por Manuel Braga da Cruz
Reitor da Universidade Católica Portuguesa,
Membro do Conselho Editorial de Nova Cidadania

ADRIANO MOREIRA

DESTAQUE

Uma maneira portuguesa de estar no mundo
Com este seu volume de Memórias, o
Prof. Adriano Moreira dá, a quantos se
interessam pelo estudo e compreensão da
história contemporânea, a oportunidade
de conhecer por dentro uma das maiores
figuras que Portugal conheceu neste último
século, cuja vida pública marcou profunda
e decisivamente não apenas o curso
político, mas também a vida universitária
portuguesa, num raro exemplo de
empenhamento cívico e patriótico.

A

o querer fazer esta apresentação na Sociedade de
Geografia, entendeu o Prof. Adriano Moreira pôr em
evidência não só a importância desta instituição, de
gloriosas tradições na génese e desenvolvimento do
conhecimento do Ultramar português e na definição de políticas ultramarinas, mas também a importância que a defesa e
promoção do Portugal ultramarino tiveram na sua própria vida.
Este livro, como todos os livros de Memórias, é uma explicação que o Prof. Adriano Moreira dá de si próprio e do tempo
de vésperas que foi o seu, não apenas para os seus contemporâneos, mas para a história. Não será possível, de futuro,
entender a segunda metade do século XX português, sem a
leitura deste livro.
Para além disso, quem quiser ficar a conhecer a fascinante
personalidade do Prof. Adriano Moreira, e o alcance da sua
intervenção na sociedade e no Estado portugueses, não pode
limitar-se à sua obra, aos textos que escreveu, às leis que publicou, às intervenções que proferiu, às análises que produziu.
Tem também que vir a estas confissões, para poder admirar com
inteireza um notável percurso de vida, uma das mais brilhantes inteligências do seu tempo, uma das mais ousadas reformas
políticas introduzidas na política ultramarina portuguesa, uma
das mais lúcidas e penetrantes análises do mundo em mudança
depois da segunda guerra mundial, enfim, as razões do curso
português na transição de regimes.
O primeiro traço da personalidade do Prof. Adriano Moreira, objecto da presente explicação, é a sua apresentação como
português de Trás-os-Montes, não apenas porque ali nasceu e
viveu largos períodos da sua infância e adolescência, mas porque, como nos diz, “o Portugal que primeiro conheci e amei,
era transmontano e tinha a sede principal em Grijó de Vale-

