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«Para que Marte não afugente as Musas». 

A Política Cultural Alemã em Portugal e o Intercâmbio Académico (1933-1945). 

 

Cláudia Ninhos 

 

RESUMO 
O objeto de estudo desta tese é a política cultural alemã em Portugal durante o 

regime nacional-socialista. Procuraremos demonstrar que a ciência e a cultura “alemãs” 

foram a estratégia utilizada para alcançar uma hegemonia política e ideológica. Esta 

diplomacia, que recorria aos institutos culturais, a sociedades bilaterais, às escolas 

alemãs, ao intercâmbio de técnicos, professores, estudantes, artistas, ou intelectuais, à 

troca de livros, à organização de conferências e exposições, escondia um imperialismo 

de cariz económico e político, que a Alemanha pretendia impor a Portugal. Escolhemos 

como estudo de caso o intercâmbio académico. Dado que a JEN e o IAC foram as 

instituições que, em Portugal, mais promoveram o intercâmbio cultural e científico, 

desde cedo os alemães delineram uma estratégia de aproximação a ambas, que visava a 

intensificação do intercâmbio académico com Portugal. Com recurso ao arquivo 

histórico do Instituto Camões, que herdou a documentação de ambas as instituições, 

estudámos o intercâmbio entre os dois países, analisando, nomeadamente, as bolsas 

concedidas para serem usufruídas na Alemanha. Por fim, escolhemos um grupo de 

bolseiros que estagiou na Alemanha, de forma a rastrear as redes científicas – 

individuais e institucionais - que uniram os dois países, e compreender os processos de 

influência e de transferência do conhecimento. Tratou-se, no fundo, de acompanhar a 

circulação, a transferência e apropriação de conhecimentos científicos, de técnicas e 

metodologias num ambiente transnacional. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to understand the Nazi cultural policy in Portugal. We seek to 

demonstrate that the "German" science and culture were employed as part of a strategy 

aimed at achieving a political and ideological hegemony. This diplomacy, which used 

cultural institutions, bilateral societies, German schools, the exchange of technicians, 

teachers, students, artists, or intellectuals, the exchange of books, conferences and 

exhibitions, hid Germany’s economic and political ambitions.  Among the various 

aspects of the cultural relationship between Portugal and Germany, we chose the 

academic exchange as a case study. Since the Portuguese National Board of Education 

(JEN) and the Institute for High Culture (IAC) were the institutions that promoted in 

Portugal, the cultural and scientific exchange, Germany approached them early, in order 

to intensify the academic exchange with Portugal. Using the historical archive of the 

Camões’ Institute, an institution that inherited JEN's and IAC’s historical archives, we 

studied the exchanges between the two countries, analyzing in particular the 

scholarships awarded to Portuguese academics to study in Germany. Finally, we chose a 

group of scholars who studied in Germany, in order to trace the scientific networks - 

individual and institutional - which crossed the two countries, and to understand the 

knowledge transfers and its appropriations.  
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Fui forçado a conquistar a Europa pela espada;  

Os que vierem depois de mim conquistá-la-ão pelo espírito.  

O espírito é sempre mais poderoso que a espada. 

 

Napoleão
1
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 apud Ruth Emily McMurry and Muna Lee, The Cultural Approach, Another Way in International 

Relations, Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1947, p. 25. 
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INTRODUÇÃO 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO, ABORDAGEM E 

METODOLOGIA  

Em 1933 Adolf Hitler tornou-se chanceler na Alemanha, começando a colocar de 

pé um regime cujo radicalismo político e ideológico haveria de conduzir à II Guerra 

Mundial. Nesse mesmo ano, em Portugal, o Estado Novo institucionalizou-se, ao 

contrário do que aconteceu na Alemanha, a partir de uma Constituição, que vigorou até 

Abril de 1974 e que fazia do país uma “república unitária e corporativa”1, cuja soberania 

só tinha como limites “a moral e o direito”2. Como defendeu Luís Reis Torgal3, e como 

os próprios contemporâneos notaram, no discurso oficial do regime predominou sempre 

uma argumentação que fazia a apologia do paradigma nacional. Isto é, o ditador 

concebia o seu Estado Novo como um fenómeno nacional, original, aplicado ao 

contexto português e, como tal, não poderia ser incluído no grupo dos regimes fascistas. 

Em 1934, no 1.º Congresso da União Nacional, o partido único do regime, afirmou ser 

necessário afastar qualquer “impulso tendente à formação do que poderia chamar-se o 

Estado Totalitário”4. O que era para Salazar um Estado totalitário? Era “o Estado que 

subordinasse tudo sem exceção à ideia de nação ou de raça por ele representada, na 

moral, no direito, na política, na economia, apresentar-se-ia como omnipotente”. Esse 

Estado “seria essencialmente pagão, incompatível por natureza com o génio da nossa 

civilização cristã”. Esta crítica dirigia-se, claramente, ao Nacional-Socialismo. Em 

1937, voltou, uma vez mais, a criticar o totalitarismo e, inclusivamente, as leis de 

Nuremberga5. 

No entanto, tais afirmações não obstaram a que os contemporâneos 

reconhecessem as afinidades existentes entre o regime português e o fascismo, 

sobretudo o italiano, mas também o Nacional-Socialismo alemão. Parte da elite 

portuguesa olhou com admiração para a Alemanha e esforçou-se mesmo por colocar a 

“Revolução Nacional” ocorrida em Portugal com o que acontecera naquele país. Atraía-

os as políticas sociais, bem como a estabilidade política e a regeneração nacional 

                                                           
1
 Constituição de 11 de Abril de 1933, artigo 5.º. 

2
 Ibidem, artigo 4.º. 

3
 Luís Reis Torgal, “Estado Novo: um totalitarismo à portuguesa?”, in Estados Novos. Estado Novo, 

Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009. 
4
 apud Luís Reis Torgal, Estados Novos, Estado Novo: Ensaios De História Política e Cultural , 

Coimbra, Imprensa Universidade de Coimbra, 2009, pp. 257. 
5
 António de Oliveira Salazar, Como se levanta um estado, Lisboa, Atomic Books, 2007, pp. 62–63. 
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propagandeadas pelo regime nazi. Embora a atração face ao Nacional-Socialismo, que 

se tornou num “campo magnético”6, não tenha sido consensual, houve portugueses que 

se regozijaram com a chegada de Hitler ao poder, expressando “uma paixão política 

favorável à Alemanha”7. Estes indivíduos esforçavam-se, por isso, por demonstrar a 

comunhão de ideias e de ideologias existente entre os dois países e alguns deles 

estabeleceram contactos com o novo regime, de tal forma que Hoyningen-Huene, 

Ministro da Alemanha em Portugal (1934-1944), imediatamente notou que o seu país 

tinha muitos amigos e admiradores no seio do governo, e que os Nacional-Sindicalistas 

estavam especialmente entusiasmados8. De igual forma, os alemães empenhavam-se em 

demonstrar a existência de um “parentesco de espírito e de sentimentos”9.  

A diplomacia alemã soube tirar partido das semelhanças entre os fundamentos 

político-ideológicos dos dois regimes. E, de facto, não era difícil fazê-lo, uma vez que o 

Estado Novo teve mais em comum com a Alemanha e a Itália, do que com os governos 

liberais, como a Grã-Bretanha. Durante a guerra, chegou a servir-se do facto de os 

opositores de Salazar olharem com esperança para a vitória dos Aliados, para 

convencerem os círculos governamentais de que a Alemanha é que era, 

verdadeiramente, um país aliado de Portugal10. Entre os portugueses, o entusiasmo 

aumentou ainda mais com a abertura da Frente Leste.  

É claro que houve diferenças entre o regime português e o alemão. Uma delas é o 

facto de não ter existido um movimento de massas, o que levou Manuel de Lucena, nos 

anos 70, a defender que o Salazarismo foi um “fascismo sem movimento fascista”11. Os 

próprios contemporâneos notaram e sublinharam este facto. Para Hoyningen-Huene, a 

ditadura portuguesa não poderia decidir-se por um grande movimento fascista, com uma 

dinâmica revolucionária, estando limitada a simpatizar com a ideologia nacional-

socialista e fascista. Isto porque, apesar de considerar que Salazar conhecia os 

benefícios da introdução do fascismo sob a sua própria liderança, havia três fatores que 

o impediam de seguir esse rumo. Primeiro, a oposição do exército que não queria ceder 

                                                           
6
 Arnd Bauerkämper, “Ambiguities of Transnationalism: Fascism in Europe between Pan- Europeanism 

and Ultra-Nationalism 1919–39”, Bulletin of the German Historical Institute, vol. XXIX, n. 2, 2007, p. 

45. 
7
 Dez Anos de Política Externa (1936-1947). A Nação Portuguesa e a Segunda Guerra Mundial, vol. IX, 

Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974, p. 198. 
8
 The National Archives (TNA), GFM 33/4334,L053458-L05474, “Jahresbericht”, 15.07.1935. 

9
 Deutsche Allgemeine Zeitung, apud Jornal da MP, Ano I, n.º 24 

10
 The National Archives (TNA), FO 371/26858, C 1094, 25.01.1941. 

11
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a sua influência a um grande movimento popular. Em segundo lugar, a aversão pessoal 

de Salazar a uma liderança populista que implicasse um contacto pessoal com as 

massas. E, por fim, o receio de que o “temperamento português” não se ajustasse à 

tensão, interna e perene, que o fascismo exigia de cada indivíduo. Huene dizia mesmo 

que nem o Nacional-Sindicalismo, que ideologicamente denotava uma maior 

proximidade com o regime nazi, era considerado um movimento de massas, uma vez 

que a população era maioritariamente analfabeta12. Outra diferença essencial foi o 

antissemitismo, que foi um aspeto central para o nazismo, mas que em Portugal não fez 

parte da ideologia do regime, tendo sido um fenómeno “marginal”13. Aliás, os próprios 

diplomatas alemães diziam haver uma ausência de compreensão pela questão racial na 

Alemanha, que se devia à forte miscigenação existente em Portugal14.  

Existem já estudos comparativos sobre a natureza política do regime português. A 

maior parte dos autores estrangeiros, historiadores e cientistas políticos, excluem o 

Estado Novo da categoria de “fascismo”15. Também João Medina16, António Costa 

Pinto17, Manuel Braga da Cruz18, Rui Ramos ou Filipe Ribeiro de Meneses consideram-

no um regime autoritário, mas não fascista. Para Costa Pinto o Nacional-Sindicalismo, 

um fenómeno minoritário e tardio, é que representava a corrente fascista durante a 

ditadura militar. A sua derrota terá significado, por isso, o fim do fascismo em Portugal. 

Já Braga da Cruz caracterizou o regime de conservador e autoritário, moderado em 

relação ao Fascismo e ao Nacional-Socialismo. Mais recentemente, Rui Ramos, autor 

do terceiro volume da História de Portugal editada pela Esfera dos Livros, opta por 

relativizar a repressão conduzida pela polícia política portuguesa, que considera 

moderada quando comparada com a perpetrada na Alemanha. Para Ramos, o Estado 

Novo “explorou o facto de a violência ser uma componente da ordem pública e da vida 
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política”19. Também o autor da biografia de Salazar defende que, ao tratar o Estado 

Novo como fascismo, se está a “esticar o conceito de fascismo a tal ponto que ele perde 

significado”, porque, em sua opinião, não existiu uma mobilização de massas, porque o 

nacionalismo português teve uma “natureza moderada” e, entre vários motivos 

apresentados pelo biógrafo, por causa da “rejeição da violência como meio de 

transformação da sociedade”20. No entanto, para outros historiadores, como Manuel de 

Lucena21, Fernando Rosas22, Luís Reis Torgal, João Paulo Avelãs Nunes23 ou Manuel 

Loff24, o Salazarismo enquadra-se, indubitavelmente, na tipologia de fascismo. Para 

Fernando Rosas o Estado Novo também teve o seu projeto totalitário que alcançou o 

auge na década de 1930, num período muito marcado pela Guerra Civil de Espanha e 

pela “ameaça comunista”25. Já Reis Torgal defende ser lícito falar-se do “totalitarismo” 

do Estado Novo ou, pelo menos, da sua “tendência totalitária”26. Embora não tenha sido 

um fascismo conquistado na rua por meio de um partido, Torgal considera o Estado 

Novo um regime fascista, uma espécie de “fascismo à portuguesa”, que se organizou 

“segundo as nossas próprias características e os nossos condicionalismos”. Para este 

autor, “fascismo” deve ser entendido como mero conceito, objetivo, e não como 

“insulto político”27. 

Apesar de esta tese não ter como objetivo estudar a natureza político-ideológica 

do regime português e compará-la com a do Nacional-Socialismo, é imprescindível ter 

em consideração este debate, como pano de fundo para melhor compreender as relações 

luso-alemãs. Ao longo das próximas páginas propomo-nos analisar as relações entre o 

regime português e o Nacional-Socialismo, centrando a nossa atenção nos intercâmbios 
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e transferências. Defenderemos, por isso, a tese de Bauerkämper, para quem a 

investigação de redes e interações constitui uma das abordagens mais promissoras à 

natureza transnacional do fascismo.  

Para além dos - poucos - estudos comparativos, a dimensão transnacional do 

Estado Novo e a intensa “cooperação transfronteiriça”28 entre as elites e dirigentes não 

tem merecido a devida atenção. Diga-se, aliás, que a “história transnacional” não teve 

praticamente impacto na historiografia nacional. Esta nova abordagem desenvolveu-se 

sobretudo entre a historiografia franco-alemã e norte-americana. No caso dos EUA, 

surgiu nos anos 90, como reação contra uma investigação, considerada paroquial, que se 

centrava no Estado-Nação29. Em 1991, do Fórum sobre “o excecionalíssimo americano 

numa era da história internacional”, emergia a importância do conceito de 

“internacionalismo”. Aliás, o então presidente da Associação Americana de História, 

Akira Iriye, criticara já as tendências comparativas, uma vez que aquela agenda 

historiográfica acabava por realçar as singularidades nacionais. Para este historiador, 

“quanto mais se compara, ideias e instituições em qualquer parte do mundo com os de 

outro, mais forte tendem a aparecer as suas diferenças”30. Esta perspetiva apenas servia 

para sublinhar a singularidade do desenvolvimento histórico de cada país. Iriye sugeria, 

como forma de ultrapassar estes limites, uma “desnacionalização da história” com vista 

à sua “internacionalização”, encontrando temas e respostas comuns a uma pluralidade 

de nações31. Por último, propunha aos historiadores que se preocupassem também com 

questões culturais, nomeadamente em perceber como é que os fenómenos de 

“transferência” podem estar ligados a orientações políticas e económicas. Os defensores 

da história transnacional queriam ultrapassar um dos óbices da história internacional, 

muito centrada nas relações inter-estatais32. Como escreve Tyrrel, “o propósito do rótulo 

transnacional (...) era concentrar-se na relação entre nação e os fatores que estavam 

além e abaixo do nível da nação, que moldaram a nação e, igualmente importante, que 

as instituições da nação moldaram”33. A história transnacional tornou-se omnipresente, 

sendo possível encontrar fóruns, colóquios, centros de investigação, ou um dicionário. 

                                                           
28
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Verificou-se mesmo uma explosão de monografias, que levaram Iriye a falar de um 

“transnational turn”. 

A historiografia alemã assistiu também a um boom da “transnationale 

Geschichte”, como resposta aos que advogavam a existência de um “Sonderweg” 

alemão34. Do lado de cá do Atlântico, o desenvolvimento desta abordagem esteve muito 

ligada aos historiadores que se ocupavam das transferências culturais entre a França e a 

Alemanha, que advogavam que as histórias culturais de ambos estavam umbilicalmente 

interligadas e que essa influência fora essencial para a definição dos dois países 

enquanto Estados-Nação. A abordagem transnacional surgiu, portanto, muito ligada às 

transformações culturais e, nos últimos tempos, um dos terrenos que tem vindo a ser 

desbravado é a aplicação da história transnacional ao fenómeno do fascismo, sobretudo 

por um historiador alemão, Arnd Bauerkämper35. Para Bauerkämper, o estudo das redes 

e interações transnacionais promete abrir novos caminhos para a compreensão dos 

regimes fascistas. Entre os “atores fascistas” que nomeia, encontram-se os estudantes, 

professores, políticos, poetas, artistas ou jovens, grandes movimentos ou pequenas 

organizações, que interagiram em diversos níveis. Vai ser, de facto, sobre alguns deles 

que vamos ocupar-nos neste trabalho.  

Em nossa opinião, as relações entre Portugal e a Alemanha nunca foram tão 

intensas como no período que se seguiu à tomada de poder por Hitler, até porque a 

Alemanha, à semelhança da Itália, transformou-se num centro que procurava irradiar a 

sua hegemonia por toda a Europa, influenciando política e ideologicamente os outros 

países, incluindo Portugal. As visitas ao Reich, as conferências, as exposições, as 

receções promovidas pela Legação Alemã, pelo Grémio Luso-Alemão, pelas 

organizações alemãs, em especial a Juventude Hitleriana, mas também pelos Institutos 

Portugueses criados no Reich e pelo Instituto Ibero-Americano de Berlim, provam que, 

apesar de terem sido regimes nacionalistas, existiu uma intensa cooperação motivada 

por diferentes razões, nomeadamente por considerações de natureza ideológica, pela 

procura de um modelo considerado superior, pela busca de conhecimento num país que 

era visto como estando na vanguarda. O regime português, em nossa opinião, não deve 

ser compreendido unicamente a partir de uma perspetiva nacional, em isolamento do 
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resto da Europa e realçando-se a excecionalidade dos desenvolvimentos políticos, 

económicos, sociais e culturais nacionais. Deve ser compreendido enquanto parte 

integrante da história europeia. Daí a importância de olhar para as redes transnacionais 

que atravessavam todo o continente, enfatizando a “noção de contexto histórico”36. 

De que forma pretendemos inserir esta investigação numa abordagem 

transnacional? Adotaremos, em primeiro lugar, a definição traçada por Yun Casalilla, 

para quem a história transnacional é uma forma de abordar o passado privilegiando a 

análise de intercâmbios e transferências37, estudando as comunicações, intercâmbios e 

transferências culturais e científicas ocorridas entre o Nacional-Socialismo e o Estado 

Novo. Procuraremos mapear as ligações que cruzaram os dois países, reconstruindo os 

contactos pessoais e institucionais, seguindo a trajetória de alguns “atores”- os 

bolseiros-, para compreender quem eram, onde estiveram, por quem foram 

influenciados. Sustentamos que os bolseiros são atores transnacionais uma vez que 

atuam num nível abaixo e além da Nação. Eles não eram representantes oficiais do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas foram mediadores importantes, acabando 

por atuar como agentes de uma diplomacia oficiosa. São atores transnacionais porque 

integraram uma rede que cobriu não só Portugal e a Alemanha, que se estendeu a outros 

países, por onde circularam ideias e se disseminaram conhecimentos. Estes movimentos 

e interações, de pessoas e ideias, transcendiam as fronteiras nacionais. Eram, por isso, 

espaços que não coincidiam, necessariamente, com uma entidade territorial, 

geograficamente demarcada38. As redes, nas quais se inseriram, foram “espaços 

transnacionais de comunicação e de interação”, de intercâmbio cultural e científico, que 

procuraremos reconstruir, traçando os seus movimentos e analisando as dinâmicas e 

eventuais tensões que tenham resultado destas relações39. 

Por outro lado, optámos por alargar o âmbito do estudo das relações luso-alemãs a 

um aspeto pouco estudado pelos investigadores, que é a diplomacia de cariz cultural e 

científico, campos que são, muitas vezes, incorretamente entendidos como apolíticos. 

Como teremos procuraremos demonstrar, a política cultural alemã em Portugal 

respondeu sempre a objetivos de natureza política e económica. 
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ESTRUTURA CONCEPTUAL  

Este trabalho encontra-se dividido em duas partes. Na primeira analisaremos a 

política cultural alemã em Portugal e, embora o período nazi seja o cerne da nossa tese, 

recuámos um pouco no tempo para compreender as continuidades e ruturas introduzidas 

após 1933. Procuraremos assim demonstrar que a estratégia cultural não era nova e que 

remontava, pelo menos, ao final do século XIX, apesar de a Alemanha ter começado a 

praticar uma política cultural sistemática em Portugal apenas no final da década de 

1920. No entanto, defenderemos também que o Nacional-Socialismo veio intensificar 

este esforço ao longo da década de 1930 e, até, ao longo da guerra (capítulo 2.1), como 

forma de promover a compreensão pela Alemanha e pelo novo regime, criando um 

clima de simpatia e boa vontade face ao III Reich e às suas reivindicações e 

influenciando ainda as políticas e a orientação ideológica de outros regimes. Este 

capítulo inicial permitirá ainda compreender a dinâmica inter-relação entre a política 

interna e externa do Reich.Teremos como base a definição de David Welch: 

Propaganda Cultural é um processo de longo prazo que pretende promover uma 

melhor compreensão da nação que patrocina a atividade (...) Essa atividade 

envolve a difusão de produtos culturais, filmes, revistas, programas de rádio e 

televisão, exposições de arte, viagens de grupos de teatro e orquestras-bem como a 

promoção do ensino da língua e um amplo leque de atividades "educativas", como 

esquemas de intercâmbio de estudantes [destaque nosso]. Ao longo de um período 

de tempo, estas atividades são desenhadas para melhorar a imagem da nação 

entre a população de outros países, com vista à criação de boa vontade e 

influenciar a política dos seus Governos, através da pressão da opinião pública
40

. 

Apesar de Fritz von Twardowski, responsável pelo Departamento de Política 

Cultural do Auswärtiges Amt durante o regime nazi, ter defendido que nenhuma pressão 

política ou económica deveria ser praticada no exercício da política cultural, a verdade é 

que, por detrás do desejo de promover a cultura alemã noutro país estavam objetivos de 

cariz económico e comercial. Havia, no fundo, uma interdependência de fatores, que 

pode ser lida a partir de um prisma oposto. A não promoção da cultura era encarada 

como prejudicial em relação aos interesses económicos e comerciais. Sob a égide do III 

Reich, a cultura tornou-se num elemento essencial da política externa alemã, 

indissociável das ambições políticas e económicas do regime. Durante a guerra, os nazis 

procuravam satisfazer as suas pretensões junto dos países neutros atraindo-os para a sua 

esfera de influência. E, no que diz respeito à Alemanha, não havia nada mais atrativo 
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que a sua cultura e a sua ciência. O conceito de “soft power”, ainda que muito conotado 

com a diplomacia cultural norte-americana, faculta-nos por isso uma grelha 

interpretativa interessante, sobretudo tendo em conta a definição de Joseph S. Nye: 

É a capacidade de obter o que deseja através da atração, em vez de coerção ou do 

suborno. Ela surge a partir da atratividade pela cultura de um país, pelos ideais 

políticos e pelas políticas. Quando as nossas políticas são vistas como legítimas 

aos olhos dos outros, o nosso soft power é reforçado
41

. 

Esta diplomacia, que aspirava à germanização de toda a Europa, escondia um 

imperialismo de cariz económico e político, que a Alemanha pretendia impor a toda a 

Europa. Com a eclosão da guerra tudo se radicalizou. E tendo sido a II Guerra Mundial 

uma guerra total, nenhum domínio poderia ficar, como afirmou Herbert Scurla, 

“intacto”. Tudo deveria ser colocado ao serviço de um objetivo, a vitória final. E, entre 

todos os domínios, estava, para além do político, do militar e do económico, o 

“espiritual-moral”42. Tratava-se, no fundo, da “Terceira Frente” para a qual o título do 

livro remete. Os alemães não foram, no entanto, os únicos a apostar nesta estratégia.  

Em Portugal, o diplomata Oswald Hoyningen-Huene foi o principal artífice da 

política cultural alemã no país, onde permaneceu durante uma década. Huene promoveu 

uma aproximação entre as organizações de juventude dos dois países, entre os 

intelectuais e cientistas, dinamizando visitas ao Reich e viagens de representantes 

alemães a Portugal. Apoiou-se, para levar a cabo os seus objetivos, em instituições 

alemãs em Portugal, como o Grémio Luso-Alemão e o Instituto Alemão da 

Universidade de Coimbra. Todos eles deixaram-se influenciar pela política oficial da 

Legação, que serviram fielmente. Funcionaram como elos de ligação, ajudando a 

cimentar contactos pessoais e fomentando eventos culturais.  

No entanto, mesmo depois de estudar a política alemã, havia uma questão que 

continuava por responder. Que impacto teve essa política em Portugal? Ela alterou, de 

alguma forma, o país? Quisemos, também, ir além dos tradicionais atores das relações 

internacionais e sair dos arquivos diplomáticos, procurando outros protagonistas que, 

por norma, não são encarados como atores da esfera internacional.  

Para responder a estas questões, o estudo dos bolseiros portugueses da Junta de 

Educação Nacional (JEN) e do Instituto para a Alta Cultura (IAC) que estiveram 
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naquele país pareceu-nos a melhor solução para tentar testar o alcance da estratégia 

alemã. A segunda parte da tese centrar-se-á, por isso, num grupo de atores que também 

desempenhou um importante papel. Aliás, a importância do intercâmbio académico para 

as relações culturais entre a Alemanha e Portugal era óbvia para os próprios 

protagonistas. Em 1937, Gertrud Richert, responsável pela Secção portuguesa do 

Instituto Ibero-Americano de Berlim, afirmava, numa entrevista ao jornal A Voz, que 

“os bolseiros enviados pelo IAC à Alemanha têm sido ótimos artífices da aproximação 

das duas nações amigas”43. 

A opção que seguimos tornou-se cada vez mais óbvia à medida que nos 

apercebemos que a JEN e o IAC foram as principais interlocutoras da Alemanha em 

Portugal, pelo menos na esfera cultural e científica. Por outro lado, nelas acabaram por 

confluir todos os protagonistas das relações luso-alemãs (Cabral de Moncada, Gustavo 

Cordeiro Ramos, Beleza dos Santos, entre outros) e todo o intercâmbio com a 

Alemanha (por exemplo: da MP com a HJ, da FNAT com a KdF). Assim, através dos 

relatórios que enviavam com regularidade para Portugal e por meio dos textos que 

produziram, procuraremos compreender o resultado que a permanência na Alemanha 

teve na obra de cada um. O que aprenderam de novo? O que introduziram em Portugal? 

Interessou-nos, em especial, destacar a relação entre a ciência/cultura e a política, uma 

vez que a intensificação do intercâmbio académico foi também uma ferramenta para a 

doutrinação política.  

Esta segunda parte dividir-se-á, também, em dois capítulos. O primeiro olhará 

para o relacionamento de um ponto de vista mais institucional, embora procurando 

também analisar, de uma forma geral, o papel dos bolseiros enquanto intermediários do 

relacionamento luso-alemão. No segundo a atenção passará a estar sobre um grupo de 

bolseiros que esteve na Alemanha.  
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FONTES 

Com a digitalização massiva de livros, publicações e documentos de arquivo que 

tem vindo a verificar-se nos últimos anos, o panorama da investigação alterou-se de 

forma radical, colocando o historiador perante um enorme manancial de informação. 

Esta transformação veio facultar o acesso a uma grande quantidade de fontes sem seja 

necessária uma deslocação física a arquivos e bibliotecas. E este trabalho beneficiou, 

também, destas facilidades.  

Por outro lado, é importante sublinhar aqui que a abertura de vários arquivos 

possibilitou também um alargamento do número de fontes. Para este trabalho foi 

essencial o tratamento e disponibilização da documentação do Arquivo Histórico do 

Instituto Camões (AHIC), que contém os processos de todos os bolseiros, os quais 

permitem reconstituir o percurso académico que cada bolseiro percorreu no estrangeiro, 

e compreender as linhas de orientação da política de atribuição de bolsas seguida pela 

JEN e pelo IAC. O vasto leque de fontes consultadas para este trabalho foi, por isso, 

além das tradicionalmente utilizadas pela história diplomática. Recorremos a relatórios 

e correspondência dos bolseiros, a entrevistas concedidas a jornais da época, às suas 

memórias, que nos permitem compreender as relações luso-alemãs a partir de outra 

perspetiva, sem descurar, no entanto, os documentos dos Ministérios dos Negócios 

Estrangeiros.  

Na verdade, a investigação começou em Portugal, no Arquivo Histórico-

Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros (AHDMNE) e no Arquivo 

Oliveira Salazar (AOS). Depois da consulta destes dois núcleos tornou-se óbvio que era 

impossível escrever a história das relações luso-alemãs durante este período com base 

exclusiva nos arquivos portugueses. Excetuando alguns relatórios de diplomatas 

portugueses que passaram por Berlim, em especial os de Veiga Simões44, e dos 

telegramas trocados entre o MNE e os consulados portugueses na Alemanha e a 

Legação Portuguesa em Berlim, pouco resta, pelo que não teria sido possível escrever a 

primeira parte desta tese sem recorrer à documentação alemã.  

Foi imperioso consultar, por isso, a documentação do Arquivo Político do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (Politisches Archiv des Auswärtiges Amt, PAAA) 

e os Arquivos Nacionais ingleses, localizados em Kew (The National Archives, Kew), 
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onde foi possível aceder aos relatórios que os embaixadores ingleses enviavam ao 

Foreign Office
45

. Aí encontrámos ainda fotocópias de documentos remetidos pela 

Legação da Alemanha em Lisboa ao Auswärtiges Amt, e vice-versa, uma vez que os 

Aliados levaram a documentação daquele ministério para a Grã-Bretanha, onde foi 

depois reproduzida. Esta documentação permitiu acompanhar, passo a passo, a política 

cultural alemã em Portugal graças aos ofícios trocados entre o Ministro Hoyningen-

Huene e o AA. Permitiram-nos ainda reconstituir a rede responsável pelas relações entre 

os dois países, que incluía instituições e pessoas que colaboraram estreitamente com a 

diplomacia conduzida pela Legação da Alemanha em Portugal, à frente da qual esteve o 

barão Huene, e enquadrados pela Wilhelmstrasse. Os Arquivos Nacionais em Kew 

permitiram ainda confrontar as fontes alemãs com os relatórios enviados pelos 

embaixadores ingleses ao Foreign Office e evitar, ou pelo menos procurar evitar, uma 

perspetiva tendenciosa a que a consulta exclusiva das fontes alemãs poderia conduzir-

nos. Ao acreditar nos relatórios enviados para Berlim corríamos o risco de nos 

deixarmos convencer pela retórica astuta dos diplomatas que procuravam mostrar os 

seus próprios êxitos. 

Importante foi também a imprensa diária portuguesa, em especial O Século e A 

Voz, onde foram recolhidas notícias sobre os eventos organizados pela Alemanha em 

Portugal (visitas, conferências, intercâmbios) e sobre o seu impacto, que a Legação 

alemã em Lisboa encaminhava para Berlim e que foram, por isso, consultados no 

PAAA. O Arquivo da Universidade de Heidelberg fez-me chegar os documentos 

relativos ao doutoramento honoris causa de Gustavo Cordeiro Ramos e de Luís Cabral 

de Moncada - entre os quais se encontra a correspondência trocada entre o Ministro da 

Alemanha em Lisboa e o reitor da Universidade de Heidelberg -, que foram essenciais 

para compreender os bastidores destes jogos de poder. Tentámos ainda aceder aos 

arquivos do DAAD e da Alexander von Humbold Stiftung, mas não foi possível por 

terem sido destruídos durante a II Guerra Mundial. No Arquivo da Universidade de 

Coimbra, que consultámos, o volume de informação encontrada foi muito escasso. Os 

processos dos professores, por exemplo, mostraram ser demasiado lacónicos. Mais 

importante foi a documentação sobre Aurélio Quintanilha que se encontra disponível 

online. Aliás, é de louvar o esforço do Instituto de Botânica da Universidade de 

Coimbra no sentido de digitalizar e disponibilizar a documentação do seu arquivo, bem 
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como a disponibilização do espólio epistolar dos arqueólogos alemães Georg e Vera 

Leisner por parte Direcção-Geral do Património Cultural, com apoio do Instituto 

Arqueológico Alemão (Deutsches Archäologisches Institut) e da Fundação Calouste 

Gulbenkian46. 

 

REVISÃO CRÍTICA DA LITERATURA 

Já aqui deixámos algumas referências sobre a literatura que tem sido produzida 

sobre o eterno debate em torno da natureza política do Estado Novo. Faltou referir, no 

entanto, que a temática do posicionamento de Portugal durante a II Guerra começou a 

ser estudada no final da década de 1980 e início da década de 1990, altura em que 

saíram dois importantes contributos sobre a neutralidade portuguesa47. Da autoria de 

Júlia Leitão de Barros, Helena Pinto Janeiro ou Pedro Aires de Oliveira saíram também 

vários trabalhos sobre a posição de Portugal durante a guerra, que refletiram sobre a 

economia e a diplomacia portuguesa perante o conflito48.  A neutralidade portuguesa é 

também abordada na sítese comparativa acerca dos países europeus que se mantiveram 

neutros durante a guerra, da autoria de Christian Leitz
49

 ou na obra editada por Neville 

Wylie, cujo capítulo relativo ao caso português é da autoria de Fernando Rosas
50

. 

No final dos anos 80 começaram também a surgir os primeiros trabalhos sobre a 

propaganda e a espionagem dos beligerantes em Portugal51, tema que continua a 

                                                           
46

 Ana Catarina Sousa et al., “O Arquivo Leisner (Instituto Arqueológico Alemão): o acervo epistolar 

(1936–1974): os dados e as perspetivas de um projeto em curso”, Revista Portuguesa de Arqueologia, 

vol. 18, 2015. 
47

 Fernando Rosas, Portugal entre a paz e a guerra, Lisboa, Editorial Estampa, 1990; António Telo, 

Portugal na Segunda Guerra, Lisboa, Perspetivas & Realidades, 1987. 
48

 Júlia Leitão de Barros, “Anglofilia e germanofilia em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial”, in 

Maria Carrilho (ed.), Portugal na Segunda Guerra Mundial. Contributos para uma reavaliação, Lisboa, 

Publicações D.Quixote, 1989; Helena Pinto Janeiro, Salazar e Pétain: relações luso-francesas durante a 

Segunda Guerra Mundial (1940-44), Lisboa, Edições Cosmos, 1998; Pedro Aires Oliveira, Armindo 

Monteiro: uma biografia política (1896-1955), Lisboa, Bertrand Editora, 2000. 
49

 Christian Leitz, Sympathy for the Devil: Neutral Europe and Nazi Germany in World War II, New 

York, NYU Press, 2001. 
50

 Fernando Rosas, “Portuguese neutrality in the Second World War” , in Neville Wylie (ed.), European 

Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, Cambridge, Cambridge University Press, 

2002, pp. 268-282. 
51

 Rui Araújo, O Diário Secreto que Salazar não Leu, Cruz Quebrada, Oficina do Livro, 2008; Júlia 

Leitão de Barros, “Anglofilia e germanofilia em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial”; Júlia 

Leitão de Barros, O fenómeno de opinião em Portugal durante a segunda Guerra Mundial, Lisboa, 

FCSH-UNL, 1993; António Telo, Propaganda e guerra secreta em Portugal (1939-45), Lisboa, 

Perspectivas & Realidades, 1990; Douglas L. Wheeler, “In the Service of Order: The Portuguese Political 

Police and the British, German and Spanish Intelligence, 1932-1945”, Journal of Contemporary History, 

vol. 18, n. 1, 1983. 



14 
 

alimentar diversas obras52. São também deste período as primeiras investigações sobre a 

questão dos refugiados53, que continuou a ser estudada nas décadas seguintes54. Mais 

recentemente, a posição de Portugal perante o Holocausto foi também objeto de estudo 

de trabalhos que procuraram compreender o que sabia o governo português sobre o 

massacre que os alemães estavam a praticar55 e que trouxeram à luz do dia importantes 

documentos que provam que a Alemanha também equacionou o alargamento a Portugal 

da “Solução Final do Problema Judaico”, apesar de ser um país neutro56. 

 De entre todos estes contributos, o mais importante para o nosso trabalho é o de 

Júlia Leitão de Barros. O trabalho desta investigadora foi pioneiro ao abordar a opinião 

pública em Portugal durante a II Guerra Mundial. Num artigo publicado numa 

coletânea, que é o resumo da sua dissertação de Mestrado, a autora procurou explicar o 

fenómeno da anglofilia e da germanofilia em Portugal, que, em sua opinião, se 

encontravam conotados com a neutralidade portuguesa e a “luta pela conquista da 

opinião pública” levada a cabo pelos beligerantes57. Para a autora, uma das 

consequências da neutralidade portuguesa foi o alargamento do espectro de ação com 

outros países que não a Inglaterra e uma maior aproximação aos Estados “totalitários”, 

que tomou forma na criação da Mocidade Portuguesa, da Legião Portuguesa e da 

vinculação da imagem de um inimigo comum. Tanto nestas duas instituições, como no 

Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), na Direcção dos Serviços de Censura 

(DSC) e na Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado (PVDE), encontra uma nítida 
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“empatia ideológica” com a Alemanha. É aqui que identifica os “sectores 

potencialmente germanófilos”, germanofilia essa que Barros considera importante 

circunscrever58. A autora defende, no entanto, que Salazar estava “dessintonizado com 

os dois blocos em conflito”, procurando colaborar com os dois lados, mas sempre 

enquadrado pela Aliança. Para Júlia Leitão de Barros, a propaganda promovida pela 

Legação Alemã insistia em três argumentos: a ameaça inglesa para o Império português, 

o esclarecimento sobre o projeto do Nacional-Socialismo, o perigo comunista. A maior 

parte da propaganda alemã chegava de forma ilegal através da fronteira (livros, filmes, 

panfletos) e revestiu-se de uma “penetração em vários departamentos”, usando “a 

pressão, o suborno, a lisonja”59.  

As suas ilações de Júlia Leitão de Barros, não são, de forma alguma, consensuais. 

Alguns dos seus argumentos foram rejeitados por Manuel Loff na sua tese de 

doutoramento, parcialmente editada em 2008. Loff mostrou-se um crítico feroz da 

historiografia nacional, e estrangeira, sobre a neutralidade portuguesa durante a II 

Guerra Mundial, que apresenta a posição de Portugal como benévola para com a Grã-

Bretanha e os Aliados. O autor procurou fazer uma abordagem comparativa da 

ideologia do Estado Novo, enquadrando-a no contexto europeu da “época dos 

fascismos”, tentando provar que Portugal e Espanha se interessaram, e até se 

entusiasmaram, com a perspetiva de uma Nova Ordem eurofascista.  

As teses de Barros foram também contestadas por Filipe Piedade, que em 2012 

apresentou uma dissertação de Mestrado na qual procurou compreender como é que as 

elites portuguesas viram a ascensão do Partido Nacional-Socialista Alemão, entre 

Setembro de 1930 e Novembro de 1933, servindo-se de quatro jornais, o Novidades, o 

Diário da Manhã, o Revolução e o República60. 

Em nossa opinião, um dos principais problemas de que padece a dissertação de 

Barros é o facto de não utilizar fontes alemãs, pelo que as conclusões que tira são 

baseadas unicamente na documentação inglesa. A parte alemã não foi “ouvida” pela 

autora. No entanto, nem a dissertação Piedade, nem os trabalhos de Manuel Loff, 

conseguiram ultrapassar esse problema. Só nos trabalhos de António Louçã é que as 
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fontes alemãs foram incorporadas no estudo das relações luso-alemãs. Louçã foi, 

eventualmente, o primeiro historiador que investigou este período com base em 

documentação do Arquivo Político do Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão 

(PAAA)61. Analisando a colaboração de Portugal com a economia de guerra alemã e a 

recetação de ouro nazi, chegou a conclusões diametralmente opostas às do “Relatório da 

Comissão de Investigação sobre as Transacções de Ouro efectuadas entre as 

Autoridades Portuguesas e Alemãs durante o Período Compreendido entre 1936 e 

1945”62 e de António Telo63, com os quais dialogou de forma polémica. A Comissão, 

emitindo um parecer no qual deixava transparecer alguns juízos de valor, chegou à 

conclusão que Portugal não tinha outra “opção alternativa à Aliança Luso-Britânica” e 

que uma das consequências da neutralidade foi “o facto controverso e desagradável, 

mas inevitável, de que Portugal teria de continuar a comerciar também com a 

Alemanha”64, dando a entender que o fazia a contragosto e concluindo que o governo 

português de então não poderia ser acusado de ter recebido, deliberadamente, ouro 

roubado pelos nazis durante a guerra65. 

O interesse de Louçã pelas questões económicas marcou também a escolha da 

documentação feita para uma coletânea de documentos oficiais alemães publicada em 

português, que teve o mérito de dar a conhecer ao leitor interessado e ao investigador, 

sem conhecimentos daquele idioma, importantes fontes para o estudo da neutralidade 

portuguesa66. No âmbito do relacionamento comercial e económico, há que destacar 

outros dois trabalhos de Louçã67 e a tese de João Paulo Avelãs Nunes, que em 2010 deu 

origem a um livro68. Avelãs Nunes, à semelhança de Loff e de Louçã, insurgiu-se contra 

a insuficiência das tradicionais explicações para o facto de Portugal continuar a vender 

volfrâmio, mesmo quando já não existia o perigo de a Alemanha invadir o país, das 
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quais destaca o patriotismo ou pragmatismo de Salazar, o receio de uma invasão alemã, 

assegurar que a Espanha não entraria na guerra, assegurar a continuidade dos regimes 

português e espanhol, autonomizar-se em relação à Grã-Bretanha. Para o autor, estas 

explicações “omitem ou branqueiam, entretanto, outras vertentes dessa mesma 

realidade” e recorda que Portugal, apesar de tudo, aceitou a violência utilizada pela 

Alemanha contra outras nações. O autor defende também que a continuidade destas 

teses se deve a aspetos pouco conhecidos do relacionamento entre os dois países, como 

os acordos luso-germânicos sobre o tungsténio ou a existência de “práticas 

assumidamente germanófilas” entre a elite do Estado Novo69. A explicação passará, 

como sustenta o historiador, por um número maior de argumentos, como a ambição 

demonstrada pelo regime para que a orientação geoestratégica e político-ideológica do 

Estado Novo fosse bem-sucedida, para evitar a beligerância do país, para retirar maiores 

vantagens económico-financeiras, para responder a exigências de determinados 

grupos70. No final da guerra, o adiamento em obedecer ao embargo imposto pelos 

Aliados deveu-se ao desejo de contestar a Nova Ordem que a vitória dos Aliados 

imporia e a aliança com o Comunismo, à recusa em aceitar uma derrota incondicional 

da Alemanha e ao receio de hipotecar um futuro relacionamento com a Alemanha71. 

Estes trabalhos situam-se no domínio da história política e económica. Só em 

1996 é que surgiu uma investigação no âmbito da história das relações luso-alemãs que 

refletia o cultural turn (“viragem cultural”) ocorrido anos antes. Trata-se da tese de 

Mário Matos72, um investigador oriundo dos Estudos Culturais e da Germanística, que 

procurou estudar a imagem de Portugal na literatura de viagens da Kraft durch Freude 

(KdF, Força pela Alegria), bem como a imagem que a imprensa portuguesa transmitiu 

acerca das excursões que a organização alemã promoveu a Portugal e às ilhas atlânticas. 

O autor provou que este turismo teve um papel determinante para o projeto totalitário 

do III Reich, afirmando-se como instrumento para doutrinar e enquadrar as massas. Para 

além da literatura de viagem, o autor analisou as reportagens publicadas na revista 

Arbeitertum, os relatórios redigidos pelos informadores do Sicherheitsdienst e da 

Gestapo, incorporando importantes fontes alemãs. A tese inscreve-se, portanto, fora do 
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quadro historiográfico português, isto é, não é uma tese da área da história e apenas foi 

possível porque aquela “viragem cultural” estava a chegar, lentamente, às 

Humanidades. 

