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1. NATO – Comunidade de nações democráticas ou aliança anticomunista? 

 
“Mais do que uma aliança militar à moda antiga”, foi como o ministro canadiano dos Negócios 

Estrangeiros, Lester Pearson, caracterizou o Tratado do Atlântico Norte (TAN), imediatamente antes da sua 
assinatura, em 4 de Abril de 1949. Mais precisamente, destinava-se a ser uma comunidade de nações 
democráticas.1 
 No entanto, esta fórmula não se aplicava a todos os países membros. Portugal, em particular, estava 
submetido ao regime autoritário de António de Oliveira Salazar, o qual, na realidade, não partilhava dos 
“princípios da democracia, das liberdades individuais e do respeito pelo direito”, como estabelecia o 
preâmbulo do tratado. Conforme referiu Salazar: “Seja como for, sentimo-nos ligados pelas obrigações do 
Pacto e pela sua finalidade geral – não (de maneira alguma) por afirmações doutrinárias tendentes à 
uniformização de regimes políticos, sobre cujas virtudes no nosso país estamos suficientemente 
esclarecidos”2. Na verdade, para alguns dos Estados membros, a NATO era sobretudo uma aliança 
anticomunista, definida mais por aquilo a que se opunha do que pelo que defendia.  

A criação do Conselho do Atlântico Norte, em sessão permanente (Artigo 9.º), a regular consulta 
política, conforme estipulado no Artigo 4.º do TAN – tudo isso era novo para o mundo diplomático, já para 
não falar dos poderes de um comando militar integrado, em tempo de paz. Durante os anos que se 
seguiram à fundação da NATO, estes organismos tiveram que se estabelecer e de desenvolver 
procedimentos de cooperação que tinham, ao mesmo tempo, de respeitar o interesse conjunto na 
manutenção de um esforço comum credível e os objectivos políticos individuais de cada um dos membros. 
Este processo foi dado como concluído em 1956, através do Relatório do Comité dos Três, constituído pelo 
ministro dos Negócios Estrangeiros norueguês Halvard Lange, o seu colega italiano Gaetano Martino e Mike 
Pearson. 
 No Artigo 6.º, o TAN descreve a área na qual são aplicáveis as obrigações da defesa aliada, e, de 
forma muito intencional, excluía os impérios coloniais dos Estados membros, com a única excepção dos 
territórios franceses na Argélia. No entanto, a obrigação de consulta, nos termos do Artigo 4.º, não é 
limitada geograficamente. Consequentemente, os Estados membros sentiram-se tentados a procurar a 
consulta, no âmbito do Conselho do Atlântico Norte, quando os movimentos anticolonialistas ameaçaram as 
suas possessões ultramarinas. Esse tipo de consultas seria, inevitavelmente, interpretado como um apoio da 
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NATO ao colonialismo. 
 
 
2. O papel geoestratégico de Portugal na NATO 

 
 Apesar das suas insuficiências como democracia, Portugal tinha sido convidado a aderir à nova 
aliança, como membro fundador, principalmente por razões geoestratégicas.3 Os Açores tinham provado 
ser um poiso vital, no Atlântico, durante a 2.ª Guerra Mundial, e teria de ser novamente usado, numa 
função semelhante, no caso da Guerra Fria se tornar quente. Em particular, a movimentação de bombas 
nucleares, dos EUA para os aeródromos da linha da frente, necessitaria de usar este ponto de apoio. De 
modo semelhante, Portugal Continental teria de desempenhar um papel importante num sistema de 
comboios transatlânticos. Para conseguir obter o direito de utilização das bases, em 1944, o ministro dos 
EUA em Lisboa, George F. Kennan, tinha transmitido uma garantia dos EUA para todos os territórios 
portugueses.  

Embora sentisse que estava a abdicar de uma parcela da soberania portuguesa, em Setembro de 
1951, Salazar prolongou por cinco anos os direitos americanos de permanência, com a perspectiva de os 
estender ao período de duração do Tratado do Atlântico Norte.4 

Outra particularidade residia no facto de Portugal não ter fronteira terrestre com qualquer outro 
parceiro da NATO. Por esta razão, e devido à semelhança dos sistemas políticos, Portugal apoiou 
continuadamente as propostas para que a Espanha fosse admitida na NATO. 