Benfeito, embora vivendo em Campolide”. O que, para quem
conheceu e amou Portugal como ele, não é dizer pouco.
As suas raízes pessoais, sociais e familiares são transmontanas, o que explica a têmpera e o carácter da sua personalidade,
a devoção comovente aos seus antepassados, mormente a seu
Pai e ao Avô Valentim.
Esse Portugal transmontano em que nasceu e cresceu, “sempre a ouvir falar das coisas e da gente transmontana, muito solidária e unida, promovendo como que colónias interiores em
toda a parte”, não era um Portugal pequeno. Era sim uma Pátria
espalhada pela história e pelo mapa do mundo, que pendia das
paredes da sua escola, na qual acreditavam os que o educaram,
mas que também se encontrava “nas rezas familiares, repetidas
de século em século, ao tocar das trindades, e que se mantinham nas comunidades da emigração”.
O primeiro conhecimento de Portugal teve-o o jovem Adriano Moreira na “vida habitual” da sua aldeia do nordeste, magistralmente descrita no segundo capítulo destas Memórias,
que só uma finíssima capacidade de observação, cultivada pelas
ciências sociais, poderia permitir, à mistura de um bucolismo a
fazer lembrar Trindade Coelho.
O seu apego a Portugal traduzir-se-á sempre, pela vida fora,
a uma particular devoção à terra e à gente transmontana, entre
a qual avultam personalidades como Luciano Cordeiro, fundador desta Sociedade de Geografia, ou Sarmento Rodrigues, que
haveria de o convidar em 1965 para vir a ocupar a Presidência
do Conselho de Ministros, no caso de vir a ser eleito Presidente da República, como chegou a admitir-se. Provas dessa
devoção, foram o restauro da Capela do Senhor do Calvário,
erigida numa colina de Grijó, com o que recebeu do primeiro
prémio Abílio Lopes do Rego da Academia das Ciências, a que
hoje preside, a edificação do coreto na praça da aldeia que hoje
tem o seu nome, e, por último, a recente doação da sua Biblioteca à cidade de Bragança, por cujo círculo viria a ser deputado
já em plena democracia.
O Prof. Adriano Moreira foi buscar a este povo transmontano
que é o seu, as qualidades de tenacidade na decisão e capacidade de resistência na adversidade, a nobreza de espírito que fez
dele uma referência respeitada por todos, admirado por muitos,
geralmente identificado como um verdadeiro Senhor na vida
pública portuguesa.
O segundo traço de explicação que estas Memórias nos dão
do Prof. Adriano Moreira é o que o revela como Homem de
Direito, Homem de Justiça e de Direitos, pelos quais se deixou
seduzir e se bateu desde novo, numa constante que o acompanhará pela vida.
Depois do Liceu, terminado no Passos Manuel, frequentou
a Faculdade de Direito, onde foi marcado pela docência, entre
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outros, de Marcelo Caetano e Paulo Cunha, e acima de todos
de Rocha Saraiva, e de onde seguiu, depois da Guerra Civil de
Espanha, o desenrolar do período crítico da Guerra Mundial.
Iniciaria a advocacia como estagiário do Dr. Abranches Ferrão,
em cujo escritório ficaria amigo de Teófilo Carvalho dos Santos, com quem assinaria as listas do MUD, e que receberia um
dia em sua casa, foragido da PIDE. Começaria a ocupar-se da
organização prisional, e entraria, findo o estágio, para o contencioso da Standard Eléctrica (ITT), pela mão do Dr. António
Ribeiro, antigo chefe de gabinete do Dr. Manuel Rodrigues.
Por aquilo que considerava justo e direito, assumiu a defesa
da família do General Godinho em tribunal, depois da frustrada
tentativa insurreccional e da sua morte sob prisão, em 1946,
arrostando em consequência dessa actuação com uma prisão de
dois meses no Aljube, onde se cruzaria
com Mário Soares.
Seria porém a problemática dos direitos das populações ultramarinas
que haveria sobretudo de mobilizálo intensamente, tendo procedido, já
como Ministro do Ultramar, à abolição do famoso Estatuto do Indigenato,
bem como do trabalho compelido e das
culturas obrigatórias.
Esse mesmo Direito levá-lo-ia a
compreender a falta de autenticidade
do Estado da Constituição de 33, com a
crescente deslocalização do poder para
a Presidência do Conselho de Ministros, com a progressiva intromissão policial, bem como com a distância entre
o professado e o praticado.
O terceiro traço da explicação de si do
Prof. Adriano Moreira é o do orgulho de pertencer a um Portugal com fronteiras espalhadas pelo mundo, e da paixão pelo
Ultramar, que começaria na infância, cresceria com a primeira
viagem ao Brasil, na viagem inaugural do Infante D. Henrique, e
se aprofundaria quando entrou a leccionar, por convite do Prof.
Mendes Correia, na ainda Escola Superior Colonial, fundada pela
Sociedade de Geografia, mais tarde por si transformada em Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, já
depois de ver cancelado um convite para se tornar assistente da
Faculdade onde se formara.
A visita que efectuou às colónias de África em 1953, a convite
do Ministro do Ultramar Sarmento Rodrigues, e do Subsecretário
de Estado Raul Ventura, para elaborar um Projecto de Reforma
do Sistema Prisional do Ultramar, proporcionou-lhe um primeiro
conhecimento local que contribuiria para a primeira publicação de
lições sobre a Administração da Justiça aos Indígenas.
A participação na delegação portuguesa às Nações Unidas, nomeadamente na IV Comissão, levou-o a aprofundar as
questões relativas à descolonização dos territórios não-autónomos, vindo a publicar Portugal e o artigo 73 da carta das Nações Unidas (1957) e a Jurisdição interna e o problema do voto
na ONU (1958), tendo conseguido que as decisões relativas
ao Ultramar português fossem tomadas por maioria de dois
terços. Aí havia de travar conhecimento e amizade com Eduardo Mondlane, fundador da FRELIMO. Também conheceria em
Adis Abeba o Negus da Abissínia Hailé Selassié numa reunião