Nesse mesmo ano, Mário Matos publicou um pequeno resumo da sua investigação 

nas atas do Encontro Luso-Alemão73. Neste volume saiu também um importante artigo 

de Orlando Grossegesse, outro germanista, sobre as relações entre a Mocidade 

Portuguesa e a Juventude Hitleriana, no qual contrapôs à tese de Simon Kuin - que 

defendia que as relações entre as duas organizações haviam terminado com o início da 

guerra74 - a “tese do switching da comunicação ou de uma continuidade, camuflada de 

remodelação”75. Os Encontros Luso-Alemães promovidos pela Associação Portuguesa 

de Germanística vieram dinamizar, na verdade, o panorama do estudo das relações luso-

alemãs. Em vários desses encontros, Luís Reis Torgal debruçou-se sobre a temática das 

relações entre o Estado Novo e o III Reich, abordando alguns aspetos que serão, 

também, alvo da nossa atenção76.  

Numa destas comunicações, depois publicada em livro, Torgal analisou o 

conteúdo do Boletim do Instituto Alemão da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, defendendo que, ainda nos anos trinta, “não se coibia (…) de publicar artigos 

de opinião germanista e germanófila”, sobretudo a partir de 1937, mas não identifica 

nenhum artigo de um universitário de Coimbra que elogiasse a “cultura alemã nazi” ou 

o Nacional-Socialismo77. O autor entende por germanismo “o interesse pelo que é 

alemão, sobretudo no que diz respeito à cultura” e por germanofilia “o amor aos 

alemães ou ao que é alemão”78. Na cidade do Mondego formou-se, em sua opinião, 
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“uma elite universitária germanista e germanófila, ou de inclinação fascista, a qual 

tivera em certos casos uma experiencia científica e cultural de tipo germanístico ou 

italiano que depois resvalava para o campo político”, na qual inclui Luís Cabral de 

Moncada, Beleza dos Santos, Carlos Moreira ou Eusébio Tamagnini.  

A importância do meio académico conimbricense foi também trazido à luz do dia 

pelo Centro Interuniversitário de Estudos Germanísticos, que em 2003 editou um 

catálogo bibliográfico das publicações do período Nacional-Socialista existentes 

naquela instituição, e que nos permite compreender como é que o instituto se foi 

munindo de uma ampla biblioteca que versava também sobre diversos aspectos do 

regime nazi79.
 
A par de obras de Thomas Mann, o instituto possuía livros sobre a 

Juventude Hitleriana, a família na Nova Alemanha, o trabalho na Nova Alemanha, a 

conceção de justiça na Nova Europa, educação e ensino nas escolas secundárias alemãs, 

Relatórios da Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Associação de Emergência 

da Ciência Alemã), serviço na Alemanha, discursos de Goebbels, textos de Hermann 

Göring, propaganda anti-bolchevique ou, entre muitos outros, documentos de 

propaganda do Auswärtiges Amt e da Legação Alemã sobre a guerra. Este amplo 

espólio, que merecia, sem dúvida, um estudo mais desenvolvido, ainda se encontra - 

pelo menos parcialmente - nos corredores da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, à espera que alguém se debruce sobre ele.  

Um dos aspetos mais interessantes da política cultural alemã foi, eventualmente, a 

organização de exposições e, em 2005, a investigadora alemã Ulrike Zech apresentou 

uma dissertação de Mestrado sobre uma dessas exposições que o Reich organizou, “A 

Moderna Arquitectura Alemã”. Nesse trabalho, Zech estudou esta exposição itinerante, 

desde a sua conceção inicial (como Balkanaustellung, “Exposição dos Balcãs”) até à 

sua exibição na Lisboa neutral80. Cruzando fontes alemãs e portuguesas, a autora analisa 

a organização da exposição, a sua inauguração por figuras de Estado, incluindo o 

próprio Albert Speer, e a sua receção na imprensa diária e especializada portuguesa. 
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Tanto a tese de Zech, como a de Christiane Abele81, sobre a diplomacia luso-alemã 

perante a questão dos refugiados, demonstram que, na Alemanha, também existe 

interesse pela temática das relações luso-alemãs.  

Em 2006, Reinhard Schwarz publicou um livro sobre as instituições da colónia 

alemã em Portugal durante o regime nacional-socialista, no qual concluía que, à exceção 

do volfrâmio, a Alemanha não deu “atenção particular a Portugal” e que a nível político 

não havia “afinidades especiais” entre os dois regimes82, conclusões essas que vários 

outros trabalhos desmentem. 

As questões culturais voltaram a ser discutidas pela mão de Orlando Grossegesse 

e Mário Matos, que organizaram num colóquio sobre as “Zonas de Contacto” entre o 

Estado Novo e o III Reich, cujos contributos haveriam de ser publicados em livro83. Foi 

aqui publicado um texto da nossa autoria, sobre o bolseiro do IAC Francisco Caldeira 

Cabral84. Deste livro destaca-se ainda o texto de Ansgar Schäfer, que constitui a 

primeira abordagem ao Acordo Cultural luso-alemão, e o artigo conjunto de Mário 

Matos e Armando Malheiro da Silva que deu a conhecer a Casa Alemã em Braga, 

considerada pelos autores “uma pequena peça da máquina de propaganda político-

cultural nazi”85. 

Todos estes trabalhos de investigação acabaram por provar que as interações entre 

ambos os regimes foram extremamente importantes, ultrapassando os tradicionais 

paradigmas historiográficos sobre o fascismo em Portugal de investigadores que 

preferem realçar a singularidade do Salazarismo, não dando o devido valor a interações, 

transferências, apropriações e adaptações que as instituições e a ideologia nazi tiveram 

para o regime português.  

No que diz respeito à política cultural portuguesa na Alemanha, que não será aqui 

abordada, existe apenas um trabalho, no qual se traça a história dos leitorados de 
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português naquele país na primeira metade do século XX86. No entanto, é uma história 

institucional, pelo que a política seguida pela JEN/IAC e pelas universidades alemãs 

para promoverem a expansão da língua e da cultura portuguesas na Alemanha, assim 

como as tensões existentes entre essas instituições e a própria  Legação de Portugal em 

Berlim, mereceriam ser aprofundadas, sobretudo a articulação entre a política linguística 

e a diplomacia político-cultural. Na verdade, só muito recentemente é que a 

investigação sobre as instituições responsáveis pelo financiamento da ciência em 

Portugal, como a JEN e o IAC, começou a ser feita, na sequência da inventariação do 

arquivo do Instituto Camões87. Estes trabalhos constituem um primeiro esforço de 

compreensão, sistemática, da linha de rumo da política científica protagonizada por 

ambas as instituições, que desbravaram o caminho para futuras investigações mais 

detalhadas. Foi também com base neste arquivo que o jornalista José Pedro Castanheira 

trouxe para a ribalta a história de José Aires de Azevedo, médico e bolseiro do IAC na 

Alemanha. Em plena Segunda Guerra Mundial, Azevedo realizou trabalhos de 

laboratório classificando grupos sanguíneos e aplicando “técnicas antropométricas a 

utilizar no estudo heredo-biológico”88 e frequentou cursos lecionados por Verschuer, 

que se tornará num verdadeiro mestre para o bolseiro português, sobre Teoria da 

hereditariedade e Ciência da Raça e Higiene Racial. Foi sob a sua orientação que 

conduziu uma investigação sobre gémeos, colaborando ainda na elaboração de 

pareceres sobre esterilizações, a pedido dos tribunais alemães. Este livro, que resultou 

do aprofundamento de uma reportagem jornalística saída no Expresso, é uma 

investigação inédita que traz à luz do dia um exemplo, ao qual poderíamos acrescentar 

vários, de portugueses que estudaram na Alemanha durante este período e que 

assimilaram, nas suas obras, a lição aprendida. Teve o mérito de apontar novos objectos 

de estudo para aqueles que se debruçam sobre o relacionamento luso-alemão, ou seja, os 

bolseiros e o Instituto para a Alta Cultura (que sucedeu à Junta de Educação Nacional). 
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Ainda no que diz respeito às relações luso-alemãs, uma equipa de investigadores, da 

qual fizemos parte, coordenada por Fernando Clara, estudou recentemente a influência 

da “ciência alemã” em Portugal no âmbito de um projeto financiado pela Fundação para 

a Ciência e Tecnologia, do qual resultou um colóquio internacional, que reuniu 

especialistas de diversos países, e dois livros. O primeiro dos volumes, editado em 

2014, procurou refletir sobre a“angústia da influência da Alemanha na sua relação 

específica com os países da Europa do Sul”, em diversas áreas do conhecimento, desde 

a história à medicina, passando pela arqueologia, pela arquitetura ou pela história 

militar89. Já o segundo volume juntou contributos de autores estrangeiros e portugueses, 

que refletiram sobre a exportação, circulação e apropriação da ciência “alemã” e da 

ideologia nacional-socialista na Europa do Sul e na América Latina (nomeadamente no 

Brasil)90. 

Na verdade, a história da ciência só muito recentemente começou a avançar em 

Portugal graças à criação de unidades de investigação e à formação de estudantes de 

mestrado e doutoramento91. Coincidindo com o centenário da I República e da criação 

das Universidades e Lisboa e do Porto, foi também escrita a história institucional destas 

instituições92. No entanto, são poucos os trabalhos que procuraram articular a ciência e o 

desenvolvimento científico com a política e a ideologia do regime autoritário 

português93, na senda dos trabalhos sobre o III Reich, como os e Susanne Heim94. Uma 

das poucas exceções são alguns artigos de Tiago Saraiva, que optou por abordar a 

história da ciência em Portugal e os seus protagonistas situando-os no contexto histórico 

da contrução política do Estado Novo. Saraiva chegou mesmo a organizar um número 

temático da revista Historical Studies in the Natural Sciences sobre a interligação entre 
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a genética e o programa político-ideológico dos regimes fascistas, nomeadamente no 

que diz respeito aos seus projetos de autarcia, com contributos de autores de diversas 

nacionalidades sobre o Portugal Salazarista95, a França de Vichy96, a Espanha 

franquista97, a Alemanha nazi98 ou a Itália fascista. Este autor considera mesmo que a 

história dos laboratórios alemães durante o regime nazi pode ajudar a compreender a 

investigação científica desenvolvida nos laboratórios portugueses durante o Estado 

Novo99. Isto deve-se, como procuraremos demonstrar, ao facto de vários cientistas 

portugueses terem estagiado em diversos institutos alemães, onde assimilaram 

conhecimentos e metodologias. Também Júlia Gaspar, Maria do Mar Gago e Ana 

Simões publicaram um artigo sobre a comunidade de geneticistas e físicos durante o 

Estado Novo100, que se baseou nas teses de duas das autoras101. 

O que nos propomos fazer nesta tese, nomeadamente na segunda parte, é cruzar a 

história da ciência com a história política do Estado Novo e com a história das relações 

com a Alemanha nazi para provar que a ciência – pelo prestígio que gozava 

internacionalmente - foi uma componente determinante da propaganda cultural alemã 

no estrangeiro, incluindo em Portugal, e que serviu o propósito de promover a 

aproximação política e ideológica a outros países. 

Para além destes trabalhos dedicados ao contexto português e luso-alemão, foi 

necessário aprofundar os nossos conhecimentos sobre a política cultural no estrangeiro 

do III Reich e, mais especificamente, sobre o papel da ciência e do intercâmbio 

académico sob a égide do regime nacional-socialista. A produção historiográfica sobre 

este período tem-se centrado, é verdade, no Holocausto e na II Guerra Mundial. Foi 
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também abundantemente estudada a história política do regime nazi e das suas 

instituições, assim como a biografia do Führer e dos mais importantes líderes. À 

medida que os arquivos relativos a este período eram abertos, aumentou 

progressivamente o leque de fontes que investigadores tinham à sua disposição.  

Por outro lado, à medida que os ecos do cultural turn começaram a chegar à 

historiografia, alargou-se ainda mais o campo de estudo. Os seus defensores desafiaram, 

sobretudo a Escola de Bielefeld102, criticada por restringir a análise política à sociedade 

e não incluírem as questões culturais103. Vieram propor, para além de novos temas, 

novas metodologias e abordagens teóricas, refletindo uma grande influência dos 

Estudos Culturais. Os historiadores passaram a debruçar-se sobre temáticas que até 

então haviam sido descuradas, como a política cultural e científica do regime nazi. Esta 

mudança permitiu, em simultâneo, questionar a “velha” história diplomática. A 

disciplina, agora designada de relações internacionais, passou a ocupar-se de novos 

temas e de outros atores, inclusivamente no domínio cultural. São exemplo disso os 

trabalhos que se debruçam sobre a propaganda ou os serviços de intelligence durante a 

II Guerra Mundial. Ou seja, o âmbito da história diplomática ampliou-se, abrindo 

espaço a um amplo leque de relações entre países, envolvendo turistas, intelectuais ou 

cientistas.  

Os trabalhos precursores sobre a política cultural conduzida pelo Auswärtiges 

Amt, no entanto, ainda não refletem esta “viragem”, pelo que estão muito centrados em 

questões institucionais e em esboçar a sua história política. Trata-se dos livros de 

Manfred Abelein104, de Kurt Düwell105 e de Kurt Doss106. Mesmo assim, tiveram o 

mérito de abrir o caminho aos trabalhos que haveriam de surgir sobre o Nacional-

Socialismo e a Ciência, quer sejam as Humanidades (Kulturwissenschaften), quer as 
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Ciências Naturais (Naturwissenschaften)107, ou até mesmo sobre aspetos como o 

turismo108. Um contributo importante veio, sobretudo, das obras que abordaram a 

instituições que promoviam a ciência e a cultura. As próprias instituições, muitas vezes 

pressionadas pela opinião pública, viram-se forçadas a confrontar o passado nazi. Foi o 

caso do Max Planck ou da Deutsche Forschungsgemeinschaft, que, apesar de já 

existirem histórias institucionais sobre ambas, que esboçavam em linhas gerais as suas 

atividades durante o período nazi e sobre as suas continuidades no pós-guerra109, 

encarregaram um grupo de investigadores de estudar a sua história. No final dos anos 90 

o Max Planck incumbiu uma comissão - liderada pelos historiadores Reinhard Rürup 

und Wolfgang Schieder - de investigar os institutos durante o período nazi110.  A própria 

história da ciência durante o III Reich progrediu muito graças a este projeto, que ajudou 

a ultrapassar a premissa de que, entre 1933 e 1945, a ciência desenvolvida na Alemanha 

era apenas pseudociência, uma vez que a “boa” ciência só era possível em regimes 

democráticos.  
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A DFG fez o mesmo que o Max Planck, nomeando um grupo de trabalho liderado 

Rüdiger vom Bruch e Ulrich Herbert, do qual resultou o Grupo de Investigação sobre a 

História da Deutschen Forschungsgemeinschaft111. Ambos os grupos impulsionaram 

inúmeros encontros e a publicação de artigos e livros, que, apesar de se centrarem nos 

anos compreendidos entre 1933 e 1945, procuram não isolar o período nazi, 

compreendendo as instituições numa política científica herdada da República de 

Weimar, estendendo ainda o seu trabalho até ao pós-guerra para avaliarem as 

continuidades e ruturas.  

Apesar do predomínio esmagador dos trabalhos sobre a Kaiser Wilhelm 

Gesellschaft e os seus numerosos institutos, a história de outras instituições não deixou 

de ser abordada. É o caso, por exemplo, do Instituto Ibero Americano de Berlim112, o 

Deutsche Ausland-Institut (DAI)113, do Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD, Serviço de Intercâmbio Académico Alemão)114, da Deutsche Akademie 

(Academia Alemã)115, dos Deutsche Wissenschaftlichen Institute (DWI, Institutos 

Científicos Alemães)116 e, mais recentemente, sobre a Alexander von Humboldt Stiftung 

(Fundação Alexander von Humboldt)117. Algumas Universidades, e até mesmo 

facultades, promoveram também projectos de investigação para compreender a sua 

relação com o regime nazi118. Estes trabalhos centraram-se sobretudo na relação 
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institucional com o nazismo e no impacto que a ascensão de Hitler teve no corpo 

docente e nos alunos119. São, por exemplo, menos abundantes os trabalhos sobre os 

estudantes e cientistas estrangeiros nessas universidades, embora já haja alguns estudos 

sobre esta questão120. A investigação sobre a política cultural alemã aprofundou-se cada 

vez mais, tendo sido dados à estampa estudos sobre o papel das escolas alemãs no 

estrangeiro121, da difusão da língua alemã122 ou sobre os acordos culturais123, e, 

recentemente, saiu uma síntese mais completa de Frank Trommler, que abrange todo o 

século XX124. A política cultural externa com determinados países também despertou o 

interesse dos investigadores, predominando os estudos que se debruçam sobre a 
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França125. Menos atenção tem sido dada às relações do III Reich com a Europa do Sul, 

com a exceção dos trabalhos de Jesús de la Hera Martínez, Sandra Rebok, Marició 

Janué i Miret e Albert Presas i Puig sobre Espanha126 e de Fedra Koutsoukou e Maria 

Zarifi sobre a Grécia127. Esta falha é ainda mais notória no que diz respeito ao 

intercâmbio científico e cultural durante este período. De todos, apenas Zarifi e Presas i 

Puig se ocuparam do papel das ciências naturais na política cultural praticada pela 

Alemanha na Grécia e em Espanha, respetivamente. O livro por mim co-editado, que 

reúne textos de autores que estudam a relação da Alemanha nazi com a Europa do Sul 

procurou ajudar colmatar esta lacuna128.  

Esta tese procurará também trazer novos contributos à compreensão das redes que 

cruzaram a Europa na “época dos fascismos” e que demonstram que, apesar da 

existência de regimes nacionalistas, este período foi fértil em interações e intercâmbios, 
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que podem contribuir para uma melhor compreensão da natureza política dos regimes 

em causa e, em especial, para a discussão sobre as relações transnacionais estabelecidas 

entre eles.  
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1. A POLÍTICA CULTURAL E CIENTÍFICA ALEMÃ NO ESTRANGEIRO 

Para compreender a estratégia conduzida pelo regime nazi no estrangeiro, 

incluindo em Portugal, foi necessário recuar na cronologia, até ao final do século XIX, 

quando a Alemanha começou a recorrer à ciência e à cultura como elementos da 

diplomacia. É nesta altura, como veremos mais à frente, que o intercâmbio cultural e 

científico começou a despontar. Assim, acompanharemos a emergência da Alemanha 

como um dos mais importantes centros de intercâmbio académico, algo que esteve 

intimamente ligado às reformas que fizeram do modelo de universidade “alemão” um 

padrão para a Europa e EUA. A atração de estrangeiros às suas instituições de ensino e 

laboratórios foi um dos vários elementos que integraram a política cultural e científica 

alemã no estrangeiro, que, curiosamente, se inspirou na francesa.  

O intercâmbio de estudantes e estagiários impulsionou, depois, o próprio 

intercâmbio científico, ao qual a Grande Guerra veio pôr um ponto final. Os presságios 

do fim do “internacionalismo científico”, que começaram a circular mal o conflito 

deflagrou, tornaram-se reais e, a partir de então, a Alemanha Guilhermina passou a ser 

associada à barbárie. Os cientistas abandonaram a tradicional “neutralidade”, com a 

qual a ciência estava conotada, e colocaram-se a postos para travar, também eles, uma 

batalha, imiscuindo-se nas questões políticas. A reivindicação dos cientistas, que 

queriam fazer da ciência uma sucedânea do poder (“Macht Ersatz”) estimulou ainda o 

poder político a apostar na criação de novas instituições de forma a quebrar o 

isolamento e recuperar a hegemonia nestes domínios.  

 1.1. DO KAISERREICH À GRANDE GUERRA 

Durante o século XIX a França foi o principal centro cultural, científico e 

académico na Europa. As suas universidades atraíram as elites estrangeiras, que aí 

completavam a sua formação e desenvolviam o conhecimento da língua francesa1. Estes 

“estrangeirados” difundiam, depois, no seu país, a imagem de uma França grandiosa e 

culturalmente superior, sendo apoiados nesta empresa pelos professores, artistas e 

intelectuais franceses que se instalaram em diversos países2. Só no final do século é que 

a Alemanha, recém-unificada, conseguiu disputar este lugar de liderança. Num contexto 
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de profundo antagonismo, que se repercutiu em todas as esferas, a França funcionará 

como inimigo a abater e, simultaneamente, como paradigma para a política cultural 

alemã no estrangeiro. 

É verdade que a própria Prússia, o mais poderoso Estado na constelação política 

germânica anterior a 1871, pautada pela fragmentação, tinha já um Ministério da 

Educação, o que denota a importância que atribuíam a estas questões3. O ministério, 

cujo poder resistiu à emergência de um Estado-Nação, foi um importante dinamizador 

das relações culturais, em especial com os EUA, que, há muito, olhavam com interesse 

para o sistema universitário alemão4. Chegaram a estabelecer com duas universidades 

norte-americanas - Columbia e Harvard - acordos que permitiram o intercâmbio de três 

dezenas de americanos e de alemães entre 1905 e o início da Grande Guerra. A presença 

de jovens estrangeiros nas instituições académicas e científicas alemãs foi-se 

transformando numa tradição e as universidades deste país emergiram como uma 

alternativa à preponderância das francesas. Aliás, desde o final do século XIX que se 

vinha a desenhar esta tendência. Na viragem do século 1/5 dos estudantes que 

frequentavam as universidades alemãs eram estrangeiros. E, em 1914, o número de 

estudantes atingiu o auge, contando-se mais de 5200 estrangeiros5. Como explicar esta 

evolução? Por um lado, as transformações introduzidas pela Prússia transformaram a 

“Universidade alemã”, a universidade humboldtiana, num paradigma. Desenvolveram-

se, simultaneamente, as Technische Hochschulen, as Universidades Técnicas, em 

estreita ligação com a indústria. Localizadas nos principais centros industriais, foram 

criadas no século XIX com o intuito de formar os alemães nas ciências aplicadas. No 

final do século tinham já um estatuto igual ao das universidades, quando passaram a 

poder conceder o grau de doutor6. O mundo académico alemão era encarado com 

admiração pelos outros países, e, por isso, muito procurado pelos estudantes 

estrangeiros. 
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A presença de um elevado número de estrangeiros na Alemanha começou a 

levantar, no entanto, algumas vozes críticas. Discursos ou cartas dirigidas ao Kaiser 

alertavam para o problema e houve, inclusivamente, protestos nas universidades contra 

a sua presença. Os argumentos esgrimidos estavam, naturalmente, imbuídos de 

preconceitos nacionalistas e xenófobos, em especial contra os russos, que constituíam a 

maior fatia. Mesmo assim, a Alemanha continuou a transformar-se no “centro de 

gravidade da mobilidade académica internacional”7.  

A ascensão da Alemanha ao estatuto de “meca” da ciência é indissociável da 

omnipresença dos próprios cientistas alemães, que promoviam o seu trabalho através 

das revistas, da participação em congressos e da pertença a academias e outras 

organizações. Ainda no final de XIX haviam sido criadas várias associações que 

promoveram a realização de conferências académicas e de viagens científicas. A 

primeira foi a Deutsche Naturforscher Versammlung (1822), que serviu de modelo à 

britânica Association for the Advancement of Science (1831) e a uma associação 

congénere nos EUA (1848). Aqui eram ainda publicadas as principais revistas de 

química e de biologia, a Chemisches Zentralblatt (1834) e a Botanisches Centralblatt 

(1880). Antes da I Guerra Mundial, a Alemanha tinha já, em suma, um lugar 

predominante ao nível das publicações científicas. Em 1909, de todos os artigos 

indexados pela revista americana Chemical Abstracts, 45% haviam sido escritos por 

alemães8. O fisiologista português Ferreira de Mira, em plena guerra, escreveu no jornal 

A Lucta: 

Para espalhar ciência pelo mundo é preciso tê-la; ninguém exporta o que não tem. 

E a Alemanha organizou a sua produção científica de modo a torná-la, senão em 

brilho, pelo menos em massa, superior à de todos os outros povos e culturas. 

Muitas universidades, muitos institutos, muitas escolas, muitos laboratórios, tudo 

com muita gente, para levar a toda a parte a notícia desses trabalhos criaram-se 

publicações de toda a ordem, livros, jornais, revistas, arquivos. E assim o 

indivíduo que se dedicasse, fosse como fosse, ao estudo de determinada questão, 

sabia que, em algum canto de algum laboratório alemão, alguém havia, tratando 

do mesmo ou de semelhante assunto, e que em determinada revista, ou arquivo lhe 

seria fácil ler o que interessasse mais especialmente ao seu estudo
9
.   
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Aliás, Ferreira de Mira considerava mesmo que nenhum país conseguira “em tão 

pouco tempo, espalhar por todo o mundo a fama das suas descobertas como a 

Alemanha”10. 

As revistas científicas e os congressos foram o principal meio para que os alemães 

se internacionalizassem, divulgando as suas obras. E, na verdade, este internacionalismo 

científico só foi possível porque houve, ainda no século XIX, importantes 

melhoramentos nas comunicações, que permitiram que os jornais e as revistas 

chegassem a um público cada vez mais vasto, fomentando ainda a circulação das 

pessoas. 

Para além das publicações periódicas, havia outro aspeto essencial para a 

internacionalização da ciência “alemã”, o Prémio Nobel. Foram vários os alemães 

reconhecidos com este prémio ao longo da primeira metade do século XX11. Nos lugares 

cimeiros, depois da Alemanha, estavam a França (11), a Inglaterra e Rússia (5), 

Holanda e EUA (2)12. O reconhecimento dos cientistas alemães através da atribuição do 

prémio despertou invejas e a imprensa inglesa e americana chegou a defender que a 

atribuição do prémio a Fritz Haber e a Walther Nernst fora um erro.  

Vivia-se então um período de transição relativamente ao paradigma de produção 

do conhecimento científico que, de acordo com Margit Szöllösi-Janze, esteve ligado à 

transição de uma sociedade industrial para uma sociedade assente na informação, o que 

levou à mudança na forma de financiar e comunicar o conhecimento científico13. A 

Alemanha era já uma grande potência industrial. Para tal foi essencial a aliança entre 

ciência, indústria e Estado. Até 1914 a ciência era suportada pelo próprio Estado, mas 

também por elementos privados, como a Chemisches Zentralblatt e editoras comerciais 

muito poderosas, como a Julius Springer. Note-se que, nesta altura, a hegemonia alemã 
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era mais acentuada na área da Física, da Química e da Medicina. Os próprios 

portugueses estavam cientes que o desenvolvimento industrial da Alemanha se baseara 

na ciência: 

Todo o desenvolvimento industrial da Alemanha se fundou nos estudos de 

investigação científica realizados nos seus institutos e laboratórios
14

. 

A especialização que ocorreu nas várias disciplinas exigia uma nova forma de se 

fazer ciência. Eram precisos cientistas dedicados a tempo inteiro e libertos da tarefa de 

ensinar. Desta necessidade viriam a nascer institutos unicamente dedicados à 

investigação, como a Kaiser Wilhem Gesellschaft, que levaram as universidades a 

perder o monopólio da produção do conhecimento. Em 1909 Adolf Harnack, teólogo e 

diretor da Biblioteca Real (Königliche Bibliothek) em Berlim, escrevera um relatório ao 

Kaiser no qual defendia a criação de centros de investigação que fossem independentes 

das universidades. No estrangeiro, os padrões na investigação tinham mudado, 

especialmente nos EUA. A hegemonia científica alemã estava já a ser ameaçada, 

sobretudo por aquele país e no domínio das ciências biomédicas. Este relatório mereceu 

de dois burocratas do Ministério da Educação da Prússia comentários sintomáticos que 

reforçavam a ideia de que a manutenção da supremacia alemã deveria ser, para o 

governo, uma necessidade tão importante como a superioridade militar, sublinhando 

que ela era relevante para a economia, especialmente em áreas como a química15. 

Defenderam também que a hegemonia científica era essencial para que a Alemanha 

fosse uma potência. Não se tratava apenas de impor a pretensa superioridade dos 

alemães no domínio científico. Tratava-se mesmo da necessidade de gizar e 

implementar uma política cultural no estrangeiro.  

Na verdade, o recurso à ciência e à cultura enquanto elementos da própria 

diplomacia começou a ser experimentado ainda durante o reinado de Guilherme II. O 

conceito de “Auswärtige Kulturpolitik” foi mencionado pela primeira vez, oficialmente, 

numa carta do chanceler Bethmann Hollwegs ao historiador Karl Lamprecht em 191316. 
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 Ferreira de Mira, “O Ensino Superior”, A Lucta, , 12.02.1917, p. 1. 
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 Este relatório é citado em Paul Forman, “Scientific Internationalism and the Weimar Physicists: The 

Ideology and Its Manipulation in Germany after World War I”, Isis, vol. 64, n. 2, 1973, p. 161. 
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 O termo terá sido cunhado por Lamprecht, que em 1912, na reunião da Verbande für internationale 

Verständigung (Federação para a Conciliação Internacional), fez um “Discurso sobre a Política Cultural 

Externa” (Karl Lamprecht, Über auswärtige Kulturpolitik: Rede gehalten am 7. Oktober 1912 auf der 

Tagung des Verbandes für internationale Verständigung zu Heidelberg, Stuttgart, Kohlhammer, 1913). 
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Nessa missiva, Hollwegs confessava que Lamprecht17 o convencera da necessidade de a 

Alemanha adotar uma política cultural no estrangeiro se quisesse praticar, de facto, uma 

Weltpolitik. Durante este período os cientistas procuravam já difundir a ideia de que o 

conhecimento científico era uma fonte de prestígio internacional, estabelecendo uma 

relação direta entre o estatuto de potência política e o de potência científica e cultural. 

Ciência e cultura transformaram-se num fórum para a competição internacional, sendo 

encaradas como uma fonte de poder, essencial para dominar o mundo, em que o seu 

declínio conduziria, inexoravelmente, ao declínio político. Tratava-se de uma espécie de 

“nacionalismo científico”, como lhe chama Somsen18 e que levou Pschalidis a designar 

este período, que vai da década de 1870 ao início da guerra, de “nacionalismo 

cultural”19. 

No século XX, quando estava já institucionalizada uma comunidade científica 

internacional, materializada na organização de conferências e na criação de instituições 

internacionais, reforçou-se a ligação entre a ciência e o nacionalismo. Esta ligação teve 

um desenvolvimento especialmente promissor na Alemanha, onde assentou na ideia de 

uma cultura (Kultur) comum, da qual a ciência (Wissenschaft) era uma componente 

importante. Os avanços verificados na ciência eram assim vistos como o reflexo da 

grandeza nacional20. O mesmo Ferreira de Mira já aqui citado, notou esta tendência 

ainda durante a Grande Guerra e, no jornal A Lucta, defendeu que a expansão intelectual 

da Alemanha teria sido o primeiro passo dado para alcançar a hegemonia política 21.  

A crescente importância científica, económica e militar da Alemanha levou à 

criação de cursos de língua alemã para adultos, que eram procurados por comerciantes, 

oficiais e académicos. A Alemanha dava-se a conhecer através das “numerosas 

publicações e pela exportação de professores”, já que “à invasão de livros sucedeu a 

invasão de professores”22. Dizia Ferreira de Mira: 

Nos países balcânicos, na América, por toda a parte, até em Lisboa, fundaram-se 

colégios alemães com professores alemães, incutindo nas mocidades o respeito e a 
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 Sobre a figura de Lamprecht veja-se a biografiade Roger Chickering (Roger Chickering, Karl 

Lamprecht: a German academic life (1856–1915), New Jersey, Humanities Press, 1993). 
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 Geert Somsen, “A History of Universalism: Conceptions of the Internationality of Science from the 

Enlightenment to the Cold War”, Minerva, vol. 46, n. 3, 2008, p. 364. 
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 Gregory Paschalidis, “Exporting national culture: histories of Cultural Institutes abroad”, International 

Journal of Cultural Policy, vol. 15, n. 3, 2009, p. 277. 
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 Geert Somsen, “A History of Universalism: Conceptions of the Internationality of Science from the 

Enlightenment to the Cold War”, p. 364. 
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 Ferreira de Mira, “Expansão Intelectual”, A Lucta, 21.05.1917, p.1. 
22

 Ibid.  
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admiração pela ciência e pela pátria germânicas. Dessa propaganda de 

professores e livros resultou naturalmente a afluência de alunos estrangeiros às 

escolas alemãs, justamente desejosos de receber a lição dos mestres que, desde as 

primeiras letras, lhes tinham ensinado a admirar. Quando voltaram aos seus 

países de origem, eles eram os melhores propagandistas do saber germânico, dos 

métodos de estudo e da superioridade dessa nação
23

. 

A par da necessidade de aprender o idioma desenvolveu-se o interesse pela cultura 

alemã. No estrangeiro, as escolas alemãs tiveram um papel muito importante na política 

cultural do Reich. Aliás, a difusão da cultura alemã até 1914 fez-se sobretudo através de 

instituições privadas, financiadas pelas colónias locais. Assim, quanto maior a colónia, 

mais intensa era a presença cultural alemã. Não havia, portanto, uma política 

sistemática. No século XIX as escolas eram ainda, na sua grande maioria, de origem 

confessional e tinham surgido na sequência da diáspora alemã. Ou seja, devido ao 

aumento do número de alemães a viver no estrangeiro, que haviam deixado a Alemanha 

por motivos políticos ou económicos. Depois, ao longo do século XIX, a Alemanha 

transformou-se numa grande potência comercial e industrial, lançando-se ainda na 

procura de um “lugar ao sol” fora da Europa. Tudo isto fez aumentar o número de 

alemães a viverem no estrangeiro24. Estas instituições eram financiadas por fundos 

privados. Só mais tarde é que o governo passou a encarar de outra forma a utilidade 

destas instituições. Aliás, só em 1878 é possível encontrar no orçamento do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros alemão uma rubrica “fundos para as escolas do Reich” 

(Reichsschulfonds), num total de 75 000 marcos. Depois da visita da família imperial, 

na companhia do Secretário de Estado von Büllow, à escola alemã de Constantinopla, 

duplicaram os fundos destinados às escolas alemãs no estrangeiro. 
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 Ibid.  
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 A primeira escola alemã de natureza não religiosa surgiu no Chile, em 1858, seguindo-se 

Constantinopla e Antuérpia, onde existiam importantes colónias ligadas à actividade comercial. A partir 

de 1871, logo depois da unificação da Alemanha, aumentaram o número de escolas. Entre 1890 e 1900 

foram fundadas cerca de 180 novas escolas alemãs no estrangeiro; de 1900 a 1910 surgiram mais 204 e 

entre 1911 a 1914 mais de 60. Entre 1890 e 1914 foram criadas cerca de 450 escolas, que se localizavam 

nas mais importantes cidades do mundo (Manfred Abelein, Die Kulturpolitik des Deutschen Reiches und 

der Bundesrepublik Deutschland, p. 108). 
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1.2. A GRANDE GUERRA E AS TRANSFORMAÇÕES NA POLÍTICA 

CULTURAL E CIENTÍFICA 

A I Guerra Mundial veio interromper, no entanto, esta evolução. A guerra 

constitui um momento de viragem para toda a Europa, e em especial para a própria 

Alemanha. As transformações ocorreram em todos os domínios, incluindo na esfera 

cultural e científica. Uma guerra como aquela nunca havia sido travada. A aliança entre 

a ciência e a indústria aumentou de forma exponencial a capacidade militar dos 

beligerantes, pelo que a vitória dependeu, e muito, do nível de desenvolvimento 

científico. O médico William Osler no livro Science and War, publicado em 1915, 

afirmava mesmo que a ciência era a melhor amiga que a guerra alguma vez tivera. 

Surgiram novas armas, que permitiram aumentar os danos provocados sobre o inimigo. 

Não se tratou apenas de danos materiais, mas também humanos, já que esse armamento 

permitiu executar massacres em grande escala.  

A morte e a destruição chocaram a opinião pública da época. Foi o caso, por 

exemplo, da destruição da biblioteca da cidade de Lovaina, que deixou a elite culta 

europeia perplexa perante as ações destruidoras praticadas pelos alemães. Depois disto, 

procurou-se demonstrar que a Alemanha, apesar de ser uma nação culta, tinha traços 

bem vincados de barbárie. Não podemos esquecer que a destruição estava associada a 

um país que, cientifica e culturalmente, era tido como modelo. Referindo-se ao 

afundamento do Lusitânia, sem aviso prévio e do qual resultaram 1200 mortos, Osler 

dizia que a ciência se lançara numa missão de destruição para “deleite de uma nação 

culta” (“kultured nation”). Logo em Outubro de 1914, por exemplo, Sir William 

Ramsey, prémio Nobel da Química de origem escocesa, que estudara na Universidade 

de Tübingen, escrevia na revista Nature um manifesto contra a Alemanha25. Estes 

sentimentos foram também plasmados na representação da Alemanha pela propaganda 

dos aliados26.  

A resposta dos cientistas e académicos alemães não tardou. Em Outubro de 1914, 

93 professores alemães escreveram um manifesto no qual negavam a responsabilidade 
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 William Ramsay, “Germany’s Aims and Ambitions”, Nature, vol. 94, 1914. 
26

 Um cartaz de propaganda de 1916, desenhado por Louis Raemaekers para a Century Magazine,  

intitulado “Kultur has passed here” (http://www.loc.gov/pictures/item/2004666227/), representava uma 

mulher e uma criança jacentes. Outro cartaz de propaganda norte-americano, criado por Harry Hopps em 

1917, apelava ao alistamento. Com o título “Destroy this mad brute”, representava um gorila com um 

capacete onde estava inscrita a palavra “militarism”. Transportava num dos braços uma mulher semi-nua, 

enquanto pisava o território dos EUA (http://www.loc.gov/pictures/item/2010652057/).  Com o outro 

braço segurava um bastão ensanguentado, onde estava inscrita a palavra “Kultur”. 
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alemã pelo deflagrar daquele conflito, apresentando o Kaiser como um defensor da paz. 

Rejeitavam que a Alemanha tivesse violado a neutralidade da Bélgica e justificavam, 

entre outros atos, a destruição da biblioteca da Universidade de Lovaina, defendendo 

que as tropas alemãs foram forçadas a exercer represálias sobre a população que, em 

fúria, os atacara nos quartéis. O manifesto aludia aos esforços para “distorcer a verdade 

e disseminar a suspeição”, garantindo que ninguém amava mais a arte do que os 

próprios alemães. Foi subscrito por juristas, poetas, cientistas, teólogos artistas, 

médicos, historiadores, filósofos, filólogos, músicos, políticos. Entre eles estavam os 

nomes de Wilhelm Forster, Ernst Haeckel, Max Planck, Adolf von Harnack, Paul 

Ehrlich, Karl Lamprecht, Karl Vossler ou Wilamowitz-Moellendorff. O documento 

provocou, naturalmente, uma onda de indignação27. Como retaliação, a Real Sociedade 

de Londres retirou da sua lista de membros todos os alemães e austríacos28. E até a 

própria Sociedade das Sciências de Portugal respondeu, como veremos adiante.  

A tensão entre os cientistas dos dois campos beligerantes era já muito intensa 

durante a guerra. Havia uma clara cisão, de tal forma grave que, em 1915, o mesmo 

Osler antevia já a morte da ciência internacional. Os apelos a uma “guerra” contra a 

Alemanha na esfera científica haviam começado pouco depois do deflagrar do conflito e 

os intelectuais e académicos foram-se imiscuindo, cada vez mais, nas questões políticas, 

abandonando a tradicional atitude de neutralidade. 

 

1.3. OS DIFÍCEIS ANOS DO PÓS-GUERRA 

De facto, quando em 1918 o conflito terminou, o meio académico e científco 

alemão era um cenário completamente diferente do de 1914. Ao longo destes anos, o 

intercâmbio com os países inimigos estivera interrompido e os meios haviam sido 

canalizados para a guerra, que absorvera uma enorme fatia do orçamento. A 

mobilização do país fora total. Muitos professores foram afastados das universidades 

para combaterem na frente de batalha e muitos deles não mais regressaram. Ao mesmo 

tempo que se combatiam os alemães nos campos de batalha, combatiam-se os alemães 

na arena científica. Muitas sociedades científicas, sobretudo francesas e inglesas, 

procuraram retirar à Alemanha o papel proeminente que tinha. A juntar a isto, o 
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 An die Kulturwelt. In Freiburger Zeitung, Morgenausgabe, 5.10.1914; Erklärung der Hochschullehrer 
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 Pamela S Richards, Scientific Information in Wartime, pp. 44–45. 
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bloqueio naval britânico, entre 1915 e 1918, isolou ainda mais os cientistas alemães, 

provocando enormes lacunas nas coleções de livros e revistas internacionais. 

Na sequência da derrota da Alemanha, os edifícios e os bens das escolas alemãs e 

da “colónia alemã”29 a residir nos países vencedores foram confiscados. Os professores 

e os outros alemães foram internados ou expulsos. Simultaneamente, o ensino do 

alemão foi proibido e os alunos forçados a frequentar outras escolas, um cenário que foi 

também vivenciado pelos alemães radicados em Portugal a partir de 1916. 

A guerra e as exigências impostas pelos vencedores arrastaram a Alemanha para 

uma grave crise. À humilhação da derrota juntou-se a humilhação do Tratado de 

Versalhes, cujo artigo 282 veio anular quase todos os “tratados, convenções e acordos 

multilaterais de carácter económico e técnico”30. Os aliados - franceses, ingleses e 

belgas - fecharam-se cada vez mais e conduziram uma campanha, durante mais de uma 

década, para impedir que a Alemanha recuperasse a sua posição hegemónica. 

Procuraram utilizar aquele documento para limitar a sua capacidade científica e técnica, 

impondo uma ciência internacional sem alemães31.  

Em 1919 foram criadas duas organizações pelas academias interaliadas que 

procuraram “lutar contra a ciência alemã”32: o International Research Council (IRC) e a 

Union Académique International. Os cientistas alemães e os austríacos ficaram de fora 

de qualquer uma delas. O problema era ainda mais grave já que várias instituições 

foram colocadas sob a égide do IRC. Das 14 organizações científicas internacionais 

existentes na Alemanha em 1914, apenas sobreviviam 6 em 1933 e nenhuma delas era 

reconhecida pelos aliados como internacional. Das listas das comissões internacionais, 

dos institutos e das sociedades científicas desapareceram os nomes alemães. E as suas 

revistas foram boicotadas, publicando-se novas revistas e retirando das bibliografias os 

periódicos alemães. O uso da língua alemã foi proibido nos congressos, o que afetou 

sobretudo os cientistas holandeses ou os escandinavos para os quais o alemão era a 

língua científica internacional33.  
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Durante este período, e no que diz respeito às relações científicas, desenvolveu-se 

uma espécie de “guerra fria”34. Assim, uma das proposições mais importantes da 

ideologia do internacionalismo científico - a certeza na universalidade da ciência - foi 

profundamente abalada pelo facto de a ciência se dividir em “campos políticos hostis”35.  

Os cientistas alemães queixavam-se sistematicamente da existência de um 

“boicote” e uma “guerra contra a ciência alemã”. Por exemplo, Karl Kerkhof, um 

nacionalista radical, escreveu o livro Der Krieg gegen die deutsche Wissenschaft (A 

Guerra contra a Ciência Alemã) em 1922. Os cientistas estavam isolados do 

estrangeiro. Não tinham acesso à bibliografia produzida fora das fronteiras já que a 

inflação fizera disparar os preços dos livros e revistas e, no estrangeiro, desconhecia-se 

o que faziam na Alemanha. Puderam contar apenas com o apoio da Fundação 

Rockefeller, que não se juntou ao “boicote”36. 

Em suma, as condições políticas da Europa no pós-guerra alteraram-se por 

completo, forçando os próprios cientistas e intelectuais alemães a radicalizarem o seu 

discurso. Afirmavam estar no meio de uma guerra contra a Alemanha, defendendo, com 

veemência, que a ciência deveria ser utilizada para prestigiar internacionalmente o seu 

país e quebrar o isolamento. Defendiam que o estatuto de potência científica podia 

substituir o de potência política e que as iniciativas culturais seriam uma alternativa à 

política agressiva do Kaiser, entretanto deposto. Este discurso acabou por encontrar eco 

no espaço público alemão e os académicos não voltaram a ver o seu papel em termos 

passivos.  
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35
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1.3.1. A POLÍTICA CULTURAL DO AUSWÄRTIGES AMT DURANTE A 

REPÚBLICA DE WEIMAR 

Em 1918, numa sessão da Academia das Ciências da Prússia, o físico alemão Max 

Planck referia que os inimigos haviam retirado todo o poder à Alemanha. Todo o poder, 

exceto a posição que a ciência alemã ocupava no mundo37. Depois da guerra, 

acrescentava, a Alemanha apenas mantinha o seu prestígio científico e académico. 

