos ou 

económicos”. (Juízo Final, p.230) 

Estas duas vertentes, o seu pessimismo antropológico e o amor a 

Portugal constituem, creio eu, a síntese do seu espírito: 

desdenhoso de modas e mitos, respeitador de raízes e tradições.  

 

Evocar Franco Nogueira é lembrar o escritor que ele foi, faceta 

que lhe enaltece o perfil e que ele muito prezava. Já tive 

oportunidade de o dizer: amar a língua portuguesa é amar a 

civilização portuguesa, porquanto ambas se completam e uma 

não faz sentido sem a outra. 

O Jornal de Crítica Literária – seu primeiro livro, publicado, salvo 

erro, em 1954 – é sintomático dos seus interesses intelectuais e 

da sua cultura clássica. Durante anos, dedicou-se à tarefa de 

crítico no Diário Popular, que exerceu, à sua maneira, com gosto 

e disciplina, com curiosidade também mas sem 

deslumbramentos, a que era pouco dado, actividade que terá 

certamente constituído uma valiosa achega à sua própria 

aprendizagem de escrever. Também nestas páginas se descortina 

a mesma perspicácia no olhar.  

Límpida e concisa é a sua escrita, sedutora na sua aparente 

simplicidade, porque reduzida ao essencial, percorrida aqui e ali 
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por frémitos de emotividade, registando do mesmo passo 

assombros e percepções.  

Ler Franco Nogueira, muito em especial o do Diário, intitulado 

Um Político Confessa-se, é descobrir um observador de 

insuspeitas qualidades: finura na análise psicológica, pendor pelo 

retrato, reflexões pessoais alheias a qualquer espécie de 

constrangimento, paixão reiterada pela língua portuguesa e as 

coisas portuguesas. Em essência, um singular talento de escrever 

- um escrever diferente, para tudo dizer. Ignoro, contudo, se 

ainda há por aí alguém que o leia…  

Para o fim, acalentava o projecto de redigir a biografia do 

Marquês de Soveral, tendo para o efeito coligido vasta 

documentação, a doença e a morte, contudo, não lhe permitiram 

levar a cabo essa última ambição que juntava, aos seus olhos, ao 

gosto de efabular, a paixão pela História, vocação nunca 

desmentida, e a recordação de uma grande figura, livre e 

desassombrada, de diplomata e de português, que foi o Marquês 

de Soveral. 

Na apreensão da realidade do mundo e dos homens, a formação 

humanística é, sem dúvida, uma mais-valia, e traduz, frente a 

qualquer situação, uma percepção mais exacta do que importa 

saber destrinçar. A sua actuação profissional é um bom exemplo 

disto mesmo. 

Uma última palavra.  

Eça disse ao evocar a morte de Antero “viera a descrer de 

Portugal com uma descrença que lhe era angústia”. Julgo que o 

mesmo se poderá dizer de Franco Nogueira, que morrerá – ou se 

deixará morrer… - com a crescente impressão de estar a mais – e 

esse sentimento de inanidade é talvez a pior forma de exílio – 

pelo que, repito, esta homenagem neste local é justa, oportuna e 

saudável, como também o é a entrega do espólio do embaixador 

aos Arquivos do Ministério. 
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Em definitivo, mais do que uma fonte de inspiração, Franco 

Nogueira deixou-nos nos seus escritos, que merecem ser relidos, 

porque muitos deles não envelheceram, uma fonte fecunda de 

inquietação – e essa inquietação ainda hoje, sobretudo hoje, 

continua a ser inspiradora. 

 

Muito obrigado.  

 

Marcello Duarte Mathias 