Desde a Idade Média, Portugal tinha sido aliado da Inglaterra – datando o tratado inicial de 1373, é a 
mais antiga aliança à escala mundial e ainda se encontra em vigor.5 Tradicionalmente, Portugal tinha 
usufruído do apoio britânico na manutenção das suas possessões ultramarinas, muitas das quais tinham 
fronteira com colónias britânicas. Todavia, em 1947, a Grã-Bretanha tinha decidido abdicar do controlo da 
Índia e convidara a sua antiga colónia a juntar-se à Comunidade Britânica, e, em Novembro de 1954, a 
França cedera o controlo dos seus territórios na Índia (designadamente Pondichéry), ficando Portugal como 
única potência colonial. Esta circunstância deixou os territórios ultramarinos de Portugal (Salazar recusava-
se a vê-los como colónias) numa posição precária. Para além dos territórios africanos de maiores dimensões 
(Guiné, Moçambique e Angola) e dos arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé, contavam-se, ainda, Macau, 
vizinho de Hong-Kong, e a Índia Portuguesa. Esta última consistia de vários territórios dispersos, tais como 
Damão e Diu, com os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli, e, acima de tudo, a velha capital, Goa – que é 
frequentemente usada como sinónimo de todas as possessões portuguesas na Índia. 

 
 
3. A NATO, a Comunidade Britânica e o colonialismo 

 
 A NATO foi apanhada numa situação difícil. Os EUA e o Canadá eram eles próprios antigas colónias, 
não desejando dar apoio ao imperialismo europeu. Por outro lado, o Secretário de Estado americano, John 
Foster Dulles, sentia que a neutralidade era “excepto em circunstâncias muito excepcionais, [...] um 
conceito imoral e curto de vistas”.6 Mesmo assim, a neutralidade estava a tornar-se uma realidade: em 
1955, a Jugoslávia reconciliou-se com Moscovo e, juntamente com o primeiro-ministro indiano, Jawaharlal 
Nehru, o marechal Tito e o emergente líder egípcio, Gamal Abdel Nasser, acordaram a criação do 
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“Movimento não-alinhado”. Para que a NATO pudesse manter a sua liderança económica, assim como as 
suas vantagens geoestratégicas sobre o campo socialista, teria de conservar boas ligações com o Terceiro 
Mundo emergente, o qual, no fim de contas, controlava vastos recursos de matérias-primas, tais como 
petróleo e urânio. Por conseguinte, a questão era saber se os resíduos do colonialismo europeu eram 
formas de defender os interesses do Ocidente contra o Comunismo, como Salazar e outros defendiam, ou 
se representava a hostilização do Terceiro Mundo e, desse modo, poria em risco, a longo-prazo, a posição 
ocidental. 
 O problema foi exacerbado por três questões coloniais que então emergiram na região do 
Mediterrâneo. A Grã-Bretanha estava a tentar manter o controlo de Chipre, contra o apelo grego para a 
Enosis; a Espanha apelava para o termo da situação de Gibraltar, igualmente contra a resistência dos 
Britânicos, e a França estava confrontada com uma crescente conflitualidade na Argélia – um território que 
se encontrava expressamente coberto pelo Tratado do Atlântico Norte. 
 