Tinha, por isso, de ser defendido e valorizado. Pouco depois, o Ministro da Educação da 

Prússia, Carl Heinrich Becker, preparou um documento intitulado “Kulturpolitische 

Aufgabe des Reiches” [As Tarefas Político-Culturais do Reich], que apresentou à 

Assembleia Nacional em 191938. Ao longo de mais de 50 páginas Becker refletiu sobre 

a política cultural alemã, propondo mesmo a sua centralização. Na Convenção 

Constitucional Nacional, em Fevereiro de 1920, Harnack apelou a que se apoiasse, 

financeiramente, a ciência. O assunto - considerado premente - invadiu ainda o 

parlamento, onde foi discutido, pela primeira vez, no Outono de 1922. Para Abelein, 

com esta discussão abriu-se uma nova fase nas relações entre o Reichstag e a Ciência39. 

Um dos membros do parlamento, Julius Moses, defendeu que se retirasse dinheiro do 

orçamento militar e que este fosse alocado à cultura e à ciência. Também Georg 

Schreiber, deputado do Zentrum40 que se destacou na defesa da Kulturpolitik durante a 

República de Weimar e era simultaneamente senador honorário da Kaiser Wilhelm 

Gesellschaft, expôs os problemas que a ciência alemã enfrentava, procurando convencer 

todas as fações representadas no parlamento da necessidade de apoiar a ciência41. Para 

Schreiber, a ciência e a cultura eram elementos tão importantes para a política externa 

da Alemanha como a política comercial ou financeira42. Defendeu ainda o intercâmbio 

cultural, argumentando que a sua ausência era sinónimo de provincialismo e atraso, 

assim como a compra de livros e revistas e a participação dos cientistas alemães em 

congressos e em organizações no estrangeiro43.  

Em 1926, o físico Georg Struve fazia uma afirmação que nos ajuda a compreender 

esta problemática e que, por isso, vale a pena reproduzir aqui: 
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a Ciência alemã, à conta da qual temos de creditar uma boa parte do prestígio que 

ainda hoje gozamos no estrangeiro, tem de considerar como a sua mais importante 

obrigação e tarefa a manutenção da dignidade alemã no mundo
44

. 

Desejosos de recuperar o seu prestígio, os cientistas alemães serviram-se da 

conjuntura política e a ciência emergiu como uma forma de substituir o poder militar e 

económico. Ou, como Forman refere, foram complacentes em “sacrificar os interesses 

da ciência, na verdade da ciência alemã, aos interesses da nação”45. 

Ao encarar a ciência como “Macht-Ersatz” (sucedânea do poder), a natureza e as 

fontes de apoio financeiro da República Weimar aos cientistas mudaram. Este aumento 

do financiamento foi uma das razões que levou ao florescimento da ciência neste 

período, em especial da Física. Na verdade, não foi difícil convencê-los da importância 

social e política da ciência enquanto parte essencial do prestígio da Alemanha no 

estrangeiro. A partir daqui vai ser gizada uma política oficial, que passou pela criação 

de novas instituições ao longo da década de 1920, que reforçaram a presença alemã no 

estrangeiro. As iniciativas, antes privadas, deram lugar a um trabalho planeado, que 

seguiu um enquadramento ideológico antifrancês. À Civilização francesa – Zivilization - 

a diplomacia alemã vai tentar sobrepor a sua Kultur, ou seja, substituir a forte e 

difundida influência da França pela alemã. A política científica e cultural da República 

de Weimar foi, portanto, profundamente nacionalista 1) porque procurou recuperar para 

a Alemanha o lugar perdido, 2) porque era antifrancesa e 3) porque era revanchista, 

procurando vingar-se da posição de isolamento a que a Alemanha fora sujeita. 

O próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão teve de se adaptar às 

novas exigências e à conjuntura do pós-guerra. Em 1920 foi criado um departamento 

inteiramente dedicado aos assuntos culturais (Abteilung VI). Primeiro nomeada de 

Abteilung für Deutschtum im Ausland und Kulturelle Angelegenheiten, Departamento 

para a Germanidade no Estrangeiro e Assuntos Culturais, o seu nome foi, depois, 

simplificado para Kulturabteilung, Departamento Cultural. Era constituído por secções, 

a Kult A (interesse culturais das minorias alemãs, Igrejas alemãs, etc), a Kult B (escolas 

alemãs, ensino do alemão para adultos) e a Kult C (teatro, música, arte, literatura, 

desporto, ciência)46.  
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Para Fritz Twardowski, que viria a estar à frente do departamento durante o 

período nazi, a principal preocupação da Kulturabteilung não foi o estabelecimento de 

contactos com outros países, nem na correção da “imagem distorcida” que se tinha dos 

alemães no estrangeiro47. É verdade que as prioridades da política cultural de Weimar 

passaram sempre pelas minorias alemãs que viviam no estrangeiro, procurando impedir 

que perdessem a ligação à pátria, sobretudo depois da perda de diversos territórios, 

fazendo deles, simultaneamente, pontos de apoio para os interesses da Alemanha48. No 

entanto, verificava-se já um alargamento da sua esfera de atuação a questões como a 

difusão do livro alemão e do intercâmbio académico, nomeadamente através da 

concessão de bolsas e do convite a professores, e pela difusão da arte e da cultura alemã 

no estrangeiro. Isto refletiu-se, por exemplo, na organização interna da própria 

Kulturabteilung. Em 1926 a Kult C foi dividida e as relações científicas passaram a 

estar numa secção independente. Até 1936 manteve a seguinte organização, que 

atravessou dois regimes politicamente distintos49:  

- Kult A (interesses culturais dos alemães residentes no estrangeiro, minorias 

alemãs, missões, igreja evangélica);  

- Kult W (política cultural em geral, relações científicas com o estrangeiro, 

congressos, viagens, estudantes, livro alemão, hospitais, médicos, igrejas católicas e 

missões);  

- Kult S (escolas alemãs); 

- Kult C (arte, exposições no estrangeiro, música, teatro, congressos sobre arte, 

filmes, desporto);  

- Kult E (emigração, colonização); 

A divulgação da cultura alemã no estrangeiro passou, nesta primeira fase, pela 

difusão do livro, da arte e da música. Para tal organizaram-se exposições - em Portugal, 

por exemplo, em 1930 teve lugar a exposição de Física na Biblioteca Nacional de 

Lisboa50 - e concertos51. Outro aspeto no qual apostaram foi o intercâmbio, de alunos, de 

professores, de artistas e académicos. O Auswärtiges Amt financiou, por exemplo, a ida 

de alemães ao estrangeiro para proferirem conferências, bem como as viagens de 
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estrangeiros à Alemanha. Foi o caso das viagens de Albert Einstein, que tiveram um 

importante impacto político52.  

Ao longo da década de 20 multiplicaram-se as instituições que se dedicavam à 

divulgação da cultura alemã no estrangeiro, ao intercâmbio cultural e a apoiar os 

estrangeiros que viviam na Alemanha, e que vão contribuir para reforçar a presença 

deste país no estrangeiro.  

 

1.3.2. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL ALEMÃ NO 

ESTRANGEIRO 

Com a guerra assistira-se também a um decréscimo no número de estudantes 

estrangeiros que estavam inscritos nem universidades alemãs. Por outro lado, para um 

estudante alemão era praticamente impossível sobreviver no estrangeiro53 devido à 

hostilidade de que era alvo e às dificuldades financeiras. Mesmo depois de a guerra 

terminar, a Alemanha deixou de ser um destino procurado, ao contrário da França. Era 

necessário, portanto, facilitar o acesso de estrangeiros às suas universidades e aos seus 

centros de investigação. Na verdade, as relações culturais e académicas com outros 

países e a possibilidade de os alemães estudarem no estrangeiro tinham-se transformado 

em fatores decisivos para que recuperasse o seu prestígio mundial. Um jovem que 

tivesse uma formação germânica seria, mais tarde, um elemento de união entre a 

Alemanha e o seu país de origem. Pelo menos era assim que o Auswärtiges Amt os 

encarava. O reconhecimento desta importância levou ao amadurecimento da ideia de 

criar uma instituição que facilitasse a formação de estrangeiros em universidades 

alemãs, concedendo-lhes bolsas e outros apoios. 

Em 1925 foi criado na Universidade de Heidelberg um Serviço de Intercâmbio 

Académico (Akademischer Austauschdienst, ou AAD), para promover o intercâmbio de 

professores e estudantes. O exemplo de Heidelberg foi, depois, seguido por outras 

universidades. A ideia original de criar um serviço de intercâmbio académico deveu-se 

ao Instituto de Ciências Sociais (Sozialwissenschaftliches Institut), sob a direção de 

Alfred Weber, Arnold Bergstrasser e Eberhard Gothein, em Heidelberg. Tratou-se, em 

primeiro lugar, de um intercâmbio entre a Alemanha e os EUA. Em 1924 a Alemanha 
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enviou 12 estudantes para universidades norte-americanas e cerca de 12 americanos 

foram admitidos nas suas universidades. Nos anos seguintes o número de cidadãos dos 

EUA que frequentavam instituições alemãs foi aumentando: 15 em 1925; 20 em 1926; 

28 em 1927; mais de 40 em 192854.  

Em Janeiro de 1925 reuniram-se no Auswärtiges Amt representantes do Ministério 

da Educação da Prússia, do Ministério do Interior e representantes das Universidades 

alemãs (Hochschulkonferenz). Não foi difícil alcançar um consenso para a necessidade 

de atrair estrangeiros às universidades através da concessão de bolsas. Se antes o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão ajudava os estudantes com intuitos 

caritativos, reduzindo propinas e concedendo bolsas, agora o objetivo era claramente 

político55. Deste consenso acabaria por surgir a Alexander von Humboldt-Stiftung, em 

1925. A Fundação foi criada sob a forma de instituição privada para atrair fundos 

privados e para que não se pensasse que se tratava de uma iniciativa da propaganda 

político-cultural alemã56. A nova instituição passou a conceder, anualmente, cerca de 80 

bolsas a estudantes estrangeiros57. 

É claro que por trás da concessão das bolsas estava uma estratégia delineada de 

acordo com motivações políticas. Os candidatos eram escolhidos tendo em conta o seu 

significado e importância político-cultural para a Alemanha. Esta era uma questão que 

nem o próprio ministério encobria, garantindo mesmo que esperava que o candidato 

fosse política e economicamente útil para a Alemanha na sua pátria. Ou seja, quando se 

debruçavam sobre o processo de candidatura de cada um, avaliavam não apenas a sua 

performance académica, mas também o seu significado político. Já em 1917 Ferreira de 

Mira chamara a atenção para este aspeto, afirmando que os estrangeiros que haviam 

estudado na Alemanha, quando voltavam ao país de origem, tornavam-se nos “melhores 

propagandistas do saber germânico, dos métodos de estudo e da superioridade dessa 
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nação”58. Para o fisiologista português, as “pessoas influentes, Ministros, e até chefes de 

estado, familiarizados com a língua e o espírito germânicos, têm, pelo menos na 

subconsciência, a viva impressão da superioridade alemã”59.  

Até final de 1925 houve 86 candidaturas, de 25 países, a uma bolsa da Fundação 

Humboldt. A maior parte das candidaturas vieram da Bulgária, da Jugoslávia e da 

Hungria60. Como sublinha Holger Impekoven, autor do mais importante estudo sobre a 

Fundação, a sua criação ditou uma mudança de paradigma. Com esta nova instituição a 

Alemanha passou a dispor de um instrumento que se baseava na convicção de que as 

elites estrangeiras poderiam tornar-se germanófilas depois de uma permanência 

académica, fazendo dessas elites um “fator multiplicador” da sua política externa. 

Tratava-se, para este autor, de uma penetração pacífica, o que a distingue da linha de 

rumo seguida pelo Nacional-Socialismo61. 

Em 1931 as principais instituições que financiavam o intercâmbio, a Fundação 

Alexander von Humboldt, o Akademischer Austauschdienst e o Deutsche Akademische 

Auslandsstelle fundiram-se no Deutscher Akademischer Austauschdienst (Serviço de 

Intercâmbio Académico Alemão, doravante DAAD). Com criação do DAAD, a 

Fundação Humboldt manteve a sua personalidade jurídica. O Conselho administrativo 

do DAAD era igual ao da Fundação Humboldt, contando com a presença de 

representantes do Auswärtiges Amt, do Reichsministerium des Innern (Ministério do 

Interior), e, entre outros, do DAAD. O Presidente do DAAD era, simultaneamente, o 

presidente da Fundação Humboldt. O que a criação deste Serviço de Intercâmbio trouxe 

foi, na verdade, uma centralização do trabalho académico no estrangeiro, sob a 

liderança do Auswärtiges Amt62. 

É nesta nova dinâmica da política externa alemã, pautada pela multiplicação de 

instituições, que em 1925 foi fundada, em Munique, a Deutsche Akademie (Academia 

Alemã). Foi, por isso, mais um dos instrumentos da política cultural externa criados 

pela República de Weimar. Insere-se num contexto histórico muito específico do pós-
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guerra, daí que também estivesse muito virada para a própria realidade interna, 

procurando reforçar as raízes culturais que uniam os alemães. O Tratado de Versalhes 

havia retirado da soberania alemã inúmeros territórios. As regiões do Reno ou do 

Memel estavam, por exemplo, sob regime de ocupação. E mesmo dentro das fronteiras 

da Alemanha as tensões separatistas eram latentes, aumentando a conflitualidade entre o 

governo central e alguns governos regionais, verificando-se ainda levantamentos 

comunistas, como aconteceu na Baviera. É neste contexto que se situam as origens da 

Deutsche Akademie, quando Georg Pfeilschifter, Karl Haushofer, Reinhard von Frank, 

Hermann Oncken e Hanns Dorn, professores na Universidade de Munique, com o apoio 

de Heinrich Held, lider do Bayerische Volkspartei, lutavam contra a ocupação do Ruhr, 

defendendo uma resposta cultural a esta ocupação. Seria, no fundo, uma forma de 

conquistar a simpatia da opinião pública internacional. A nova organização chamou-se 

Deutsches Institut, mas foi depois renomeada de Deutsche Akademie, e respondia a dois 

objetivos distintos: 1) promover a cultura alemã no estrangeiro; 2) promover a 

investigação sobre a cultura alemã com o intuito de reforçar os laços culturais daquela 

região com Berlim63. Nesta fase inicial o objetivo desta nova organização não passava 

pela promoção da língua alemã, mas sim pela centralização da propaganda cultural na 

Alemanha:  

A Academia pretende servir todos os alemães no mundo independentemente das 

fronteiras. O seu propósito é cultivar todas as manifestações vivas intelectuais e 

culturais da Germanidade e sintetizar e promover de forma intencional as relações 

culturais oficiosas da Alemanha com o estrangeiro e dos alemães que vivem no 

estrangeiro com a pátria ao serviço da consciência nacional
64

. 

Essa propaganda seria feita através do envio de professores para o estrangeiro 

para proferirem conferências e da tradução de livros. O apoio às minorias alemãs que 

viviam fora das fronteiras do país (Auslandsdeutsche) começou por ser o principal 

estandarte da instituição, já que se pretendia evitar a assimilação desses alemães noutros 

Estados65. Só no início dos anos 30 é que a Deutsche Akademie intensificou a sua 
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atividade no estrangeiro, sob a égide de Thierfelder, publicando uma revista e 

organizando, anualmente, um congresso. Em 1931 o Auswärtiges Amt atribuiu-lhe um 

subsídio no valor de 8000 RM (Reichsmark, a moeda alemã). Este valor aumentou 

exponencialmente nos anos seguintes, iniciando o processo de criação de leitorados. Os 

primeiros foram criados em Split e Sofia e, em 1934, possuía já 20, 12 dos quais nos 

Balcãs. Os leitorados funcionavam, também, como institutos culturais. Em 1932 foi 

criado um departamento no seio da Deutsche Akademie, o Goethe-Institut, que 

organizava cursos para professores de alemão em Munique. 

Em suma, graças a estas instituições, que marcaram uma viragem na política 

cultural externa, a Alemanha recuperou, pouco a pouco, o seu prestígio. O “bloqueio”, 

no entanto, só terminou em 1926, quando ingressou na Sociedade das Nações. Em breve 

a Alemanha iria experimentar, novamente, profundas convulsões, desta vez na 

sequência da queda da República de Weimar. Importa saber, portanto, quais as 

consequências da mudança de regime para a política cultural e científica alemã no 

estrangeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
impedindo que os laços com a pátria se quebrassem, não perdendo assim a cultura e a identidade alemãs. 

A génese destas instituições encontra-se no desejo de a Alemanha manter uma forte ligação com os 

alemães que viviam fora do Reich, inclusivamente nos seus territórios coloniais, pelo que também  

estavam intrinsecamente ligadas à questão colonial alemã. A par do problema colonial, não podemos 

esquecer que ao longo do século XIX se verificaram sucessivas vagas migratórias, nomeadamente para a 

América Latina. 
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1.4. A POLÍTICA CULTURAL ALEMÃ NO ESTRANGEIRO DURANTE 

O PERÍODO NACIONAL-SOCIALISTA 

 

1.4.1. O IMPACTO DA SUBIDA DE HITLER AO PODER 

Ao nível da política cultural externa, o ano de 1933 não significou uma rutura 

abrupta. Houve, antes, uma enorme continuidade. Mas houve também alterações 

determinantes, já que o regime transformou o nacionalismo radical e o antissemitismo 

em pedras angulares da política interna e externa. Apesar da “perversão da ciência” 1, e 

da cultura, pela ideologia racista e nacionalista, manteve-se a necessidade de 

internacionalizar. Terão estas duas tendências - nacionalismo/internacionalismo - 

constituído uma contradição durante o regime nazi? Sem dúvida que a política externa 

nazi, incluindo a de cariz cultural e científico, foi profundamente antinómica e sujeita a 

inúmeras pressões. A “Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” (Lei para 

a Restauração da Função Pública), de 7 de Abril de 1933, levou ao afastamento de 

comunistas, de sociais-democratas e de judeus das universidades alemãs, das escolas e 

das bibliotecas2. Perderam-se, assim, cerca de 15% dos investigadores e professores, 

incluindo vários prémios Nobel3. Ainda o ano de 1934 não tinha começado e já 26% dos 

físicos, 20% dos matemáticos e 13% dos químicos haviam sido arredados dos seus 

postos de trabalho4. A maioria optou por sair da Alemanha, sobretudo para os EUA. 

Este fluxo de exilados continuou e foi aumentando ao longo dos anos. Nos EUA foi 

mesmo criado um Comité de Emergência para ajudar os cientistas estrangeiros que aí 

procuraram refúgio. Esta “diáspora científica” teve duas consequências contraditórias: 

ajudou a disseminar por vários países a ciência produzida na Alemanha, aumentando a 

sua reputação, mas fez também recuar a reputação internacional de algumas instituições 

científicas que viram os seus principais cientistas partir.  
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Depois da ascensão de Hitler ao poder verificou-se, também, uma redução do 

número de estudantes estrangeiros nas universidades alemãs, apesar do Ministro da 

Educação da Prússia, Bernhard Rust, logo em Abril de 1933, ter garantido que seriam 

bem recebidos na Alemanha, onde encontrariam incentivo e hospitalidade se 

demonstrassem compreensão e interesse pela política e pela ciência alemã5. No entanto, 

até ao semestre de Verão de 1934, o número de estudantes americanos e húngaros 

desceu cerca de 53%, de polacos 46,4% e dos países bálticos 40,6%. O número de 

estudantes búlgaros, gregos e turcos também sofreu uma quebra, embora menos 

acentuada. Pelo contrário, os estudantes oriundos da Noruega, da Áustria, da China e de 

alguns países da América Latina aumentaram. Como explicar então estas variações? É 

claro que a regressão no número de estudantes dos EUA, da Hungria, da Polónia e dos 

países do Báltico se deveu ao facto de muitos deles serem judeus. Para as autoridades 

alemãs, que desde o primeiro momento adotaram uma política racial segregadora, 

tratou-se de uma “limpeza” que permitiu esvaziar as universidades alemãs de estudantes 

estrangeiros que, política e culturalmente, eram considerados indesejados. Nem as 

autoridades nazis os queriam no Reich, nem os próprios estudantes se sentiam bem na 

Alemanha6. Há que ter em conta que se verificou, também, uma certa animosidade em 

relação ao regime nazi, já que alguns cientistas estrangeiros denunciaram publicamente 

o novo regime em reputadas revistas como a Nature e a Science7. A par disto, não 

podemos esquecer que a crise e a Depressão que se viveu no início da década de 1930 

afetou, de igual forma, a mobilidade. 

Tudo isto levou a Alemanha a experienciar um novo isolamento cultural, que 

colidiu com a necessidade de o regime demonstrar, ao exterior, que a vida no interior do 

país decorria em plena normalidade depois da subida ao poder de Hitler. Enquanto a 

Alemanha se isolava, outros países registavam enormes sucessos ao nível da política 

cultural. As missões alemãs no estrangeiro remetiam ao Auswärtiges Amt relatórios 

alarmantes, sublinhando a possibilidade de se pôr em perigo o intercâmbio cultural8. 
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Nos primeiros anos, os dirigentes nazis estiveram ocupados em consolidar o 

regime, afastando qualquer oposição. Reforçaram e centralizaram ainda a política 

cultural no interior do Reich, através da criação do Ministério da Propaganda. Na 

Europa, deram início a um processo de expansão marcado por um discurso revanchista, 

contra o Tratado de Versalhes, procurando conquistar o que afirmavam ser o 

Lebensraum (Espaço Vital) da Alemanha. Essa agressividade, que aumentou de 

intensidade até desembocar na II Guerra Mundial, foi acompanhada por uma crescente 

animosidade internacional face à política expansionista do regime nacional-socialista e 

que explica, em parte, a necessidade de apostar numa política externa cultural que 

promovesse no estrangeiro um clima de compreensão pela Alemanha e pelas suas 

reivindicações. Procurava-se propagar a ideia de que a Alemanha havia sido menorizada 

e ultrajada depois da guerra e que os vencedores lhe amputaram o território. É à luz 

desta conjuntura que tem de ser compreendida a referência à “cultura” no discurso de 

Hitler em 1937, que parecia vir confirmar o que Napoleão Bonaparte - alegadamente -

afirmara um século antes: 

Este Estado não deve ser um poder sem cultura, nem uma força sem beleza. O 

armamento de um povo apenas é moralmente justificável quando a espada e o 

escudo têm uma missão maior. Portanto, não aspiramos à força bruta de um 

Genghis Khan, mas sim a um império de força que seja instrumental na formação 

de uma comunidade nacional forte e protegida, como o suporte e guardiã de uma 

alta cultura!
9
  

Em 1937 o termo “cultura” surgia assim, pela primeira vez, no discurso do 

Führer, embora já fosse muito instrumentalizada no seio de vários organismos, em 

especial pelo Ministério da Propaganda e pelo Auswärtiges Amt. O discurso construído 

em relação à cultura europeia aspirava a criar uma base de entendimento entre a 

Alemanha e os outros países, qualquer que fosse o seu estatuto, procurando cimentar um 

alegado projeto comum. A propaganda nazi, sobretudo durante a guerra, pretendeu 

difundir a ideia de que o III Reich tinha uma missão histórica a cumprir na Europa, que 

passava por salvar a “civilização ocidental”. O seu principal objetivo era, obviamente, 

criar um clima de simpatia pelo regime nazi, sobretudo num momento em que a sua 

política externa se radicalizava. Através da cultura reforçava-se também a influência 

militar, a política e a económica. O domínio militar, per si, não seria suficiente para 
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dominar, daí que o papel da cultura para a construção de uma Nova Europa tivesse sido 

tão importante, uma vez que vinha dar fundamento histórico à presença alemã. 

 

1.4.2. A DIPLOMACIA ALEMÃ SOB TENSÃO 

O discurso de Hitler no Reichsparteitag, como era designado o comício anual do 

Partido Nazi, provocou quase uma onda de euforia no próprio AA, que enviou às suas 

missões no estrangeiro um importante documento. O ofício dizia que o Führer havia 

esclarecido o significado que a política cultural deveria ter para a política do próprio 

regime e instava os diplomatas a prestarem atenção à importância do seu trabalho de 

natureza político-cultural10. O ministério, encabeçado ainda por Konstantin von 

Neurath, pedia que estas tarefas fossem conduzidas por funcionários das representações 

diplomáticas e não pelos leitores ou pelos responsáveis pelos ramos locais do DAAD. 

Pediam ainda que enviassem um relatório anual que facultasse uma visão global de toda 

a política cultural no país em que se encontravam. Este documento deveria conter 

informações sobre a situação da política cultural nesse país, sobre a política cultural do 

país junto de outros Estados, sobre a influência cultural desse país em relação a terceiros 

(em especial a preparação e conclusão de acordos culturais), sobre a política cultural 

relativamente à Alemanha e, por fim, uma reflexão acerca das possibilidades de 

intensificar os esforços político-culturais. Deveriam ainda descrever as instituições que 

atuavam neste domínio, quer fossem semioficiais ou mesmo privadas, as sociedades 

bilaterais11, os institutos ou os leitorados.  

Em 1937 foi criada, no seio do Departamento de Política Cultural do AA, uma 

nova secção, a Kult U (Untericht), destinada às questões de intercâmbio académico. 

Neste ano, a Kulturabteilung estava organizada em 11 secções12:  

- Kult Gen (questões gerais de política cultural, acordos culturais, política cultural 

de outros estados);  

- Kult H (orçamento da KA);  

- Kult A (minorias, igrejas, durante a guerra colonização de minorias alemãs), Kult 

B (questões económicas das minorias);  

- Kult W (relações da ciência alemã com o estrangeiro, congressos, viagens, 

conferências, livro alemão);  
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 Fritz von Twardowski, Anfänge der deutschen Kulturpolitik zum Ausland, pp. 38–39. 
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- Kult U (universidades, professores e estudantes nas suas relações com o 

estrangeiro, bolsas);  

- Kult Spr (difusão da língua alemã); 

- Kult I (Institutos Alemães no estrangeiro);  

- Kult S (escolas alemãs);  

- Kult J (questões relacionadas com o judaísmo internacional, encontros de 

juventude, acampamentos, passeios); 

- Kult E (emigração, colónias no estrangeiro, investigação e cuidado dos alemães 

em território inimigo, especialmente internados civis);  

O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão apresentava agora um maior 

dinamismo, espicaçado não apenas pelo discurso de 1937, mas pela própria competição 

no seio do sistema de poder nazi. Note-se que, em 1936, Friedrich Stieve havia mudado 

o nome da Kulturabteilung para Kulturpolitische Abteilung com o intuito de provar que 

o Departamento do AA que liderava desde Março de 1933 era um fator importante da 

política alemã.   

O facto de a política externa científica e cultural alemã estar nas mãos de diversas 

entidades ajuda a explicar as suas contradições. O Auswärtiges Amt e os seus 

diplomatas procuraram lutar contra o Ministério da Propaganda, que conseguiu o 

controlo de algumas áreas - como a organização de exposições no estrangeiro, a difusão 

de filmes - e contra o Ministério da Educação de Rust, que passou a ter nas suas mãos 

os contactos académicos com o estrangeiro. O decreto de criação do 

Reichserziehungsministerium (Ministério da Educação do Reich, doravante REM) 

determinava que o ministério estava incumbido de tratar das relações científicas com o 

estrangeiro. Na prática, isto concretizou-se na assunção das questões relacionadas com 

as universidades e as escolas. Rust também quis estender as suas competências aos 

acordos culturais, assinando com a Hungria um documento deste tipo. Estes conflitos 

tiveram de ser resolvidos recorrendo a um acordo no qual o Auswärtiges Amt abdicou 

do DAAD e da Fundação Humboldt, embora a sua atividade fosse conduzida em 

estreita colaboração entre os dois ministérios, daí que os fundos para o intercâmbio 

académico e para outras atividades culturais fossem provenientes dos Negócios 

Estrangeiros13. Os dois ministérios tiveram ainda de chegar a um consenso 

relativamente à conclusão dos acordos culturais. 

O Ministério da Propaganda e os seus funcionários olhavam para o Auswärtiges 

Amt como uma instituição antiquada e conservadora, que não respondia às necessidades 

da modernidade. Goebbels procurou também alargar as competências do seu ministério 
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a todas as esferas, mesmo as que diziam respeito à política externa, centralizando em si 

o trabalho cultural no estrangeiro. Criticou mesmo o sistema desorganizado, 

caracterizado por inúmeras associações, ligas e instituições que se ocupavam das 

relações com os estrangeiro e dos estrangeiros na Alemanha. Em sua opinião, estas 

relações constituíam um dado que até então não tinha sido explorado. Defendia, por 

isso, a sua substituição por um plano estruturado que ofereceria maiores possibilidades à 

“luta defensiva” (Abwehrkampf) do Reich. O Ministro da Propaganda esforçou-se 

especialmente por colocar sob a sua alçada todas as organizações não estatais que 

trabalhavam na área da política cultural externa. Em 1935 tentou criar uma “Anstalt 

deutscher Kulturaustausch” (Instituto Alemão de Intercâmbio Cultural)14. No que diz 

respeito ao intercâmbio académico, a interferência do Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda (Ministério do Reich para o Esclarecimento Popular e 

Propaganda, doravante RMVP) verificara-se também nesse ano ao colocar à disposição 

verbas para convidar jovens professores a visitarem a Alemanha. Procurou ainda, para 

estender as suas competências ao intercâmbio, sobrepor-se às sociedades bilaterais. 

Propôs a criação de uma Stiftung Deutsches Auslandswerk (Fundação dos Trabalhos 

Alemães no Estrangeiro), que levantou a oposição do Auswärtiges Amt e de Alfred 

Rosenberg, que tinha o seu próprio Amt für Akademischen Austausch (Departamento de 

Intercâmbio Académico). Essa Fundação destinava-se a apoiar grupos de turistas no 

Reich e a conceder bolsas para formação de jovens estrangeiros. Em suma, Goebbels 

via na cultura mais um instrumento ao dispor da propaganda, o que colidia com a 

perspetiva do Auswärtiges Amt que teimava em manter a linha de separação - pelo 

menos nominal - entre a propaganda e a “Kulturpolitik”, apresentando a diplomacia 

cultural como apolítica. Para Tim Kirk, “a sua hostilidade foi fundada tanto em simples 

snobismo como princípio, e foi dirigido contra o populismo dos nazis, como contra o 

esbater da distinção entre política e cultura”
 15.  

Apesar de o Auswärtiges Amt procurar distanciar-se da propaganda conduzida 

pelo Ministério de Goebbels, a verdade é que, durante o III Reich, a política cultural 

alemã no estrangeiro se transformou em pura propaganda. Todos eles trabalhavam para 

o Führer. Todos eles competiam entre si, criando uma enorme tensão no interior do 
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próprio regime. E, neste novo equilíbrio de forças, o Auswärtiges Amt acabou por 

perder prerrogativas. A política cultural também não ficou imune aos ataques de 

diversas organizações, como a Auslands-Organization do NSDAP e de outras 

instituições, como a Deutsche Studentenschaft ou a Nationalsozialistische Deutsche 

Lehrerbund16. Este caos ao nível da delimitação de competências foi, no fundo, o 

resultado de uma relação complicada entre a herança recebida da República de Weimar 

e as novas ideias, os novos protagonistas e instituições surgidos depois de 1933. 

 

1.4.3. A DIFUSÃO DA LÍNGUA E DA LITERATURA ALEMÃ NO ESTRANGEIRO 

Embora com as funções coarctadas, a Kulturabteilung continuava a ter nas suas 

mãos a política cultural no estrangeiro, dispondo de dois fundos para financiar as suas 

atividades, os Kulturfonds (Fundos Culturais) e os Schulfonds (Fundos Escolares). No 

seio deste departamento surgiu mesmo uma secção dedicada à promoção da língua 

alemã, o que prova que a aposta no ensino do alemão continuava a marcar a agenda do 

Auswärtiges Amt. Aliás, sob a égide do regime nacional-socialista, o ensino do alemão 

ganhou relevo. Este departamento trabalhava de forma muito próxima com a Deutsche 

Akademie de Munique. E mesmo depois da eclosão da guerra teve um crescimento 

exponencial, cooperando com os Deutsche Wissenschaftlich Institute, que dispunham de 

leitorados de alemão. Durante a II Guerra Mundial, a Deutsche Akademie terá sido a 

“maior instituição de propaganda cultural do Terceiro Reich, com mais de 250 escolas 

de língua na Europa”17. O objetivo era fomentar o ensino da língua alemã, estabelecendo 

ramos em diversos países da Europa, da América Latina e na África do Sul. A difusão 

da língua alemã era crucial, era a base de uma política cultural bem-sucedida, já que 

permitiria o acesso às universidades alemãs e à bibliografia alemã.  

O ensino da língua teve, por isso, um papel fundamental, o que explica que os 

professores de alemão estivessem isentos do serviço militar na Wehrmacht até 194418. 

No que diz respeito ao seu plano de atuação, o regime esforçou-se por difundir o livro 

alemão no estrangeiro, promovendo, por exemplo, a organização de exposições. Para 

facilitar a leitura de livros alemães, Hitler ordenou a mudança de caracteres fraktur para 
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caracteres romanos. Surgiram também duas coleções pensadas exclusivamente para o 

estrangeiro, que a Alemanha destribuiu, depois, pelas bibliotecas dos seus institutos. 

Uma dessas coleções, sobre “Os Poetas Alemães na Actualidade”, editou 20 volumes. A 

outra, intitulada “Os Tauchnitz”, editou mais de 60 livros de entretenimento. A Kultur-

Politische Abteilung apoiou ainda a publicação, em 16 línguas, da revista Forschung 

und Fortschritt, que fazia breves resumos das publicações científicas dadas à estampa 

no Reich e que, em Portugal, podia ser lida no Instituto Alemão da Universidade de 

Coimbra. Graças a esta política, a literatura alemã difundiu-se, sobretudo em Espanha e 

na América Latina, e em especial a literatura técnica, da área da medicina19. A difusão 

do livro alemão era feita através do Deutsch-Ausländischer Buchtausch e da 

Organisation des Buchhändler Börsenvereins (Organização das Associações dos 

Livreiros e Editores). 

O livro foi, por isso, uma grande aposta. Aliás, há que referir, neste domínio, que 

não foram apenas os livros, mas também as revistas, cuja venda em larga escala o 

regime procurou apoiar, inclusivamente no estrangeiro. As editoras receberam apoio 

para ultrapassar a crise provocada pela forte inflação, que dificultava a sua exportação 

para o estrangeiro, medida que foi ao encontro dos protestos que se ouviam acerca do 

preço dos livros alemães. Em 1935, Goebbels anunciou a redução, em cerca de 25%, 

dos preços dos livros e revistas alemãs, criando um fundo para compensar as editoras 

por esta descida. Graças a esta medida, o número de subscritores estrangeiros aumentou, 

assim como a exportação de periódicos. De acordo com Pamela Richards, que recorreu 

a estatísticas oficiais, as universidades e bibliotecas norte-americanas gastaram cerca de 

1,5 milhões de dólares em livros e revistas estrangeiras em 1939. Mais de metade deste 

valor destinou-se a adquirir publicações alemãs. Mesmo depois do início da guerra, os 

governos ingleses e norte-americanos continuaram a comprar estas publicações. No 

entanto, com o avançar do conflito, tornou-se cada vez mais difícil aceder a elas. Por 

outro lado, desde 1933 que o processo de arianização se estendera à ciência. Em 1937 a 

aquisição de publicações estrangeiras para bibliotecas alemãs tinha de ser aprovada pela 

Gestapo20. Em 1938 foi decretado que os médicos alemães apenas podiam subscrever 

revistas se os editores e redatores não fossem judeus. E até para que os académicos 

pudessem viajar para o estrangeiro, gozando do apoio do governo alemão, era 
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necessária, desde 1934, a anuência do regime. A candidatura tinha de ser acompanhada 

por uma carta do Gauleiter - o líder de cada Gau (distrito) -, sendo depois analisada pela 

Zentrale für Wissenschaftliche Kongresse (Central de Congressos Científicos). Tratava-

se, obviamente, de uma seleção política, que beneficiava os cientistas que apoiavam o 

Nacional-Socialismo. Tornou-se óbvio para todos que as conferências poderiam, e 

deveriam, servir os objetivos da política externa nazi21. 

 

1.4.4. A IMPORTÂNCIA POLÍTICA DAS CONFERÊNCIAS NO ESTRANGEIRO 

Também na ciência se refletiu um conflito de interesses entre as várias instituições 

nazis envolvidas na sua coordenação e no seu financiamento. Criada em 1934, a 

Zentrale für Wissenschaftliche Kongresse passou a chamar-se Deutsche Kongress-

Zentrale (Central Alemã de Congressos, doravante DKZ) a partir de 1936 e a estar 

subordinada ao Ministério da Propaganda. Como se disse atrás, todos os que queriam 

participar numa conferência fora das fronteiras do Reich precisavam da sua autorização. 

Foi, no fundo, uma forma de o Ministério de Goebbels poder controlar a representação 

científica e académica da Alemanha no estrangeiro. As candidaturas podiam ser 

apresentadas individualmente ou pelas instituições. A que critérios respondiam? Os 

cientistas tinham de estar organizados em delegações, que incluíam um líder. Durante a 

permanência no estrangeiro tinham, impreterivelmente, de se encontrar com 

representantes diplomáticos alemães no país onde a conferência decorria. E, no final, 

tinham de remeter um relatório. As Instruções delineadas pela DKZ para os líderes das 

delegações não deixam margem para dúvidas quanto aos objetivos de propaganda 

político-cultural. Aos cientistas cabia mostrar o prestígio alemão. Eles eram o espelho 

da Alemanha, daí a necessidade de esta instituição escolher quem podia representar 

internacionalmente o país. Os cientistas não podiam, por isso, entrar em contradição 

com a ideologia nazi. Nessas Instruções afirmava-se mesmo que a perspetiva que a 

DKZ tinha sobre os congressos diferia consideravelmente das posições mais 

tradicionais. “Os congressos são uma das mais efetivas armas na luta contra o 

envenenamento das mentes das pessoas”, afirmava-se22. Ao deixar perante a audiência, 

e perante os jornais, uma impressão positiva poderiam lutar contra preconceitos e 

                                                           
21

 Pamela S Richards, Scientific Information in Wartime, p. 53. 
22

 apud Sheila Weiss, “The sword of our science” as a foreign policy weapon: the political function of 

German genticists in the international arena during the Third Reich, Berlin, Max-Planck-Gesellschaft zur 

Förderung der Wissenschaften, 2005, p. 8. 



59 
 

“mentiras” sem recorrer diretamente à propaganda política23. Esta forma de propaganda 

cultural era entendida como uma “arma política sem rival” e respondia ao objetivo de 

contribuir para que a Alemanha assumisse um lugar de liderança. A promoção dessa 

imagem positiva passava, por exemplo, pela forma cautelosa como se abordavam temas 

politicamente sensíveis, tais como a higiene racial, a esterilização e o antissemitismo. 

Foi, na verdade, mais uma forma de Gleichschaltung, de coordenação, que nem 

por isso foi rejeitada pelos cientistas, que defendiam que a imagem da Alemanha devia 

ser cuidadosamente promovida no estrangeiro, em especial nos EUA. Um deles foi Fritz 

von Wettstein que, no relatório que redigiu, defendeu um programa de combate à 

propaganda hostil e um programa de intercâmbio com jovens norte-americanos. 

Afirmava mesmo que “uma longa temporada no nosso país é a melhor propaganda”, 

defendendo ainda o seu incremento através do envio de artistas, cientistas e poetas para 

participarem em conferências24. Durante o III Reich a relação entre a Ciência e a 

Política foi muito complexa. No estrangeiro, os cientistas foram uma importante arma 

ao serviço da política do regime. Participando em conferências e promovendo 

intercâmbio científico, estabeleciam verdadeiras redes que ligavam cientistas de outros 

países à Alemanha. 

 

1.4.5. A ADAPTAÇÃO À REALIDADE DA GUERRA (1939-1945) 

Para a diplomacia nazi, 1938 foi outro marco importante. Neste ano Ribbentrop 

substituiu Von Neurath à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto 

Luther passou a liderar a Kultur-Politische Abteilung, substituindo assim Stieve. Com 

Ribbentrop à frente do Auswärtiges Amt, as questões culturais ganharam relevância no 

âmbito da diplomacia. Devido à deterioração da atmosfera diplomática na Europa, que 

conduzirá à eclosão da guerra, a esfera cultural era encarada com muito interesse na 

Wilhelmstrasse, em especial pelo Secretário de Estado, von Weizsäcker25. Por outro 

lado, assistiu-se a um incremento da presença e da força da SS (Schutzstaffel, uma 

organização paramilitar nazi) no seio do ministério. 

A guerra chegou em Setembro de 1939, acabando por dificultar os contactos entre 

a comunidade científica dos diversos países. O Auswärtiges Amt teve de se esforçar 
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ainda mais para manter a sua política cultural no estrangeiro. A partir de 1939 os 

Kulturreferenten (Conselheiros Culturais) das missões começaram a reunir-se, 

anualmente, em Berlim para discutirem a política cultural26. Apesar de as relações com a 

França e a Grã-Bretanha estarem suspensas, a política cultural alemã pôde continuar a 

laborar na Itália, na Península Ibérica, na Balcãs, no Báltico, na Rússia, América Latina, 

Japão, China. A posição de cada um destes países variou, até 1945, de acordo com a 

evolução da guerra, isto é, se a sorte sorria, ou não, ao Reich27. Durante este período, os 

países neutros, como Portugal, transformaram-se em centros ideais para reunir revistas 

estrangeiras e enviá-las, posteriormente, para a Alemanha28. Não foi apenas a circulação 

de publicações que foi afetada. O próprio intercâmbio, a participação em conferências, a 

visita de académicos ao estrangeiro ou os estágios tornaram-se mais difíceis. Tudo isto 

aconteceu num momento em que a ciência voltou a ser crucial para determinar quais 

seriam os vencedores e os vencidos. 

Para ultrapassar todos estes problemas o III Reich continuou a investir na 

promoção da cultura e da ciência alemãs. A política cultural oficial sobrepôs-se à 

iniciativa privada das associações bilaterais. Estas sociedades - como a Deutsch-

Portugiesich Gesellschaft, conhecida em Portugal como Grémio Luso-Alemão - 

conduziram o intercâmbio cultural durante anos, e por vezes décadas, por iniciativa 

própria, com base nas relações pessoais e com os seus próprios meios. Significou, 

portanto, a passagem completa da política cultural - que antes era partilhada por 

instituições privadas - para as mãos do regime nacional-socialista.  

 Curiosamente, depois de a guerra ter início, aumentou também o orçamento 

destinado ao trabalho cultural no estrangeiro. Nos anos anteriores os diplomatas 

queixavam-se da redução de verbas ao seu dispor para este tipo de atividades, devido ao 

investimento na indústria militar. Alertavam para o facto de estarem a ser ultrapassados 

pelas outras potências. Assim, a partir de Setembro de 1939, o cenário mudou, em 

primeiro lugar, para evitar que a imagem da Alemanha fosse prejudicada pela 

propaganda dos Aliados, tal como acontecera na I Guerra. Por outro lado, a hegemonia 

total passava, também, pela cultura. Por exemplo, o valor gasto em bolsas para 

estrangeiros aumentou de 300 000 RM no ano 1936/37 para 1,9 milhões de RM em 
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1942/43. O número de bolsas, por sua vez, aumentou de 254 para 1650. A difusão da 

língua alemã foi reforçada pela Deutsche Akademie. O orçamento do Auswärtiges Amt 

subiu de 120 000 RM em 1937 para 4,5 milhões RM em 1942. O número de leitorados 

cresceu de 30 para 10029. Intensificaram-se, também, os intercâmbios com 

universidades, bibliotecas e personalidades estrangeiras. Organizaram-se exposições 

onde se exibia a literatura alemã escolhida pelo regime em consonância com a sua 

orientação política. Durante este período, os Deutsche Wissenschaftlichen Institute e os 

Acordos Culturais foram importantes instrumentos utilizados pela diplomacia alemã na 

Europa ocidental e, por isso, ocupar-nos-emos deles em maior detalhe nas próximas 

páginas. 