da Comissão Económica para a África da ONU em 1958.
Ao assumir a direcção do Instituto, nesse ano de 1958, intensificou as missões de estudos sobre os problemas do Ultramar português, criando uma notável equipa de investigadores,
que tiveram impacto na administração ultramarina, traduzido
na criação do Conselho Superior de Política Ultramarina e no
gabinete de Negócios Políticos do Ministério do Ultramar, cujo
projecto elaborou.
Salazar, informado das suas actividades e preocupações,
convidou-o para o governo, primeiro apenas como Subsecretário de Estado do Ministro Lopes Alves, mas com o projecto
de o tornar Ministro do Ultramar na remodelação seguinte, o
que vem a acontecer já com o levantamento terrorista em curso no Norte de Angola, depois da revolta em Luanda de 4 de
Fevereiro, e após o desmantelamento
da tentativa de Golpe de estado do
Ministro da Defesa Botelho Moniz e
da decisão de partir para Angola “rapidamente e em força”.
É nessas funções, embora breves, que
o Prof. Adriano Moreira virá a demonstrar toda a sua capacidade de decisão e
de mobilização de apoios, ao desenvolver uma notável actuação política e ao
deixar uma relevante reforma legislativa, que o fizeram entrar para a História.
O quadro em que vai actuar é o do entendimento “de que as Forças Armadas
assegurariam a ordem no Império pelo
tempo razoavelmente necessário para
construir uma solução política”, e os objectivos partilhados pelas várias leituras
do patriotismo que inspirava essa intervenção tradu-lo o Prof. Adriano Moreira nos seguintes traços:
“nem o repúdio da herança histórica; nem o abandono do dever de
procurar um novo conceito estratégico nacional que conciliasse o
passado com o reformulado modelo de relacionamento com os
povos e territórios colonizados; nem a submissão a imposições
de organizações que se propunham ser a ponta de lança interna
da guerra fria e nessa retaguarda é que tinham apoio; nem ignorar
que o mais valioso capital investido no Ultramar português eram
os colonos e as comunidades de vida que tinham desenvolvido
com os nativos, e que estas não podiam ser abandonadas a uma
mudança dinamizada pela violência”.
A sua primeira viagem a Angola, às zonas atingidas pela onda
terrorista, a que ele chamou “batalha da esperança” é assim resumida nestas páginas: “Fui a todos os lugares, falei com centenas
de pessoas, legislei nas mais inesperadas condições e lugares no
exercício de uma magistratura itinerante talvez sem precedente”.
“Tive a consciência de assumir responsabilidades numa das crises mais decisivas da história portuguesa”.
A legislação que promulgou não apaziguaria o sector tradicional, mas “ia de encontro às exigências ao mesmo tempo da
justiça devida às pessoas, e da recuperação de apoios externos”. Aboliu o Estatuto do Indigenato, as culturas obrigatórias,
o recrutamento compelido de mão-de-obra, publicou o novo
Código de Trabalho Rural.
Quando a invasão de Goa se torna iminente, sugere a Salazar
uma abordagem à China, em conflito fronteiriço com a União

indiana, para uma disponibilização do porto e do aeroporto
de Goa, e assim consolidar a nossa posição em Macau. Chu
en Lai ainda manifestou interesse, mas era tarde. Deu ordens
ao Governador para transferir o corpo de S. Francisco Xavier
para Lisboa.
Viria a opôr-se a um projecto de independência branca de
Angola, protagonizado pelo General Venâncio Deslandes, que
apresentou a Salazar uma proposta de “criação de um governo
autónomo para Angola”. A demissão do Governador iria implicar a sua própria demissão.
A sua divergência de Salazar não foi de objectivos mas de
actuação. O Prof. Adriano Moreira entendeu que Salazar, “invocando o realismo, hesitou frequentemente” na restauração
da autenticidade, nas reformas que se impunham. O “mito da
guerra ganha…permitiu sustentar que quem ganha a guerra
não reforma, para não dar sinais de fraqueza”. Pelo contrário, o
Prof. Adriano Moreira entendia que a intervenção militar produtora de resultados “não era viável sem uma política vigorosa de saneamento que atraísse as populações e convencesse
a juventude da autenticidade da política governamental…o
sacrifício devia ser acompanhado de uma puriﬁcação recompensadora” Por isso, quando lhe comunicou que era necessário
mudar de política, o Prof. Adriano Moreira entendeu que então era preciso mudar de Ministro.
Salazar ainda o pretendeu como Ministro da Educação, mas
sem sucesso. O Prof. Adriano Moreira iria dedicar-se à vida
universitária.
E este é o quarto traço da explicação que de si nos dá nestas
Memórias o Prof. Adriano Moreira, a do académico, que cultivou como nenhum outro a ciência política. Saído do Governo,
regressou ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Política
Ultramarina, e ao Centro de Estudos Políticos e Sociais que
fundara em 1956 na Junta de Investigações do Ultramar, e onde
reunira uma importante plêiade de investigadores. Aí passa o
que apelidou de “tempo íntimo”, dedicando-se ao ensino e ao
estudo, formando gerações de estudantes que por muito tempo haviam de elogiar as suas aulas, apreciadas e seguidas com
avidez e atenção.
Assumiria em 1964, e por dez anos, a Presidência desta Sociedade de Geograﬁa, fundadora da sua Escola, organizando o I Congresso das Comunidades Portuguesas, do qual saiu a Academia
Internacional de Cultura Portuguesa, na qual reuniu intelectuais
provenientes dos quatro cantos da diáspora portuguesa.
Acompanhou as crises estudantis e a politização do movimento
académico, que afastava progressivamente a juventude do regime,
o que mais o motivou no acompanhamento da formação da juventude, não só na sua escola mas também no Colégio Pio XII.
Assistiu à substituição de Salazar na cheﬁa do governo pelo
Prof. Marcelo Caetano, tendo o seu nome circulado entre os
nomeáveis.
O encerramento de alguns cursos no ISCSPU pelo Ministro
da Educação do governo do Prof. Marcelo Caetano provocaria
um grave conﬂito do Instituto com o Governo, que levaria à sua
demissão de todos os cargos académicos que desempenhava e
ao corte de relações pessoais com o seu antigo mestre, que se
tornaria público.
Assistiu à desagregação do regime, que atribuiu à ambiguidade da orientação traçada, e à “distância entre o proclamado e o
feito”, à “contestação da legitimidade de origem de poder, que

