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PORTUGAL, O ULTRAMAR E O FUTURO 
 

Recordando Manuel José Homem de Mello 

 
 
 Faleceu no passado dia 18 de Junho o Dr. Manuel José Homem de Mello. Quis o destino que as 

referências que fiz à sua histórica obra Portugal, o Ultramar e o Futuro, no meu livro As Mágoas do 

Império, ocasionassem uma aproximação e o nascimento de uma amizade que se foi aprofundando com os 

anos. Nascido em 1930, tinha, portanto, 32 anos quando se rebelou ideologicamente contra a política 

ultramarina do Estado Novo. E, se a rebelião, em si, já era, naqueles tempos, motivo de admiração, 

também merece relevo a circunstância de o autor ser, então, tão surpreendente maduro e presciente nos 

seus 32 anos de idade. 

 Na sentida homenagem que aqui gostaria de prestar-lhe, reuni alguns textos que permitem 

visualizar o seu pensamento, as suas corajosas diligências políticas e a recordação que nos deixou de muitas 

décadas de observação, ao longo do século XX, sempre com uma tocante nobreza de carácter e um 

exemplar espírito de autocrítica. 
 
 

Quando, a partir de 1961, se inicia a guerra em Angola, Salazar lança a ideia de que Portugal 
trava, em África, um combate fundamental para a defesa do Ocidente e da Civilização Cristã, 
ameaçados que estão pelo comunismo internacional. É com base neste novo dogma que a nossa 
política externa se movimenta junto dos aliados tradicionais. Estes, por seu turno, condenam 
inequivocamente a política ultramarina portuguesa, criando-se, assim, uma contradição que o nosso 
governo decide soberanamente ignorar. 
 Em 1962, o ex-deputado Manuel José Homem de Mello faz publicar, em livro editado pelo 
próprio, um conjunto de artigos que escrevera para o jornal Diário de Lisboa, mas cuja divulgação a 
Censura entendera não autorizar.1 Obra de notável lucidez e rigor analítico, Portugal, o Ultramar e 

o Futuro só não ocupa, na nossa História, lugar semelhante ao de Portugal e o Futuro, de António 
Spínola, porque, como sucede frequentemente, é proibido ter razão antes de tempo.  
 Nesse livro – prefaciado pelo antigo Presidente da República, marechal Craveiro Lopes –, 
Homem de Mello põe a nu as contradições do regime: 
 

Ao preconizar-se a solidariedade que deveria ligar os chamados povos livres do mundo e ao 
defender-se que essa solidariedade se quebra na medida em que a política ultramarina do governo 
português não é respeitada, talvez se pisasse terreno válido se o potencial militar e económico 
estivesse em Lisboa, em vez de se encontrar do outro lado do Atlântico... Mas como não está, é caso 
de inquirir se não seremos nós, em alguma medida, os responsáveis pela quebra de que os arautos 
do regime se não cansam de acusar os outros. 
 
É que sendo, como a todas as luzes já se revelou, impossível modificar a orientação da América, no 
que toca ao chamado problema colonial, resulta intuitivo que deveríamos ser nós a 
aproximarmo-nos, fazendo passar a nossa política por Washington, antes que venhamos a ser 
compelidos a fazê-lo quer por imposição directa, quer por virmos a agonizar sob o jugo do 
isolamento internacional. 

 
 Mais adiante, Homem de Mello visa directamente Salazar: 
 

Como primeiro e decisivo esforço de renovação será essencial que o Responsável político – 
qualquer que um dia venha a ser – diga ao mundo das nossas razões e ouça as razões do mundo. 
 
Para tanto será essencial a presença do futuro chefe do Governo – e com a frequência que as 
circunstâncias aconselharem – nos centros em que se decide e joga o destino do mundo. 

                                                           
1  Recorda-se que, durante o regime do Estado Novo, os jornais eram submetidos a “censura prévia”. Os livros, todavia, 
só eram controlados após a sua publicação. Quando eram considerados subversivos, a edição era, pura e simplesmente, 
apreendida. 
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Não deixa de causar sérias apreensões – para não escrever outra coisa – o imobilismo de quem, 
numa época em que as distâncias deixaram de ter significado e na qual todos os governantes 
amiudadamente se deslocam, governa o Pais há mais de trinta anos, sem nunca ter saído de 
Portugal Continental (salvo as fugidias visitas à zona fronteiriça espanhola). 
 
Por outro lado, é fora de dúvida que a América – e poderia escrever o Ocidente – tem, pelo menos, 
idêntico interesse ao de Portugal, na salvação de África. 
 