 

OS DEUTSCHEN WISSENSCHAFTLICHEN INSTITUTE 

Foi durante a guerra que foram fundados todos os Institutos Científicos Alemães 

(Deutsche Wissenschaftliches Institute, DWI). A criação dos DWI começou a ser 

equacionada no seio do AA e do REM por alguns dos seus funcionários. Tratou-se de 

uma rede composta por 16 institutos localizados em várias capitais europeias, que 

tinham o objetivo de espraiar pelo continente europeu a influência alemã. Foram, aliás, 

uma das muitas redes colocadas de pé pelos nazis. Antes do início do conflito, ou até 

mesmo antes de 1933, existiam já na maioria dos países europeus professores e leitores 

de alemão, em institutos de investigação ou delegações do DAAD, casas alemãs, entre 

outras instituições, que foram integradas no DWI local.  

O primeiro foi inaugurado na cidade de Bucareste, a 6 de Abril de 1940. 

Seguiram-se, nesse mesmo ano, as cidades de Paris30 e Sofia. Em 1941 foram 

inaugurados institutos em Budapeste, Belgrado, Copenhaga31, Madrid e Atenas. Em 

1942 foi a vez da cidade de Bruxelas32, na Bélgica, receber uma das sedes e, em 1943, 

seguiram-se Helsínquia, Estocolmo, Zagreb e Bratislava. 1944 foi o último ano em que 

foram inauguradas sedes, em Lisboa, Veneza e, por fim, a 20 de Junho, em Tirana. Para 

além destes 16, existiam ainda ramos autónomos, cujo estatuto nunca foi bem 
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esclarecido pelo regime, em Barcelona, no Porto, em Hermannstadt (a cidade romena de 

Sibiu), em Czernowitz, em Marselha, em Odessa, em Sarajevo e em Fünfkirchen (a 

cidade húngara de Pécs), fazendo assim aumentar o número de 16 para 2433. Tinham, 

como assinalou Hausmann, uma dimensão considerável, contando com cerca de 293 

trabalhadores em 1943. Os alemães procuraram ainda estender esta rede para fora da 

Europa, nomeadamente no Japão e na América Latina. Em Santiago do Chile foi mesmo 

fundado o Instituto Cultural Germano-Chileno, que possuía uma revista própria, 

intitulada Academia Spiritus. Publicación del instituto Cultural Germano-Chileno. 

Nesse instituto, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Berlim, foram 

desenvolvidos programas de intercâmbio34. Muitos dos DWI tinham, aliás, a sua própria 

revista. 

Nos dias 28 e 29 de Setembro de 1942 teve lugar uma importante reunião no AA, 

na qual estiveram presentes os presidentes destes institutos. Do encontro resultou um 

importante relatório, que foi depois enviado às várias representações diplomáticas 

alemãs no estrangeiro, incluindo à Legação Alemã de Lisboa35. A abertura da reunião 

coube a Fritz von Twardowsky, responsável pela Divisão de Política Cultural do 

Auswärtiges Amt, que transmitiu as linhas de orientação para a atividade que os 

institutos deveriam seguir no ano seguinte. Antes disso, preocupou-se em definir o 

papel que estas instituições deveriam desempenhar no estrangeiro. Que função era essa? 

Em sua opinião, deveriam, em primeiro lugar, salvaguardar a posição da vida cultural 

alemã no estrangeiro, e, em segundo lugar, criar uma verdadeira comunidade de 

trabalho e de investigação [Forschungsgemeinschaft] com outros povos. Por fim, 

deveriam, através do contacto com a elite e cientistas estrangeiros e com os seus 

estudantes, transmitir uma imagem interessada da Alemanha, que se refletisse e tivesse 

impacto noutros povos.  

Os institutos foram criados para centralizarem todas as aspirações científicas no 

estrangeiro, não sendo desejável qualquer intromissão, nomeadamente de outros 

ministérios, das organizações do partido e de todas as organizações que procurassem 

imiscuir-se no seu trabalho. Twardowski pretendia, obviamente, impor a preponderância 

do Auswärtiges Amt sobre todas as outras instituições nazis. Os presidentes dos 
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Deutschen Wissenschaftlichen Institute deveriam ser os representantes da ciência 

“alemã” em cada país, assumindo, por isso, um papel de grande relevo no quadro da 

diplomacia nacional-socialista. Aliás, acreditava-se que a influência de um presidente 

seria tanto maior quanto mais conhecido fosse e maior confiança gozasse entre o meio 

científico. As instruções, no que dizia respeito à política cultural eram, portanto, 

recebidas do representante diplomático alemão.  

À frente de cada um destes institutos estava, normalmente, um professor 

universitário, representando uma área importante para o país. Assim, para a Roménia 

enviaram romanistas, para os Balcãs eslavistas e para a Dinamarca historiadores 

especializados em História dos países nórdicos36. Escaparam a esta lógica os institutos 

de Budapeste (presidido pelo sociólogo Hans Freyer), de Zagreb, de Bratislava (à frente 

do qual estiveram os juristas Gustav Adolf Walz e Wilhelm Saure) e de Estocolmo. 

Qualquer um dos presidentes destes institutos tinha o estatuto, na prática, de diplomata e 

eram encarados como representantes do Reich. Por isso mesmo tinham de se deslocar, 

anualmente, a Berlim, para receberem instruções do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros alemão relativamente à política cultural e científica a seguir. Enviavam 

ainda, regularmente, relatórios. Para Hausmann não há, por isso, qualquer dúvida sobre 

a intensa participação de todos eles na política nacional-socialista. Para além de ser um 

representante cultural oficial do Instituto e, em última instância, do Reich, juntava às 

funções administrativas algumas tarefas científicas.  

Estando a Europa em guerra, a situação de cada um dos ramos do DWI mudava 

consoante se situasse num país militarmente ocupado ou num país independente e 

neutro. Ora, num país ocupado, a elite que simpatizava ideologicamente com o 

Nacional-Socialismo já não precisava de ser convertida. A proximidade geográfica em 

relação à Alemanha e a evolução da guerra na altura em que os institutos foram 

inaugurados tiveram, também, um papel importante. As suas funções oscilaram, assim, 

como assinalou Hausmann, entre a preparação da colaboração, a exploração do 

território, a uniformização daquele país ao Nacional-Socialismo ou o aprofundamente 

da colaboração. Este autor divide-os em dois grupos: 1) os Estados satélites fascistas ou 

“filo-fascistas” (Albânia, Itália, Croácia, Sérvia, Eslováquia); ou 2) os parceiros 

autoritários onde existiam já elites pró-alemãs, que estudaram na Alemanha37. 
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Os Institutos Científicos Alemães foram assumindo, ao longo da guerra, o papel 

de poderosos instrumentos de promoção da cultura alemã no estrangeiro. Com eles a 

Alemanha procurou conquistar parceiros - políticos e comerciais -, através da difusão da 

sua língua e da sua cultura entre as próprias elites estrangeiras. As suas sedes foram 

instaladas em diversas capitais europeias, cobrindo o velho continente com uma “rede” 

que procurava promover a cultura alemã. Dispunham, para tal, de uma biblioteca e 

organizavam cursos de língua alemã, exposições artísticas, serões musicais e 

conferências. Nestas conferências dominava, sempre, o objetivo de promover a 

compreensão, e até a admiração, pela ideologia nazi entre os círculos académicos dos 

países neutros ou não beligerantes.  

 

OS ACORDOS CULTURAIS 

A assinatura de acordos culturais, de cariz bilateral, foi outro dos instrumentos 

utilizados pela diplomacia nazi. Não se tratava, uma vez mais, de algo novo, pois a 

França já recorria a estes documentos. Desde 1922 que a França assinara “accords 

intellectuels internationaux” com 10 países europeus, em especial com os vizinhos do 

Leste da Alemanha, procurando estabelecer regras para intercâmbio de professores 

universitários, leitores e professores, estudantes e alunos, reconhecimento de 

diplomatas, entre outras questões38.  

A Alemanha tardou, no entanto, a promover a assinatura deste tipo de acordos. 

Aliás, em 1932 o Auswärtiges Amt continuava a não ver qualquer benefício para a 

Alemanha na assinatura de tais documentos. Segundo um dos Conselheiros (Referent) 

da Kulturabteilung, as questões culturais deveriam ser resolvidas, pontualmente, à 

medida que iam surgindo, sem que fosse necessário um plano geral. O historiador Jan-

Pieter Barbian explica esta renitência com as dificuldades enfrentadas pela Alemanha ao 

longo da década de 1920, que deixara de ser um parceiro lucrativo39. Por outro lado, há 

que não esquecer que era também uma potência derrotada, que perdera a supremacia 

política, económica, militar, mas também cultural e científica. Foi portanto o III Reich, 

e não a diplomacia da República de Weimar, a introduzi-los pela primeira vez. 
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Para o Nacional-Socialismo, as questões culturais assumiram, como temos 

procurado a demonstrar, um lugar central. Não bastava apenas alcançar a supremacia 

comercial e económica, era preciso impor a sua hegemonia cultural, substituindo o 

principal inimigo, a França. Não é por acaso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros 

de Hitler, Ribbentrop, encarava a Kulturpolitk como um “Instrument der Machtpolitik”, 

capaz de estender a influência alemã sobre os outros povos europeus. Nesta linha de 

actuação, os acordos culturais foram também uma forma de o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros exercer influência política para lá das fronteiras da Alemanha e de, no seio 

da estrutura de poder do Reich, tentar vencer a luta contra Rust e Goebbels pelo 

controlo da política externa alemã.  

O discurso de Hitler de Setembro de 1937 atrás mencionado e, posteriormente, a 

substituição de Von Neurath por Ribbentrop (em 1938) levaram o Auswärtiges Amt, 

como vimos, a instar a suas missões no estrangeiro a intensificar a atividade político-

cultural. Foi, portanto, nesta conjuntura que o primeiro acordo cultural foi assinado com 

a Hungria, a 28 de Maio de 1936, servindo de modelo para os restantes. As negociações 

entre os dois países não foram muito problemáticas. As relações culturais eram já 

intensas e a Hungria era mesmo vista pela Alemanha como um território favorável ao 

exercício da sua política cultural. Nas universidades húngaras há muito que se aprendia 

o alemão. Os dois países seguiram, também, um percurso muito parecido desde 1918. 

Foram dois dos derrotados na Grande Guerra, fazendo-se aí sentir clamores 

reivindicando a revisão do Tratado de Versalhes.  

Este primeiro Acordo Cultural foi encabeçado pelo REM, mas, a partir de 1937, 

os acordos foram assinados por iniciativa do Auswärtiges Amt. Para Twardowski, estes 

representavam um novo tipo de documento, muito diferente dos assinados até então, 

nomeadamente pela França, que procurariam apenas assegurar a “boa vontade” dos 

outros países. Neste caso eram mesmo instrumentos ao serviço da política, com um 

conteúdo concreto, baseado, pelo menos teoricamente, no princípio da igualdade e 

reciprocidade, que procuravam fazer do alemão a principal língua estrangeira nas 

escolas, regular a criação e os estatutos de institutos culturais, o intercâmbio de 

professores, os leitores nas universidades, as bolsas e as escolas alemãs. Estabelecia-se a 

criação de uma comissão cultural bilateral, constituída pelos diversos ministérios que 

eram parte interessada nestas questões e cuja presidência e local do encontro anual eram 

rotativos. 
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O Leste e o Sudeste da Europa eram a área de expansão por excelência da 

Alemanha, em especial os Balcãs. Nesta península os enviados do Auswärtiges Amt 

chegaram a sondar o terreno e avaliar a influência exercida pelas outras potências. Não 

analisavam apenas a influência política, económica ou militar, mas também a cultural40. 

Em 1937 Johann Kirchholtes, diplomata do AA, foi enviado para aquele território com 

essa missão. Na Bulgária, identificou uma certa renitência em relação à ideologia nazi, 

apesar de existir uma afinidade ideológica entre os dois países, sobretudo no que dizia 

respeito ao repúdio pelo comunismo e à evolução do próprio regime, que caminhava 

inexoravelmente para um Estado autoritário. Para ultrapassar esta renitência e a 

concorrência da França e da Itália, Kirchholtes sugeria a centralização do trabalho 

cultural alemão, criando-se para tal um ramo do DAAD em Sofia41. Uma das questões 

que mais realçou dizia respeito à necessidade de fomentar o ensino do alemão. Para 

além disso, sugeria que a Alemanha recebesse professores universitários búlgaros nas 

suas instituições, para que aí continuassem os seus estudos, e enviasse alemães para 

proferirem conferências na Bulgária. Apesar do relatório, o Acordo Cultural apenas foi 

assinado depois de a guerra ter deflagrado e na sequência da crescente concorrência 

exercida pela Itália - que assinou um acordo semelhante antes da Alemanha, em 1939 - 

e da Inglaterra, que abriu um Instituto Britânico em Sofia. Sob esta pressão, a Alemanha 

acelerou os seus esforços e a 19 de Junho selou um Acordo Cultural e Escolar e abriu 

um DWI em Sofia, em Outubro de 1940. Ao assinar este documento, a Bulgária 

assumiu uma clara posição - perante as potências europeias - de colaboração com o 

Reich e, a 1 de março de 1941, assinou o Pacto Tripartido e a 25 de Novembro de 1941 

aderiu ao Pacto Anticomintern. 

Kirchholtes ocupou-se ainda da Roménia, escrevendo para o AA um relatório no 

qual alertava para a enorme influência cultural francesa e italiana, instando a Alemanha 

a alterar os seus métodos de atuação. Sugeriu uma vez mais a criação de um ramo do 

DAAD que tivesse o Institut Français des Hautes Etudes como paradigma e que 

coordenasse todo o trabalho cultural na capital, Bucareste, e em todo o país. Kirchholtes 

idealizava, na realidade, a instalação de uma rede de ramos do DAAD que cobrisse os 

Balcãs, e que funcionassem também como ponte de passagem para o Próximo Oriente42. 
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Em 1939 existia também o perigo de a Roménia seguir uma linha de rumo que a 

aproximasse cada vez mais das potências ocidentais, já que em Março daquele ano 

assinara um acordo cultural e económico com França e, em Maio, um acordo 

económico com a Grã-Bretanha. Esta evolução sofreu um forte revés com a instauração 

do regime nacionalista e autoritário de Antonescu, em Setembro de 1940, que passou a 

colaborar intensamente com a Alemanha nazi. Assim, em Novembro de 1940, a 

Roménia entrou no Pacto Tripartido e em Junho de 1941 participou na guerra contra a 

União Soviética. Os planos para a assinatura de um acordo cultural entre os dois países, 

estagnados desde 1939, foram reativados no início de 1942 e o documento foi assinado 

a 7 de Novembro 43. Meses antes, em Maio, a Alemanha havia também assinado um 

Acordo Cultural com a Eslováquia. 

A assinatura destes documentos ditava um posicionamento, inequívoco, de 

proximidade com o III Reich. Inseriram-se no quadro de uma aproximação mais ampla, 

de cariz político, económico e militar, vindo reforçar as alianças com regimes políticos 

semelhantes. O Acordo com a Itália e o Japão44, assinados antes da guerra, a 23 e 25 de 

Novembro de 1938, respetivamente, foram o prelúdio do Pacto de Aço e da aliança 

militar. Foram uma manobra de propaganda que enfatizava, dentro e fora destes países, 

a nova constelação de alianças45. Outro caso interessante foi o acordo cultural com a 

Espanha. O assunto terá vindo à colação, pela primeira vez, numa conversa entre o 

General Franco e o embaixador alemão Wilhelm Faupel, a 13 de Fevereiro de 1937. Em 

Outubro desse ano foi apresentado um relatório sobre a política cultural alemã em 

Espanha, elaborado por um colaborador do DAAD, no qual se alertava para a 

influência, cada vez mais forte, que os católicos e os monárquicos tradicionalistas 

estavam a exercer sobre a Espanha franquista. No relatório mencionava-se ainda a 

propaganda italiana, sugerindo-se, para a contrariar, que se impregnasse o povo 

espanhol com a ideologia nacional-socialista, que se difundissem os livros alemães, que 

se fomentassem as traduções, o intercâmbio de estudantes, que se ampliassem os 

convites às organizações de juventude da Falange para visitarem a Alemanha, 

garantindo o ensino do alemão e o funcionamento das escolas alemãs em Espanha no 
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quadro de um Acordo Cultural46. O documento foi assinado em Burgos, a 24 de Janeiro 

de 1939, pelo embaixador Stohrer e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, 

o conde de Jordana. No entanto, perante as pressões do Vaticano, que afirmava que 

aquele acordo contradizia a Concordata assinada com a Espanha ainda no século XIX, 

nunca foi ratificado. Para Barbian, as objeções do Vaticano foram um bom pretexto para 

Franco evitar uma ligação tão forte com o Reich. 

Com a guerra, a competição intensificara-se e exigira novos instrumentos, que 

preparassem as elites para uma futura colaboração, caso a Alemanha saísse vencedora. 

Ao fomentarem o ensino do alemão, o intercâmbio de académicos, de artistas e 

cientistas e a organização de conferências e concertos, estavam a reforçar a presença da 

Alemanha nesses países. Tratava-se de eventos que tinham um impacto muito forte da 

opinião pública, já que a imprensa lhes dava grande destaque. Isto explica por que 

motivo a Alemanha procurou assinar acordos culturais com países onde tinha interesses 

políticos e económicos. 

* 

As medidas adotadas e que visaram afastar da vida pública alemã e da própria 

Alemanha, todos os que eram considerados inimigos políticos e raciais do regime, 

causaram alguma perplexidade em diversos países. De igual forma, a política externa 

nazi, que se radicalizou ao longo dos anos até conduzir a uma nova guerra mundial, 

deixou também apreensiva grande parte da Europa, que receava os ímpetos 

expansionistas alemães. Assim, a imagem que começou a circular do regime nazi em 

diversos países era profundamente negativa e refletiu-se, por exemplo, no número de 

estrangeiros a estudarem nas suas universidades ou nos cientistas que procuravam os 

seus laboratórios e institutos. A reputação da Alemanha, enquanto centro de 

investigação de excelência estava, uma vez mais, em causa. O Auswärtiges Amt 

esforçou-se, então, para dar continuidade à política cultural conduzida durante Weimar, 

promovendo a assinatura de acordos culturais, a organização de exposições, concertos e 

conferências, fomentando o intercâmbio académico e o ensino do alemão. De igual 

forma, opôs-se energicamente às investidas levadas a cabo por diversas instituições 

nazis que procuravam conduzir iniciativas de política cultural no estrangeiro, que antes 

eram do domínio exclusivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta competição 

acabou por ter um impacto positivo para a diplomacia, que se intensificou. Embora o 
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Auswärtiges Amt se tenha empenhado em separar o seu trabalho da propaganda, a 

verdade é que todos trabalhavam para o Führer, perseguindo os mesmos objetivos, ou 

seja, conquistar as elites estrangeiras para conseguir aliados e assegurar a hegemonia 

alemã em todos os domínios. Durante o III Reich, dada a politização que se verificou 

mesmo na Wilhelmstrasse, a linha que separava o que era propaganda cultural externa 

da política cultural externa diluiu-se. A cultura e a ciência perderam a autonomia e 

foram colocadas ao serviço de objetivos de expansionismo político, ideológico e 

económico. Embora em teoria se afirmasse que se baseava no princípio da 

reciprocidade, ele nunca poderia ser posto em prática ao nível do intercâmbio visto que 

os alemães, que ser afirmavam de raça superior, nunca poderiam ver nos outros países 

parceiros em situação de igualdade. 
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2. A POLÍTICA CULTURAL E CIENTÍFICA ALEMÃ EM PORTUGAL 

2.1. DO ULTIMATO BRITÂNICO AO FIM DA REPÚBLICA DE WEIMAR 

Ao longo das próximas páginas ocupar-nos-emos da diplomacia cultural e 

científica alemã em Portugal. De uma abordagem mais geral, feita no capítulo anterior, 

focar-nos-emos agora no caso português, de forma a compreender como é que a 

Alemanha conduziu a sua política num país periférico e pequeno como Portugal. Mas, 

como a propaganda da cultura e da ciência alemãs em Portugal não começou apenas 

depois da implantação do regime nacional-socialista, foi necessário recuar um pouco 

mais para compreender uma tendência que vinha a trilhar o seu caminho desde o final 

do século XIX. O objetivo deste capítulo é, por isso, compreender essa evolução de 

forma a poder comparar as relações culturais e científicas luso-alemãs durante a 

vigência de regimes políticos distintos. Através dele queremos perceber se este 

relacionamento se modificou na sequência das transformações políticas ocorridas em 

Portugal e na Alemanha. 

Iniciaremos a abordagem ainda na última década do século XIX, quando se deu o 

“Ultimato inglês”, acompanhando depois a instauração da República em Portugal, a 

Grande Guerra e o período do Pós-guerra. Procuraremos demonstrar que a guerra e o 

problema colonial foram fatores de distensão. Defenderemos, por outro lado, que, ao 

contrário da esfera política e colonial, a cultura funcionou como fator de aproximação. 

O estudo destas duas dimensões - a política e a cultural/científica - permite compreender 

como foi possível que, apesar das tensões políticas, não se tinha verificado uma 

hostilidade face à cultura alemã e que, mesmo quando esta existiu, foi minoritária e 

pouco representativa. Houve, como tentaremos demonstrar, uma profunda admiração 

pela “obra civilizadora” dos alemães, que nem a guerra conseguiu abalar. Portanto, há 

que ter em consideração a forte influência que essa cultura exercia sobre os intelectuais 

portugueses e que conseguiu mesmo ultrapassar a barreira linguística. Veremos ainda 

que outro dos fatores determinantes foi a influência do modelo universitário alemão. 

Daqui partiremos, depois, para a análise do papel dos bolseiros. A itinerância 

académica, que se intensificou no final do século XIX, foi impulsionada ainda mais na 

primeira metade do século XX por instituições entretanto criadas, que financiavam 

bolsas de estudo no estrangeiro e que fomentaram, graças a elas, o intercâmbio de 

estudantes. O que de início era um universo circunscrito foi-se alargando, 

paulatinamente. Os portugueses, que há algum tempo intervinham nestas redes 
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europeias, puderam beneficiar desta nova dinâmica, sobretudo depois da criação da 

Junta de Educação Nacional (JEN), como veremos no capítulo 3. 

 

DISSENSÕES: O FATOR COLONIAL E A GRANDE GUERRA 

Naturalmente que o relacionamento luso-alemão não começou apenas em 1933 e 

não terminou em 1945, ainda que este trabalho se centre nesse período histórico. Aliás, 

nada começa do zero e tudo tem, de certa forma, continuidade. De acordo com um livro- 

de propaganda, escrito por Ernst Strasen e Alfredo Gândara, o relacionamento luso-

alemão remontava à formação de Portugal, tendo, portanto, oito séculos de história. 

Seremos, aqui, bem mais modestos, até porque o objetivo daquela obra era provar que a 

“amizade” entre os dois países era tão antiga como a “Aliança” com a Inglaterra.  

A problemática da “Aliança Inglesa” é extremamente importante já que nos 

remete para um marco cronológico que assinalou a intensificação da aproximação à 

Alemanha. Trata-se da crise que abalou as relações entre Portugal e a Inglaterra e que 

culminaria no “Ultimato britânico”. Este, ao levar a uma rutura com aquele país, abriu 

espaço à diplomacia da monarquia portuguesa para procurar alianças alternativas. 

Perante os ataques sistemáticos de alguns intelectuais, que bradavam contra a Inglaterra, 

acusando-a de destruir os interesses nacionais e humilhar o país, surgiram vozes que 

reivindicavam uma alternativa à influência, considerada esmagadora, da “Velha 

Aliada”. 

Quando se deu o ultimato, em 1890, a Alemanha era ainda um país muito jovem. 

Unificada em 1871, procurava afirmar-se no quadro geopolítico europeu. Era já uma 

potência industrial e aspirava a ser também uma potência colonial, capaz de rivalizar 

com o poderio naval dos ingleses, já que, na “Era do Imperialismo”, se pretendia 

alcançar uma posição hegemónica, teria também de construir um império colonial. Este 

desejo acabou por se transformar, como veremos, num dos principais motivos que ditou 

o afastamento luso-alemão. O fantasma da ameaça alemã sobre as colónias portuguesas 

prolongou-se no tempo, até a Alemanha ter sido derrotada em 1945. 

A partilha dos territórios coloniais portugueses entre ingleses e alemães esteve em 

cima da mesa em duas ocasiões, em 1898 e em 19131. A 30 de Agosto de 1898 o 

                                                           
1
 Sobre a política externa portuguesa durante este período veja-se a excelente síntese de José Medeiros 

Ferreira (José Ferreira, Cinco regimes na política internacional, Lisboa, Editorial Presença, 2006). 
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Ministro Balfour e o embaixador da Alemanha em Londres assinaram duas Convenções 

e uma Nota, dividindo entre si as colónias portuguesas. Em 1913, mesmo na véspera da 

eclosão da guerra, ingleses e alemães voltaram a sentar-se à mesma mesa para 

negociarem o império colonial português, negociações essas que culminaram num 

convénio secreto. A Inglaterra procurava, a todo o custo, evitar a guerra e os territórios 

portugueses em África eram usados para apaziguar os ímpetos expansionistas da 

Alemanha Guilhermina2. A história, no entanto, mudou de rumo e os planos não se 

concretizaram. Nem em 1898, nem em 1913. No final do século XIX, a guerra anglo-

bóer levou a Inglaterra a aproximar-se de Portugal, assinando a declaração Luso-

Britânica de Windsor3. Anos mais tarde, o plano também não se concretizou, desta vez 

devido à eclosão da I Guerra Mundial.  

A participação de Portugal na I Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra, foi outro 

dos motivos que conduziu a um afastamento. Recorde-se ainda, antes de entrarmos 

nesta questão, que a proclamação de um regime republicano em Portugal, numa Europa 

onde predominavam as monarquias, constituiu também um motivo de divergência entre 

os dois países. Aliás, a Alemanha tardou a reconhecer o novo regime português, 

arrastando esta decisão até Setembro de 1911. A própria imprensa alemã não poupou 

críticas à jovem República, obrigando Sidónio Pais, que em 1912 fora nomeado 

Ministro Plenipotenciário de Portugal em Berlim, a desmentir as notícias publicadas. 

Sidónio tentou convencer o Reichstag da moderação e tolerância do regime republicano. 

O diplomata, que era já um admirador da cultura alemã, procurou ainda aproximar os 

dois países a nível político e económico, facilitando a entrada de empresas alemãs em 

Portugal e de portuguesas na Alemanha, bem como o investimento de companhias 

alemãs, ou de capital misto, nas infraestruturas coloniais. Na verdade, até à eclosão da 

Grande Guerra, a Alemanha tornou-se num dos principais exportadores para Portugal, 

sobretudo de maquinaria industrial e de manufaturas, logo depois da Inglaterra4. Em 

1908 os dois países assinaram um Tratado do Comércio e de Navegação, que entrou em 

                                                           
2
 Para além das colónias, a Alemanha ambicionava também posições estratégicas nos arquipélagos da 

Madeira e dos Açores, essenciais numa altura em que a rivalidade anglo-germânica se disputava no 

Atlântico. 
3
 Sobre este período veja-se: Gisela Guevara, As relações luso-alemãs antes da Primeira Guerra 

Mundial: a questão da concessão dos sanatórios da Ilha da Madeira, Lisboa, Edições Colibri, 1997; 

Gisela Guevara, As relações entre Portugal e a Alemanha em torno da África: finais do século XIX e 

inícios do século XX, Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2006. 
4
 Sobre a actividade diplomática de Sidónio Pais em Berlim veja-se: Miguel Nunes Ramalho, Sidónio 

Pais, diplomata e conspirador (1912-17), 2.
a
 ed., Lisboa, Edições Cosmos, 2001; Armando Barreiros 

Malheiro da Silva, Sidónio e Sidonismo., vol. 1, Coimbra, Imprensa de Universidade de Coimbra, 2006. 
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vigor em 1910. Por outro lado, os “decretos da porta aberta”, facilitaram a entrada de 

capital alemão nas colónias portuguesas. A intensificação dos contactos comerciais e 

financeiros foram, em parte, uma consequência do interesse pela indústria e pela 

engenharia alemã, que eram olhadas com respeito e admiração, e que, desde o final do 

século XIX, competia com a influência da engenharia francesa em Portugal5. 

A I Guerra Mundial veio conduzir, novamente, à rutura. As relações entre 

Portugal e a Alemanha começaram a deteriorar-se a partir de Agosto de 1914. A par das 

manifestações antigermânicas na imprensa, dão-se várias escaramuças entre portugueses 

e alemães nas colónias. Os Ministros que estiveram à frente da pasta dos Negócios 

Estrangeiros optaram sempre por afirmar a sua fidelidade à “Aliança Inglesa”, apesar da 

manutenção da neutralidade. No entanto, os “guerristas” triunfaram e o governo 

imperial declarou guerra a Portugal a 9 de Março, na sequência da requisição dos navios 

alemães que se encontravam nos portos portugueses. Os esforços de Sidónio para 

manter Portugal longe do conflito acabaram, assim, por fracassar. Em 1916 o governo 

português intimou os alemães a abandonarem o país e sequestrou os seus bens. O 

decreto de 20 de Abril de 1916 determinou que seriam “banidos do continente da 

República todos os súbditos alemães de ambos os sexos, os quais deverão sair pela 

fronteira terrestre, munidos do competente passaporte, no prazo de cinco dias, contados 

da publicação deste decreto”6. E, a 23 de Abril do mesmo ano, anulou as naturalizações 

concedidas a súbditos alemães e aos filhos de pai alemão que tivessem nascido em 

Portugal7. 

As relações entre os dois países ficaram suspensas durante alguns anos. E, mesmo 

depois de terminado o conflito, Portugal foi para a Conferência de Paz decidido a extrair 

da Alemanha compensações de guerra, reivindicando-as veementemente nos anos 

seguintes. No âmbito destas indemnizações, o Governo da República chegou a dar 

autorização aos professores8, às universidades e a outras instituições como arquivos e 

                                                           
5
 Jorge de Freitas Branco (ed.), Visões do Técnico, no Centenário 1911-2011, Lisboa, ISCTE-IUL, 2013, 

p. 209. 
6
 Apud Maria Manuela Gouveia Delille, “Carolina Michaëlis e os Anos da Grande Guerra”, in João Nuno 

Paixão Cardoso et al. (eds.), Carolina Michaëlis e Joaquim de Vasconcelos. A sua Projecção nas Artes e 

nas Letras Portuguesas, Porto, Fundação Eng.António de Almeida, 2013, p. 322, nota 17. 
7
 Manuela Franco, “Os desnacionalizados da Primeira República”, in Pedro Aires Oliveira e Filipe 

Ribeiro de Meneses (eds.), A Primeira República Portuguesa. Diplomacia, Guerra e Império, Lisboa, 

Tinta da China, 2011. 
8
 Veja-se o caso do médico Cascão de Ansiães, que em carta a Francisco Pulido Valente afirmou ter já 

realizado requisições: “Isso mais ou menos está tudo pedido na requisição que, «à vontade», como o 

Prof.Pulido me aconselhou, eu fiz de aqui para as Reparações”, afirmou Cascão de Ansiães nessa missiva 
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bibliotecas, para fazerem listas com material de estudo ou investigação (incluindo 

publicações) a importar daquele país9. Só na década de 1920 é que as relações entre os 

dois países se normalizaram. 

 

APROXIMAÇÃO: A CULTURA E A CIÊNCIA 

Estes foram os principais motivos de dissensão, que ocorreram no domínio da 

política. Na esfera cultural, a tendência foi diferente. Na sequência do Manifesto dos 93, 

como ficou conhecido o documento Aufruf an die Kulturwelt, a Academia das Sciências 

de Portugal publicou um folhetim onde se afirmava que aquele documento era 

“deplorável” pois resultara da “miséria moral dos referidos intelectuais”. Da autoria de 

António Cabreira, seu Secretário, acusava os intelectuais de “servir conscientemente a 

Mentira e a Iniquidade, perfeitamente consubstanciada no culto feroz e imbecil da 

pandemia militarista”10. Defendia, por isso, que as universidades e academias de todo o 

mundo deveriam “evitar o contágio com todas as corporações científicas e artísticas” 

alemãs porque, dizia Cabreira, todas estavam já “completamente gafadas pela 

perversão”11.  

Esta tomada de posição da Academia foi muito mal recebida pelos alemães. Como 

resposta, Hugo Schuchtardt, que era sócio da Academia das Ciências de Lisboa, dirigiu 

um protesto intitulado “An die Portugiesen. Deutscher Neujahrgruss 1915” (“Aos 

Portugueses. Saudações do Ano Novo 1915). Já Carolina Michäelis de Vasconcelos, 

perante a “germanofobia” da Academia, pediu que retirassem o seu nome da lista de 

sócios12, o que terá ido ao encontro dos “desejos de muitos académicos que viam com 

profunda mágoa negrejar no quadro da corporação o nome, embora ilustre, de uma filha 

da execranda Germania”, como noticiou o Diário de Notícias a 15 de Fevereiro de 

191513. O clima de intolerância e xenofobia era generalizado e Carolina temia mesmo, 

                                                                                                                                                                          
(apud AAVV, In memoriam: Francisco Pulido Valente, 2.

a
 ed., Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda, 2009, p. 120). 
9
 DGARQ, Arquivo do Arquivo, cx. 19, pt. 1, Carta de Júlio Dantas, Inspector das Bibliotecas Eruditas e 

Arquivos, para o Director do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 1.3.1922. 
10

 António Cabreira, Às Academias e Universidades das nações civilizadas, a propósito do manifesto dos 

intelectuais almães, a Academia de Sciências de Portugal, Lisboa, Academia de Sciencias de Portugal, 

1914, p. 1. 
11

 Ibid., pp. 1–2. 
12

 Maria Manuela Gouveia Delille, “Carolina Michaëlis e os Anos da Grande Guerra”, p. 314 e 318. 
13

 Ibid., p. 314 e 318–319. 
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como confessou em carta a Ricardo Jorge, que ele se propagasse aos alunos14. Mas nem 

todos assumiram esta posição intransigente. Carolina contou, por exemplo, com o apoio 

de importantes figuras, como Jaime Cortesão, que na sessão da Câmara dos Deputados 

em que se discutiu a situação da Alemanha a defendeu por ela ter dedicado a vida a 

estudar a história e a literatura portuguesa, exaltando “as nossas melhores glórias”15. 

Num artigo publicado em A Lucta, Fidelino de Figueiredo, lamentava: 

É bom não confundir povos com governos e doutrinas políticas em vigor. A vida 

dum povo é demasiado rica, variada e complexa para apressadamente se poder 

representar num único aspeto dominante (...) um desses prejuízos foi a opinião, 

que imediatamente todos os portugueses começaram a sentir e a expandir acerca 

da Alemanha sob todos os seus aspetos. Que detestássemos a sua política, 

compreende-se até parcialmente se justifica (...) mas que fossemos pontificar o 

ódio e desdém a respeito de toda a obra civilizadora desse povo admirável é que é 

grotesco, se não fosse triste
16

.  

Esta separação entre as duas esferas - a política e a cultural - é, de facto, 

interessante e merece ser melhor compreendida dada a contradição que lhe está 

subjacente17. Este facto tornou ainda mais nítida a necessidade que sentimos em estudar 

as relações luso-alemãs a partir de dois eixos, que se interligam, o político e o cultural. 

À medida que consultávamos a documentação compreendemos que a “diplomacia 

cultural” e a “diplomacia cientifica” mais não foram que instrumentos utilizados pela 

“diplomacia política”, tout court, sobretudo a partir de 1933. A hipótese que 

sustentamos é que a admiração pela Alemanha pode ser explicada pelo ascendente que a 

sua cultura tinha sobre alguns intelectuais e académicos portugueses, muitos deles 

formados nas próprias universidades alemãs ou nos centros de investigação.  

Desde o final do século XIX que a influência alemã se fazia sentir entre os 

intelectuais portugueses, convivendo, de forma pacífica, com o receio que a Alemanha 

Guilhermina despertava. Era como se existissem duas Alemanhas. Uma Alemanha 

belicosa, que procurava impor-se na Europa e que ansiava conquistar um império 

colonial, de acordo com os contemporâneos, à custa de Portugal. Havia, depois, uma 
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 apud Ibid., p. 324. 
15

 Diário da Câmara dos Deputados, sessão n.º 77 de 28 de Abril de 1916 
16

 Figueiredo, Fidelino de “Joeirando...”, A Lucta, 28.11.1917, p.1. 
17

 Henrique Lopes de Mendonça, sócio da Academia das Ciências de Lisboa, numa conferência proferida 

na Academia de Estudos Livres a 13 de Maio de 1917, garantia que aquela Alemanha era a vítima do 

militarismo prussiano, e não a Alemanha que granjeara a admiração de pensadores, filósofos e artistas. 

(Henrique Lopes de Mendonça, Moral aspects of the European war; a lecture delivered under the 

auspices of the Nucleu de propaganda pro-alliados at the Academia de estudos livres on the 13th May, 

1917, London, T. F. Unwin, 1917, p. 7); O autor defendeu também estes argumentos num outro livro 

(Henrique Lopes de Mendonça, Portugal contra a Alemanha: Portugal na história, Lisboa, Pedro 

Bordallo Pinheiro, 1917). 
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Alemanha culta, cujos poetas, filósofos e cientistas mereciam uma profunda admiração. 

Esta última acabava por ser, no fundo, a “pátria do pensamento”, que Madame de Staël 

apresentou. Foi esta teoria - a teoria das “Duas Alemanhas” - que Elme-Maria Caro 

utilizou para procurar explicar uma polémica gerada no século XIX entre intelectuais 

franceses sobre a existência, simultânea, de uma Alemanha militarista e de uma 

Alemanha romântica, imagem essa que se difundiu por toda a Europa. Num livro escrito 

na década de 1970, pelo responsável pela Kulturabteilung do Auswärtiges Amt no 

período nazi, Fritz von Twardowski, afirmava-se que, no estrangeiro, imperara uma 

dupla imagem da Alemanha - a Alemanha dos românticos entusiastas e a dos 

militaristas imprudentes -, qualquer uma delas negativa e muito pouco atrativa18. Ora, 

esta imagem foi pela primeira vez exposta por Caro no texto Les deux Allemagnes, 

publicado em 187119. Esta dicotomia era generalizada. Não se restringindo apenas a 

França, ela acabou por chegar a Portugal20.  

Nesta altura, Paris funcionava como ponto intermediário do relacionamento 

cultural de Portugal com o espaço de língua alemã. Muitos portugueses tiveram 

contacto com os autores alemães através de traduções francesas. Não se tratava, 

portanto, de uma relação direta com a literatura, com a filosofia e até com a literatura 

científica germânica. Jaime Batalha Reis, no prefácio que escreveu ao livro Prosas 

Bárbaras, dizia que Eça de Queirós era o “mais genial representante” da literatura 

alemã, acrescentando ainda que a França recebera a sua literatura da Alemanha e “da 

Alemanha, por intervenção da França, a recebeu Portugal”21. Para isto concorreu, 

obviamente, o fraco conhecimento da língua alemã, considerada mesmo uma língua 

difícil, como esta passagem de Camilo Castelo Branco esclarece22:  

Enquanto à harmonia, crês tu que os alemães possam ter harmonia? Uns homens 

que falam com espinhos de dois sáveis atravessados nos gorgomilos poderão rimar 

melodicamente? Eu creio que a Alemanha faz muita soma de filosofia bronca por 

não poder fazer versos suaves. 

Questionando-se sobre o motivo que não permitira que a Alemanha ultrapassasse 

a influência francesa em Portugal, o fisiologista Ferreira de Mira dizia que isso se devia, 
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 Fritz von Twardowski, Anfänge der deutschen Kulturpolitik zum Ausland, p. 11. 
19

 Madame de Staël, De l’Allemagne, Londres, Murray, 1813. 
20

 Veja-se o trabalho de Ana Maria Ramalheira e a tese defendida pela autora que aponta esta explicação: 

Ana Maria Ramalheira, “Imagens da Alemanha em O Ocidente. Revista Ilustrada de Portugal e do 

Estrangeiro (1878-1915)”, Biblos, vol. LXX, 1994. 
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 Jaime Batalha Reis, “Introdução”, in Prosas barbaras., Porto, Lello & Irmao, 1912, p. 24. 
22

 Camilo Castelo Branco, Esboços de Apreciações Literárias, 5.
a
 ed., Lisboa, Parceria A.M.Pereira, 

1969, pp. 233–234. 
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entre outros motivos, ao facto de “ser a linguagem germânica tão rude aos nossos 

ouvidos e tão avessa ao nosso espírito de latinos”23. 

No entanto, nem todos partilhavam a opinião de Camilo. Almeida Garrett 

defendia, pelo contrário, que o alemão deveria ser a primeira língua estrangeira a ser 

ensinada a um português24. Na verdade, só com o decreto de 1905 é que os alunos dos 

liceus portugueses passaram a ter a oportunidade de escolher entre o ensino do inglês ou 

do alemão. Até lá, muitos aprenderam alemão nas instituições de ensino religiosas, em 

especial as jesuítas, ou de forma autodidata. Um decreto de 1931 afirmava que a 

ausência do alemão nos currículos dos cursos secundários levara muitos a estudar o 

alemão depois de iniciarem a sua vida profissional e que o idioma era um 

“imprescindível elemento de cultura e instrumento valiosíssimo de trabalho”25, cuja 

introdução nem precisava de justificação já que era a língua falada por um “povo 

laborioso, disciplinado, culto e progressivo, justamente admirado e respeitado pelas suas 

manifestações económicas, literárias e científicas, que, apesar do muito que tem dado ao 

mundo, não esgotou ainda as suas múltiplas possibilidades”26. 

Mesmo que indiretamente, a verdade é que as obras alemãs acabavam por 

chegar a Portugal. Aliás, muitos dos intelectuais oitocentistas, como dizia Teófilo 

Braga, “arvorava[m] exaltadamente o estandarte do germanismo em Portugal”
27

, tal 

como Herculano
28

, Antero de Quental
29

, Adolfo Coelho, Oliveira Martins ou o 

próprio Teófilo Braga. Eles funcionaram, no fundo, como “mediadores” entre os 

dois países. Apesar da distância e da barreira linguística, que a citação de Castelo 
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 Ferreira de Mira, “Expansão Intelectual”, A Lucta, 21.05.1917, p.1. 
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 Fernando Clara, “Portugiesisch? Das kommt mir spanisch vor! ou alemão? isso para mim é chinês: 

teorias, programas e práticas das relações (inter)culturais”, in A.H. Oliveira Marques et al. (eds.), 

Portugal - Alemanha - África. Do imperialismo colonial ao imperialismo político: actas do 4.
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 A justificação dada para a introdução do alemão nos Cursos Complementares consta do Decreto n.º 
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Pública, Diário do Governo, 232/31 SÉRIE I, 1º SUPLEMENTO, 8 de Outubro de 1931, p.295. 
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 Decreto n.º 20.360, de 8 de Outubro de 1931 (apud Fernando Clara, “O modelo universitário alemão e 

o ensino superior em Portugal no início da década de 30”, Colóquio/Letras, vol. Suplemento, n. 184, 

2013, p. 29).  
27

 Maria Manuela Delille, “Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925): «intermediária nata entre a 

cultura neolatina e a germânica”, Revista da Faculdade de Letras «Línguas e Literaturas», vol. XVIII, 

2001, p. 35. 
28

 António Leitão de Figueiredo Instituto Alemão, Herculano e Döllinger: Contribuição para o estudo 

das relações literárias luso-alemãs, Coimbra, Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1938. 
29

 Antero de Quental, em carta que dirige a Wilhelm Storck, declarava-se “discípulo da Allemanha 

philosophica e poética” (Anthero Quental, Raios de extincta luz. Poesias ineditas (1859-1863) com autras 

pela primeira vez colligidas. Publicadas e precedidas de un escorso biographico por Theophilo Braga..., 

Lisboa, M.Gomes, 1892, p. XXIV).  
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Branco dá conta, as obras de Nietzsche, de Marx, os contos dos irmãos Grimm, a 

história positivista de Ranke ou a música de Richard Wagner também foram 

divulgadas em Portugal
30

. Nos anos 20, Lisboa pôde mesmo assistir aos festivais 

wagnerianos, que atraíram muitos espectadores. Afinal, a Alemanha era encarada 

como a “pátria do pensamento”.  