não conseguiu obter legitimidade pelo exercício”, ao divórcio
crescente e irreversível entre as Forças Armadas e o regime, reforçando as suas convicções institucionalistas. Criticou a revisão da Constituição, de 1971, vista por muitos como federalista,
e com reﬂexos na determinação das tropas.
O saneamento de que foi vítima com a radicalização da revolução de 1974 não o impediu de criticar de longe o processo de
descolonização, que teve como principal consequência, em seu
entender, tornar Portugal num país exíguo, à procura de novo estatuto internacional, e o reforço da estratégia mundial da URSS.
Exilado no Brasil, continuou a sua vida académica na Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde viria a dar um curso
célebre sobre A Comunidade Internacional em Mudança, reforçando desse modo a sua presença universitária nas Relações Internacionais.
Regressado do exílio, voltaria ao seu Instituto e ao Instituto
Superior Naval de Guerra, onde continuaria a aﬁrmar-se como
ﬁgura marcante do mundo universitário, do qual só aceitaria
afastar-se, parcialmente, para regressar à vida política no CDS e
para se apresentar como candidato a deputado pela Aliança Democrática pelo círculo de Bragança.
A leitura destas páginas chega a tornar-se apaixonante pela
acutilância das observações e dos comentários a pessoas e situações, pela descrição viva de acontecimentos da maior relevância que teve o privilégio de acompanhar como protagonista, pela
impressionante lucidez da análise de problemas que enfrentou e
resolveu, pela contundência de algumas críticas demolidoras de
processos que repudiou.
Para além de explicação pessoal, estas Memórias constituem
uma das mais penetrantes análises e interpretações do anterior
regime, bem como dos seus mais destacados dirigentes, para
cuja compreensão são evidenciadas facetas ignoradas ou detalhes reveladores.
A importância destas memórias é proporcional não apenas à
relevância do papel que o seu autor desempenhou na vida pública, mas também à fundura e perspicácia da sua capacidade
de análise política e social de um tempo que foi de viragem de
regime e de um longo ciclo histórico de séculos, denso por isso
de signiﬁcado e de repercussões. A grandeza dos actores deste
tempo tão decisivo avoluma-se com a magnitude dos dramas
então vividos, tornando este testemunho numa página imprescindível para a história do século XX português e mundial.
O Prof. Adriano Moreira chamou-lhe “espuma do tempo”, mas
na realidade o que nos conta penetra no movimento das ondas
revoltas que agitaram o seu “tempo de vésperas”, e deixa perceber
nele, mais clara e mais nítida, a essencial paixão por aquilo que
chamou a “maneira portuguesa de estar no mundo”, e que é talvez
a melhor deﬁnição da sua personalidade de eleição, e a melhor
síntese da sua vida. 

Cultivou, à sua maneira, um espírito
crítico, que lhe permitiu retratar a
sociedade em que se inseria, para
além da superﬁcialidade e do puro
formalismo.
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