Ora a identidade de fins facilita a possibilidade de se chegar a acordo quanto aos meios, desde que 
aceitemos o diálogo e abandonemos essa espécie de iluminismo que quer fazer da política 
ultramarina portuguesa, até agora seguida e praticada, uma verdade absoluta.2 

 
 A condução da política ultramarina de cariz integracionista é, também, analisada por 
Homem de Mello, nas suas próprias contradições e nos seus objectivos inatingíveis: 
 

Devo, aliás, confessar que não tendo nunca encontrado, inclusive entre elementos representativos 
da política situacionista, quem negue a irresistível tendência para a emancipação de Angola e 
Moçambique, escapa ao meu entendimento qualquer processo que não diligencie tentar conduzir a 
favor de Portugal essa fatalidade histórica e sociológica. 
 
Em amena troca de impressões, perguntei um dia a uma alta e responsável entidade (para só citar o 
caso mais significativo) se era ou não certo que Angola e Moçambique haveriam de ser, em futuro 
mais ou menos distante, dois novos e promissores Brasis. Como não podia deixar de ser, foi-me 
respondido que sim. 
 
Indaguei, depois, se essa marcha irreprimível a caminho da autonomia não deverá processar-se 
pela nossa mão, porque se o não for, a emancipação surgirá contra nós e, portanto, de braço dado 
com o ódio, a revolta e a intransigência das populações locais. Consegui, ainda, resposta positiva 
mas não recordo se a obtive quando, de seguida, sublinhei a falta de lógica existente entre o diálogo 
referido e os actos e palavras de fé na integração pura e simples, a cada passo louvada pelos porta-
vozes governamentais. 
 
Era, na verdade, muito difícil, mesmo tendo em conta o nível e invulgar preparação do interlocutor. 
 
Considero, efectivamente, impossível conciliar a realidade que os factos impõem à nossa 
observação, com as atitudes que o Governo tem assumido e com a doutrina que oficialmente vem a 
afirmar.3 

 
 No final do livro, o ex-deputado lança um alerta que se revelaria premonitório: 
 

Afastemos, de vez, a concepção que procura impor manu militari a nossa presença no mundo. 
Portugal terá tudo a seu favor (história, missionação, razão, etc.). Seria trágico tentar ficar ao sabor 
da única coisa que não tem — a força!4 

 
 
 Se é provavelmente indisputável que a publicação de Portugal, o Ultramar e o Futuro 
ficará, para sempre, como o momento mais alto da trajectória política de Homem de Mello, o certo 
é que, ainda antes dessa publicação, já o jovem político se empenhara noutras diligências tendentes 
a alterar o rumo da política ultramarina portuguesa. Referimo-nos às movimentações político-
militares de Março/Abril de 1961, vulgarmente conhecidas como “golpe Botelho Moniz”, espécie 
de golpe de Estado “legal” através do qual elementos do próprio regime procurariam o afastamento 
de Salazar. Recordemos, então, essas movimentações e o papel que nelas teve Homem de Mello: 
 

                                                           
2  M. J. HOMEM DE MELLO, Portugal, o Ultramar e o Futuro, pp. 83-85. 
3  Ibidem, pp. 100-101. 
4  Ibidem, p. 116.  
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 Apesar de ser significativo o número de personalidades militares e político-militares que 
pareciam estar alinhadas com Botelho Moniz, alguém se lembrou de sugerir a colaboração do ex-
presidente da República, marechal Craveiro Lopes: foi o deputado Manuel José Homem de Mello. 
Através da amizade com Manuel Cotta Dias, genro de Botelho Moniz, procurou saber se a 
colaboração do marechal não seria desejada. Poucos dias volvidos, o ministro da Defesa chamava 
Homem de Mello ao seu gabinete, na Cova da Moura, e pedia-lhe que transmitisse ao marechal 
quanto a sua presença seria apreciada. 
 Na sequência deste entendimento, Homem de Mello acompanha Craveiro Lopes à residência 
de Botelho Moniz, na Damaia, onde os dois militares têm um encontro a sós. Recorda Homem de 
Mello: 
 

Quando reapareceram tinham estampado nos rostos o acordo a que haviam chegado. 
 
Ao acompanhar Craveiro Lopes de regresso a casa tive ensejo de saber confirmada a «integração» 
do marechal no golpe de Estado em curso. Mas não deixei de comentar, também, a apreensão que 
me causara o aspecto físico evidenciado por Botelho Moniz, expressando-se e deslocando-se com 
alguma dificuldade. 
 