Nesta altura, o relacionamento cultural luso-alemão era protagonizado, 

sobretudo, por estes intelectuais. Os que dominavam o alemão podiam ler 

diretamente as obras, enquanto os restantes optavam pelas traduções francesas ou 

inglesas. Os alemães que viviam em Portugal e os portugueses que viviam na 

Alemanha foram, igualmente, importantes protagonistas. Foram vários os que 

decidiram estudar na Alemanha, mesmo numa altura em que não existiam 

instituições que financiassem o intercâmbio académico. José Vianna da Motta
31

 ou 

Raúl Lino são apenas dois exemplos. Outro exemplo é o de Raúl Lino, que trabalhou 

no atelier de Albrecht Haupt ainda no século XIX, tendo incentivado, mais tarde, o 

arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral a estudar em Berlim
32

. Já o pai de 

Alfredo Bensaúde enviou os seus filhos para estudarem na Alemanha por sugestão 

de Antero de Quental, para quem “os métodos alemães têm outra profundidade”, 

sendo “por excelência (...) o país da pedagogia”. Para Antero, “tanto em ciência 

como em moralidade são superiores a tudo, e combinam a instrução teórica com a 

prática da maneira mais acertada”
33

. Já Francisco Pulido Valente, apesar de não ter 

estudado nesse país, foi Pulido Valente quem, nas palavras de Jaime Celestino da 

Costa, “trouxe a Alemanha científica até nós, enviando os seus discípulos para 

estudarem na Alemanha, enquanto Vianna da Motta enviou as filhas
34

. 

Estes exemplos dão-nos conta da forma como o intercâmbio académico 

funcionava nesta época. Sem financiamento institucional, as relações pessoais tiveram 

um papel preponderante, garantindo mesmo a continuidade da ligação ao mundo 

académico e científico alemão. Exercia-se uma forte influência sobre filhos e discípulos, 

a quem se apontava o caminho a seguir e se integrava nestas redes. 
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32
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34
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Por fim, há que referir também que não é possível compreender as relações 

culturais luso-alemãs sem a figura de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, que Manuela 

Delille apelida de “mediadora científica e cultural”35. Casada com Joaquim de 

Vasconcelos, foi a primeira professora catedrática de Filologia Germânica da 

Universidade de Coimbra, instituição onde fomentou o intercâmbio de estudantes e 

professores com a Alemanha, e esteve por detrás da criação do Instituto Alemão da 

Faculdade de Letras, sobre o qual nos debruçaremos adiante.  

 

A INFLUÊNCIA DA PEDAGOGIA ALEMÃ  

Enquanto viveram no Porto, Carolina e o marido, musicólogo e historiador de 

arte, fomentaram a difusão da pedagogia germânica através da Revista da Sociedade de 

Instrução do Porto (RSIP). A influência alemã, que é muito notória, por exemplo, em 

Adolfo Coelho, levou muitos professores portugueses a visitarem as instituições de 

ensino alemãs, o que ajudou a consolidar uma tendência que se manifestava desde o 

final do século XIX, isto é, ir estudar ou estagiar na Alemanha. Esta ascendência 

remonta, por isso, ao século XIX, quando se intensificou um movimento intelectual que 

defendia a construção de uma educação nacional. Muito influenciados pelo positivismo, 

argumentavam que a instrução era a base do progresso moral e intelectual da Nação. 

Neste movimento insere-se, por exemplo, a Sociedade de Instrução do Porto (SIP) e a 

sua Revista, que se propunha contribuir para a difusão do conhecimento de maneira a 

“elevar o nivel intellectual ao par do dos povos mais bem dotados”36. Um deles era, 

naturalmente, o alemão, até porque Carolina Michaëlis de Vasconcelos ajudou a 

difundir na revista várias obras alemãs37. Na RSIP foram recenseados, com grande 

frequência, livros alemães38, enquanto outros textos demonstram um profundo 
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 Revista da Sociedade de Instrução do Porto, ano 1, n.º 1: 2. 
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Moreira de Sá, “Wettstein’s Schul-Atlas”, Revista da Sociedade de Instrução do Porto, n. 4, 1881). 
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conhecimento dos avanços científicos protagonizados pela Alemanha39. Aí foi também 

divulgado, por exemplo, o relatório de Virschow sobre o Congresso Internacional de 

Pré-História organizado em Lisboa ou um artigo de E. Hübner publicado na revista 

Hermes40. 

A pedagogia alemã foi tão influente que chegou a ser editada uma revista 

intitulada Froebel – Revista de Instrução Primária41, em homenagem ao reputado 

pedagogo alemão, do qual Carolina Michaëlis era uma “defensora entusiasta”42. Essa 

influência refletiu-se, ainda, na reforma educativa de Jaime Moniz (1894-95), que veio 

introduzir o sistema de classes43. De acordo com o reitor do Liceu Central de Lisboa, 

esta reforma seguiu o modelo alemão44, opinião partilhada por Marnoco e Sousa, 

quando afirmou que “o legislador copiou textualmente” a “reforma do ginásio 

alemão”45. Em Portugal, a Alemanha era, sem dúvida, um paradigma seguido pelos 

legisladores46. Em 1882, Teófilo Ferreira, diretor da Escola Normal de Lisboa e 

vereador do pelouro da instrução da Câmara Municipal de Lisboa, afirmava que, 

“quando se trata de questões de ensino popular, ninguém deixa de apontar como modelo 

essa infatigável Alemanha, célebre a muitos respeitos, e especialmente sob o ponto de 

vista da sua educação nacional”47. Já José António Simões Raposo48 não hesitava em 

pedir que se fizesse “inteira justiça à 'culta Alemanha'”, por ter sido ela que 
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 Outro periódico onde é possível encontrar inúmeras referências à Alemanha e às suas instituições de 
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 Ana Lúcia Cunha Fernandes e Joaquim Pintassilgo, “A influência alemã e a construção da modernidade 

pedagógica em Portugal”, p. 6. 
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 Trata-se do pai de Luís Simões Raposo, futuro Secretário-Geral da Junta de Educação Nacional. 
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“primeiramente revolucionou o ensino e lançou por terra o império dos velhos métodos 

autoritários”49. 

As suas instituições de ensino foram visitadas por vários professores em missão 

oficial, para que servissem de paradigma. Um deles foi o Instituto Feminino de 

Educação e Trabalho, que concedia anualmente um subsídio para realizar viagens de 

estudo “aos países de mais elevada cultura intelectual como meio de aperfeiçoamento 

dos métodos de ensino das disciplinas de seu grupo”50. Os que visitavam a Alemanha 

destacavam o carácter prático dos cursos, que eram vistos como exemplo a seguir. 

 

A INFLUÊNCIA ALEMÃ NO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS 

A influência alemã também se fez sentir na organização da universidade 

portuguesa, que não ficou imune ao chamado modelo humboldtiano. Este modelo, que 

se tornou num importante paradigma em toda a Europa, emergiu em oposição à 

universidade eclesiástica medieval e às escolas superiores e academias que encaravam a 

ciência de forma autoritária51. Com ele a oposição entre investigação e ensino 

desapareceu e a ciência aliou-se à universidade. Nas universidades foram criados 

laboratórios e institutos onde, num ambiente universitário, se fazia investigação 

científica. Assim, para além de ter como função a difusão do conhecimento, a 

universidade passou a ser um lugar onde esse conhecimento era produzido. Em 1881, o 

médico Vicente Urbino de Freitas referia-se já, num artigo publicado na Revista da 

Sociedade de Instrução do Porto, ao “poderoso movimento de reforma do ensino, que 

deu à Alemanha dos nossos dias a incontestável superioridade científica, sobejamente 

demonstrada e validada por numerosos factos da vida pratica”52. Foi, de facto, este 

movimento de reforma que serviu também de inspiração à criação das universidades de 

Lisboa e Porto, como se pode verificar através da leitura do decreto que as instituiu53.  
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50

 apud Joaquim Pintassilgo, “Exemplaridade institucional e renovação pedagógica: reflexões a partir das 

viagens de professores do Instituto de Odivelas”, Revista Brasileira de História da Educação, n. 22, Abril  

2010, p. 72. 
51

 António M. Magalhães, “A Identidade do Ensino Superior: a Educação Superior e a Universidade”, 

Revista Lusófona de Educação, n. 7, 2006, p. 18. 
52

 Vicente Urbino de Freitas, “A Escola Medico-Cirurgica do Porto, 1879-1880”, Revista da Sociedade de 

Instrução do Porto, n. 2, 1881, p. 98. 
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O decreto de 19 de Abril de 1911, que estabelecia as bases da nova constituição 

universitária, determinava que a universidade tinha por função:  

• fazer progredir a ciência; 

• ministrar o ensino da ciência, dando uma preparação científica e técnica aos seus 

alunos; 

• estudar os problemas da nação e difundir a “alta cultura” entre a “massa da 

Nação”; 

O primeiro objetivo apontado era o progresso da ciência num contexto académico. 

A universidade portuguesa assumia, assim, uma das matrizes do modelo humboldtiano, 

transformando-se num centro de produção de conhecimento, colocando lado a lado 

docentes e alunos. O ensino passava, por isso, pela preparação científica e técnica, dos 

alunos.  

A influência alemã também se fez sentir na criação da Faculdade de Medicina. O 

Relatório sobre o ensino médico português chegava mesmo a discutir as diferenças entre 

o modelo de recrutamento alemão (Privatdozent) e o francês (agregação)54, o que 

demonstra um profundo conhecimento do sistema universitário alemão. Esta reforma 

veio estabelecer, tal como o fizera o decreto de 19 de Abril de 1911, a ligação entre o 

ensino e o exercício prático da Medicina. Note-se que o texto de Urbino de Freitas já 

aqui referido chamava a atenção, em 1881, para o facto de o hospital ser indispensável 

para o ensino, afirmando que o “doente” era “o princípio e o fim de toda a ciência 

médica”, trazendo à colação, para provar o seu ponto de vista, o “esclarecedor exemplo 

da Alemanha”55. A partir de 1911, a universidade passava a ser encarada como um local 

de criação de ciência e não apenas de reprodução de conhecimentos. Ela repercutiu, 

afinal, uma mudança de paradigma verificada no meio universitário europeu e norte-

                                                                                                                                                                          
Estudo destinada a subsidiar os estudantes pobres, do Ministério do Interior, Diário do Governo, 68/11, 

SÉRIE I, 24 de Março de 1911, pp.1261-1262. 
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 Vicente Urbino de Freitas, “A Escola Medico-Cirurgica do Porto, 1879-1880”, p. 97. 
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americano56. Até o próprio padrão de ensino médico adotado nos EUA se inspirou no 

exemplo alemão57. 

A medicina era, sem dúvida, um dos domínios científicos em que o prestígio da 

Alemanha era mais forte, já que desde o século XIX que se afirmara como um 

importante centro científico. Fora a Alemanha que desenvolvera um modelo da clínica 

universitária - que associava investigação científica, tratamento e ensino -, que serviu de 

paradigma a outros países. Hugo von Ziemssen convenceu as autoridades a construir um 

laboratório no novo hospital universitário de Munique, com departamentos de 

fisiologia, patologia e química. Aqui o professor alemão era, simultaneamente, um 

cientista e um médico e o conhecimento era difundido não apenas pelas aulas 

magistrais, mas também pela experiência desenvolvida nos laboratórios58. Os alunos 

tinham mesmo de realizar um ano prático no hospital, onde podiam contactar, 

diretamente, com as descobertas técnicas e utilizá-las no tratamento dos doentes59. 

Essa influência estendeu-se também ao ensino técnico. O modelo pedagógico 

alemão esteve ainda por trás do projeto de reorganização do Instituto Industrial 

delineado por Alfredo Bensaúde60. Bensaúde, que seria mais tarde diretor do Instituto 

Superior Técnico, estudara na Escola de Minas de Clausthal, tendo-se doutorado na 

Universidade de Göttingen. Na Alemanha assistiu, como confessou, ao “início do 

grande desenvolvimento da indústria e do ensino técnico realizado na Alemanha depois 

da guerra de 1870-1871”61. De regresso a Portugal continuou a acompanhar esse 

movimento, interessado na “orientação desse movimento pedagógico, que gradualmente 

se impôs, mais ou menos, aos países progressivos”. Estava já em Portugal quando o 

Ministro do Fomento, Brito Camacho, o convidou a dirigir o Instituto Industrial e 

Comercial de Lisboa e iniciar a sua remodelação. Na verdade, já em 1892 Bensaúde 

publicara um opúsculo no qual propunha a sua reorganização, defendendo que “uma 
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reforma fecunda deve basear-se sobre princípios assentes na longa experiência d’outras 

escolas dos países mais adiantados”62. O documento suscitou a crítica dos seus pares, 

que acusavam Bensaúde de apresentar propostas baseadas em exemplos estrangeiros e 

que, por isso, seriam inaplicáveis ao caso português. O seu objetivo foi sempre que o 

Instituto Superior Técnico fosse criado para fornecer a Portugal engenheiros dotados 

não apenas de “saber”, mas que contribuíssem para o “progresso económico” de 

Portugal63. Propôs, por exemplo, que se contratassem professores estrangeiros para “nos 

ensinar aqui o que se ensina e como se ensina nos países daqueles”64 e formarem 

discípulos. 

A Universidade Técnica de Lisboa teve também como modelo a Universidade 

Técnica de Munique, que incorporava os diferentes ramos da “cultura técnica 

superiores”. A par das tradicionais universidades, “centros de alta cultura e de 

investigação científica”, sentia-se a necessidade de criar universidades técnicas, onde se 

ensinasse “como se deve desenvolver a vida económica com todas as exigências 

materiais da civilização moderna”65. Esta tendência, de organização de cursos técnicos, 

verificava-se, segundo o legislador, em todos os “estados cultos”, onde existiam mesmo 

faculdades exclusivamente dedicadas à engenharia e ao comércio no seio de 

universidades tradicionais, como Londres, Cambridge, Frankfurt, Colónia, Liège ou 

Genebra. Apesar de nomearem todos estes exemplos, o modelo seguido é, claramente, o 

das Technische Hochschulen (Universidades Técnicas), como já foi referido 

anteriormente. À influência germânica na área do ensino técnico não terá sido alheio, de 

igual forma, o papel de homens como Gustavo Cordeiro Ramos, que assinou o decreto, 

ou de Francisco José Nobre Guedes, formado em engenharia Mecânica pelo IST e, 

desde 1929, a exercer as funções de diretor-geral do ensino técnico no Ministério da 

Instrução66. Alguns anos mais tarde, o país chegou a solicitar, por intermédio do Grémio 

Luso-Alemão, informações sobre escolas de ensino médio profissional de indústrias 

têxteis (fiação e tecelagem) e das artes gráficas (impressão e gravura) na Alemanha, 
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para que pudessem funcionar como “modelos” em Portugal67. Esta ligação haveria de 

continuar mesmo depois da criação da Universidade Técnica, já que, logo a 7 de Abril 

de 1931, o responsável pela 4.ª Cadeira pediu ao Conselho Escolar do IST um subsídio 

para realizar uma viagem de Estudo a França e à Alemanha com vista à criação de um 

Laboratório de Física68. 

 

BOLSEIROS PORTUGUESES NA ALEMANHA 

No final do século XIX notava-se já um intensificar da itinerância académica e 

científica. As viagens de estudo e os estágios no estrangeiro transformam-se, depois, de 

forma paulatina, numa rotina, sobretudo na área da medicina. Em 1895 a médica norte-

americana Alice Hamilton afirmava que deveria estudar na Alemanha ou, caso 

contrário, nunca seria aceite como especialista69. Tal como Hamilton, que veio a estudar 

Bacteriologia e Patologia em Munique, também os bolseiros portugueses estiveram em 

várias instituições de países europeus consideradas de vanguarda. O objetivo era, como 

é óbvio, estar em contacto com a sua organização e investigação científica aí 

desenvolvida, para, depois, a difundirem em Portugal, de forma a modernizar o país. 

Penetraram, assim, em redes científicas europeias, sendo os países mais visitados a 

França, a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça e a Bélgica70. Relativamente à Alemanha, foi 

na viragem do século XIX para o século XX que os portugueses começaram a rumar 

àquele país na busca de conhecimento71. O que procuravam estes jovens na Alemanha? 

Procuravam a formação que Portugal não lhes conseguia dar. Esta tendência prolongou-
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se, depois, no início do século XX e acentuou-se com a criação da Junta de Educação 

Nacional, em 1929. Na realidade, o prestígio das universidades alemãs atraiu, durante 

décadas, os estudantes portugueses. Sublinhe-se, por isso, que o interesse em estagiar na 

Alemanha foi anterior à própria criação da JEN e foi, muitas vezes, financiado por 

instituições alemãs, como a Fundação Alexander von Humboldt, ou pelos próprios 

estagiários72. No Verão de 1914, por exemplo, Sidónio Pais informou o MNE que a 

maior parte dos portugueses que viviam na Alemanha, nomeadamente em Berlim, eram 

estudantes, cuja subsistência era garantida pelas próprias famílias73. 

Era a Alemanha um destino tão importante que justificasse os avultados gastos de 

uma estadia naquele longínquo território? A resposta parece ser afirmativa. A ciência 

desenvolvida em Portugal era atrasada. Segundo Ferreira de Mira, a ciência portuguesa 

fora sempre “subsidiária”, nunca conseguindo exercer hegemonia. Por isso era-lhes 

exigido um esforço de internacionalização. Augusto Celestino da Costa, professor da 

Faculdade de Medicina de Lisboa e futuro presidente na JEN, sublinhara já, numa 

conferência proferida em 1918, que:  

o verdadeiro processo de preparar os futuros professores de ensino superior nos 

países em que as escolas científicas são escassas e o ambiente falta é (...) a 

exportação de mestres e estudantes para o estrangeiro a aprender a ciência nos 

sítios onde ela floresce
74

.  

E a Alemanha era, sem dúvida, um dos sítios onde a ciência florescia. Por outro 

lado, naquela época, o “figurino científico de todo o mundo” era alemão, segundo 

afirmava Ferreira de Mira75. O próprio Celestino, na mesma conferência, referia-se ao 

contributo da Alemanha para o novo paradigma de universidade: 

O objetivo primacial do ensino superior é a criação de ciência nova. Esta é a 

característica das Universidades modernas, orientadas sobre as alemãs (…) Ao 
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lado deste objetivo há outros também importantes: são a educação liberal e a 

profissional que caracterizam as Universidades antigas
76

. 

Para além do modelo pedagógico alemão, a própria medicina e os avanços 

verificados nas áreas tecnológicas eram objeto de atenção por parte do meio académico 

português. O Diário do Governo divulgava, por exemplo, os registos de patentes e de 

invenções enviados à Repartição da Propriedade Industrial, e entre os quais 

proliferavam os pedidos endereçados por indústrias, sociedades ou simples negociantes 

alemães77. A imprensa médica portuguesa publicava, inclusivamente, inúmeros artigos 

de médicos estrangeiros, sobretudo de franceses e alemães. Recorde-se que, entre 1901 

e 1945, foram 11 os alemães que receberam o prémio Nobel da Medicina e outros tantos 

o prémio Nobel da Química ou da Física. E até as autoridades alemãs sabiam que, em 

Portugal, interessavam “sobretudo as notícias sobre o desenvolvimento da técnica e da 

medicina alemã”78.  

Esta corrente interrompeu-se, no entanto, com a entrada de Portugal da Grande 

Guerra. Naquela altura, em Berlim, o Ministro plenipotenciário de Portugal, Sidónio 

Pais, procurava retirar da Alemanha os portugueses que aí se encontravam, como 

confirmou o capitão Teixeira Roque, estudante de engenharia em Berlim, em entrevista 

ao jornal O Século79.  

Só depois do conflito, e uma vez normalizadas as relações entre os dois países, é 

que se reataram as viagens de estudo e a ida de estudantes portugueses para a 

Alemanha. Foi o caso do médico João Porto, que em 1920, pouco depois de ser 

nomeado assistente de Patologia e Terapêutica Cirúrgica, foi trabalhar em Berlim com 

Friedrich Kraus, que o iniciou na eletrocardiografia80. No entanto, um dos principais 

impulsionadores do intercâmbio luso-alemão no pós-guerra, no que diz respeito à 

medicina, foi o médico Francisco Pulido Valente. 
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O PÓS-GUERRA E O RETOMAR DO INTERCÂMBIO CULTURAL LUSO-

ALEMÃO 

Depois da guerra, as relações luso-alemãs foram reatadas e as instituições da 

colónia alemã refundadas. Os anos 20 e o início dos anos 30 ficaram demasiado 

marcados pelos problemas do pós-guerra e pela resolução de questões como as 

indemnizações de guerra ou a devolução dos bens dos alemães que o governo português 

apreendera em 1916, como relatam os relatórios enviados pelos representantes 

diplomáticos alemães em Lisboa81. As “Notas para a Recepção do Enviado Português 

por Hitler”, de 1933, frisavam que as relações culturais entre os dois países se tinham 

intensificado nos últimos anos, lamentando, no entanto, que as negociações atrás 

referidas se tivessem prolongado no tempo82. Por outro lado, no final da década de 

1920, a imprensa portuguesa continuava a fomentar a germanofobia, publicando 

notícias que davam conta que os alemães haviam instigado a população local das 

colónias portuguesas a revoltar-se contra Portugal83. 

Apesar destes problemas, os diplomatas alemães compreenderam o potencial que 

a cultura alemã, e os próprios académicos alemães, tinham como “produtos” exportáveis 

para Portugal. Alguns cientistas alemães viajaram até Portugal para realizarem 

conferências. Foi o caso de Oskar Vogt, que mantinha há vários anos uma relação de 

amizade com Magalhães Lemos84, e que em 1925 proferiu três conferências na 

Universidade do Porto a convite da Faculdade de Medicina, tendo sido nomeado doutor 

honoris causa dessa instituição85. 

Portugal procurou também na Alemanha o capital humano que não tinha, 

preenchendo vagas nas Universidades de Lisboa e de Coimbra com alemães, sobretudo 

nas áreas das ciências naturais, algo que, na realidade, nem era uma novidade86. Em 

1929 chegou a Portugal Kurt Jacobsohn, que introduziu a bioquímica no país. Esta 

aquisição deu-se na sequência da viagem a Berlim de Ferreira da Mira, diretor do 

Instituto Rocha Cabral. De visita ao Kaiser Wilhelm Institut für Biochemie, Mira pediu 

ao seu diretor, Carl Neuberg, que lhe indicasse um dos seus colaboradores para ir para 
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Portugal criar um laboratório de bioquímica. Neuberg sugeriu Jacobsohn, que aceitou o 

convite87. Oriundo de uma família de origem judaica, escrevera a sua tese de 

doutoramento sob a orientação de Neuberg no Kaiser Wilhelm Institut für Biochimie. 

Para além de investigador no Instituto Rocha Cabral, foi contratado como docente da 

Faculdade de Ciências de Lisboa em 1935, altura em que obteve a nacionalidade 

portuguesa e a equivalência do grau de doutor, que recebera da Universidade de 

Berlim88. Ele chegou a Portugal, portanto, numa altura em que o regime nacional-

socialista ainda não tinha alcançado o poder. O seu contrato, com a duração de quatro 

anos, tornou-se depois vitalício. Esta estabilidade e a própria independência de que 

gozou no Instituto Rocha Cabral, onde dirigia o laboratório de bioquímica, pode ajudar 

a compreender por que motivo Jacobsohn, ao contrário de Friedrich Wohlwill, como 

veremos, permaneceu em Portugal até 1980, altura em que se mudou para Israel
89

.  

Em Coimbra, a sugestão para contratar professores alemães terá partido de 

Providência Sousa e Costa, que terá aconselhado a sua universidade a contactar a 

Legação com vista a preencher os lugares de professor de Física e de químico auxiliar90. 

Assim, no início da década de 1930, Walter Wessel, de Jena, e Kurt Coper91, de Berlim, 

foram contratados como professores catedráticos pela Universidade de Coimbra. Em 

1931 foi a vez de Kurt Fuhrmann assumir o cargo de responsável pelo Laboratório 

Químico da Faculdade de Medicina de Coimbra92. Um ano antes, o Laboratório 

Químico da Faculdade de Ciências de Lisboa tentou também preencher uma vaga com 

um analista químico alemão. Isto levou António Pereira Forjaz a escrever ao 

Encarregado de Negócios da Alemanha em Lisboa para que este contactasse o Institut 

für Ausländisches und internationales Privatrecht da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, ou 
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outra instituição, com vista a preencher o lugar. Na missiva, Forjaz alertava para o 

“alcance para a difusão da cultura alemã”93.  

A chegada destes indivíduos proporcionou, naturalmente, uma aproximação à 

ciência produzida na Alemanha e a Legação empenhou-se especialmente na 

aproximação da medicina portuguesa à alemã. Existia uma grande preocupação em 

dotar as instituições portuguesas, em especial as faculdades de medicina, com revistas 

técnicas alemãs, já que alguns periódicos franceses eram fornecidos gratuitamente. Esta 

situação era, para a Legação Alemã, lamentável, uma vez que havia um número elevado 

de médicos e cientistas formados em língua alemã. Os próprios estudantes de medicina 

que tinham aulas de alemão não podiam, depois, aprofundar a sua formação com 

recurso à literatura alemã. Horstmann, Ministro da Alemanha em Portugal, pediu então 

que se fornecesse literatura da área de medicina à Universidade de Coimbra, por 

intermédio do Instituto Alemão94. Graças aos esforços de Fuhrmann, e da firma 

E.Merck em Darmstadt, conseguiu-se que a sala de leitura da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra passasse a receber várias revistas95. Em Agosto de 1931, o 

editor da Revista Médica escreveu à Legação da Alemanha em Lisboa afirmando ser 

necessário e desejável que a revista tivesse uma maior difusão. Apoiada pela 

Notgemeinschaft, servia a propaganda cultural alemã, como se reconhece no próprio 

ofício96.  

A intelligentsia portuguesa foi sempre, na verdade, o grande alvo da diplomacia 

alemã em Portugal. Este facto parecia óbvio para os próprios contemporâneos. Em 

Março de 1929, Balligand, então Ministro da Alemanha em Lisboa, chamava a atenção 

do Auswärtiges Amt para o facto de quatro professores universitários terem integrado o 

último governo. “Como se sabe aí o círculo científico tem uma influência considerável 

na Política”, escreveu Balligand. A maior parte dos docentes universitários mais 

destacados ocupara já lugares ministeriais em uma ou mais ocasiões e o diplomata 

considerava, por isso, muito importante que a atividade política da Legação continuasse 
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a fomentar um contacto constante com estes círculos, dando-lhes ainda a possibilidade 

de trabalharem em conjunto com alemães97. Nesse sentido, o reitor da Universidade de 

Colónia chegou a ir a Lisboa entregar o diploma de senador honorário da sua 

universidade a Gustavo Cordeiro Ramos. Como veremos adiante, na qualidade de 

Ministro da Instrução e docente universitário, Ramos fomentara a língua e a literatura 

alemã em Portugal, sobretudo através da introdução do alemão como disciplina 

obrigatória nos liceus e nas escolas comerciais. Aliás, não é por acaso que, em Julho de 

1934, pouco antes de Hoyningen-Huene assumir a chefia da Legação Alemã, Friedhelm 

Burbach – o representante do NSDAP em Portugal e Espanha (Auslandskomissar der 

NSDAP für Spanien und Portugal) lhe tenha garantido que Cordeiro Ramos seria um 

bom conselheiro98. 

Os alemães conheciam bem o papel que desempenhara. Assim, não é de estranhar 

que se regozijassem com a possibilidade de ser enviado para Berlim como representante 

diplomático de Portugal na capital do Reich, no final de 1934. De acordo com o que se 

afirmava num ofício do Instituto de Estudos Luso-Brasileiros ao Auswärtiges Amt, o 

Presidente da República, Carmona, pretendia mandar para a Alemanha um enviado de 

“primeira classe”, substituindo assim Veiga Simões, que os alemães consideravam 

pouco útil por ser francófilo99. Apesar de Cordeiro Ramos nunca ter assumido a chefia 

da legação, ele foi, sem dúvida, uma das figuras mais importantes na dinamização das 

relações entre os dois países, tendo estado também por detrás da Junta de Educação 

Nacional, criada quando ele era ainda Ministro da Instrução. Nesta qualidade manteve 

contactos, por exemplo, com a Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft). Esta instituição fez chegar ao AA uma cópia de uma carta 

que o Ministro lhe endereçou, a 22 de Dezembro de 1932100. Na missiva, Ramos 

congratulava-se pelo facto de a Forschungsgemeinschaft estar interessada em 

aprofundar o relacionamento com Portugal. Nela afirmava-se ainda que o impulso que 

se esforçou por dar às relações culturais entre a Alemanha e Portugal, enquanto 

Ministro, não correspondeu apenas à sua própria posição pessoal, que desenvolveu na 

qualidade de Germanista. Ela terá também correspondido, como confessou, à crescente 
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convicção, entre os círculos intelectuais portugueses, dos importantes serviços prestados 

pela investigação científica alemã e do trabalho cultural desenvolvido entre os dois 

países  por meio de um aprofundamento sistemático do intercâmbio101. Neste sentido 

atuava, de acordo com Ramos, a Junta de Educação Nacional. 

Durante estes anos, em que a República de Weimar entrara em contagem 

decrescente, os alemães mantinham já uma política cultural no país, como resposta à 

estratégia das outras potências, como denotam os interessantes relatórios enviados pela 

Legação para Berlim, que se encontram no Arquivo Político do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros Alemão (PAAA). Nesta altura a Inglaterra não causava grandes 

preocupações aos alemães, pelo menos nesta esfera. A Alemanha, apesar das 

dificuldades linguísticas, continuava à frente de Itália em determinadas áreas, como a 

Técnica ou a Medicina. Os alemães interessavam-se em expandir os contactos com os 

portugueses que estudaram em universidades germânicas e que queriam manter uma 

relação estreita com a ciência “alemã”. Consideravam, por isso, desejável criar os meios 

necessários para a concessão de bolsas a estudantes e a professores portugueses para 

que viajassem para a Alemanha102. O objetivo, plasmado no ofício enviado ao 

Auswärtiges Amt, reflete, grosso modo, a estratégia adotada pela República de Weimar 

para reagir à política posta em prática pelos vencedores da guerra, em especial pelos 

franceses. Essa oportunidade surgiu logo em 1929, quando foi criada a Junta de 

Educação Nacional. 

Em Portugal, a Legação Alemã, que representava oficialmente o AA no país, 

contou com o apoio das instituições alemãs, dos alemães que lecionavam nas 

universidades portuguesas e dos bolseiros portugueses que haviam estado na Alemanha. 

De entre as instituições, há que destacar o Instituto Alemã, fundado em Coimbra em 

1925. Desde a criação do Instituto que os representantes diplomáticos alemães 

marcavam presença nestes eventos, fazendo ainda generosas ofertas em livros para a 

biblioteca do Instituto. As deslocações à cidade do Mondego permitiam-lhes conhecer a 

elite universitária coimbrã, com a qual travaram contactos muito úteis. 
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O INSTITUTO ALEMÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Não é possível compreender as relações culturais e científicas luso-alemãs sem ter 

em consideração o papel desempenhado pelo Instituto Alemão da Universidade de 

Coimbra. Na sua inauguração, que teve lugar a 5 de Agosto de 1925, Joaquim Mendes 

dos Remédios dizia que aquele dia era um dos mais relevantes da sua carreira 

académica, o que demonstra a importância que aquele acontecimento teve na vida 

cultural e académica portuguesa. Na cerimónia estiveram presentes autoridades 

religiosas, militares e civis da cidade de Coimbra, assim como elementos da “ativa e 

laboriosa Colónia alemã de Lisboa”103, vários filólogos alemães e, atente-se, um 

representante oficial do Ministério da Educação da Prússia. Na realidade, esta 

representação institucional é perfeitamente compreensível pelo importante papel que as 

instituições alemãs tiveram na criação do Instituto, que resultou do esforço da União das 

Universidades e Escolas Técnicas Superiores da Alemanha, da “Universidade de 

Hamburgo e do Ibero Amerikanisches Institut, que Mendes dos Remédios apelidou de 

“intemerato apóstolo da aproximação ibero-americana-alemã”104. Para além do esforço 

institucional, há que mencionar o empenho individual de João Providência Sousa e 

Costa para colocar de pé esta instituição, tendo assumido, por isso, a função de diretor. 

Ao longo dos anos Providência Sousa e Costa tornou-se numa das figuras centrais do 

núcleo de académicos que, em Coimbra, fomentava o ensino da língua e da literatura 

alemãs.  

Durante a cerimónia de inauguração do Instituto Alemão, Mendes dos Remédios 

afirmou a ambição de criar institutos semelhantes para outros países, como a França, a 

Espanha, Itália, a Inglaterra ou o Brasil. O Instituto Alemão era, por isso, pioneiro e 

Remédios antevia já, no futuro, a criação, sob o patrocínio da Universidade, de uma 

espécie de “Sociedade das Nações”, com objetivos “supra ou meta-político”, “sob o 

império sacrossanto da Paz, com o coroamento magnífico da Ciência”. Num ano em que 

se assinara o Tratado de Locarno, que permitiria a entrada da Alemanha na Sociedade 

das Nações, voltando a ser admitida no concerto europeu, em pé de igualdade com as 

outras potências, a Universidade e a Ciência eram entendidas como meio para alcançar 

o entendimento e a paz entre os povos. Para além disso, os seus objetivos eram 

apresentados como apolíticos. O então diretor da Faculdade de Letras da Universidade 
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de Coimbra, apresentou a nova instituição como um centro destinado a receber livros, 

revistas, documentos e “tudo quanto possa concorrer para mais intimamente 

penetrarmos a cultura do grande Povo alemão”105. Remédios definia como cultura tudo 

o que estava relacionado com a história, a literatura, a pedagogia, o folclore ou a música 

de um país que tinha em grande consideração e defendia que o contacto com a 

Alemanha, com um país com um “tão notável desenvolvimento intelectual e artístico”, 

traria enormes benefícios para Portugal.  

Da Universidade de Berlim chegou também uma mensagem para o novo instituto, 

imbuída desta ideologia que olhava para a ciência como a portadora de valores 

universais e instrumento para alcançar o entendimento entre os povos. Wilamowitz-

Möllendorf, filólogo que assinara o Manifesto dos 93, saudava a iniciativa da 

Universidade de Coimbra, de receber a “verdadeira alma alemã”, desejando que esta 

trouxesse “o maior proveito espiritual a ambos os povos”106. Segundo Wilamowitz-

Möllendorf, a divisão material entre os povos havia desaparecido por meio dos 

progressos técnicos, que facilitaram os contactos recíprocos. No entanto, a aproximação 

só seria alcançada quando estes se conhecessem íntima e espiritualmente. A guerra foi, 

de facto, uma experiência que moldou o pensamento intelectual dos académicos e 

cientistas alemães. De igual forma, o Tratado de Versalhes assumiu também um papel 

muito importante, que os levou a reivindicar para os domínios que representavam o 

papel de únicos elementos de poder que restavam à Alemanha no pós-guerra. Só o 

“espírito de Locarno” e a diplomacia conduzida na chamada “Era Stresemann” 

abrandariam estes discursos inflamados, favorecendo uma retórica mais pacifista, que 

apelava à compreensão entre os povos.  

No número 2 do Boletim editado pelo Instituto Alemão esta questão voltava a ser 

abordada por Friedrich Muckermann, para quem os desentendimentos entre os povos, 

nas esferas cultural, económica e política, resultavam da falta de conhecimento 

recíproco. Para o jesuíta e publicista, se no estrangeiro se compreendia mal o carácter 

alemão, sobretudo na imprensa, também na Alemanha pouco se fez para conhecer os 

outros povos. A experiência da guerra demonstrara a necessidade de um entendimento 

entre as nações, como forma de assegurar a paz. O interesse, esse nascera do “forte 

impulso para uma colaboração internacional” e resultara do contacto pessoal 
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estabelecido com os académicos estrangeiros em congressos internacionais realizados 

um pouco por toda a Europa. Esse interesse manifestava-se ainda nas revistas alemãs, 

que davam voz aos cientistas e intelectuais de outros países. Também na literatura, 

Muckermann identificava a multiplicação de traduções por toda a Alemanha. Em sua 

opinião, este internacionalismo (que ele chama de “tendência internacional”) não 

contradizia, de forma alguma, o nacionalismo (“sentimento nacional”). A “nova 

Alemanha” sabia, em sua opinião, que “servir a humanidade, a cultura intelectual, o 

engrandecimento espiritual” era “a mais sagrada vocação do povo alemão”107 e o povo 

alemão seguiria esse propósito, no qual jazia “a paz, a reconciliação das nações, a 

grande redempção”.  

Tanto os textos de Muckermann, como os de Wilamowitz-Möllendorf e Mendes 

dos Remédios foram dados à estampa num Boletim que o Instituto Alemão passou a 

publicar a partir de 1926, e até 1943. No primeiro número, Providência Costa 

apresentou-o como o “órgão do Instituto Alemão” para divulgar no espaço de língua 

portuguesa a língua, a cultura e tudo o que estivesse ligado à Alemanha. Propunha-se, 

por isso, levar “a todos os países de língua portuguesa os maiores nomes da Alemanha 

intelectual contemporânea”, fomentando “o seu conhecimento pela descrição das 

melhores invenções do seu engenho e pela crítica dos seus livros mais notáveis”, 

contribuindo, assim, “para um mais fecundo e estreito convívio espiritual entre as 

pátrias de Goethe e de Camões”108. Nesse primeiro volume foram publicados alguns 

textos divulgando a atividade do próprio instituto (os seus Estatutos, a organização de 

cursos de férias ou a bibliografia disponível). Para além disso, o Boletim dispunha de 

uma secção dedicada à revisão crítica de bibliografia e outra dedicada às publicações 

periódicas, publicitando ainda a realização de cursos de férias na Alemanha. Aliás, o 

próprio IA facultava informações sobre estes cursos, como o que o Instituto Ibero-

Americano da Universidade de Hamburgo organizava. O Boletim ajudou a divulgar a 

atividade de algumas instituições alemãs, como o Instituto de Doenças Navais e 

Tropicais de Hamburg (Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten)109. 

                                                           
107

 Frederico Muckermann, “A Alemanha Intelectual e as suas Relações com a Cultura de outras 

Nações.”, Boletim do Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, vol. 1, n. 2, 1926, p. 45. 
108

 J.da Providência Costa, “Duas Palavras de Apresentação”, Boletim do Instituto Alemão da 

Universidade de Coimbra, vol. 1, n. 1, 1926. 
109

 Sobre a história desta instituição, inclusivamente sobre o seu papel na política cultural alemã, veja-se: 

Erich Mannweiler, Geschichte des Instituts fur Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg, 1900-1945, 

Keltern-Weiler, Goecke & Evers, 1998; Stefan Wulf, Das Hamburger Tropeninstitut, 1919 bis 1945: 

Auswartige Kulturpolitik und Kolonialrevisionismus nach Versailles, Berlin, D. Reimer, 1994. 



97 
 

A publicação do Boletim foi interrompida em 1930 e retomada apenas em 1935, 

já com a Alemanha sob a égide de um novo regime. Nesta primeira série do Boletim 

nota-se, claramente, uma influência do espírito liberal e democrático da República de 

Weimar, mas também, ou melhor, e ainda, da I República portuguesa. É, por isso, que 

Suprian, que assegurava o ensino da língua alemã no Instituto, cita Tolstoi110 ou que 

surgem textos de Emil Wolff, professor da Universidade de Hamburgo111, e de Rudolf 

Laun. Emil Wolff, profundamente influenciado pelo espírito do Liberalismo, foi um dos 

poucos professores alemães que, antes da chegada ao poder dos nazis, alertaram para a 

crescente importância do Nacional-Socialismo112. Essa inquietação era já visível no 

texto que o Boletim publicou113. Tecendo considerações sobre o significado da educação 

académica, Wolff, à semelhança de muitos outros intelectuais do seu tempo, 

considerava que a humanidade enfrentava uma enorme crise. Tratava-se de uma crise 

espiritual, que as restantes (política e económica) ofuscavam. Em sua opinião, as crises 

económicas e políticas eram, na verdade, apenas um reflexo e uma consequência da 

crise espiritual. O inimigo a combater estava incorporado no fanatismo e em todas as 

manifestações que a ele conduziam. A esse inimigo, propunha que se opusesse a lei da 

razão na qual residia a essência da cultura.  

Perpassados por estes mesmos ideais podemos ainda identificar, no mesmo 

número em que foram publicados os artigos dos dois autores anteriormente 

mencionados, dois textos da autoria de Kleeberg. No primeiro, sobre a instrução pública 

alemã, o autor cita o artigo 142º da constituição alemã de 1919, que faz referência à 

liberdade da arte, da ciência e do seu ensino. O mesmo artigo estabelecia também como 

dever do Estado a proteção dessa liberdade e o seu cultivo114. Já no segundo artigo, 

sobre a educação da mulher, fazia-se alusão ao movimento feminista alemão e às suas 

conquistas na luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres115. 
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Podemos afirmar que estes textos, onde era feita a apologia dos valores liberais, 

democratas, em defesa da liberdade e da soberania popular, contra os fanatismos, não 

mais voltaram a ser publicados no Boletim do Instituto Alemão da Universidade de 

Coimbra desde que Albin Beau assumiu a coordenação daquela publicação.  

Para além da publicação do Boletim, o Instituto promoveu a realização de cursos 

de férias e de conferências, que levaram a Coimbra inúmeros académicos alemães. Nos 

anos seguintes, graças ao Instituto Alemão, estiveram em Coimbra importantes 

académicos e cientistas alemães como os romanistas Meyer-Lübke, Rudolf Grossmann 

e Eduard Wechssler Julius Petersen116, professor na Universidade de Berlim, Adolfo 

Schulten, especialista em arqueologia pré-histórica, Hoenigschmid, director da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Munique ou Ernest Gamillscheg. Gertrud 

Richert foi também presença assídua nos cursos de férias promovidos pela Faculdade de 

Letras, publicando ainda artigos sobre a arte alemã e a arte portuguesa, tanto no Boletim 

do Instituto Alemão como noutras publicações periódicas alemãs. Em 1929, o Instituto 

Alemão assinalou o 2.º centenário do nascimento de Lessing com um ciclo de 

conferências nas quais participaram Balligand, Mendes dos Remédios, Ferrand de 

Almeida em nome do Ministro da Instrução, o reitor da Universidade de Coimbra e o 

Diretor do Instituto Alemão. Nesse ano, Erwin Baur, diretor do KWI für 

Züchtungsforschung em Müncheberg e co-autor do livro Fundamentos da 

Hereditariedade Humana e Higiene Racial (Grundlagen der menschlichen 

Erblichkeitslehre und Rassenhygiene), esteve na Faculdade de Ciências, onde falou 

sobre “0 Problema da Evolução visto à Luz das Novas Investigações”.  

A biblioteca do Instituto foi sendo enriquecida ao longo dos anos, sobretudo 

graças às ofertas generosas feitas por alguns indivíduos e por editoras. Foi, por 

exemplo, o caso do cônsul de Portugal em Mannheim, dos Ministros da Alemanha em 

Portugal ou de Kurt Krause, diretor do liceu de Schiller em Lípsia. O Instituto dispunha 

de livros essenciais para o ensino da língua alemã, dicionários, gramáticas, literatura, 

didática, áreas centrais na sua atividade enquanto promotor da língua e da literatura 

alemãs, mas também de outras disciplinas. No final de cada Boletim era possível 

encontrar a lista de livros adquiridos ou oferecidos ao Instituto. Em 1930, o volume 3 do 

Boletim incluía cerca de 27 páginas onde eram inumeradas as centenas de livros que 

deram entrada naquele ano, versando diversas áreas. O mesmo Boletim incluía ainda 
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uma secção intitulada “Revista dos Discos”, onde eram referidos os discos adquiridos 

pela instituição, de entre os quais se destacavam, obviamente, as obras de compositores 

clássicos alemães. Em 1932, o Instituto viu-se obrigado a publicar um suplemento 

bibliográfico, independente do próprio Boletim, com a relação sumária dos principais 

livros e artigos de revista recebidos durante o ano de 1931. Uma vez mais, o Instituto 

Alemão da Universidade de Coimbra vira a sua biblioteca aumentar de forma 

exponencial. No suplemento eram referidos, novamente, as centenas de livros 

adquiridos e oferecidos sobre diversas temáticas. 