 
4. A crise de Goa 

 
 Logo em 1949, Nehru havia declarado que a Índia procuraria “libertar” Goa, ainda que por meios 
pacíficos.7 A pressão sobre os territórios ultramarinos de Portugal foi crescendo continuamente e a 
necessidade de manter grandes efectivos militares em todos eles, combinada com a sua débil economia, 
tornou o país ainda mais dependente da ajuda militar dos EUA – a decisão de Salazar em garantir uma quase 
indefinida autorização de permanência nos Açores deve ser vista neste contexto.8 
 Em Janeiro de 1953, o governo indiano entregou a Portugal uma nota formal, solicitando 
conversações acerca de Goa. Mesmo nos círculos governamentais de Lisboa, a nota foi considerada 
moderada, mas Salazar foi intransigente. Acima de tudo, recusou qualquer sugestão para um referendo (o 
qual estava seguro de vencer), não só porque tal atitude seria incompatível com a noção de que os 
territórios não eram negociáveis, mas também porque, de qualquer modo, recusava toda a forma de 
democracia directa.9 Quando Salazar recusou responder, a legação indiana em Lisboa foi encerrada, em 
Junho de 1953, mas a legação portuguesa em Delhi continuou em funcionamento. 
 Nesta altura, a propaganda indiana começou a implicar a NATO no assunto.10 Referia-se a Goa e a 
Pondichéry (então ainda sob administração francesa) como “bases da NATO”, o que levou a um protesto do 
Canadá. O Canadá, uma antiga colónia e membro da Comunidade Britânica, juntamente com a Índia, 
sublinhou que as ditas possessões jamais haviam sido mencionadas como estando abrangidas pelos termos 
da Aliança.11 De modo semelhante, diplomatas dos EUA na Índia insistiram em privado que a ajuda militar 
americana era estritamente para exclusivo emprego na Europa e que os EUA não apoiavam o colonialismo 
português.12 
 Durante uma conferência de imprensa em Nova Delhi, em 24 de Fevereiro de 1954, o primeiro-
ministro canadiano, Louis St. Laurent, referiu-se, inadvertidamente, a Goa como “colónia”, e insistiu que 
Goa não estava abrangida pelo Tratado do Atlântico Norte. Esta atitude levou a um vigoroso protesto do 
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governo português. Obviamente, como podia a NATO apoiar o direito britânico a Gibraltar e, 
simultaneamente, questionar o muito mais antigo direito de Portugal a Goa? E mais: conquanto a cláusula 
de defesa do Tratado, nos termos do Artigo 5.º, não se aplicasse a Goa, o Artigo 4.º, respeitante a consultas 
políticas, não se encontrava limitado no plano geográfico. Era um argumento problemático, uma vez que, 
até então, Salazar sempre havia desvalorizado o significado político da Aliança. 
 Justamente nessa altura, reuniu-se o Conselho do Atlântico Norte, a nível ministerial, e o ministro 
dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Cunha, pressionou o seu colega canadiano, Mike Pearson, no 
sentido de St. Laurent corrigir a sua infeliz declaração.13 O Alto-Comissário canadiano em Nova Delhi, Escott 
Reid, ele próprio um dos “pais fundadores” da aliança, salientou que a força da NATO assentava, entre 
outras, na sua reputação perante os neutros, e, se Portugal viesse a concretizar consultas com base no 
Artigo 4.º, poderia prejudicar a NATO e, consequentemente, os seus próprios interesses no capítulo da 
segurança. 
 Em Julho e Agosto de 1954, “voluntários” indianos invadiram os enclaves de Dadrá e Nagar Aveli. A 
resistência portuguesa ocasionou a morte de três pessoas. A situação começou a escalar. Como todos 
esperariam, o governo indiano recusou o pedido português para a transferência de tropas para os enclaves, 
através de território indiano. Em 24 de Julho de 1954, Portugal agendou o caso de Goa numa “sessão 
informal” do Conselho da NATO. As “sessões informais” são reuniões semanais dos Representantes 
Permanentes, as quais, em sentido restrito, nem sequer acontecem, sendo tudo o que ali é dito considerado 
off the record. Esta útil invenção permitiu a Portugal apresentar pormenorizadamente o seu problema 
político, sem que tal se tornasse do conhecimento público. Perante as objecções dos outros aliados, Lisboa 
absteve-se de solicitar consultas oficiais no âmbito do Artigo 4.º.14 
 Obviamente, Salazar ainda preferia a tradicional diplomacia bilateral, e estava a utilizar o canal NATO 
para colocar pressão em Washington e Londres, procurando obter uma declaração pública de apoio de cada 
um desses aliados. Nesta medida, porém, viu frustradas as suas intenções, dado que nem o Foreign Office 
nem o Departamento de Estado se mostraram dispostos a intervir junto de Nova Delhi, em nome de Lisboa. 
O único parceiro a expressar apoio público a Portugal foi a Bélgica, país que tinha interesses coloniais 
comuns em África.15 O Departamento de Assuntos Exteriores do Canadá ainda estava preocupado com a 
manutenção da solidariedade da NATO. Já era suficientemente mau que os Indianos tivessem tido 
conhecimento do Conselho informal e que, apesar das declarações canadianas nos bastidores, ainda 
estivessem a citar o gracejo de St. Laurent.16 
 