Craveiro Lopes confirmou a impressão que lhe transmiti: «É uma chatice. O Botelho, na verdade, não 
parece em muito boa forma. Mais um motivo para se andar depressa.»5 

 
 De facto, nos primeiros meses de 1961, Botelho Moniz – que está, então, com 61 anos de 
idade – sofre de sérios problemas de saúde, resultantes de uma forte reacção a antibióticos. Na 
opinião de alguns dos seus colaboradores mais próximos, esta circunstância teria perniciosa 
influência na determinação e clarividência do general em todo o processo da Abrilada.    
 Poucos dias depois, a conspiração prossegue. A 11 de Abril, os ministros da Defesa e do 
Exército vão a casa do Presidente da República. Esta audiência tem lugar já próximo da meia-noite 
e após forte insistência da parte dos dois ministros. Botelho Moniz informa o Presidente de que as 
Forças Armadas consideram ser do interesse nacional a imediata exoneração do Prof. Salazar. A 
reacção de Tomás foi bem de acordo com o seu inconfundível estilo, aqui recordado por Homem de 
Mello: 
 

– Oh! Botelho – replica o chefe do Estado, cabisbaixo, como habitualmente, enrolando nervosamente 
os dois polegares, com as mãos justapostas assentes sobre os joelhos – você prega-me cada 
estucha...6 

 
 Sem o apoio de Américo Tomás e sem o condimento mais decisivo neste tipo de 
movimentações – a coragem –, o golpe não tardaria a ser “demitido”. Assim o permitia a obsessão 
legalista dos conspiradores. Apesar de tudo – ou por isso mesmo –, o golpe de Estado com lealdade 
seria tratado com uma certa brandura pelo velho ditador. Recorda Homem de Mello: 
 

Salazar – contra tudo e contra todos – ganhara a partida. 
 
Por instantes, quase cede à tentação de prender os principais responsáveis pelo malogrado 
movimento. Mas logo resolve enveredar pela mais aparente normalidade: todos regressam a casa – 
livremente. Eram inofensivos!7 

 
 Com essa magnanimidade, Salazar procurava simular que nada acontecera. Na realidade, era 
impensável, para salvaguarda da própria estabilidade do regime, que se tornasse público que a 
instituição tida como seu principal suporte se havia tornado na sua mais séria ameaça. 

                                                           
5  M.J. HOMEM DE MELLO, Meio século de observação, p. 89. 
6  Ibidem, p. 90. 
7  Ibidem, p. 92.  
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 Também nada aconteceria aos civis que, dentro do regime, de algum modo haviam mostrado 
simpatia pelo movimento encabeçado por Botelho Moniz. Eram muitos? Não é fácil apontar nomes, 
mas dispomos de algumas pistas. 
 Homem de Mello, por exemplo, fala-nos de um jantar político realizado numa das suas 
residências, em meados de 1962, no qual estiveram presentes, além do anfitrião, o marechal 
Craveiro Lopes e o que ele designa por dissidentes. São eles Vale Guimarães, Daniel Barbosa, 
Baltasar Rebelo de Sousa, Melo e Castro, Camilo de Mendonça, Manuel Cotta Dias e Marques 
Mano de Mesquita.8 
 Por outro lado, Viana de Lemos refere que «Caetano seria convidado para o lugar de 
Salazar. Botelho Moniz achava-o indicado por causa da sua categoria intelectual.»9 José Maria 
Caetano, filho de Marcello, revela que o pai não era amigo de Moniz. «Ele sabia do golpe, mas não 
se queria envolver. A questão essencial era a sua desconfiança dos militares.»10 Por seu turno, 
Homem de Mello, referindo-se a um contacto directo havido entre Botelho Moniz e o sucessor de 
Salazar, recorda que «Marcello Caetano ficou perturbado com a ideia de um golpe... ele defendia 
uma mudança política, mas não queria sair da legalidade».11 
 O fiasco político-militar da Abrilada de 1961 contribuiria decisivamente para a fórmula da 
conspiração que conduziria à revolta de 1974 – evitar generais e assumir a “ilegalidade”. 
 
 
David Martelo – Junho de 2019 

                                                           
8  Idem, Cartas de Salazar a Craveiro Lopes, p. 60. 
9  J. FREIRE ANTUNES, Kennedy e Salazar, O leão e a raposa, p.210. 
10  Ibidem, pp. 210-211. 
11  Ibidem, p. 211. 