 

 

 

 



100 
 

2.2 AS RELAÇÕES CULTURAIS E CIENTÍFICAS ENTRE O ESTADO 

NOVO E O REGIME NACIONAL-SOCIALISTA 

Sendo o ano de 1933 um marco, uma pergunta que aflora de imediato e à qual 

tentámos responder no capítulo 1, é se a mudança ocorrida na Alemanha conduziu a 

uma rutura ou se, pelo contrário, se verificou uma continuidade na política cultural (e 

científica) alemã no estrangeiro. De um modo geral, como vimos, o novo regime deu 

continuidade às opções adotadas pela República de Weimar, mantendo em 

funcionamento as instituições criadas nos anos 20, como o DAAD. O contexto, no 

entanto, alterou-se de forma radical. A ideologia racial nazi levou ao afastamento de 

cientistas, a maioria judeus, promovendo-se uma verdadeira “purga” nos meios 

académicos e científicos, todos eles sujeitos à “Coordenação” - “Gleichschaltung” - 

nacional-socialista. No entanto, a maior parte dos académicos e cientistas acomodou-se 

e, quando necessário, serviu lealmente o novo regime. A emergência de uma 

“Volksgemeinschaft” beneficiou ainda o desenvolvimento de determinadas áreas de 

investigação, algumas delas “pseudocientíficas”, como a “Ciência Racial” 

(“Rassenkunde”).  

E quanto ao relacionamento com Portugal? Como é que a subida ao poder de 

Hitler se repercutiu neste domínio? À medida que começámos a fazer o levantamento da 

documentação em arquivos portugueses e alemães, e na imprensa, tornou-se claro que o 

período entre a ascensão do Nacional-Socialismo, em 1933, e a eclosão da II Guerra 

Mundial foi extremamente fértil para o relacionamento luso-alemão. Optámos, por isso, 

por estudar essa evolução cronologicamente. Neste capítulo acompanharemos a chegada 

de um novo representante diplomático alemão a Lisboa e os seus esforços com vista à 

aproximação do Estado Novo e do III Reich, o intenso intercâmbio entre as juventudes 

dos dois países, o papel das viagens da organização alemã Kraft durch Freude, a 

importância de instituições como o Instituto Alemão da Universidade de Coimbra ou o 

Instituto Ibero-Americano de Berlim para a propaganda da cultura e da língua alemã.  
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A CHEGADA DE HOYNINGEN-HUENE A LISBOA 

A partir de 1933 o relacionamento entre Portugal e a Alemanha conheceu um 

incremento. Este desenvolvimento foi ainda mais intenso com a chegada a Lisboa de 

um novo diplomata alemão, o barão Oswald von Hoyningen-Huene, no Outono de 

1934. Este foi um momento de viragem para as relações entre os dois países, o que nos 

leva a concordar com os diplomatas ingleses que afirmavam que Huene era “o melhor 

artigo de exportação que a Alemanha nazi possui em Portugal”1. A leitura dos relatórios 

e ofícios que enviou para Berlim são fontes históricas importantíssimas que contêm 

reflexões, confidenciais, do diplomata acerca das suas estratégias e ideias sobre a 

política cultural a aplicar em Portugal. Elas permitem-nos compreender quem foi esta 

personagem e qual a sua importância para o relacionamento luso-alemão.  

O Barão von Hoyningen-Huene nascera em 1895, em Clarens, na Suíça, filho de 

mãe inglesa e pai alemão. Em 1921 entrou ao serviço do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros alemão, tendo ocupado o cargo de secretário nas legações da Alemanha em 

Estocolmo e, depois, em Belgrado. Entre 1925 e 1927 Huene trabalhou na Divisão 

Política do Auswärtiges Amt e, entre 1927 e 1934, foi representante daquele Ministério 

na Chancelaria do Presidente Hindenburg. Foi, por isso, um espectador e um 

participante ativo num dos palcos privilegiados da vida política alemã do período de 

Entre-guerras. A chefia da Legação da Alemanha em Lisboa, onde chegou em 1934, foi 

o cargo diplomático de maior relevo que desempenhou.  

Lisboa era, na época, uma cidade distante e pouco importante para a Alemanha. 

Huene apresentou as suas credenciais a 24 de Outubro de 1934, sucedendo ao velho 

Freytag, que esteve em Lisboa durante pouco tempo. A “Aliada” Grã-Bretanha era o 

principal eixo das relações económico-políticas do país. Com a Alemanha, Portugal 

tinha ainda uma série de problemas decorrentes da I Guerra Mundial, cuja resolução se 

arrastou ao longo dos anos. Do ponto de vista da diplomacia alemã vingava o 

desconhecimento da realidade portuguesa e o desinteresse por este país, como se pode 

concluir a partir da informação contida num livro anónimo, datado de 1931: 

Portugal não pode exercer uma política independente da Inglaterra. A atividade 

da política externa alemã em relação a Portugal está, portanto, limitada. Também 

está limitada pelo facto de Portugal satisfazer as suas necessidades culturais fora 
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da Inglaterra, principalmente em França. A Universidade de Paris é o principal 

objetivo dos estudantes portugueses que estudam no estrangeiro
2
. 

A partir de Lisboa, os representantes diplomáticos alemães enviavam, 

regularmente, relatórios para Berlim. Através deles punham o Auswärtiges Amt a par da 

situação política, social e económica portuguesa, bem como das relações diplomáticas 

com outros países. Informaram Berlim, detalhadamente, sobre o declínio e queda da I 

República portuguesa, sobre o golpe militar de 28 de Maio de 1926 e a afirmação de 

António de Oliveira Salazar, primeiro como Ministro das Finanças, depois como 

Presidente do Conselho. Os seus relatórios são descrições preciosas sobre um dos mais 

importantes períodos da história de Portugal, que era então um país pequeno e, no 

quadro geopolítico da Europa e até da Península Ibérica, insignificante, sobretudo se 

comparado com a vizinha Espanha. Quando Huene chegou à capital portuguesa teve, 

entre mãos, uma dupla e árdua tarefa. Por um lado, teve de provar ao Auswärtiges Amt 

que o seu posto era importante. Por outro lado, no país, teve de ganhar a confiança de 

Salazar e do seu regime. Embora tivesse em Lisboa um grupo de intelectuais e de 

governantes que olhava com admiração para a Alemanha, eram grandes as 

desconfianças do ditador e de uma parte da elite portuguesa face a Hitler e às ambições 

imperialistas do regime nacional-socialista.  

Hoyningen-Huene assumiu o papel de intermediário prudente, mas sempre atento 

e pronto a exercer pressão. Diziam os diplomatas ingleses ao Foreign Office que os 

primeiros anos que esteve em Lisboa foram passados a cultivar relações com os 

“homens da imprensa” e com os “jovens oficiais do Governo”. Ele “bajulou a vaidade 

nacional dos portugueses”, o que lhe valeu o reconhecimento de ser um “sincero amante 

de Portugal”, das suas paisagens, da sua história e dos próprios portugueses. 

Rapidamente estabeleceu relações pessoais com Salazar, com quem trocava cartas, 

“escrevendo-lhe a partir de lugares evocativos do passado grandioso de Portugal, como 

Sagres ou Guimarães” e onde procurava também demostrar as semelhanças entre a 

ideologia nacional-socialista e a do Estado Novo, segundo um relatório do embaixador 

inglês em Lisboa3. Apesar do tom pejorativo do relatório de Campbell, ele é bastante 

certeiro. Veja-se, por exemplo, o artigo que Huene escreveu para a Revista Municipal de 

Lisboa. Ilustrado com a bandeira nazi, as suas “divagações lisboetas” de apenas duas 

páginas mereceram-lhe uma simpática apresentação da parte daquele periódico 
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municipal, que frisou o seu “fino espírito”. No texto, Huene não poupou elogios à 

cidade de Lisboa, à sua história e paisagens, realçando sempre o papel que os alemães 

nela tiveram ao longo dos séculos, nomeadamente na luta pela liberdade e 

independência nacional: 

A cada passo me surge assim, no coro de vozes, do passado, a voz alemã 

harmoniosa e integradora na plenitude de conjunto português, recordação 

exortativa para o compatriota a quem cumpre manter e intensificar relações de tão 

valiosa cooperação civilizadora luso-alemã
4
. 

Huene realçava ainda, para além de Salazar, o papel dos portugueses na abertura 

de “novos espaços e novos campos ao pensamento e à ação do homem branco e da 

civilização europeia”. Num pequeno texto, publicado numa revista insignificante, o 

discurso do diplomata continha argumentos aos quais a propaganda alemã recorria 

sistematicamente. Era um discurso integrador, a nível racial e europeu. Ou seja, o 

português era apresentado como um representante do homem branco, e era ao mesmo 

tempo um europeu, integrando a dimensão atlântica que o Salazarismo tanto propagava, 

numa dinâmica mais europeia, aproximando-o, assim, da própria Alemanha. 

Simultaneamente, desvalorizava a questão racial, tão importante no III Reich, mas que 

poderia embaraçar o relacionamento com Portugal, demonstrando que o ministro era um 

diplomata astuto, sempre pronto a atenuar as diferenças que separavam os dos países. 

Outra prova que atesta a ilação de Campbell, a que aludimos anteriormente, é a 

carta enviada por Salazar a Huene, agradecendo-lhe o envio de exemplares da 

Illustrierte Zeitung e Wochenpost, com textos e imagens sobre Portugal. O ditador 

aproveitou a ocasião para agradecer ao diplomata alemão o facto de ter “trabalhado com 

amor na preparação das edições, a sua decisiva intervenção e a gentileza do seu artigo”5. 

E continuava:  

Paisagens, costumes, monumentos. Tudo me parece escolhido com o maior tato e 

muito belo; tudo vem apresentado com o ar de maior simpatia com o meu país e os 

seus actuais dirigentes. Por tais provas de consideração e amizade renovo os meus 

melhores cumprimentos. 

A 18 de Fevereiro de 1935, poucos meses depois de Huene ter chegado a Lisboa, 

o jornal O Século publicou um número especial dedicado à Alemanha, que era na 

verdade um folheto de propaganda que procurava realçar as “relações de diversa índole” 

que Portugal e a Alemanha mantinham ao longo de vários séculos. A publicação de O 
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Século contava com a colaboração de Cordeiro Ramos, Providência Sousa Costa, Fritz 

Lejeune, Robert Knauss, diretor da Lufthansa, e, entre outros, de Wilhelm Berner, adido 

de imprensa da Legação Alemã. Sobre Huene, afirmava-se que o diplomata gozava “em 

todos os meios portugueses, dum prestígio firmado pela inteligência, por uma atividade 

bem dirigida e por um propósito decidido de estreitar as relações entre Portugal e a 

Alemanha”
6
. De facto, por intermédio de uma atividade intensa, na cena política e 

mediática nacional, mas também nos seus bastidores, Huene conseguiu ganhar “o 

coração dos portugueses” e do próprio Salazar7. E essa relação de amizade pessoal que 

desenvolveu com o ditador português reforçou a sua posição, permitindo-lhe cumprir os 

seus objetivos políticos. Não é por acaso que a mulher do antigo diplomata ficou a viver 

em Lisboa depois do final da guerra. Uma prova óbvia da sólida relação que manteve 

com o ditador é-nos dada pela revista Der Spiegel, que noticiou, em 1952 e em 1953, 

que Salazar procurou, várias vezes, intervir junto do governo da RFA e dos governos 

inglês, norte-americano e francês, para que Huene - um antigo diplomata do III Reich! - 

fosse nomeado, novamente, embaixador em Lisboa8. Dizia a mesma revista que o antigo 

diplomata vivia em Lisboa e que Salazar tinha com ele uma relação de confiança 

especial9.  

Os ingleses achavam, no entanto, que Huene não conseguira o apoio da maioria 

dos portugueses. Em nossa opinião, mesmo que a “anglofilia” predominasse entre as 

camadas populares, consideramos que esta não deve ter preocupado a diplomacia alemã. 

Na verdade, há que ter em conta que a estratégia de Huene, e até mesmo dos seus 

antecessores, foi profundamente elitista. Ou seja, eles centraram-se na elite política, 

científica e cultural, e não nas massas analfabetas e sem peso no processo de decisão 

política de um regime onde vigorava a censura e onde a polícia política perseguia os 

seus opositores. Aos alemães interessava o contacto com a elite portuguesa, em especial 

a académica, até porque os professores universitários eram mais do que um elemento de 

receção, eram um veículo para chegar a uma audiência maior, influenciando os seus 

alunos e os seus leitores. 

A diplomacia alemã procurou, em primeiro lugar, conquistar para a Alemanha o 

apoio de importantes figuras da sociedade portuguesa. Huene conseguiu, com grande 
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facilidade, conquistar para si a simpatia da elite, de tal forma que mesmos os anglófilos 

tinham dificuldade em recusar um convite endereçado, pessoalmente, pelo diplomata. 

Deu, por isso, continuidade ao trabalho dos seus antecessores, acrescentando-lhe ainda 

um fator importante, a estabilidade. Desde o primeiro momento que a sua estratégia 

estava pensada para ser executada em longa duração, tendo confidenciado que as 

relações luso-alemãs deveriam ser construídas através de um “trabalho secular”. Em 

apenas 10 anos a embaixada inglesa conheceu quatro embaixadores, enquanto que pela 

Legação da Alemanha, pelo contrário, apenas passou um Ministro. Na verdade, a 

estratégia do Auswärtiges Amt parece ter estado assente na crença de que só as missões 

lideradas por pessoas competentes, com “bom senso” e “excelentes relações”, podiam 

facultar informações úteis a Berlim10. 

A estratégia de Huene baseou-se num “longo e paciente trabalho” que 

desenvolveu durante uma década11. É neste contexto que se insere a proximidade que 

procurou fomentar entre as camadas mais jovens, promovendo inúmeras atividades das 

instituições culturais alemãs no país, como o Grémio Luso-Alemão, e os contactos com 

a Junta de Educação Nacional/Instituto para a Alta Cultura e com a Mocidade 

Portuguesa. Os alemães subsidiaram também a ida de importantes figuras de ministérios 

portugueses, que tiveram a oportunidade de visitar e estudar em instituições alemãs. 

Huene soube aproveitar especialmente as circunstâncias proporcionadas pela 

guerra civil que eclodiu no país vizinho e que levou ao rubro a atmosfera política da 

capital portuguesa. O aparato propagandístico alemão foi aumentando através da 

chegada da DNB e de um adido de imprensa, tendo a sua atividade sido facilitada pela 

fraca presença da propaganda inglesa no país e pela posição de Inglaterra perante a 

Guerra Civil de Espanha. Até ao final daquele conflito, a influência alemã sobre a 

organização da juventude portuguesa, a Mocidade Portuguesa (M.P.), sobre a Legião 

Portuguesa12 e a PVDE, aumentou gradualmente, enquanto os ingleses eram associados 

aos inimigos políticos do regime. Aliás, já em 1935 Luís Lupi garantia que o país estava 
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“francamente a resvalar no encantamento da propaganda alemã”13. Esta fazia-se valer 

dos dois principais aspetos que, ideologicamente, uniam os dois regimes: o 

anticomunismo e o antiparlamentarismo. A Alemanha podia utilizar estes trunfos em 

Portugal, ao contrário da França e da Inglaterra, onde vigoravam regimes democráticos 

e liberais.  

Em suma, a estratégia de Huene, que passou também pela aproximação a Portugal 

na esfera económica e militar, que não será abordada nesta tese, serviu-se da distensão 

no relacionamento luso-britânico provocada pela eclosão da Guerra Civil na vizinha 

Espanha e que introduzira alterações profundas na política interna e externa de 

Salazar14, que apoiou a fação liderada por Franco. A política seguida por Huene foi, no 

entanto, muito mais abrangente. Instrumentalizando a cultura e o prestígio científico que 

a Alemanha gozava, procurou impor a Portugal a hegemonia cultural, científica e, 

consequentemente, conquistar a elite lusa que, por tradição, era culturalmente 

“francófila” e “francófona”.  

 

OS PRIMEIROS ESFORÇOS PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

CULTURAIS LUSO-ALEMÃS 

No Verão de 1935, Huene mostrava-se satisfeito com o êxito obtido, em menos de 

um ano, e desejava fomentar uma “aproximação mais intensa luso-alemã”15, como 

confessou ao Secretário-Geral do MNE, Teixeira de Sampaio. Naturalmente, o 

diplomata pretendia mostrar a Berlim que a sua atividade à frente da Legação estava a 

ser um êxito. Resta saber, portanto, se Huene terá sido tão bem sucedido como pretendia 

fazer crer ao Auswärtiges Amt.  

Sem dúvida que o novo Ministro alemão beneficiou de uma conjuntura favorável. 

Em 1935 várias circunstâncias contribuíram para o melhoramento das relações com a 

Alemanha, como a assinatura de um acordo relativo ao comércio e navegação e de um 

acordo sobre o pagamento das dívidas comerciais, que ajudaram a criar uma atmosfera 

de cordialidade16. Para além disso, os ventos sopravam de feição ao próprio 

relacionamento cultural, sobretudo devido à criação de institutos dedicados ao ensino da 
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 Luis Lupi, Memórias: diário de um inconformista (1901-1938), vol. I, Lisboa, sn, 1971, p. 234. 
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língua e da cultura portuguesa nas universidades alemãs. A Alemanha pretendia, neste 

domínio, ir ainda mais longe, saindo dos muros das instituições universitárias. Em 

Berlim, colocava-se a hipótese de erigir uma sociedade bilateral, que haveria de trazer à 

tona as tensões que também atravessavam as organizações portuguesas. 

Em Novembro de 1934, a imprensa portuguesa e a alemã deram conta da criação 

de uma Sociedade de Estudos Germano-Portugueses, alegadamente anunciada pelo 

Ministro Veiga Simões, durante uma conferência que proferiu no Instituto Ibero-

Americano de Berlim. De acordo com O Século, a Sociedade teria como objetivo 

promover o intercâmbio de professores e estudantes dos dois países e difundir a cultura 

portuguesa na Alemanha, devendo ser dirigida por “sábios e professores eminentes”17.  

A criação deste centro apanhou de surpresa as autoridades responsáveis pela 

diplomacia cultural portuguesa. O Secretário-Geral da JEN, Francisco de Paula Leite 

Pinto, contactou o leitor da Junta em Berlim, Fernando Moreira, encarregando-o de 

reunir informações sobre o discurso proferido por Veiga Simões e sobre as iniciativas 

realizadas com vista à criação de uma “Deutsch-Portugiesische Studiengemeinschaft” 

que, dizia o Secretário-Geral, havia sido noticiada pelos jornais alemães de dia 28 ou 29 

do mês anterior. Moreira, confidencialmente, deveria “adquirir esses jornais em 

duplicado enviando a esta Junta, registados os recortes que nos interessam”. Estas 

notícias deixaram a JEN perplexa porque, em primeiro lugar, era a esta instituição que 

cabia a representação cultural de Portugal na Alemanha e porque, em segundo lugar, 

Leite Pinto desconfiava profundamente do Instituto Ibero-Americano. O Secretário-

Geral da Junta afirmava ter “as piores informações” sobre aquela instituição, “cujo 

Diretor (General Faupel) se mostra[va] grande amigo dos espanhóis e das Nações da 

América Espanhola e indiferente aos assuntos culturais” portugueses18. 

Depois de confirmar - por intermédio de Moreira - que a notícia também fora 

publicada na Alemanha, Leite Pinto escreveu ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

afirmando ter na sua posse artigos da imprensa alemã e portuguesa, que davam conta da 

criação e do apoio de Faupel à Deutsch-Portugiesische Studiengemeinschaft, que 
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 AHDMNE, 2.º P, A. 48, M. 233, Processo Nº 38-  “Instituto Ibero-Americano de Berlim”, recorte de O 
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deveria fomentar o intercâmbio cultural luso-alemão19. Não fora apenas Leite Pinto a 

ficar incomodado, o Instituto Luso-Brasileiro de Colónia, com o qual a Junta assinara 

um acordo, e o próprio DAAD, com o qual a JEN firmou um acordo de intercâmbio 

académico, também demonstraram a sua surpresa. No fundo, todos eles viam nessa 

instituição, que contaria com o apoio e a tutela de Faupel, uma ameaça às suas 

competências. Leite Pinto fazia questão de recordar ao MNE que o instituto de Colónia 

era o seu representante na Alemanha e que, por isso, a Studiengemeinschaft atentava 

contra os seus direitos. Lamentava, em tom quase irónico, que a Legação de Portugal 

em Berlim não tivesse conhecimento das notícias publicadas na Alemanha e alertava o 

MNE para “os inconvenientes de um estreitamento de relações com o I.I.A. de Berlim”, 

sobre o qual tinha uma opinião muito crítica:  

um tal Instituto não foi fundado para fomentar o intercâmbio intelectual mas sim 

tem em vista favorecer os interesses comerciais alemães nos países de falas 

portuguesa e castelhana, por outro lado o seu dirigente actual tem mostrado o seu 

desinteresse pelas questões culturais que interessam a Nossa Terra
20

. 

Para o Secretário da JEN, a colaboração com o corpo diplomático português era 

“indispensável” para cumprir os deveres de que aquela instituição fora incumbida. Por 

isso, avisava o MNE:  

para as disposições legais, que encarregam esta Junta de «promover o 

intercâmbio intelectual, a expansão da cultura portuguesa e a representação em 

congressos e outras reuniões científicas, no País e fora dele», bem como de 

«promover conferências e lições de homens de ciência estrangeiros em Portugal». 

Assim se evitará não só dispersão de esforços de todos aqueles que devem estar 

empenhados na expansão da nossa cultura além-fronteiras, como também a 

insuficiente informação que por falta de contacto directo não raras vezes possuem 

os nosso representantes no estrangeiro relativamente à política universitária e aos 

passos já dados pela Junta, de acordo com as correspondentes entidades 

estrangeiras
21

. 

Não nos foi possível chegar a uma ilação definitiva sobre quem propôs a criação 

da referida Studiengemeinschaft. Num dos documentos que se encontra no Arquivo do 

MNE, Veiga Simões afirma ter sido ele a ventilar a ideia de criar uma Sociedade 

Alemã-Portuguesa, cuja direção deveria integrar importantes figuras alemãs, oriundas 

de diversas áreas. No entanto, as instituições nazis com ligações a Portugal ter-se-ão, 

rapidamente, apropriado da ideia. Veiga Simões afirmava que Friedhelm Burbach, 
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tendo conhecimento deste projeto, incitara Faupel a criar a instituição, com o objetivo 

de nela ocupar um lugar proeminente e que o Presidente do Ibero-Americano se 

apresentou perante o diplomata português, dando a entender que o projeto estava já em 

vias de concretização. Também Faupel queria usar a Sociedade em proveito próprio, 

inserindo-a no seu instituto, de forma a atrair a ele todos os portugueses que viajassem à 

Alemanha, sobretudo aquando das Olimpíadas. O projeto chegou mesmo ao 

conhecimento do próprio Huene, numa das suas passagens por Berlim22. 

Veiga Simões partilhava a desconfiança de Leite Pinto relativamente a Faupel, 

demonstrando sempre a sua hostilidade face à figura do General e à atividade do 

Instituto Ibero-Americano. Por isso, opôs-se veementemente a que a Sociedade que 

preconizara fosse dirigida por um “duunvirato”. Para Veiga Simões, a direção da 

Sociedade deveria, como transmitiu ao MNE, ser constituída por pessoas 

verdadeiramente prestigiadas, escolhidas em comum acordo entre os dois países. Não 

era apenas Faupel que o incomodava. A opinião sobre Burbach também não era muito 

positiva: 

tendo determinadas ambições de ingresso no quadro diplomático ou no quadro 

consular, pretende valorizar-se aqui com o seu pretenso prestígio em Portugal, e 

atrair as simpatias em Portugal com a sua pretensa situação aqui. Para esse 

efeito, ia chamando a si a recepção e a pilotagem de todos os portugueses que 

vinham a Berlim, o que lhes facilitava indo ai aos representantes do Partido 

Nacional-Socialista solicitar recomendações para a Alemanha, que lhe eram 

sistematicamente endereçadas, porventura por esquecerem que Portugal possui 

nesta cidade Legação, cuja apresentação implica maior prestígio do que a de 

qualquer particular alemão com uma situação partidária
23

. 

No entanto, Veiga Simões garantia que a Sociedade nunca chegara a ser criada. 

Depois desta primeira admoestação do MNE, o assunto voltou à ribalta, desta vez pela 

mão de Huene, que estivera dois meses na Alemanha. Em conversa com Armindo 

Monteiro, o barão confidenciou-lhe: 

Estando na Alemanha teve ocasião de ver o esforço tentado para a constituição em 

Berlim de um centro de propaganda portuguesa, onde vão todos os que se 

interessam pelo nosso país, onde haja livros nosso, azulejos, pequenas cópias de 

caravelas, figuras que reproduzam os nossos costumes. O General ------- [Faupel] 

presidente do Centro procedeu à inauguração. Falou com o Sr. Veiga Simões 

sobre o assunto e pareceu que este ficara interessado nele. Agora que eu conheço 
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do que se trata, falará também ao António Ferro, que certamente disporá das 

verbas precisas para auxiliar o empreendimento: espera que nele o interessar
24

. 

Provavelmente, na sequência desta conversa, o MNE pediu explicações ao seu 

Ministro. De Berlim, ao contrário do que acontecera em Janeiro, Veiga Simões garantia 

ao ministério que não existia qualquer esforço para a criação de um centro de 

propaganda portuguesa e que fora Faupel que, em várias ocasiões, lhe teria “lançado o 

balão de ensaio duma sociedade luso-alemã que vivesse naturalmente integrada no seu 

Instituto”25. Asseverava ainda ser absurda a informação acerca da inauguração do 

centro:  

Não há pois ainda centro algum, sendo portanto absurdo que se houvesse 

procedido à sua inauguração. Nem, se ele existisse, eu teria deixado já de solicitar 

a V.Exa. autorização para a sua criação, já de lhe haver dado minuciosa conta
26

. 

Tendo sido o Ministro português a lançar a ideia ou não, a verdade é que nunca 

chegou a ser criada uma Sociedade Germano-Portuguesa, ao contrário do que aconteceu 

com a Espanha27. Por outro lado, este episódio permite-nos concluir que Veiga Simões 

sempre se bateu pela independência da política cultural portuguesa no Reich, rejeitando 

a sua integração no Instituto Ibero-Americano. Por isso, como veremos, empenhou-se 

na criação do Seminário de Português na Universidade de Berlim, onde o ensino do 

português seria levado a cabo de forma independente. 

A relação de Veiga Simões com o IAI, uma instituição claramente coordenada 

com a ideologia e os objetivos imperialistas do regime nazi, foi bastante complexa. 

Apesar do seu ensejo em manter a autonomia, o diplomata teve de aceitar uma 

aproximação ao IAI, esforçando-se sempre por canalizar para a diplomacia cultural 

portuguesa os méritos do trabalho do instituto, até porque, nesta instituição, o ensino da 

língua portuguesa era feito com grande intensidade, com cerca de 40 a 60 alunos, sendo 

muito superior aos dos leitorados de língua portuguesa nas Universidades28.  
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OS PROTAGONISTAS DO RELACIONAMENTO CULTURAL COM PORTUGAL 

- O INSTITUTO IBERO-AMERICANO 

Nem todos tinham uma opinião negativa de Faupel e do Instituto Ibero-

Americano. Em carta a Leite Pinto, o leitor e bolseiro em Berlim, Fernando Moreira, 

escrevia:  

nem o Instituto Ibero-Americano nem os seus dirigentes são … papões. Há, 

todavia, a necessidade de nos servirmos dessa força, e não consentir que ela venha 

a servir-se de nós. Parecem pessoas bem-intencionadas, que só pensam em si, na 

sua manutenção
29

. 

De facto, o Instituto Ibero-Americano teve um papel muito importante na política 

cultural alemã nos países ibéricos e sul-americanos. Foi criado ainda durante República 

de Weimar, no ano de 1930, e insere-se na dinâmica de institucionalização dos estudos 

ibero-americanos ocorrida na Alemanha na primeira metade do século XX, como um 

decreto emitido pelo Ministério da Educação da Prússia em 1925 muito bem elucida. O 

documento dava voz à enorme pressão exercida por interesses económicos e políticos 

no sentido de ser criada uma instituição que funcionasse como centro de informação e 

que fomentasse as relações entre a Alemanha e o mundo ibero-americano. A instituição 

que o Ministério pretendia pôr de pé teria como objetivo aconselhar e apoiar os alemães 

que viajassem para a América Latina, o que incluía a difusão de conhecimentos sobre 

aqueles territórios e a organização de cursos de língua espanhola e portuguesa30. 

Este projeto inicial, graças à pressão de lobbies que pretendiam uma 

intensificação das relações, rapidamente se transformou no plano de criação de um 

grande instituto com sede na capital. Berlim foi a escolha óbvia perante a política de 

centralização perseguida pelo Estado prussiano, que levou ainda à unificação dos 

Institutos Ibero-Americanos de Berlim, Hamburgo e Würtzburg na Vereinigte Ibero-

Amerikanischen Institute Deutschlands (União dos Institutos Ibero-Americanos da 

Alemanha). Tratava-se de um instituto não universitário, planeado e criado pelo Estado 

prussiano, estando por isso sob a alçada do seu ministério da Educação, o que garantia a 

centralização na condução do trabalho de aproximação cultural à América Latina. Era 

um centro de investigação sobre a América-Latina, Portugal e Espanha, ao qual 

competia promover as relações científicas e culturais com aqueles países. Por trás 

moviam-no, naturalmente, interesses económicos e políticos, incluindo de aproximação 
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aos emigrantes alemães que viviam naqueles territórios, pelo que contava com o apoio 

financeiro do Auswärtiges Amt e do Ministério do Interior, que estavam representados 

no Conselho de Administração31. 

Inaugurado a 12 de Outubro de 1930, no Dia da Raça (Día de la Raza), contou 

com a presença de diversos diplomatas. Como diretor foi nomeado o então Ministro da 

Educação da Prússia, Otto Boelitz, que permaneceria à frente da instituição até os nazis 

o afastarem, em Março de 1934, e o substituírem pelo General Wilhelm Faupel para 

acelararem a sua “coordenação” com a ideologia e política nazis. Foi na inauguração 

que se deu o primeiro embate com a Legação Portuguesa em Berlim. A diplomacia 

portuguesa estava convencida que o IAI procurara excluir os países de língua 

portuguesa, convidando apenas como oradores para a sessão solene, que coincidiu com 

a Fiesta de la Raza, os representantes diplomáticos do Perú, Equador, México, Panamá 

e Espanha32. Por outro lado, ao longo dos discursos, nenhum deles, nem mesmo o 

presidente Boelitz, se referira a Portugal ou ao Brasil. O Encarregado de Negócios de 

Portugal, que fora convidado para a sessão, depois de falar com o embaixador do Brasil, 

não compareceu oficialmente:  

por considerar que sempre se procurou excluir Portugal e que esta iniciativa 

espanhola não era mais do que um dos aspetos da campanha de desconhecimento 

que visa fazer desaparecer a nossa personalidade perante o mundo culto. Nestas 

condições mais convinha ao nosso prestígio a abstenção dos dois países deixando 

que a festa fosse exclusivamente ibero-americana
33

.  

Esta posição não agradou, no entanto, ao MNE, que considerava que a abstenção e 

o silêncio apenas favoreciam o “desaparecimento da nossa personalidade”, elogiando, 

por isso, o Ministro Costa Cabral por, em 1932, ter aceite o convite para participar na 

“Festa da Raça” desse ano, na qual discursou. 

Durante o III Reich, e sob a direção de Faupel, o IAI procurou afirmar-se como a 

instituição que detinha o monopólio dos centros portugueses na Alemanha e das 

relações culturais com os países ibéricos e da América Latina. Ora, esta linha de 

orientação chocou com a própria Legação Portuguesa, uma vez que pretendia colocar 

sob a sua alçada os institutos portugueses das universidades de Berlim, Hamburgo e 
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Colónia, que o Estado português também financiava. Esbarrou especialmente na figura 

do Ministro Veiga Simões, que se mostrou intransigente em ceder prerrogativas da 

política cultural portuguesa na Alemanha que, em sua opinião, deveriam estar nas mãos 

da Legação. 

Não foi possível evitar, por isso, um braço de ferro entre o diplomata português e 

o Instituto, em especial com o seu Secretário-Geral, Panhorst, a propósito do Institut für 

Portugal und Brazil. Veiga Simões considerava que o IAI queria transformar aquele 

instituto num centro de propaganda e garantir que todos os portugueses que passavam 

pela Alemanha fossem devidamente doutrinados no Ibero-Americano: 

o plano do Instituto Ibero-americano, sob o patrocínio de certos funcionários do 

Ministério da Propaganda, é a um tempo de transformar esses Institutos em 

organismos de propaganda política nacional-socialista, e por outro lado de fazer 

passar pelo Instituto Ibero-americano todos os portugueses que venham à 

Alemanha, de forma a, pilotados por ele, verem aquilo que convém à política do 

partido, fazerem ao radio as declarações que lhes ditem, e essas visitas 

constituírem assim um investimento de prestigio no estrangeiro, até, dentro do 

país, da política governativa. Naturalmente a ambição do Instituto ibero-

americano é transformar-se no centro dessa política, não só com Portugal como 

com todos os países de línguas ibéricas
34

. 

Para Veiga Simões, era inconcebível que o IAI, uma instituição particular, ainda 

que financiada pelo governo alemão e dependente do Ministério da Propaganda, 

exigisse que um ramo da universidade ficasse sob a sua subordinação.  

O relacionamento da Legação com o IAI foi sempre muito complicado, sobretudo 

enquanto Alberto da Veiga Simões foi o representante diplomático português na capital 

do Reich. O Ministro teve a difícil tarefa de tentar manter um equilíbrio. Enquanto 

mantinha a colaboração e o bom relacionamento, procurava evitar que a cultura 

portuguesa fosse “absorvida” pela espanhola e que o Instituto tomasse para si a 

propaganda cultural de Portugal na Alemanha. Embora sem deixar de apoiar o ensino do 

português, o Ministro não aceitou que o português desaparecesse sob o peso 

hegemónico do castelhano, sob o disfarce de língua “ibérica”. Absteve-se, por isso, de 

participar nos eventos de cariz ibérico que o IAI organizava, ou até mesmo de assistir às 

conferências de propaganda da cultura espanhola. E, quando convidado a falar no IAI, 

chegou mesmo a estabelecer como condição a presença exclusiva de convidados 

alemães e portugueses. 
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A sua posição foi apoiada pela Repartição Política do MNE, que chegou a 

transmitir a Hoyningen-Huene a sua estranheza face à tentativa de os institutos ibero-

americanos criarem obstáculos ao exercício de uma política cultural portuguesa 

independente35. Apesar dos receios, o MNE procurou manter a cordialidade no 

relacionamento com o Instituto Ibero-Americano, para a qual contribuiu a criação de 

uma secção portuguesa no seu seio, que tinha por objetivo “intensificar as relações 

culturais de Portugal com a Alemanha”, dirigida por Gertrud Richert. Este facto parece 

ter vindo desanuviar um pouco a tensão, de tal forma que Gertrud Richert e o General 

Faupel chegaram a ser condecorados com a Ordem da Instrução Pública, Richert em 

1940 e Faupel em 1941, respetivamente36. Sob a direção de Richert, o interesse pela 

cultura e pela língua portuguesa foi reforçado, protagonizando uma intensa aproximação 

a individualidades portuguesas, com as quais se correspondia frequentemente. Fê-lo 

através das conferências que o IAI organizava, da revista Ibero Amerikanisches Archiv, 

que contava com uma secção dedicada a Portugal, e da sua biblioteca com mais de 160 

000 livros em português e espanhol.  

A própria JEN chegou a reconhecer o importante serviço que ela prestava “à causa 

da expansão cultural portuguesa”37, empenhando-se na promoção das relações culturais 

entre os dois países. Formada em Literatura Românica e História de Arte, Richert viveu 

14 anos em Espanha, altura em que se deslocou, em diversas ocasiões, a Portugal. 

Cooperou com a Faculdade de Letras de Coimbra, fazendo parte do grupo de 

conferencistas nos cursos de férias promovidos por aquela instituição. Especialista em 

História de Arte portuguesa, tema a que dedicou diversos artigos de divulgação em 

revistas alemãs, realizou inúmeras conferências em Portugal, incluindo sobre a 

educação feminina no Reich, como a que proferiria no liceu Maria Amália em 193738. 

Para além das conferências e artigos, Richert deu entrevistas e participou em várias 

receções e exposições, em Portugal e na Alemanha, nas quais, como representante do 

Reich, tecia enormes elogios ao Nacional-Socialismo e ao Estado Novo. Ela e a 

instituição que representava constituíram, assim, importantes elos de ligação entre 

Portugal e a Alemanha. Pelo IAI passavam quase todos os portugueses que viajavam até 
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Berlim, como aconteceu, já durante a guerra, com o grupo de médicos portugueses que 

esteve no Reich numa excursão organizada pela Academia Médica: 

Nessa mesma tarde fomos recebidos no Instituto Ibero-Americano, de que faz parte 

a Academia Médica Germano Ibero-Americana, que organizou este congresso-

excursão. Ali se encontrava o presidente do Instituto, General Faupel, que muito 

bem conhece os países de línguas ibéricas. Fizeram-se discursos e trocaram-se 

saudações e brindes. Depois foram visitadas as dependências do Instituto, onde se 

encontra uma grande biblioteca, de livros de língua portuguesa e espanhola, e 

grande mostruário e documentário das produções e atividades de Espanha e das 

repúblicas da América do Sul. À saída fomos levados pelos colegas brasileiros 

para a Casa do Brasil, onde portugueses e brasileiros confraternizaram dum modo 

bem cativante
39

. 

Em Berlim, o Instituto funcionava como centro de informações para todos os 

portugueses que quisessem visitar a Alemanha e para os alemães que pretendessem 

viajar até Portugal. Apesar de os Americanos, no pós-guerra, terem concluído que a 

instituição não poderia ser classificada como uma “agência do NSDAP”40, a verdade é 

que o Instituto se afirmou como um elemento essencial na propaganda da cultura alemã 

e da ideologia nacional-socialista entre os países ibero-americanos. Manteve, para tal, 

uma intensa cooperação com as legações e embaixadas alemãs nesses países, assim 

como com os Grupos Locais do NSDAP. Articulou-se com as instituições alemãs em 

Portugal e com os seus responsáveis, como Hoyningen-Huene da Legação, Roth do 

Grémio Luso-Alemão ou Albin E. Beau do Instituto Alemão. O IAI mantinha, aliás, 

uma relação bastante estreita com o Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 

organizando cursos de língua e de cultura portuguesa. 
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- O INSTITUTO ALEMÃO DE COIMBRA 

Outra instituição muito importante, que temos vindo a referir, foi o Instituto 

Alemão da Universidade de Coimbra, cuja inauguração e atividade durante a República 

de Weimar acompanhámos no capítulo anterior.  

A 26 de Outubro de 1935 o Instituto Alemão festejou o seu 10.º aniversário com 

pompa e circunstância. Nessa ocasião, Huene prometeu apoiar a aproximação cultural 

entre Portugal e a Alemanha. Num relatório que enviou para Berlim, Huene não deixou 

de assinalar a relevância desta comemoração, que contou com a participação de muitas 

outras personalidades portuguesas, que exprimiram a sua admiração pela nova 

Alemanha41. Na assistência esteve presente Eusébio Tamagnini, Ministro da Instrução, a 

quem Huene, em nome do seu governo, reconheceu com a “Grande Estrela da Cruz 

Vermelha”42. Da Alemanha veio um representante do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros alemão, Gertrud Richter, em reprentação do Instituto Ibero-Americano e 

um representante da imprensa alemã. No discurso que proferiu, o reitor, João Duarte de 

Oliveira, saudou Huene, “congratulando-se pelo aniversário do Instituto Alemão” 

ressaltando as “vantagens e atividades para o intercâmbio intelectual entre os dois 

países”43. O Instituto Alemão era o mais antigo instituto ligado à investigação e 

divulgação de uma língua e de uma cultura estrangeira, possuindo também uma enorme 

biblioteca. Em 10 anos era detentor da maior biblioteca pública alemã em Portugal, com 

milhares de livros. Para além disso, organizou ainda cerca de 80 conferências, 

numerosos cursos de língua alemã, exposições bibliográficas, editando também 60 

publicações e um Boletim.  

Em 1934 e 1935 o Instituto Alemão promoveu a realização de algumas 

conferências, na área da medicina e da literatura e filologia. Estiveram em Coimbra W. 

Weygand, da Universidade de Hamburgo, Peter Mühlens, diretor do Instituto de 

Medicina Tropical de Hamburgo, Fritz Krüger, professor da Universidade de Hamburgo 

e diretor do Centro de Cultura Portuguesa e Brasileira da mesma universidade, e Eva 
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Seifert, professora de liceu em Berlim. Maior protagonismo teve, no entanto, Albin 

Eduard Beau, responsável por 10 conferências sobre diversos aspetos da história do 

pensamento e da literatura alemãs e duas sobre Antero de Quental. O Instituto Alemão 

recebeu ainda a visita do presidente da Câmara de Escritores do Reich, Hans Friedrich 

Blunck, que ofereceu à biblioteca uma coleção das suas obras, e do Ministro von 

Hoyningen-Huene, que inaugurou a primeira Exposição de Revistas Científicas Alemãs 

na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e assistiu à representação de uma 

Dança da Morte medieval alemã, encenada por Beau e protagonizada por alunos dos 

cursos de alemão44.  

O Boletim, que fora interrompido em 1930, voltou a ser publicado em 1935, já 

com Albin Eduard Beau como seu redator. Os artigos que nele podemos encontrar são 

já um presságio da agenda que a nova redação quis imprimir à publicação, passando, 

como refere Torgal, de “um germanismo essencialmente científico e cultural para uma 

germanofilia próxima do nazismo”45. Nele surgem textos sobre as relações luso-alemãs 

e sobre a receção de autores alemães em Portugal. Na tradicional “Revista das Revistas” 

era ainda mencionada a existência, na Biblioteca do Instituto Alemão, dos 

Nationalsozialistische Monatshefte, a revista cultural e política do NSDAP. Para além 

desta, o Instituto passou a receber a Voelkische Kultur e a Innere Reich, “representativas 

pelas tendências culturais e intelectuais da nova Alemanha”46. O leitor Albin E. Beau 

foi, na verdade, uma figura central para a aproximação entre os dois regimes, facultando 

à Legação e ao Ministro Huene informações importantes sobre a vida política, 

ideológica e cultural da cidade de Coimbra e da universidade. Aliás, a Legação, a 

pedido do AA, assegurou que os lugares de leitores de alemão fossem ocupados por 

alemães arianos e fiéis ao regime nazi, submetendo-os a um questionário para provarem 

que não eram judeus47. 
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Beau era também alguém muito apreciado pela elite académica, pelos trabalhos 

que escreveu sobre a cultura portuguesa ou sobre o regime salazarista. Não é por acaso 

que, quando o Allied Control Council o intimou a regressar à Alemanha
48

, para ser 

julgado, o diretor da Faculdade de Letras solicitou imediatamente ao reitor que 

interviesse para que a intimação fosse retirada visto tratar-se de “alguém que há 15 anos 

vem servindo esta Universidade com zelo e dedicação, tendo obtido aqui o grau de 

doutor e publicado alguns trabalhos de verdadeiro interesse nacional”49. O professor de 

Direito de Coimbra, Cabral de Moncada tentou também ajudar os seus colegas alemães, 

já que foi procurado por Albin Beau, seu colega e amigo, que era também filiado no 

NSDAP, para lhe contar “em lágrimas” que os ingleses o haviam convocado para se 

deslocar a Lisboa para ser enviado como réu para a Alemanha50. Salazar terá estado em 

casa de Moncada em 1945 para tratar do problema dos professores universitários 

alemães, como relata nas suas memórias: 

Informado por mim do que se passava, friamente. Parece-me estar ainda a vê-lo-, 

declarou ser a melhor solução para o caso responder Beau aos Ingleses que teria 

muito prazer em aceitar o convite, mas não o poder fazer por ter um contrato com 

a Universidade que nesse dia, precisamente, o obrigava a dar as suas aulas de 

alemão. Os Ingleses calaram-se e Beau, como José Piel, outro professor alemão 

também visado, conseguiram ficar sem mais incómodos em Coimbra
51

. 