 
5. Mediação? 

 
 Para quebrar o impasse, no Outono de 1954, o governo português propôs o estabelecimento de uma 
“comissão neutral”, composta por representantes americanos, britânicos, belgas, canadianos e 
paquistaneses. O governo canadiano declinou o convite, quase imediatamente. Pearson não queria 
comprometer a cooperação com a Comunidade Britânica e esperava o apoio indiano para as negociações de 
um armistício na Indochina. 
 A situação era ainda mais difícil para o Foreign Office britânico. Claro que Londres estava 

                                                      
13

 NAC, RG 25, Acc. 1991-92/109, vol. 143, 50321-40, pt. 1. Telegram Permanent Representative NATO to Department of 

External Affairs 300 de 22.04.1954. 
14

 NATO Archives Brussels, P.A. 7-13-02 (no file number). Memorandum (Portuguese Delegation to NAC) de 26.07.1954; NA, 

RG 59, DF 1950-54, 740.5/7-2654. Telegram Hughes to State Department POLTO 149 de 26.07.1954; NAC, RG 25, Acc. 1991-

92/109, vol. 143, 50321-40, pt. 2. Telegram PermRep NATO to Department of External Affairs 557 de 26.07.1954; AMAE EU44-

60, Portugal 50, f. 301. Telegram Embassy Lisbon to Ministère des Affaires Etrangères 252/254 de 28.07.1954. 
15

 Melissen, Struggle, p. 18. 
16

 NAC, RG 25, Acc. 1991-92/109, vol. 143, 50321-40, pt. 2. Telegram Department of External Affairs to PermRep NATO 507 de 

29.07.1954; NA, RG 59, DF 1950-54, 740.5/7-3054. Telegram Bliss to State Department 30 de 30.07.1954. 



5 

 

estreitamente ligado tanto a Lisboa como a Nova Delhi e, portanto, parecia ser o mediador ideal. No 
entanto, se a Grã-Bretanha concordasse com o conceito de mediação neutral, no caso de Goa, havia o óbvio 
risco de a Grécia reclamar um procedimento semelhante relativamente a Chipre – algo que o governo de 
Churchill pretendia evitar a todo o custo.17 Para salvar a face, Whitehall anunciou que participaria na 
iniciativa, desde que fosse convidado para tal fim por ambas as partes. 
 Era óbvio que isso nunca iria acontecer. A Índia estava, então, a confiar fortemente na União 
Soviética, com a propaganda de Moscovo a apoiar abertamente a posição indiana, de tal modo que uma 
comissão puramente ocidental não poderia ser vista como imparcial. 
 Restavam os Americanos, os quais foram então confrontados com um convite português para 
enviarem uma missão unilateral de observação. Mas Washington não desejava fazê-lo; qualquer 
participação teria sido vista como uma forma de apoio unilateral à posição portuguesa.18 
 Inicialmente, a Espanha tinha-se recusado a apoiar a postura colonial de Portugal, em concordância 
com a posição “anticolonial” espanhola respeitante a Gibraltar, o que causou um arrefecimento nas 
relações hispano-portuguesas. Depois, porém, Madrid colocou-se publicamente do lado português – daí 
resultando que o ministro português dos Negócios Estrangeiros tenha suscitado as questões de Goa e da 
adesão da Espanha à NATO, durante a reunião do Conselho da NATO de Dezembro de 1954. 
 