É curioso notar que o regime português intercedeu mesmo junto do Allied Control 

Council, em defesa de Beau, mas também de outros leitores, como Joseph Piel, Harri 

Meyer, Wolfgang Kaiser e Kröll52. 

 

- O GRÉMIO LUSO-ALEMÃO 

Em Portugal, o Grémio Luso-Alemão foi também uma das mais importantes 

instituições para a planificação e execução da política cultural alemã. A Deutsch-

Portugiesich Gesellschaft, a Sociedade Germano-Portuguesa, mais conhecida em 

Portugal por Grémio Luso-Alemã, foi fundada em 1928, no seio da colónia alemã. 

                                                           
48

 Beau era identificado com a letra “A”, que incluía oficiais do Serviço de Inteligência, pessoal da 

embaixada que se sabia ter colaborado com os serviços de inteligência alemães (The National Archives, 

Safehaven Reports of the War Crimes Branch, 1944-1945, “Enclosure Bo. 2 to despatch [sic] No. 23, 863 

of June, 1945 from the Embassy at London, England. Germans to be repatriated from Portugal”, 23-

25.06.1945, p.54). 
49

 Arquivo da Universidade de Coimbra. Processos dos Professores, Beau, Albin Eduard andreas- cx 20-a, 

Ofício do director da FLUC ao reitor da UC, 20.10.1945. 
50

 Luís Moncada, Memórias: ao longo de uma vida, Lisboa, Verbo, 1992, p. 205. 
51

 Ibid. 
52

 DGARQ, AOS-NE-1C, cx. 395, pt. 33, “Aide-Memoire”. 



119 
 

Tratava-se de uma sociedade bilateral, cuja primeira sede foi instalada na dependência 

da firma J. Wimmer & C., na Av. 24 de Julho. A instituição transferiu-se, em 1930, para 

o edifício da Escola Alemã, na Rua do Passadiço, e, em 1938, para a Rua Joaquim 

António Aguiar. No período nazi, continuou a exercer as suas funções em Portugal, mas 

estava já profundamente ligada à diplomacia oficial do regime, pelo que atuava sob a 

vigilância da Legação Alemã em Lisboa. Verificou-se, portanto, a sua “coordenação” 

com os interesses do novo regime. Mais tarde teve de mudar de nome, mas continuou a 

assegurar a função de aproximar “os dois países” e dar a conhecer a “vida intelectual e 

cultural da Nova Alemanha”53. O nome era de tal forma enganador que a Câmara 

Municipal de Lisboa chegou a querer cobrar um imposto ao Grémio, pensando tratar-se 

de um clube, o que levou o seu presidente a garantir que era “um serviço de intercâmbio 

dependente da Legação da Alemanha”54. O Instituto para a Alta Cultura, por solicitação 

de Roth, foi obrigado a intervir junto do diretor dos serviços das Finanças da CML. 

Resumindo as funções do Grémio, o IAC informava que aquela instituição tinha como 

fim, “além do estabelecimento de cursos de língua alemã, a troca de professores e 

estudantes, a permuta de livros, as exposições de arte ou bibliográficas (…) de uma 

maneira geral o fomento do intercâmbio cultural entre as corporações científicas de 

Portugal com a Alemanha”55. Como a palavra “Grémio” correspondia, desde 1933, a 

“instituições do sistema corporativo do Estado Novo”, teve de passar a denominar-se 

Centro Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural56. 

O Grémio possuía salas de aula e de leitura e uma biblioteca considerável. Os seus 

serviços estavam bem organizados, dispondo de uma secção de informação e de 

intercâmbio intelectual. A sua biblioteca tinha mais de 7000 livros, sobre os mais 

variados assuntos, “história alemã e universal, literatura, medicina, cirurgia, química, 

física, direito, filosofia, engenharia, arquitetura, decoração, automobilismo, aviação, 

geografia, mapas, dicionários, todas as obras clássicas alemãs, obras de teatro antigo e 

moderno, obras sobre Portugal dos mais consagrados autores nacionais e estrangeiros 

[sic], revistas de arte, ciência, literatura e técnica, catálogos, códigos e índices 

comerciais e industriais”. Esta não era, no entanto, a única forma de fomentar 
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“conhecimento das manifestações vitais do povo germânico”, uma vez que para ler 

aqueles livros era necessário dominar a língua alemã e “ter um conhecimento exato de 

tudo o que respeita à Alemanha”. Para tal foram criados cursos de língua alemã, cuja 

frequência, dizia Roth, estava a crescer de ano para ano, “coroando assim os esforços do 

Grémio com o mais lisonjeiro êxito”. Para Roth, a língua era a pré-condição para a 

penetração cultural. Em sua opinião, as obras científicas não deveriam ser mais 

traduzidas para línguas estrangeiras
57

. Quem quisesse conhecer a investigação e técnica 

alemãs, deveria ler as obras no original, já que a tradução de obras científicas para o 

francês apenas favoreciam a cultura francesa. Tais traduções apenas serviriam, por outro 

lado, para que os estrangeiros pudessem colher, com o mínimo esforço, a influência 

cultural da Alemanha, sem que para isso precisassem de penetrar a fundo na vida 

espiritual germânica, escrevia Roth. Era essencial, por isso, ter bibliotecas alemãs 

representativas nas três universidades do país, ou seja, em Lisboa, no Porto e em 

Coimbra.  

O Grémio facultava ainda informações sobre a vida cultural da Alemanha, sobre 

as suas faculdades, museus, sobre cursos de férias e viagens de estudo. Ao mesmo 

tempo, organizava, através da sua secção cultural, conferências de intelectuais, 

escritores, artistas e jornalistas alemães. Foi ainda o Grémio que promoveu a Exposição 

do Livro Português, que teve lugar na sala de Exposições da Sociedade Nacional de 

Belas Artes58. 

Era dirigido, desde essa altura, por Johannes Roth, que era também o 

representante do Serviço de Intercâmbio Académico Alemão. O jornal A Voz 

caracterizava-o como um “espírito culto, empreendedor e fecundo”, que desde a criação 

do Grémio “vem dedicando o melhor da sua inteligência e da sua atividade ao 

estreitamente das relações culturais luso-germânicas”59. Roth tornou-se, na verdade, 

num importante protagonista do regime nazi em Portugal. Ele e o Ministro Hoyningen-

Huene tinham uma relação de cumplicidade, coordenando entre ambos todo o trabalho 

cultural do regime nazi em Portugal. Era a Roth que Huene recorria para redigir os 

relatórios que enviava a Berlim e sempre que o Auswärtiges Amt o interpelava sobre a 

atividade cultural das outras potências. O Grémio funcionava como elo de ligação de 
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pessoas e instituições importantes e, através dele, a diplomacia alemã reportava a 

Berlim como é que era recebido o trabalho cultural em Portugal e quais as estratégias 

que poderiam utilizar. 

Roth foi distinguido pelo governo português, pelo seu trabalho em prol das 

relações culturais entre os dois países, com o grau de oficial da Ordem de Instrução 

Pública, a 13 de julho de 1938. A Voz considerava que o Grémio, “entre os organismos 

propulsores e difusores da cultura estranjeira [sic] em Portugal, ocupa um lugar de 

inconfundível relevo o Grémio Luso-Alemão (Deutsch Portugiesische Gesellschaft)”, 

vindo mesmo a preencher uma “lacuna nos nosso meio cultural, estabeleceu por assim 

dizer, o mais vivo e amistoso traço de união entre portugueses e alemãs”
 60. O jornal não 

poupou, por isso, elogios à sua “importante e profícua” atividade. 

 

- A SALA DE ALEMÃO DO ISCEF 

O ensino da língua e da cultura alemãs foram, com naturalidade, um dos 

principais instrumentos para a aproximação cultural com Portugal. Para além do 

Instituto Alemão de Coimbra, o ensino do alemão passou também a ser feito no Instituto 

Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF), onde em 1935 foi inaugurada 

uma Sala Alemã61. A abertura da sala e a visita de Erwin von Beckerath, professor de 

economia na Universidade de Colónia, foram um grande sucesso do trabalho cultural 

alemão em Portugal, segundo o relatório enviado por Huene para Berlim62. O Ministro 

dos Negócios Estrangeiros esteve pessoalmente e assumiu a presidência. Estiveram 

ainda presentes o reitor da Universidade Técnica, um representante do Ministro da 

Educação e inúmeros representantes da intelectualidade portuguesa e da colónia alemã. 

No discurso de abertura, Moisés Amzalak, diretor do ISCEF, afirmou que a sala de 

leitura era uma prova da atividade da Alemanha na área económica e um local central 

do intercâmbio cultural entre os dois países.   

Nos dias seguintes decorreram vários eventos. Houve uma receção oferecida pelo 

Ministro da Educação, um jantar oferecido pelo diretor do ISCEF e três conferências de 
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von Beckerath no ISCEF, muito frequentadas63. Von Beckerath foi agraciado com a 

Cruz de Comendador da Ordem de São Tiago e o reitor da sua Universidade, Erwin 

Geldmacher, com a de Grande Oficial. Segundo Huene, “as palavras de despedida do 

Reitor da Universidade Técnica ao prof. Beckerath soaram a um tributo pungente, de 

entusiasmo pessoal pela Alemanha e pela sua cultura, o que deixou uma profunda 

impressão sobre o público”64. Para o Ministro alemão, o respeito pela ciência alemã 

expressa perante toda a opinião pública por parte das figuras de autoridade nas relações 

culturais em Portugal deveria ser visto como um bom e necessário contrapeso para os 

extremamente simples esforços franceses e para os recentes, mas não menores, esforços 

italianos. No entanto, Huene ficou desagradado com o facto de Amzalak ter dado a 

direção da sala a Knapic. Em sua opinião, Knapic não teria tempo, nem interesse, para 

conduzir uma instituição cultural alemã de forma frutífera, pelo que prometia ao 

Auswärtiges Amt que a Legação iria tentar, através de negociações com o diretor do 

ISCEF, que, mais tarde, fosse nomeado alguém da “colónia” alemã para dirigir a sala. 

Huene queria, portanto, que o ensino do alemão fosse assegurado por alguém da sua 

confiança, e não por Knapic65. Aliás, no Verão de 1934, pouco antes de ir para Lisboa, 

Friedhelm Burbach deu algumas indicações a Huene acerca de Knapic, aconselhando-o 

a ter muito cuidado com ele, mas a evitar a rutura, uma vez que desempenhava um papel 

relevante na Junta de Educação66. Huene viria a acusá-lo de trabalhar em estreita ligação 

com a Legação Francesa e com a propaganda cultural daquele país, dizendo ainda que 

ele era conhecido pela sua personalidade incerta. No entanto, a verdade é que o ministro 

alemão nunca conseguiu afastá-lo, já que a JEN, e em especial Leite Pinto, se 

mostraram intransigentes na defesa de Knapic. 
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O INÍCIO DO INTERCÂMBIO ENTRE AS ORGANIZAÇÕES DE JUVENTUDE. A 

ACÇÃO ESCOLAR VANGUARDA E A HITLERJUGEND 

A Alemanha nacional-socialista apoiou, de forma incansável, o intercâmbio entre 

jovens alemães e portugueses. Só no Verão de 1935, mais de 250 portugueses partiram 

para o Reich, em “viagem de estudo”67. Esta visita, organizada por Sebastião Valdez, 

contou com o apoio do governo dos dois países68, tendo sido acompanhada por Johannes 

Roth, responsável pelo Grémio Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural. Entre os 

viajantes estavam “um conhecido deputado”, o jornalista Joaquim Lança e 

representantes da imprensa69. Para Huene, esta viagem era muito importante para o 

desenvolvimento das relações culturais entre os dois países, visto tratar-se de círculos da 

intelligentsia portuguesa, e recomendava, por isso, que os tratassem bem70. 

A imprensa e as autoridades alemãs receberam, de facto, os portugueses com uma 

enorme simpatia e amizade, sentimentos esses que faziam questão de apresentar como 

prova da receção de Salazar e da “sua obra de renovação da vida portuguesa” na 

Alemanha. Em Hamburgo, por exemplo, foram recebidos por representantes dos 

estudantes e autoridades alemãs e do consulado português. Esta viagem destinava-se 

também - pelo menos assim a encaravam as autoridades alemães - a “conhecer a nova 

Alemanha”, colhendo in loco um “juízo imparcial” sobre aquele país e colocando de 

lado “boatos tendenciosos” que sabiam vingar no estrangeiro. Tratava-se, no fundo, da 

estratégia nazi de maquilhar a natureza política do regime. Como se reconhece no 

ofício, as visitas foram “convenientemente orientadas” pelo Serviço Académico para 

Estrangeiros e pelo Instituto Ibero-Americano, onde foram calorosamente recebidos 

pelo seu diretor, o General Faupel, que afirmou esperar que aquela visita demonstrasse 

“mais uma vez como são estreitos os laços de amizade entre portugueses e alemães, 

povos de duas pátrias em pleno labor de renovação”71. Foram também recebidos pela 

Organização no Estrangeiro (AO) da NSDAP72. Veiga Simões, o Ministro português em 

Berlim tinha clara consciência dos objetivos políticos que estavam subjacentes a estas 

visitas e aos eventos organizados pelo IAI, e, por isso, admoestou Valdez não ir à 
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receção no Ibero-Americano. Essas receções eram, aliás, muito comuns, sendo 

fomentadas pelas próprias instituições nazis em Lisboa e deixando o Ministro de 

Portugal em Berlim bastante incomodado: 

O Ministro da Alemanha em Lisboa, o Grémio Luso-Alemão, e os agentes do 

Partido Nacional-socialista em Portugal, encaminhavam sistematicamente os 

portugueses de visita à Alemanha para o teto acolhedor do Instituto Ibero-

Americano
73

. 

Para além dos estudantes, o intercâmbio luso-alemão contemplou também o 

relacionamento entre as organizações de juventude de ambos os países. A aproximação 

à Juventude Hitleriana, que aqui nos interessa desenvolver, verificou-se logo com a 

A.E.V, a organização da juventude que antecedeu a Mocidade Portuguesa.  

A A.E.V., criada em 1934, surgiu no momento de decapitação do Nacional-

Sindicalismo, respondendo à necessidade de integrar e enquadrar, em benefício do 

regime, o ímpeto nacionalista dos jovens que se reviam na ideologia nacional-

sindicalista74. Canalizava-se, assim, esse voluntarismo para a defesa do Estado Novo e 

do seu líder, Oliveira Salazar, dando-lhes algum espaço de expressão. Salazar passava a 

ter à disposição um mecanismo de doutrinação da juventude, que deveria ser mobilizada 

na defesa do chefe, único e inquestionável. A A.E.V. aspirava a ser a “milícia” do 

“Espírito” para a construção de um Estado Novo, ajudando a salvar a pátria dos seus 

principais inimigos, o comunismo, o capitalismo e a Maçonaria. Organizavam-se 

desfiles em uniforme pelas ruas, de estandarte em punho e braçadeira, que eram na 

realidade manifestações públicas de apoio a Salazar. Não se tratava, no entanto, de uma 

organização controlada pelo partido único, a União Nacional. Era uma organização 

voluntária e o número de filiados não passou dos 200075, um número que viria a descer, 

depois, significativamente.  

Importa-nos aqui sublinhar que as organizações de juventude nazi e fascista foram 

um paradigma para os vanguardistas portugueses. A troca de delegações foi uma 

constante e o Ministro da Alemanha e o representante do Partido Nazi em Lisboa, 

Wilhelm Berner, estiveram em São Carlos, quando o movimento foi oficialmente 
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apresentado76. Aqui puderam assistir ao discurso de Salazar no qual se referiu ao 

comunismo como “a grande heresia da nossa idade”77. Num documento alemão 

realçava-se mesmo o facto de, no evento de criação da organização, apenas terem estado 

presentes dois diplomatas estrangeiros, o italiano e o alemão, o que fazia adivinhar a 

intenção de estreitar a ligação ideológica entre o Portugal de Salazar e o Nacional-

Socialismo alemão. Os alemães encaravam o aparecimento da A.E.V. com esperança, 

garantindo que era constituída por indivíduos convertidos do Nacional-Sindicalismo78. 

Até à sua extinção, em 1936, Wilhelm Berner foi um verdadeiro doutrinador da A.E.V. 

e propagandista da Alemanha nazi, utilizando como veículo a revista Avante!79. Para 

além dos textos de Berner, vão surgindo nesta revista artigos anónimos sobre a 

juventude alemã80 e em todos os números se incluía uma pequena informação sobre a 

Alemanha. 

A doutrinação nazi feita através destes textos era, depois, reforçada por meio de 

outras atividades, como a exibição de filmes/documentários na Legação ou no Grémio 

Luso-Alemão, para os quais os vanguardistas eram também convidados. Estes filmes 

ajudavam a consolidar os conhecimentos sobre a juventude alemã adquiridos em 

jornais, livros e revistas, fazendo aumentar ainda mais a admiração nutrida pelo 

nazismo81. Nas páginas do Avante! divulgaram-se ainda os cursos de língua e cultura 

alemã organizados pelo Grémio Luso-Alemão82, bem como outros eventos 

protagonizados pelas instituições nazis em Portugal, nos quais os responsáveis 

portugueses faziam questão de marcar presença. Estas instituições procuravam atuar 

sobre a camada mais jovem da população portuguesa, em especial sobre os estudantes 

dos liceus. Logo em 1934, no dia 2 de Março, na presença do encarregado de negócios 

alemão, o Conde du Moulin, e de várias personalidades portuguesas e alemãs, Berner 
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proferiu uma conferência no Liceu Pedro Nunes83, onde regressou, dias depois, a 16 de 

Março, para falar sobre o Romantismo Alemão84.  

As ações de demonstração de simpatia e interesse pelo Estado Novo português 

assumiram diversas formas, como a organização de conferências, de números especiais 

de revistas, de artigos de imprensa ou até de livros, nos quais Salazar e o seu Estado 

Novo eram profundamente elogiados. Em Junho de 1934, por exemplo, teve lugar a 

inauguração de uma exposição intitulada “Portugal visto por nós”, organizada pela 

Deutsche Angestelltenschaft, e na qual estiveram presentes o Ministro da Alemanha, o 

diretor da Escola Alemã, Paul Müller, o secretário do Grémio Luso-Alemão ou, entre 

outros, Wilhelm Berner85. Meses antes, em Abril, o Avante! citava um artigo da 

Deutsche Allgemeine Zeitung, no qual se fazia alusão às boas relações entre a Nova 

Alemanha e o Portugal Novo e se sublinhava a necessidade de os alemães 

acompanharem o seu desenvolvimento86. Importa-nos aqui compreender, por isso, por 

que motivo necessitavam acompanhar essa evolução? E, para além disso, qual a 

estratégia usada para alcançar esse objetivo?  

Um dos meios utilizados foi a troca de delegações. Os dirigentes de organizações 

nazis, como a Kraft durch Freude (KdF) ou a Hitlerjugend, visitaram, frequentemente, 

Portugal87. Por outro lado, as viagens de dirigentes portugueses ao Reich eram também 

muito comuns. No início de Agosto de 1934, o Ministério da Propaganda sugeriu ao 

Auswärtiges Amt que convidasse o líder da A.E.V., Ernesto da Silva, para visitar a 

Alemanha e participar no Reichsparteitag, fornecendo-lhe uma visão “verídica” sobre a 

Nova Alemanha88. O convite para visitar a Alemanha foi, depois, bem recebido e a 

própria Legação demonstrou um grande entusiasmo relativamente ao intercâmbio. A 

Legação garantia mesmo que a A.E.V. era um movimento de juventude promissor, cuja 

importância aumentava de dia para dia, tendo conseguido colocar ao lado do regime a 

maior parte dos nacionais-sindicalistas. Ernesto da Silva e dez dos membros da 

organização haviam já sido convidados a visitar Itália durante catorze dias. Perante isto, 

Freytag considerava especialmente importante convidá-los a visitar a Alemanha, onde 
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teriam oportunidade de formular a sua própria visão sobre o movimento da juventude e 

as organizações do Partido Nazi. Esta era, no fundo, uma forma de não deixar a A.E.V. 

à mercê exclusiva da propaganda italiana89. A Alemanha, à semelhança de Itália, 

transformou-se num centro que procurava irradiar a sua hegemonia por toda a Europa, 

influenciando política e ideologicamente os outros países. A Juventude Hitleriana, que 

inspirou e apoiou organizações de juventude em toda a Europa, não ficou indiferente 

face à organização congénere portuguesa. 

Conquanto Freytag acreditasse que aquela organização tinha futuro, a verdade é 

que rapidamente surgiu a necessidade de a restruturar. No início de Maio de 1935, 

Hoyningen-Huene, que havia substituído Freytag, transmitiu esta informação ao 

Auswärtiges Amt. A A.E.V., antes da competência do Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN), deveria ser subordinada ao Ministério da Instrução. Deveria, por outro 

lado, ser organizada numa base mais alargada, não académica. 

Apesar das alterações que a A.E.V. experimentou ao longo de 1935, e que iriam 

culminar na desagregação da organização e na criação da Mocidade Portuguesa, sob a 

égide do Ministério da Educação, Huene considerava muito importante manter a ligação 

dos vanguardistas com a Juventude Hitleriana. Sugeria, por isso, que dois ou três líderes 

passassem catorze dias num acampamento da Juventude Hitleriana e assistissem ao 

Reichsparteitag. Estas eram ocasiões muito importantes, que permitiam trocar ideias e 

reforçar as afinidades que uniam as duas instituições. Assim, em Maio de 1935, o líder 

do Grupo Local do Partido Nazi em Portugal sugeriu o nome de três portugueses para 

participarem no comício do partido em Nuremberga: Leite Pinto, Secretário-Geral da 

Junta de Educação Nacional, o major Frederico Vilar, que viria a ser comissário da 

Mocidade Portuguesa, e Joaquim Roque da Fonseca, diretor da Associação Comercial 

de Lisboa. A participação no Reichsparteitag de alguns portugueses foi, na verdade, 

muito incentivada pelas autoridades do Reich. Quem era convidado? E por que motivo? 

Escolhiam, obviamente, aqueles que demonstrassem uma opinião favorável e 

compreensão em relação ao III Reich. Eram, também, indivíduos que ocupavam 

posições oficiais no Estado Novo e que, por isso, representavam o regime. Os alemães 

acreditavam que, no regresso, fariam uma importante propaganda em Portugal em favor 
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da “Nova Alemanha”90. Em Agosto de 1935 Huene voltou a sugerir que fossem 

convidados Pinto de Lemos e António Almodôvar, solicitando ainda material 

informativo sobre a Hitlerjugend para ajudar a que fosse o modelo seguido pela nova 

organização portuguesa91. 

Foi, de facto, António Almodôvar que, em 1935, viajou para a Alemanha para 

estudar a forma como o governo alemão dirigia o trabalho de integração da juventude, 

por ele considerada um elemento determinante da “obra de renovação político-social do 

III Reich”92. Atuar sobre esta camada da população - os jovens - era essencial não 

apenas na Alemanha, mas também em Portugal, uma vez que seria a forma de garantir 

que, no futuro, serviriam fielmente o regime. Tratava-se, afinal, do “meio que 

assegura[va] a continuidade das revoluções e o campo de batalha de todas as correntes 

políticas e ideológicas que procura[va]m vingar as suas doutrinas e conceções de 

vida”93. Era igualmente importante para a diplomacia alemã fomentar a aproximação à 

organização de juventude portuguesa. No discurso que fez no Liceu Normal de Lisboa, 

por ocasião de mais um intercâmbio, Johannes Roth, citando as palavras de Rudolf Hess 

a propósito da importância do intercâmbio juvenil, dizia ser possível que um dos jovens 

envolvidos pudesse vir a ser, mais tarde “um dos chefes do seu povo e se recorde, 

quando homem e nas horas acerbas que podem pôr em perigo a paz entre os povos, das 

alegres e despreocupadas horas que aqui viveu em companhia de jovens camaradas das 

outras nações”94. 

Este intenso intercâmbio, no entanto, não impediu que no seio da A.E.V. fossem 

tecidas críticas ao Nacional-Socialismo. Num opúsculo da A.E.V., editado em 1934, 

apesar de se reconhecer que tanto a Alemanha, como Portugal, partilhavam 

características ideológicas e um governo nacionalista, considerava-se que não era 

motivo suficiente para que Portugal se solidarizasse com o nazismo e imitasse os seus 

“processos de governo”95. Tendo em conta a intensa propaganda que a revista Avante! 

faz à Alemanha, é curioso que surja um texto tão crítico editado pela A.E.V. Que 
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aspetos criticava? E o que terá levado o seu autor, anónimo, a tecer tais críticas? O texto 

começava por realçar a singularidade do Estado Novo português, alegadamente 

construído de acordo com o “carácter” nacional, e rejeitar influências externas, numa 

clara insubmissão face a modelos exógenos, como se pode inferir a partir deste trecho: 

Se a Itália tem Mussolini e se Alemanha tem Hitler, - Portugal Salazar. Se Itália 

tem o fascismo e a Alemanha o nazismo, Portugal tem um Estado Novo, nacional e 

forte, que não precisa de lições alheias. 

Para além disso, dois outros aspetos eram também criticados. Estas são, na 

realidade, as questões que mais contribuíram para que existisse uma forte renitência 

face ao III Reich. Tratava-se, em primeiro lugar, do receio de que a Alemanha, que 

procurava impor a todo o mundo a “superioridade da raça germânica”, partisse à 

reconquista de um império colonial à custa das colónias de outros países, como 

Portugal. Assim, dizia-se nesse texto que seria um erro apoiar e reproduzir os métodos 

utilizados pelos nazis, apenas por aquele país ser antissocialista e antiliberal, 

conduzindo inexoravelmente Portugal à “órbita de influência germânica no mundo”. 

O outro aspeto criticado, desta vez no próprio Avante!, dizia respeito ao conflito 

entre as doutrinas católicas e as doutrinas racistas nazis. Aos vanguardistas portugueses, 

católicos, não agradava o paganismo e a forma como o regime nazi hostilizava a Igreja. 

É que ao conhecimento dos portugueses, e apesar da censura, chegaram notícias sobre 

as prisões de padres e a dissolução de organizações católicas. Naquele artigo, por 

exemplo, elogiava-se mesmo a forma como a Igreja na Alemanha resistia e se opunha à 

lei da esterilização96. Como explicar então estas críticas? Em nossa opinião, elas são um 

indício claro de que não existiu uma opinião consensual sobre a Alemanha e sobre os 

benefícios que a importação do modelo nazi traria para Portugal. Entre determinados 

sectores da elite do regime persistiram sempre fortes reticências relativamente ao 

nazismo. Muitos continuaram a preferir a influência do fascismo italiano, por o 

considerarem mais adequado a um suposto “carácter” latino e cristão português. E, 

como veremos adiante, a própria Igreja católica portuguesa opôs-se, com veemência, ao 

intercâmbio juvenil com a Alemanha nazi.  

Contudo, apesar das vozes críticas, continuou a predominar o relacionamento com 

a Alemanha, como se pode verificar no Avante!. Aliás, o próprio Roth garantia à 

Legação, em Novembro de 1935, que o interesse pela Nova Alemanha havia crescido 
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em Portugal nos últimos tempos e que, quase diariamente, surgiam pedidos de 

informações, oriundos dos círculos intelectuais, sobre a Juventude Hitleriana, a Ajuda 

de Inverno (Winterhilfe), o Socorro Popular (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, 

NSV) ou a Força pela Alegria (Kraft durch Freude, KdF)97.  

Ao longo do tempo, o movimento vanguardista português foi perdendo a sua 

dinâmica. Quando Salazar já não precisava dele, deixou de contar com o apoio tácito do 

regime e o movimento acabou por definhar. Ao substituir Oliveira e Silva por António 

Almodôvar, o Ministério da Instrução estendeu, como queria, a sua ação e chamou a si o 

controlo de uma organização que nascera umbilicalmente ligada ao SPN98. O seu tempo 

de vida foi demasiado curto e a A.E.V. não passou, como afirmou Homem Cristo, de 

um “esboço”, modesto, das “organizações mais ou menos desportivas, mais ou menos 

políticas, mais ou menos militares da juventude” criadas em Itália e na Alemanha99. Um 

modelo mais aperfeiçoado de organização haveria de surgir apenas em 1936, no seio do 

Ministério da Educação100. Nos últimos números do Avante! verificavam-se já apelos 

nesse sentido: 

Urge trabalhar para que surja em breve o dia em que a nossa juventude – dentro 

do nosso temperamento de latinos e em face dos nossos processos de educação – 

comece a ser preparada de forma a garantir insofismavelmente a continuação da 

obra magnífica de resgate que ficamos a dever a alguns bons portugueses
101

. 

Tratava-se de uma pressão que partia do próprio movimento vanguardista. Essa 

pressão vinha também do Ministério da Instrução e de alguns dirigentes da União 

Nacional102. Foi, curiosamente, na sequência da viagem de António Almodôvar à 

Alemanha que se decidiu a criação de uma nova organização sob a égide do Ministério 

da Instrução, perante o declínio e morte da A.E.V. Das impressões colhidas no Reich, 
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Almodôvar ressaltava, sobretudo, a forma como os alemães atuavam ao nível da 

preparação física e da “formação político-social”103. A primeira garantia, por um lado, 

uma espécie de preparação técnica pré-militar através da prática do desporto, das 

marchas, da prática do voo sem motor ou da utilização de armas. A segunda assegurava, 

por outro lado, uma “formação nacionalista”, através de palestras e das leituras que 

deveriam ser, obviamente, orientadas. Por fim, esta era ainda uma das formas de 

garantir o “revigoramento da raça” através das excursões, dos acampamentos, da prática 

do desporto e, em suma, da vida ao ar livre. 
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AS VIAGENS DA KRAFT DURCH FREUDE A PORTUGAL 

Para além do intercâmbio juvenil, as viagens dos navios da KdF a Lisboa e à 

Madeira constituíram um elemento determinante da propaganda nazi, como demonstrou 

Mário Matos104. Aliás, a organização foi um instrumento importantíssimo da própria 

política externa nazi.  

A organização “Força pela Alegria” foi criada em 1933. Subsidiária da DAF, 

aspirava a ligar as atividades laborais e os tempos livres, organizando as atividades pós-

laborais dos trabalhadores. O regime não queria deixar fora do seu controle qualquer 

esfera de atividade individual, nem mesmo o ócio. Foi na sequência da viagem a Itália, 

onde Robert Ley visitou a Dopolavoro em 1932, que o líder da DAF propôs a criação de 

uma organização semelhante na Alemanha. Os alemães não queriam, no entanto, uma 

organização que se ocupasse apenas do lazer. O modelo italiano era, por isso, limitado. 

Pretendiam que o lazer e o trabalho estivessem ligados, esbatendo a linha de separação 

entre público e privado, entre local de trabalho e o lar, entre tempo livre e trabalho. 

Também não pretendiam excluir os patrões, mas sim reuni-los numa mesma 

organização, libertando os locais de trabalho da luta de classes105. 

A KdF não se dedicou apenas à promoção do turismo, e muito menos à 

organização de cruzeiros. Promoveu diversas atividades culturais, educativas e até 

mesmo físicas. Organizava excursões, construiu uma estância no Báltico, espaços 

verdes, cantinas, centros de educação de adultos, escolas de música. Comprava bilhetes 

para espetáculos e distribuía-os, organizava exposições e concertos em fábricas, teatros 

ao ar livre em pequenas cidades e aldeias. Despertou, por isso, uma enorme admiração 

fora das fronteiras do Reich e tornou-se num modelo para outros países.  

Os seus objetivos propagandísticos não se limitavam ao interior da Alemanha, 

onde procuravam demonstrar as diferenças abismais entre a República de Weimar e o 

período subsequente à subida ao poder de Hitler. Os seus objetivos passavam também 
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pelo estrangeiro. Como sublinha Baranowski, o facto de a KdF surgir numa altura em 

que a Alemanha abandonou as negociações para o desarmamento, que decorreram em 

Genebra, não é coincidência106. Ao demonstrar no estrangeiro os alegados intuitos 

pacifistas do Reich, esta organização contribuía, também, para convencer os outros 

países que a Alemanha apenas desejava a paz e que as suas reivindicações, contra o 

Tratado de Versalhes, eram justas. As aparatosas viagens ajudavam a quebrar o 

isolamento internacional a que estava votada e a provar que o nível de vida dos alemães 

havia melhorado significativamente. A KdF apostou também na sua própria promoção, 

convidando estrangeiros a viajarem a bordo dos seus navios ou pelo Reich e 

participarem nas suas convenções anuais. Em 1936 criou mesmo uma Agência Central 

Internacional Alegria e Trabalho (Internationale Zentralbüro Freude und Arbeit) com o 

intuito de garantir a supremacia alemã neste domínio. 

Na Primavera de 1935, por acordo com o governo de Salazar, a KdF pôde 

expandir os seus cruzeiros até Portugal107, nomeadamente a Lisboa e à Madeira108. De 

acordo com Hoyningen-Huene, até ao início da guerra, mais de 40 000 alemães terão 

passado por Lisboa, conscientes de que tinham uma tarefa a cumprir em Portugal109. As 

visitas eram cuidadosamente preparadas e tinham, graças a isso, um forte impacto na 

pacata e retrógrada capital portuguesa. A encenação incluía fogo-de-artifício ou o 

disparar de morteiros “que, explodindo, desfraldavam bandeiras portuguesas e 

alemãs”110. Do outro lado, nos navios, a banda de bordo tocava “A Portuguesa” e 

“Deutschland über alles”, “entre entusiásticas saudações”111. Quando os navios 

atracavam, os visitantes alemães tinham à sua espera, no cais, grande parte da colónia 

alemã e conhecidas personalidades portuguesas, especialmente representantes oficiais 

de organizações como a MP, a FNAT ou o SPN. António de Meneses, Quintino da 

Costa ou Higino de Queiroz eram alguns dos habitués e ajudavam a criar uma aura de 

solidariedade entre os dois regimes. A eles juntavam-se, naturalmente, o Ministro 

alemão e o chefe do Partido Nazi em Lisboa. Na Legação, Huene oferecia, depois, 

receções a alguns dos visitantes e a outros convidados, entre os quais se encontravam 
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diversos “amigos” portugueses112. Estas receções eram eventos marcantes para a 

sociedade lisboeta de então, e o seu impacto era, depois, ampliado pela própria imprensa 

nacional, que noticiava, em lugar de destaque, essas visitas. Estas eram ocasiões 

perfeitas para se estabelecerem contactos pessoais, como atesta o relatório do bolseiro 

Maximiano Alves113.  

Os alemães que viajavam a bordo dos navios tinham também a oportunidade de 

visitar a capital portuguesa e os seus arrabaldes. Chegaram a ir a Setúbal onde, a convite 

da firma Viegas & Lopes, 80 excursionistas visitaram a fábrica de sardinhas, sendo 

recebidos com mesas em forma de cruz suásticas e com os retratos de Hitler e de 

Salazar, lado a lado, na parede114. Estas visitas chegaram a dar origem a filmes sobre 

Portugal, que eram depois exibidos na Alemanha, ou a livros nos quais se descreve 

pormenorizadamente, por vezes criticamente, os locais por onde passaram e as pessoas 

com as quais se cruzaram115. São testemunhos muito interessantes, que Matos analisou 

em detalhe116. Neles é levantada, frequentemente, a questão do exotismo de Portugal e 

dos portugueses, da pobreza e, como não poderia deixar de ser, a questão racial117. 

Através das viagens a países “exóticos”, os alemães conseguiam transmitir ainda mais 

facilmente a sua ideologia racial. Nesses locais os excursionistas poderiam ver, in loco, 

as diferenças raciais entre alemães e os povos do Mediterrâneo e convencerem-se da 

suposta superioridade dos alemães. Observando as condições de vida das populações 

locais, podiam ainda comprovar o melhoramento das condições de vida dos alemães que 

o Reich promovera118. 

Apesar de tudo, as obras eram, por norma, laudatórias, dando continuidade a toda 

a encenação, desta vez através de artigos e até de livros publicados na Alemanha e que a 

Legação enviava, depois, para Portugal. Foi, a título de exemplo, o caso do livro Volk zu 
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Schiff, de Jakob Schaffner, no qual se descreve a visita a Lisboa e à Madeira119. Para 

Huene, este livro era uma pedra importante do edifício das relações luso-alemãs. Para o 

diplomata, as visitas a Lisboa eram um meio de propaganda muito eficaz já que 

proporcionavam uma onda de simpatia pela Alemanha120 e permitiam duplicar o 

público-alvo da propaganda alemã, que se destinava, preferencialmente, às elites. Estas 

visitas davam uma enorme projeção à Alemanha, que se apresentava, festivamente, às 

massas. 

Portugal também se importava pela imagem que os alemães colhiam da capital e 

do próprio regime. A propósito desta preocupação, vale a pena reproduzir aqui um 

trecho do Diário de Notícias:  

Nestes últimos dias, em que Lisboa andou cheia de turistas alemães, abundavam 

em volta os miúdos - e também os graúdos - importunos e pedinchões. Utilizava 

esta malta, no seu assédio aos visitantes, dois processos vergonhosos: ou a simples 

solicitação da moeda com afincos de carraça, ou o gesto de saudação, como 

elemento de lisonja, para cair em graças de cigarros ou dinheiros. Por outras 

palavras: praticavam a mendicidade, e aos estrangeiros davam tristíssima ideia do 

nosso País (...) Não devem os seus mentores ignorar que onde haja moscas, ou 

mendigos, o turismo é uma santíssima léria. Suprimir umas e outros é profilaxia 

necessária (...) Consentir miudagem e graudagem dessa, a fervilhar com 

impertinência ao derredor de estrangeiros que vêm aqui, para ser deleitados e não 

incomodados, afigura-se-nos vergonha inadmissível e atitude anti-turística.
 121

  

Mas nem todos os jornalistas se mostraram impressionados com estas visitas. 

Surgiram também, ainda que em minoria, alguns artigos críticos, que consideravam que 

estas viagens eram uma forma de “exibicionismo pangermânico”, que tinha como 

objetivo fazer propaganda à ideologia nacional-socialista em Portugal122.  

Na verdade, as encenações destas viagens, tanto das viagens em si como das 

próprias receções nos portos de destino, tinham um significado muito importante para a 

propaganda alemã por aliarem dois aspetos centrais: a propaganda cultural à propaganda 

social. Respondiam, no fundo, a uma missão que tinha vários objetivos. Em primeiro 

lugar, davam a oportunidade a alguns - poucos! - alemães de conhecerem outros países, 

onde eram devidamente doutrinados123. Eram, por outro lado, um poderoso instrumento 

de propaganda. Huene procurava convencer Berlim que estas visitas constituíram um 
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estrondoso êxito, uma vez que a imprensa lhes dava um enorme destaque, ajudando a 

difundir uma determinada imagem do III Reich, funcionando como prova da existência 

de uma alegada sociedade “sem classes”124, réplicas dos “princípios da política social” 

do regime nazi, como afirmava o Diário da Manhã125. Para Huene, eles eram “um 

testemunho vivo da nova ética social do Terceiro Reich” e constituíam “uma 

propaganda em prol da Alemanha que não poderá ser feita de forma tão eficaz através 

das palavras”126. O regime aproveitava para enviar a bordo representantes que se 

encarregavam de transmitir essas ideias. No domínio da política externa, estes navios, 

conhecidos por “Frota da Paz”, queriam ainda convencer os outros países dos seus 

objetivos pacifistas127. 

Com esse intuito, os jornalistas portugueses foram também recebidos nos navios, 

onde os representantes alemães lhes davam a conhecer os números e o próprio 

funcionamento da KdF, das suas secções, o seu papel na promoção da cultura e do 

desporto através da construção de campos e de outras infraestruturas. E a imprensa e os 

dirigentes portugueses, depois, reproduziam estas informações. Os artigos ressaltavam o 

facto de o trabalho feito pela KdF contribuir para melhorar as condições de vida dos 

operários alemães, apresentando-a ainda como uma organização que trabalhava em prol 

da paz. O número de trabalhadores alemães que participavam nas viagens impressionou-

os também. Essas informações, que os jornalistas ouviam diretamente dos dirigentes 

alemães, eram depois plasmadas nos jornais portugueses, difundindo a mensagem entre 

os seus leitores. O próprio António de Meneses128, do SPN, não perdia uma ocasião para 

elogiar a organização alemã que, em sua opinião, tinha por objetivo “a elevação do nível 

cultural das massas operárias”. Para o dirigente português não existia outra organização 

de “propaganda social” com uma obra tão abrangente e “completa”, que oferecesse aos 

“operários”, o “restauro físico e espiritual” a par de “uma educação profissional 

complementar”129. 
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Outro objetivo destas viagens dizia respeito à inculcação de valores e da ideologia 

nazi entre os alemães que viviam em Portugal, já que a colónia alemã era convidada a 

participar nas festividades realizadas nos navios, como foi o caso, por exemplo, do 

feriado Nacional do Povo Alemão, comemorado a bordo do “Robert Ley”130. Estas eram 

ocasiões perfeitas para reunir os alemães que viviam no país. Nessa altura, os dirigentes 

nazis, vindos do Reich, aproveitavam para discursar perante os seus compatriotas sobre 

a ideologia e as concretizações práticas do regime, recriando no estrangeiro a sua 

“Volksgemeinschaft”131. A partir de 1936, a pedido de Bodo Lafferentz e através de um 

acordo entre Ley e Himmler, as viagens passaram a ser vigiadas por agentes da Gestapo 

e do SD, que controlavam a existência de oposicionistas entre os excursionistas e os 

possíveis contactos que pudessem estabelecer com agentes estrangeiros ou exilados 

políticos132. 

Para além do aparato exibicionista que estas visitas tiveram, a chegada destes 

navios e a propaganda inculcada junto dos dirigentes e da imprensa portuguesa tiveram 

ainda outras consequências, de cariz institucional. Os documentos alemães apontam 

para o facto de a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho ter sido criada à 

imagem da KdF, na sequência das visitas a Portugal dos seus navios e dos seus 

dirigentes. Como demonstrou José Carlos Valente, Salazar e os seus colaboradores 

acompanharam de perto o desenvolvimento da Dopolavoro, em Itália, e da Kraft durch 

Freude, embora, oficialmente, preconizassem algo original para Portugal133. Pedro 

Teotónio Pereira, então Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social, 

estabeleceu contactos com Robert Ley, logo em Junho de 1933, por ocasião da 

Conferência Internacional do Trabalho, em Genf, que ficou famosa pelos incidentes 

ocorridos com a delegação alemã134, e que Teotónio Pereira transmitiu a Salazar135. 

Valente defende, por isso, que estas influências se repercutiram na criação da FNAT136. 

Aliás, o próprio nome - Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho - é uma 
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adaptação da designação oficial da organização alemã, Kraft durch Freude, isto é, 

Força pela Alegria. 

Os dirigentes alemães não se cansaram de elogiar a existência, em Portugal, de 

uma organização com os mesmos fins, que trabalhava, afinal, na mesma esfera de ação 

e que colaborava estreitamente com a KdF137. Desde o seu aparecimento, em 1935, a 

FNAT manteve, de facto, um contacto direto com a Alemanha nazi, sendo ainda 

considerada um dos membros mais ativos e interessados da Agência Central 

Internacional Alegria e Trabalho138.  

Nos documentos oficiais a FNAT é sempre apresentada como uma 

“Schwesterorganization” da KdF139, tendo participado ativamente nas receções 

organizadas pelos alemães através da presença de destacadas figuras ou do envio de 

grupos para atuarem nas atividades da KdF realizadas em Portugal e na Alemanha. É 

que os portugueses foram também convidados a viajar até à Alemanha para 

participarem, por exemplo, em congressos de forma a conhecerem de perto as 

instituições alemãs. O Diário da Manhã chegou a referir-se a este relacionamento 

afirmando ser uma manifestação da amizade entre os dois países, “nascida das mesmas 

raízes - a firme vontade de ordem, disciplina e construção - e unidos no mesmo fim: luta 

sem tréguas contra as forças da desordem e da destruição”140. 