 
6. O Pentágono versus Departamento de Estado – apoio unilateral dos EUA? 

 
 Agora, era a vez de a administração dos EUA se encontrar dividida. O Departamento de Estado 
continuava sem vontade de proporcionar apoio ao colonialismo português, mas o Pentágono chamava a 
atenção para a necessidade de mais facilidades nos Açores, para proteger a parte continental dos EUA de 
ataques nucleares soviéticos.19 E, Salazar estava, claramente, a ligar as duas questões. Fez saber, de forma 
nítida, que Portugal não esperava qualquer apoio da aliança enquanto tal (bem vistas as coisas, o novo 
papel das bases apenas serviriam a segurança dos EUA), mas que desejava forçar o braço do seu 
hegemónico aliado no sentido de uma declaração pública a favor da continuação do controlo português 
sobre os seus territórios indianos. 
 Em Fevereiro de 1955, o Departamento de Estado não esperava acções violentas da parte dos 
voluntários indianos e Dulles decidiu contrariar, então, a hipótese de uma declaração pública. A reacção 
portuguesa foi diplomática, mas perceptível: quando os Representantes Permanentes no Conselho do 
Atlântico Norte visitaram os EUA, o representante português não os acompanhou, e, quando Dulles 
convidou o grupo para um jantar formal, o embaixador português também não marcou presença.20 
 Em 8 de Agosto de 1955, a legação portuguesa em Nova Delhi foi encerrada, conforme exigido pelo 
governo indiano. Este acto seguiu-se a uma declaração pública de Dulles, o qual, em 2 de Agosto, havia 
solicitado uma solução pacífica para a disputa de Goa e tornado pública a pressão sobre a Índia para evitar o 
uso de violência. Quase ao mesmo tempo, os EUA e Portugal assinaram um acordo de cooperação sobre a 
utilização pacífica da energia nuclear. O governo canadiano, que discordara do apoio público americano a 
Portugal, reagiu fornecendo um reactor nuclear à Índia, como parte da cooperação no âmbito da 
Comunidade Britânica.21 Também a Grã-Bretanha estava relutante em tomar partido, e o secretário do 
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Foreign Office, Harold MacMillan, declinou mesmo referir a fórmula de “autodeterminação” – de novo por 
causa das preocupações a propósito das posições britânicas em Chipre. Mesmo o novo ministro dos 
Negócios Estrangeiros belga, Paul Henri Spaak, desapontou o regime de Salazar; havia concluído que a 
posição portuguesa era, de qualquer modo, insustentável. Pior ainda, em 11 de Julho, o papa Pio XII 
recebeu Nehru em audiência privada e declarou, posteriormente, que Goa não era uma questão religiosa, 
privando Salazar do apoio da Igreja. 
 Em 15 de Agosto, manifestantes indianos, em atitude violenta, tentaram invadir os territórios 
portugueses, mas as guarnições militares tinham sido reforçadas e repeliram-nos com pesadas baixas. A 
escalada era evidente, convencendo o Departamento de Estado de que a Índia deixara de ser um país 
neutro potencialmente benevolente e que estava a passar-se para a órbita da União Soviética. 
 Em Novembro de 1955, os Portugueses anunciaram publicamente que iriam levar o caso de Goa 
perante o Conselho do Atlântico Norte e aí invocar consultas formais.22 No entanto, isso nunca viria a 
acontecer. Não havia necessidade, dado que a posição americana tinha já começado a mudar. Em 
Dezembro de 1955, o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Cunha visitou Washington. Numa 
conferência de imprensa conjunta, Dulles referiu-se a Goa como uma “província” portuguesa, tornando 
óbvio que os EUA consideravam o conflito como um assunto interno de Portugal e não como um caso de 
colonialismo.23 Quando Cunha falou no Conselho, em 19 de Dezembro, nem sequer voltou a mencionar 
Goa. Já tinha obtido o que verdadeiramente interessava: não o apoio da NATO mas sim o dos EUA, e havia 
usado a NATO somente como um meio que visava uma finalidade.24 
 Durante 1956, as negociações acerca dos direitos das bases americanas nos Açores foram-se 
arrastando. A crise emergente sobre as tropas dos EUA na Islândia25 possibilitou que Portugal subisse um 
pouco mais o preço, mas o desenlace final não oferecia dúvidas. Os direitos dos EUA foram finalmente 
alargados, ainda que por apenas mais cinco anos.  

O Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte tinha desenvolvido uma dinâmica com a qual os seus 
autores não haviam sonhado: a ameaça da sua invocação tinha servido como forma de “chantagem”26 para 
obter vantagens bilaterais. Portugal tinha mostrado que não pretendia respeitar os altos ideais políticos da 
comunidade transatlântica de nações livres, e a administração Eisenhower tinha-se mostrado disposta a, 
nestas condições, dar o apoio a Lisboa. 
 Mas tratava-se, no entanto, de uma política curta de vistas: constituía um pequeno passo a caminho 
da década de 1960, quando a guerra dos EUA no Vietname e a atitude global da NATO consentiram que 
Moscovo retratasse todo o mundo ocidental como “imperialista” e “colonialista” – uma imagem que o 
Ocidente tardaria a sacudir. 
 
Tradução de David Martelo – Julho de 2018 
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