Devido a este intenso intercâmbio, a recusa, por parte de Portugal, de enviar uma 

delegação ao Congresso de Hamburgo de 1938141 desagradou à Legação Alemã, que 

procurou obter uma explicação. Huene mostrou a nota verbal recebida do MNE142 a 

Cordeiro Ramos143 e encontrou-se, depois, com Teixeira de Sampaio144. Perante esta 

pressão, Portugal acabou por ceder e o MNE comunicou que a FNAT se faria 

representar por Higino de Queiroz, anulando, assim, a decisão anterior. Como o próprio 

Huene reconheceu, o sucesso que estas viagens tiveram não teria sido possível se não 

estivessem no governo português indivíduos que tinham os mesmos objetivos145. No 
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Verão de 1939 estiveram em Hamburgo, no Congresso da Força pela Alegria o rancho 

folclórico da FNAT146 e o Secretário-Geral do Instituto Nacional do Trabalho147. E até 

mesmo depois de a guerra ter deflagrado, alguns dirigentes alemães da KdF 

continuaram a visitar Portugal. Foi o caso de Claus Selzner, que em 1940 proferiu uma 

conferência no Grémio Luso-Alemão148. É claro que o deflagrar da guerra deixou os 

diplomatas alemães na expectativa sobre o futuro do relacionamento entre os dois 

países, pelo que uma das preocupações que os assolou constantemente foi a 

permanência, ou não, das pessoas da confiança da Legação à frente das principais 

organizações do regime, já que isso ajudaria a assegurar a continuidade dos 

intercâmbios.  

A colónia alemã funcionou, também, como um importante elemento agregador no 

relacionamento com a FNAT, que chegou a receber alunos da escola alemã na sua 

colónia de férias. Ainda no Verão de 1942, Higino de Queiroz garantia a Huene que 

esperava manter, e se possível ampliar, este intercâmbio nos anos seguintes, “com 

grande proveito para o maior estreitamento das fraternais relações entre a Grande 

Alemanha e Portugal”149. 

Tanto as visitas dos navios como o intercâmbio juvenil foram coordenados em 

Portugal pelo Ministro Hoyningen-Huene e não tiveram a interferência do Grupo Local 

do Partido Nazi. Huene assumiu, afinal, a direção política durante estas visitas, 

aproveitando, em nossa opinião, para se impor face às outras autoridades alemãs. Huene 

procurou sempre manter todos os aspetos da representação diplomática alemã fora do 

controle do NSDAP e, por isso mesmo, nunca foi bem visto por Bohle e pela sua AO, 

que, na verdade, se esforçava por difundir a imagem de que os representantes do AA no 

estrangeiro eram demasiado fracos e até prejudiciais para o próprio Reich150. Por 

ocasião da vinda do navio da KdF Wilhelm Gustloff, teve lugar a bordo uma receção 

para o corpo diplomático, na qual estiveram presentes o Núncio Apostólico, o 

embaixador inglês e o enviado francês, com as respetivas esposas. Isto apenas foi 
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possível por não ter participado nesta receção o representante do partido em Portugal, 

que à mesma hora realizava um passeio pela serra de Sintra com alguns dos 

excursionistas. 
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1936, O ANO DA ECLOSÃO DA GUERRA CIVIL DE ESPANHA.  

Durante o ano de 1936 a política interna portuguesa foi muito condicionada pelos 

acontecimentos na vizinha Espanha, que levaram Salazar a tomar medidas para evitar 

que o comunismo atravessasse a fronteira. Entre essas medidas contou-se o 

rearmamento do exército português, que era velho e desadequado, e a assunção da pasta 

da Guerra pelo Presidente do Conselho. Num relatório enviado à Wilhelmstrasse, Huene 

dizia que, depois da eclosão da Guerra Civil em Espanha, Salazar teve de optar entre 

dois caminhos151. Ou seguia uma política que defendesse, ativamente, o país do 

comunismo, ou mantinha-se fora do conflito e deixava nas mãos da Inglaterra a sua 

existência. Sabendo que a vitória dos comunistas em Espanha poria em perigo o seu 

próprio regime, e sem que a Inglaterra assumisse uma posição clara, Salazar decidiu 

apoiar o “governo nacionalista espanhol”. E, mesmo perante os protestos da Inglaterra, 

Salazar terá esclarecido “corajosamente” que não reconhecia legitimidade ao governo 

espanhol, considerando-o antes o portador da ideologia comunista. Nesta altura, a rádio 

e a imprensa portuguesas terão sido colocadas ao serviço da luta contra o comunismo e 

do lado do General Franco, como afirmou o diplomata. Para além do rearmamento, a 

situação em Espanha terá levado, segundo Huene, à mobilização das “forças espirituais” 

contra o comunismo, organizando-se grandes demonstrações e criando-se a Legião 

Portuguesa segundo o modelo alemão e italiano. 

A eclosão da guerra conduziu, nas palavras de Fernando Rosas, ao período de 

“fascistização” do regime português. E até a política externa portuguesa foi, e muito, 

condicionada pelos acontecimentos em Espanha. As relações com a “Aliada” Inglaterra 

foram as primeiras a ressentirem-se da linha de rumo seguida por Salazar. O Estado 

Novo dependia da Inglaterra para assegurar a sobrevivência do seu império colonial e 

da própria economia do país152. Ora, com a eclosão da guerra, a conjuntura alterou-se 

profundamente. Depois de se sentir ameaçado no próprio continente europeu, pela 

vizinha Espanha, onde o comunismo poderia alastrar-se, e sem ter a garantia da 

Inglaterra, Portugal teve de reconhecer que a Alemanha, apesar de distante, era um 

aliado importantíssimo na luta contra o “perigo vermelho”. A intensificação das 

relações com a Alemanha terá também beneficiado da deterioração das relações com a 

França, já que a chegada ao poder de uma Frente Popular e a posição francesa perante o 
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conflito espanhol tiveram consequências negativas nas relações entre ambos os 

países153. 

O próprio comportamento da imprensa face à Alemanha mudou. Enquanto antes 

as autoridades permitiam que surgissem notícias críticas em relação à política interna e 

externa alemã, com a conjuntura da guerra no país vizinho o cerco à imprensa apertou-

se e a censura optou por uma linha de orientação que acabou por beneficiar a Alemanha, 

que, segundo os seus diplomatas em Lisboa, era agora encarada como um país amigo. A 

censura facilitou, por exemplo, a inclusão de notícias difundidas pela DNB nos 

principais jornais, o que deu à Alemanha uma margem de manobra maior para 

influenciar a opinião pública. De acordo com Huene, esta mudança era também visível 

nas conversas de todos os portugueses, independentemente da sua origem social, que 

pareciam estar cada vez mais atentos à crescente influência exercida pelo Reich no 

mundo e deslumbrados com as “criações” do regime nazi154. Também as instituições do 

regime ultrapassaram algum pudor inicial, estabelecendo intensos contactos com 

dirigentes nazis por intermédio da Legação. O próprio Ministério da Educação solicitou 

filmes de propaganda para os difundir entre a Mocidade. Este ambiente favorável 

explica, por exemplo, a participação do Ministro da Educação, de uma delegação da 

Mocidade Portuguesa e de vários representantes do governo no filme Hitlerjunge Quex 

e no filme Olimpíada de Inverno, cuja projeção, organizada pelo Grupo Local do 

NSDAP, teve lugar no cinema Odéon. Em carta ao Auswärtiges Amt, Huene garantia 

que os convidados portugueses haviam aplaudido ostensivamente no final e que o líder 

do Grupo Local fizera um discurso final, que terminou com a saudação à Alemanha e a 

Portugal. O diplomata regozijava-se, por isso, pelo facto de antes o governo português 

ter receio da propaganda nacional-socialista e de, naquele momento, o próprio Ministro 

da Educação permitir que o filme fosse exibido em vários liceus155. 

Esta “compreensão” terá sido também fomentada pela intensificação da 

propaganda alemã em Portugal. Essa propaganda continuou a apostar nas visitas 

recíprocas. Os navios da KdF terão trazido a Portugal, naquele ano, cerca de 8000 

alemães. Em 1936, Veiga Simões remeteu ao MNE uma carta da KdF na qual se 

expressava o desejo da organização alemã realizar quatro viagens, na Primavera, a 
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Lisboa e à Madeira156. O diplomata português informava ainda que Ley convidara 

Göring e “todos os seus companheiros componentes da antiga esquadrilha de aviação da 

Grande Guerra – “von Richthofen” – para que tomasse parte numa dessas viagens”. O 

convite fora tornado público e, para prová-lo, anexava um recorte do jornal Berliner 

Tageblatt. Para o diplomata, a viagem de Goering a Portugal obrigaria o governo a 

recebê-lo oficialmente, o que, em sua opinião, não era desejado pelo regime português, 

embora fosse pelos alemães. Apesar de a visita não se ter concretizado, só entre 20 e 21 

de Março de 1936, Lisboa voltou a ser visitada pelos navios da KdF, que trouxeram à 

capital cerca de 4000 visitantes. A Alemanha temia que, nesta ocasião, os seus viajantes 

não fossem tão bem recebidos devido ao impacto da ocupação do Reno na imprensa 

portuguesa. O próprio governo português vira-se forçado a cancelar uma receção oficial 

que teria lugar num dos teatros de Lisboa. No entanto, a imprensa acabou por expressar 

uma opinião favorável e a chegada dos navios voltou a encher os jornais portugueses de 

imagens e artigos sobre a KdF, que noticiavam o comportamento dos próprios lisboetas 

perante a chegada de milhares de alemães, que o Jornal de Comércio e das Colónias 

garantia serem “operários alemães”157. E a KdF não poupou elogios à forma como os 

excursionistas foram recebidos: 

o acolhimento extraordinariamente amigável, cordial e positivo que o Governo e a 

população do País de V. Exa. nos dispensaram reforça a nossa convicção de que a 

repetição destas excursões está no interesse dos dois países e que as boas relações 

entre Portugal e a Alemanha se intensificam, cada vez mais e sempre. Foi para nós 

motivo de grande contentamento que a seguir ao Congresso Nacional do Partido 

em Nuremberga, durante a viagem à Noruega, pudéssemos saudar a bordo do 

vapor “Columbus”, a par de importantes representantes do Governo de Espanha e 

outras altas personalidades espanholas, os Srs. Tenente Carvalho Nunes, ajudante 

do Chefe do Estado Português, Dr. Menezes, Secretário no Ministério Português 

de Propaganda e outros, e que o Sr. Ley tenha tido vasta oportunidade de 

consolidar as relações pessoalmente encetadas em Lisboa
158

. 

Verificou-se, também, uma intensa presença de navios de guerra alemães nos 

portos portugueses, que eram encarados pela Alemanha como um sinal de amizade, e da 

visita do líder da Mocidade Portuguesa a Hamburgo, no Verão. Naquele ano, Portugal 

enviou também, como veremos, uma seleção e delegados da Mocidade aos Jogos 

Olímpicos de Berlim. A 29 de Junho foi finalmente assinado o acordo de Liquidação do 

Passado, que pôs fim às negociações que se arrastavam há vários anos. No plano 

cultural, as relações entre os dois países tiveram uma atenção especial, já que dois 

                                                           
156

 AHDMNE, GSG 6, pasta 1, 18.01.1936. 
157

 Jornal de Comércio e das Colónias 21.3, “4000 operários alemães a caminho da Madeira”. 
158

 AHDMNE, GSG 6, pasta 1, 18.01.1936. 



144 
 

portugueses, Gustavo Cordeiro Ramos e Luís Cabral de Moncada, foram reconhecidos 

com o doutoramento honoris causa pela Universidade de Heidelberg. Estas eram, 

naturalmente, ocasiões para se tecerem enormes elogios a ambos os regimes. A 

imprensa alemã aproveitou para publicar uma notícia na qual louvava o papel de 

Portugal enquanto pilar da cultura ocidental e de baluarte, ao lado da Alemanha e da 

Itália, contra o comunismo159.  

No entanto, algumas questões continuavam a preocupar Hoyningen-Huene. Tal 

como a Alemanha, também a Itália tirou partido da conjuntura da Guerra Civil 

espanhola, beneficiando ainda do facto de ser um país latino. Até o próprio Salazar 

considerava Mussolini “mais prudente, mais latino”160. Por outro lado, a reforma 

promovida pelo Ministro da Educação, António Carneiro Pacheco, veio prejudicar o 

ensino da língua alemã, obrigando o diplomata a exercer pressão para que o seu ensino 

se tornasse obrigatório nas escolas portuguesas. Outro problema que as relações luso-

alemãs enfrentavam dizia respeito à questão colonial e ao medo de que as colónias 

portuguesas voltassem, uma vez mais, a servir de objeto de compensação. Isto mantinha 

viva a desconfiança face à Alemanha e, no final do verão de 1936, esse medo degenerou 

numa verdadeira psicose, que foi usada, de acordo com Huene, com habilidade por parte 

do governo para fazer uma enérgica declaração sobre a indivisibilidade do Império 

Português161. 
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O RECONHECIMENTO DO PAPEL DE CABRAL DE MONCADA
162

 E CORDEIRO 

RAMOS 

Por ocasião do seu 550º aniversário, a Universidade de Heidelberg decidiu 

homenagear várias personalidades. Uma vez que iam distinguir dois ou três espanhóis, a 

Universidade enviou ao Auswärtiges Amt um ofício no qual sugeria o nome de um 

português, Luís Cabral de Moncada, pedindo àquele ministério que expressasse a sua 

posição acerca da escolha163. Para além de Moncada, entre as personalidades que a 

Universidade de Heidelberg decidiu homenagear, encontravam-se o Ministro da Justiça 

e da Educação da Argentina, Ramos S. Castillo, o antigo Primeiro-Ministro da 

República da China, Wang Wei, o empresário Henry K. Janssen, um importante 

financiador da Carl Schurz Foundation que, numa entrevista, elogiara o bom trabalho 

que Hitler estava a desenvolver na Alemanha. Foram ainda indicados Balint Homan, 

Ministro da Educação húngaro, Ismet Inönü, Primeiro-Ministro turco, ou Otto von 

Franges, professor de Agronomia na Universidade de Zagreb164.  

O representante diplomático alemão em Lisboa, Hoyningen-Huene, interpelado 

pelo ministério, considerava que o homenageado deveria ser Gustavo Cordeiro Ramos, 

argumentando que, para além de Presidente da Junta Nacional de Educação, havia sido 

Ministro da Instrução e era conhecido pelos méritos excecionais na difusão da cultura 

alemã em Portugal165. Quando teve conhecimento da decisão da Universidade, Huene 

telegrafou para Heidelberg, pedindo ao reitor que reconsiderasse e que, a par de 

Moncada, reconhecesse Cordeiro Ramos, que fora proposto por Huene por intermédio 

do Auswärtiges Amt
 166. A notícia de que Cordeiro Ramos não seria distinguido pela 

Universidade surpreendeu-o, como ele próprio confessou ao reitor167. É que Cordeiro 
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Ramos, ao contrário de Moncada, continuava a ser uma personalidade de grande 

importância política para o Reich e, no que dizia respeito às relações culturais luso-

alemãs, movia-se em lugares-chave para o seu incremento. Presidia, por exemplo, à 

Junta Nacional de Educação, a instituição mais importante que se ocupava das questões 

culturais em Portugal. Nesta posição tinha a oportunidade de fomentar a compreensão 

pela cultura alemã, como fez quando foi Ministro da Instrução. Para além disso, Ramos 

tinha demonstrado sempre uma grande admiração pela “Nova Alemanha”, escrevendo, 

por exemplo, o texto sobre o “Moderno Nacional-Socialismo alemão”. Portanto, Huene 

considerava que a atribuição do doutoramento honoris causa funcionaria como um 

incentivo para que continuasse este importante trabalho. O diplomata não colocava em 

causa a distinção de Moncada, como jurista, como pessoa e como amigo da Alemanha. 

Mas, depois de terminar o seu mandato no Tribunal Internacional do Sarre, onde havia 

desempenhado um papel importante em prol da Alemanha, Moncada havia regressado à 

sua posição de professor de Direito em Coimbra. 

Apesar de a Universidade considerar excessivo distinguir dois portugueses168, 

resistindo à pressão de Huene por considerar que o número de personalidades a 

reconhecer era demasiado elevado169, acabou por ceder, provavelmente graças à 

intervenção do Auswärtiges Amt. Na justificação, a Universidade aludia ao papel de 

Cordeiro Ramos enquanto promotor da educação e do ensino e, simultaneamente, como 

especialista e amigo da cultura alemã170. Cordeiro Ramos retribuiu a cortesia e, no 

discurso que proferiu na Universidade de Heidelberg, em alemão, apresentou-se como 

um amigo da “Nova Alemanha”. No texto que escreveu para o caderno de Dezembro da 

Europäische Revue discorreu também sobre a ascensão nacional de Portugal e o seu 

significado para a cultura ocidental. 
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GUSTAVO CORDEIRO RAMOS, O “NOSSO GRANDE PATRONO”171 

Gustavo Cordeiro Ramos é, naturalmente, uma figura central na nossa 

investigação, uma vez que foi um dos mais importantes elos de ligação da Alemanha 

Nacional-Socialista a Portugal. Aliás, desde cedo estabeleceu um contacto íntimo com a 

cultura alemã. Primeiro no curso de Filologia Germânica, depois no estágio que o 

Estado português o incumbiu de fazer em Leipzig e do qual resultou a reflexão sobre as 

modernas orientações no ensino da língua alemã (Die modernen Richtungen im 

deutschen neusprachlichen Unterricht)172. Este contacto continuaria no doutoramento, 

que concluiu em 1915, na Faculdade de Letras de Lisboa. Para esse fim escreveu uma 

tese sobre O Fausto de Goethe173, que haveria de provocar uma acalorada polémica com 

Sant’Anna Dionísio, que, em 1928, acusou Cordeiro Ramos, na revista A Águia, de 

plagiar a Histoire de la literature allemande de Bossert174. A celeuma que esta acusação 

provocou, levou à suspensão daquela revista, o que só pode ser explicado pela 

importância que Cordeiro Ramos já então tinha, e que o levariam a ocupar a pasta da 

Instrução Pública ao longo de quatro governos.  

À frente do Ministério da Instrução, entre Novembro de 1928 e Julho de 1929 e 

entre Janeiro de 1930 e 24 de Julho de 1933, Gustavo Cordeiro Ramos pôs em prática 

um programa que procurava disciplinar os alunos, física e moralmente, transformando-

os em fiéis servidores da Nação. Uma vez que seria de entre esses jovens que sairiam os 

futuros dirigentes da Nação, esta foi, naturalmente, uma camada sobre a qual o regime 

procurou atuar precocemente. Não é de estranhar, por isso, que do seu punho tenha 

saído um projeto pioneiro para a formação de uma organização estatal que enquadrasse 

a juventude. A sua agenda não diferiu muito da linha de rumo seguida noutros países e 

muito menos, como sublinhou Paulo Drummond Braga, do que Carneiro Pacheco 

haveria de concretizar175. Das suas mãos saíram um novo estatuto do ensino liceal e a 

reforma do ensino primário, tendo sido o responsável pela criação de escolas do 

magistério primário e pela adoção dos livros de leitura nas escolas primárias, livros 
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esses que deveriam ensinar preceitos morais que servissem de norma na vida dos 

alunos.  

Um dos aspetos centrais na atividade de Cordeiro Ramos enquanto Ministro foi a 

formação nacionalista dos jovens. Para tal, propôs a Salazar a criação de uma Liga 

Nacional da Mocidade Portuguesa176, que acabou por não se concretizar, conseguindo 

apenas instituir a Organização Escotista de Portugal. Na sua conceção educativa, os 

alunos deveriam ser formados para que fossem, no futuro, servidores exemplares da 

pátria, o que explica o facto de as “considerações de ordem geral sobre a execução dos 

programas dos cursos complementares” determinarem que a função do ensino era 

preparar os jovens para serem “cidadãos úteis à sua pátria, elementos de vida e de 

progresso”177. Ao professor caberia disciplinar a “vontade” do aluno, à semelhança, 

afinal, do próprio regime que procurava disciplinar toda a sociedade. É óbvio que nesta 

sociedade, a juventude em geral, e os alunos do liceu em particular, eram um grupo 

especialmente problemático, como sugeria o mesmo decreto: 

Dos liceus sai a maior parte dos indivíduos que hão-de constituir mais tarde o 

escol nacional; e além disso o ensino secundário abrange um período muito 

importante da existência, o período em que se criam hábitos mentais e se 

desenvolvem as qualidades de carácter, que hão-de ter influência decisiva no resto 

da vida
178

. 

A instrução moral e cívica do aluno passava pela “noção do dever”, do dever para 

com a família, “célula inicial da sociedade”, pelo respeito pelos pais e educadores, pelo 

“amor pela Pátria”179. A par da formação moral, Ramos preocupou-se com o papel da 

educação física. Este era, afinal, um elemento tão importante quanto o anterior para a 

formação de um “homem novo” português. Para tal criou no Ministério da Instrução 

Pública uma Direcção dos Serviços de Educação Física180 e aprovou o Regulamento de 

Educação Física dos liceus181. Neste Regulamento ficava bem claro que o problema da 
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educação física se inseria na necessidade de responder à “decadência manifesta da 

espécie humana”. Defendia uma educação física que não fosse prejudicial à educação 

moral e intelectual, mas sim que se adequasse às “necessidades imperiosas da vida 

moderna”, em especial à “luta cada vez maior pela existência”. 

Na qualidade de Ministro, Cordeiro Ramos procurou também promover o ensino 

do alemão. Em 1931 reintroduziu o alemão como disciplina obrigatória no planos de 

estudos dos cursos complementares (Letras e Ciências), nas 6ª e 7ª classes. Qual a 

justificação para incluir o estudo da língua alemã nos liceus? De acordo com o decreto, 

essa introdução não necessitava sequer de justificação: 

A introdução da língua alemã nos cursos liceais não necessita justificação. Trata-

se de uma língua falada por um povo laborioso, disciplinado, culto e progressivo, 

justamente admirado e respeitado pelas suas manifestações económicas, literárias 

e científicas, que, apesar do muito que tem dado ao mundo, não esgotou ainda as 

suas múltiplas possibilidades
182

.  

O alemão era entendido como um “imprescindível elemento de cultura e 

instrumento valiosíssimo de trabalho”. Para o legislador, ou melhor, para Cordeiro 

Ramos, o ideal seria alargar ainda mais o estudo do alemão, mas isso era ir longe 

demais. Curiosamente, este argumento vai voltar a ser esgrimido numa entrevista ao 

jornal A Voz, aquando da Exposição do Livro Português em Berlim. Nessa ocasião, 

Ramos fazia votos para que se intensificasse a aprendizagem do alemão em Portugal, 

que era “um instrumento absolutamente indispensável ao estudioso seja de qual for a 

sua especialidade”183. 

Em 1929, Cordeiro Ramos esteve ainda por trás da criação da Junta de Educação 

Nacional e, em 1930, da Universidade Técnica de Lisboa, instituída à imagem da 

Technische Hochschule de Munique184, como já tivemos oportunidade de referir. A 

Alemanha foi o grande paradigma inspirador de todo o programa reformador que 

procurou implementar185. Ramos demonstrou sempre uma grande proximidade com a 
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cultura alemã e com a própria ideologia nacional-socialista. Era sobejamente conhecido 

como o “amigo da cultura alemã”186 em Portugal e nunca procurou escondê-lo, 

confessando a todos o seu interesse em intensificar as relações entre os dois países. 

Aliás, ainda na década de 1970 continuava a afirmar que sobre ele pesava “a 

responsabilidade de paladino entusiasta e persistente das nossas relações”187, ainda que o 

texto laudatório de Olívio Caeiro omita este facto188. 

Mais do que interessar-se, Cordeiro Ramos empenhou-se nesta causa189, contando 

para tal com o apoio incondicional de Hoyningen-Huene190. Em 1934, pouco depois de 

deixar a pasta da Instrução Pública, escreveu Alguns aspetos sobretudo literários do 

Moderno Nacionalismo Alemão, no qual fazia a apologia do Nacional-Socialismo, por 

ele considerado a “ultima expressão do moderno socialismo alemão”191. Para Cordeiro 

Ramos, a “revolução totalitária” ocorrida na Alemanha conseguira estabelecer a unidade 

nacional dos alemães, sendo, por isso, um movimento único na história da humanidade. 

Procurou ainda provar que os alemães, ou melhor, os nazis, não eram inimigos da 

cultura e que aquele continuava a ser o povo dos poetas e pensadores (“Das Volk der 

Dichter und Denker”). No texto avançava ainda as suas próprias ideias sobre o papel da 

mocidade e sobre a importância de a conquistar para levar a cabo uma transformação 

social profunda.  

Foi também convidado a escrever um texto numa publicação organizada pelo 

Instituto Ibero-Americano de Berlim, na qual falou do interesse que os alemães sempre 

demonstraram por Portugal, atribuindo esse interesse às afinidades entre os dois 

povos192. Dada esta proximidade com a Alemanha nazi, foi, com naturalidade, o 

escolhido para encabeçar a delegação portuguesa que representou o regime na 

inauguração da Exposição do Livro Português em Berlim. E, como veremos, Cordeiro 

                                                           
186

 AHIC, 1615/6- Expansão da Língua Portuguesa na Alemanha, doc. 57. 
187

 Gustavo Cordeiro Ramos, Continuidade das relações culturais luso-germânicas, Lisboa, Academia 

das Ciências de Lisboa, 1971, p. 120. 
188

 Olívio Caeiro, “Gustavo Cordeiro Ramos, pioneiro da Germanística em Portugal”, in Rita Iriarte et al. 

(eds.), Os estudos germanísticos nos 80 anos da Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, Edições Colibri, 

1993. 
189

 AHIC, 0536/16 – Centro Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural, doc.51, 12.02.1942. 
190

 Em carta ao Ministro da Alemanha, Ramos agradeceu mesmo ao Ministro alemão “ tout l’appui que 

vous m’avez donné dans l’oeuvre de resserrement des liens culturels entre l’Allemange et le Portugal, 

cause à laquelle je me reste fidèlement attachée” (AHIC, 0536/16 – Centro Luso-Alemão de Intercâmbio 

Cultural, doc.52, 12.02.1942). 
191

 Gustavo Ramos, Alguns aspectos, sobretudo literários, do moderno nacionalismo alemão : lições 

proferidas em 11 e 13 de Abril de 1934, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1934, p. 73. 
192

 Gustavo Ramos, “Tradição Secular do Intercâmbio Germano-Luso”, in Alemania y el Mundo Ibero 

Americano, Berlim, Instituto Ibero-Americano de Berlim, 1939. 



151 
 

Ramos prefaciou também a coletânea de textos de Salazar publicados na Alemanha, em 

1937. 

Os alemães fizeram questão de reconhecer a importância política que Cordeiro 

Ramos teve para a Alemanha, agraciando-o não só com o título de doutor honoris causa 

pela Universidade de Heidelberg, como também de Senador honorário da Universidade 

de Colónia, como sócio honorário da Academia Alemã de Munique, Grã-Cruz da Águia 

alemã, a Medalha de Goethe do mérito científico e artístico, com a Medalha de ouro de 

Leibniz da Academia das Ciências da Prússia e a Placa de Honra da Cruz Vermelha 

Alemã193. Em Fevereiro de 1942, em carta ao diretor do Grémio informando que ia 

abandonar as suas funções como presidente do Instituto para a Alta Cultura, Ramos 

agradecia as “provas de consideração” que lhe haviam sido endereçadas194. Já os 

ingleses descreviam-no como sendo “um intelectual um pouco decrépito”, “admirador 

da educação e da cultura alemã” que se prestava “a todas as funções de propaganda 

alemã em Lisboa195. 

 

LUÍS CABRAL DE MONCADA, O “ILUSTRE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E 

DEDICADO AMIGO DA ALEMANHA”
196

.   

Num discurso de homenagem a Moncada por altura da sua jubilação, Afonso 

Rodrigues Queiró, que lhe sucedeu à frente da cadeira de História e Filosofia do Direito 

na Universidade de Coimbra, referia a sua “formação cultural essencialmente 

germânica”197. Na realidade, a aproximação de Luís Cabral de Moncada ao “Mundo da 

Cultural Alemã”198 começou ainda durante a infância. Em sua casa chegou mesmo a 

viver um padre alemão, chamado Zimmermann. No entanto, a aprendizagem da língua 

começou na escola, não com Zimmermann, mas com o padre Meneses, cujos métodos 

de ensino recordou nas suas memórias199. Depois, na adolescência, manteve o contacto 
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com a língua alemã, através da leitura ou da correspondência200. Entre as suas leituras de 

juventude estiveram autores alemães, sobretudo através de traduções francesas. Desse 

núcleo fizeram parte Büchner, Haeckel, Kant ou Hegel”201. O interesse pela língua e 

pela literatura alemã levaram-no a tomar partido pela Alemanha durante a Grande 

Guerra, escrevendo, na Nação Portuguesa, um texto sobre “Povos e os governos que 

merecem”, que mais não era que um manifesto em defesa daquele país. Embora a maior 

parte da opinião pública portuguesa fosse antigermânica, Moncada não se revia nesta 

posição.202  A Alemanha era para ele um verdadeiro bastião capaz de salvar a Europa 

dos “excessos revolucionários” herdados da Revolução Francesa, papel que haveria de 

voltar a desempenhar, de acordo com muitos destes indivíduos, durante a II Guerra 

Mundial. 

Em 1928 esteve na Alemanha, já que o seu nome consta na lista de passageiros 

do navio Sierra Morena que partiu de Bremen a 8 de setembro de 1928 com destino a 

Lisboa203. O conhecimento do alemão levou-o a traduzir para o português – e a prefaciar 

- o livro Filosofia do Direito, de Gustav Radbruch204, e explica por que motivo, em 

1934, foi convidado a representar Portugal num tribunal internacional constituído por 

juízes oriundos da Irlanda, Suíça, Suécia, Noruega, Luxemburgo e Espanha, sob a 

presidência do italiano Bindo Galli205. Segundo Cabral de Moncada, ele não era, no 

entanto, a primeira escolha de Salazar. O Presidente do Conselho teria preferido colocar 

no tribunal o seu amigo Mário de Figueiredo, mas, dado que este não lia  nem escrevia 

alemão, teve de escolher um novo candidato. Foi também, em sua opinião, uma forma 

de Salazar o afastar de Portugal e, assim, de desintegrar o movimento Nacional-

Sindicalista: 

Não sei se por acaso, fez de Eusébio Tamagnini Ministro da Educação e mandou-

me a mim para o Sarre (1934), como atrás contei. Ficámos aí mais sossegados
206

. 

No tribunal, Moncada demonstrou ser um partidário das reivindicações alemãs e, 

em sua opinião, os que se apresentavam contra a integração do Sarre baseavam-se numa 
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“animosidade política contra Hitler”.207   Bindo Galli acusava-o, no entanto, de ser “trop 

ami des allemands”. Moncada estava ainda no território quando assistiu à entrada dos 

alemães no Sarre, “sob uma chuva torrencial, e um clamor de apoteose que soava como 

trovão rolando através de toda a cidade, propagando-se de rua em rua como nos 

requebros de uma extensa montanha”.208  Depois, toda a Renânia foi ocupada. Em 1936 

voltou à Alemanha onde foi distinguido pela Universidade de Heidelberg. Nessa 

ocasião jantou com Goebbels na mesa de honra209.  A simpatia pela figura de Moncada 

parecia ser consensual entre os alemães. Em carta ao IAC, Gertrud Richter reconhece 

que ele “tem tantos méritos em prol da Alemanha”210. Sugeria, por isso, que proferisse 

conferências no Ibero-Americano de Berlim, em Hamburgo e possivelmente em 

Colónia. O IAC decidiu patrocinar e subsidiar a “missão oficial” de Cabral de Moncada 

à Alemanha. Em carta ao Presidente do Instituto Ibero-Americano de Berlim, Moncada 

era apelidado de “ilustre professor universitário e dedicado amigo da Alemanha”211.  

Durante o período em que esteve na Alemanha, Moncada esteve nas cidades de 

Hamburgo, Berlim e Colónia, onde proferiu conferências que versaram dois temas, a 

influência do idealismo alemão na Filosofia do Direito portuguesa (“Der Deutsche 

Idealismus in der portugiesischen Rechtsphilosophie”) e o Estado Novo do ponto de 

vista político e cultursal (“Das Neue Portugal, politisch und kulturell gesehen”)212. Essas 

conferências foram noticiadas na imprensa alemã. Foi o caso do Hamburger Tageblatt 

de 24 de Maio de 1938, que se referiu a Moncada como “um bom amigo da 

Alemanha”213. O sucesso da visita foi também reconhecido pelo próprio consulado de 

Portugal em Hamburgo, que relatou ao IAC: 

É-me grato acentuar o completo êxito da palestra, na qual o conferente, em 

excelente alemão, expôs os antecedentes históricos e modernos da obra de 

reconstituição do Estado Novo, terminando por descrever as características desta 

ultima, nomeadamente quanto ao que a torna diferente doutros movimentos 

noutros países, correligionários do nosso no combate ao comunismo. O orador fez 

elogiosas referências à obra do nacional-socialismo e ao “Fuhrer”, recebendo 

fartos aplausos, que chegaram por vezes a interromper a palestra, caso raro em 

Hamburgo”
214

. 

                                                           
207

 Ibid., p. 178. 
208

 Ibid., p. 176. 
209

 Ibid., p. 180. 
210

 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc. 1, 22.10.1937 
211

 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc.6. 23.12.1937 
212

 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc.27, 19.05.1938 
213

 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc.29. 
214

 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc.34. 31.05.1938 



154 
 

AO contrário do que afirmou Huene em carta ao reitor da Universidade de 

Heidelberg, Moncada continuaria a ter um papel muito importante para os alemães, que 

procuraram instrumentalizá-lo. Mas, nessa altura, o ministro ainda não o sabia. Poucos 

dias antes da eclosão da II Guerra Mundial, o governo do Reich convidou Moncada e o 

seu colega e amigo Beleza dos Santos para assistirem ao Congresso em Nuremberga215. 

Estavam já na capital alemã quando a Wehrmacht invadiu a Polónia, o que os obrigou a 

regressar apressadamente a Hamburgo e daí até Portugal, num navio brasileiro, devido à 

intervenção do Ministro de Portugal em Berlim, Veiga Simões216. 

A sua “sólida reputação de germanófilo”, que nunca rejeitou, como confessa nas 

memórias, saiu reforçada com a sua participação no Tribunal Internacional do Sarre. A 

reputação foi recompensada pelos alemães, que lhe concederam inúmeras distinções. 

Em 1934 o presidente Hindenburg concedeu-lhe a Rotes Kreuz, que Moncada só aceitou 

em 1936, depois de abandonar o Tribunal. A Universidade de Heidelberg, no âmbito do 

seu centenário, concedeu-lhe um doutoramento honoris causa, como vimos 

anteriormente. Tudo isto equivalia, como ele próprio sublinhou, a uma espécie de 

“cidadania honoris causa”. A proximidade de Moncada à Alemanha era enorme. O 

conhecimento da língua abrira-lhe as portas para poder penetrar na própria cultura 

alemã em geral, e no direito e filosofia em particular. Traduziu, por isso, para português, 

várias obras, colocando-se mesmo a hipótese de ser ele a traduzir o livro Mein Kampf. 

Manteve contactos com conhecidos professores alemães e com o próprio Ministro da 

Alemanha em Lisboa. Chegou a receber Carl Schmitt e Huene e a esposa, na sua casa de 

campo de S. Silvestre217. Isto fez dele o “menino bonito” dos alemães. Não por acaso foi 

um dos escolhidos para fazer parte da Câmara Jurídica Internacional (Internationale 

Rechtskammer), como veremos adiante. 
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DE NOVO O INTERCÂMBIO JUVENIL... A CRIAÇÃO DA MOCIDADE 

PORTUGUESA E A SUA LIGAÇÃO À HITLERJUGEND  

Quando a Mocidade Portuguesa foi instituída pelo Decreto-Lei n.° 26 611, de 19 

de Maio de 1936, contava-se já com a experiência da organização da juventude que a 

antecedeu
218

. O legislador vinha determinar que à Mocidade deveriam pertencer, 

obrigatoriamente, todos os jovens, estudantes ou não, entre os 7 e os 14 anos. A 

organização propunha-se “estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade 

física, a formação do carácter e a devoção à Pátria, no sentimento da ordem, no gosto da 

disciplina e no culto do dever militar”. Para tal, responsabilizava-se pela educação 

moral e cívica, física e pré-militar dos seus filiados. O regulamento proibia ainda que 

indivíduos sem religião fizessem parte da Mocidade, comprometendo-se a fomentar 

uma educação cristã entre os seus filiados219. O seu primeiro Comissário tinha, no 

entanto, um projeto ligeiramente diferente. Num período de grande radicalização, 

devido à Guerra Civil de Espanha, Francisco Nobre Guedes queria fazer da Mocidade o 

instrumento para enquadrar, de forma totalitária, todos os jovens, promovendo um 

intenso intercâmbio com a Juventude Hitleriana, que lhe serviu de paradigma. Para 

Nobre Guedes, a criação da Mocidade Portuguesa resultara, como noutros países, da 

necessidade de preparar as “futuras gerações” e “salvaguardar da sua inexperiência a 

ação corrosiva de todas as influências derrotistas do nacionalismo”220.  

Logo em Junho de 1936 estiveram em Lisboa 25 elementos da Juventude 

Hitleriana de Hamburgo, que visitaram o Liceu Normal de Lisboa, onde se realizou uma 

festa em sua honra. Nessa receção, Carneiro Pacheco chegou a afirmar que a comitiva 

“era representativa dum país que está connosco e com o qual nós estamos na defesa da 

civilização cristã contra o comunismo”221. No Verão, um grupo de 29 filiados (alunos do 

Colégio Militar e filhos de dirigentes da Mocidade) participou num campo internacional 

da juventude, no âmbito dos Jogos Olímpicos, em Agosto de 1936222. Antes de partirem, 

Moulin Eckart ofereceu um almoço aos jornalistas e aos chefes da equipa da MP que 

iam assistir ao evento223. Os portugueses viajaram, depois, durante uma semana no 
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Reich224. Em Dresden foram recebidos pelo Gauleiter que “enalteceu” Portugal, 

afirmando estar a “caminhar ao lado da Alemanha na luta contra ideias falsas” e, em 

Munique, “os alemães excederam, em gentilezas, tudo quanto se podia esperar”. Era 

assim que O Século descrevia a viagem225. A imprensa alemã noticiou também esta 

visita226. Ao agradecer a forma “amável” como os portugueses foram recebidos, o 

Ministro da Educação, Carneiro Pacheco, garantia que os rapazes da Mocidade iriam 

guardar “uma recordação inesquecível da sua estada na Alemanha”
 227, afirmando ainda: 

Espero que esta visita seja o início de um intercâmbio contínuo, que pondo em 

contacto as juventudes dos nossos dois países, permita um mais completo 

entendimento entre elas e seja a garantia de que Portugal e a Alemanha se 

saberão sempre compreender e respeitar mutuamente. A semelhança dos nossos 

objetivos sociais e os esforços comuns na defesa da civilização cristã, são a 

garantia de que essa obra de aproximação será solida e está destinada a ter larga 

projeção. 

Huene fez questão de enviar uma cópia da carta de Carneiro Pacheco a Friedhelm 

Burbach, afirmando que ela provava que a receção dos portugueses na Alemanha fora 

apreciada e que, graças a ela, havia sido “erigida uma nova pedra na construção do 

trabalho de amizade germano-portuguesa” para a qual, sublinhava Huene, “todos 

trabalhamos em conjunto”228, numa clara alusão à relação - tensa - entre a Legação e o 

Partido Nazi em Portugal. 

A visita veio impulsionar o intercâmbio entre os dois países, já que ao longo do 

mês de Setembro saíram na imprensa notícias acerca da eventual viagem a Lisboa de 

líderes da Juventude Hitleriana, a convite de Carneiro Pacheco, o que constituía uma 

prova do êxito do intercâmbio entre as juventudes dos dois países229. Em Portugal, as 

autoridades alemãs faziam questão de sublinhar as afinidades entre as duas 

organizações.  

Em Novembro de 1936, centenas de filiados da Mocidade reuniram-se no cinema 

S. Jorge para assistirem a uma sessão cinematográfica de propaganda, durante a qual 

foram exibidos filmes cedidos pela Legação da Alemanha e pela Casa de Itália. 

Também estiveram presentes delegações masculinas e femininas das Juventudes alemã 
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e italiana, bem como Claussen, chefe do Partido Nazi, Fraeser, delegado do Partido 

Nazi em Lisboa, Wilhelm Berner e Johannes Roth230. O Comissariado Nacional da 

Mocidade recebia com pompa e circunstância os dirigentes alemães231, organizando 

visitas à capital e aos seus arrabaldes, durante as quais trocavam impressões sobre as 

duas organizações. O jornal Deutsche Allgemeine Zeitung deu conta disso num dos seus 

números, que o Jornal da M.P transcreveu: 

As excursões da «Força pela Alegria» («Kraft durch Freude») conduziram 

milhares de operários alemães a Lisboa, onde foram cordialmente recebidos como 

amigos pelos habitantes de um país que está ligado ao nosso pelo parentesco de 

espírito e de sentimentos. Em troca, numerosos portugueses visitaram a Nova 

Alemanha: rapazes e raparigas da «Mocidade Portuguesa», membros da «Legião 

Portuguesa», colaboradores importantes do Chefe do Governo, para estudar as 

instalações alemães da educação nacional da Juventude alemã
 232

. 

A imprensa alemã divulgava, frequentemente, este intercâmbio. Até mesmo o 

jornal da SS, Das Schwarze Korps, chegou a publicar um artigo sobre a organização de 

juventude portuguesa, que o Ministro alemão em Lisboa, Oswald von Hoyningem-

Huene remeteu ao Secretário-Geral do IAC. Leite Pinto, por seu turno, garantia:  

Dão-me sempre um grande prazer as notícias publicadas na Nova Alemanha a 

propósito do Novo Portugal, por contribuírem sempre para a aproximação dos 

nossos dois países
233

.  

Obviamente que esta propaganda de Portugal no Reich era bem recebida pelos 

dirigentes portugueses, sendo o intercâmbio entendido como uma forma de aproximar a 

Nova Alemanha e o Novo Portugal234. As impressões colhidas em Portugal eram depois 

transmitidas a Baldur von Schirach e os próprios jornais alemães, como acabámos de 

ver, divulgavam notícias sobre Portugal e sobre a Mocidade. Por outro lado, os 

dirigentes portugueses, que regressavam da Alemanha enfeitiçados, divulgavam 

também, nas páginas do Jornal da M.P. ou na imprensa diária, os “encantos” do 

Reich235. O órgão da Mocidade Portuguesa chegou a publicar artigos em defesa da 

Alemanha e da política expansionista nazi, nos quais atacava o Tratado de Versalhes e 

evidenciava uma profunda admiração por Hitler e pelo III Reich236.  
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Os contactos entre as duas organizações foram-se estreitando ao longo dos anos e 

interessavam tanto aos alemães como aos portugueses, sendo o Instituto para a Alta 

Cultura o intermediário deste intercâmbio. A Juventude Hitleriana enviava ainda para 

Portugal livros sobre a Alemanha Nacional-Socialista em geral, e sobre aquela 

organização em particular237. Os alemães, atentos aos desenvolvimentos ocorridos em 

Portugal, interessaram-se imediatamente pela nova organização, tal como se 

interessaram pelo aparecimento de organizações similares em diversos países. Para 

Portugal, indicaram mesmo um responsável pelas relações com a Mocidade. Esta 

nomeação insere-se, naturalmente, no esforço feito pela Juventude Hitleriana no sentido 

de se afirmar como modelo para o trabalho de enquadramento da juventude encetado 

por outros países ao nível da juventude. O seu líder, Baldur von Schirach, pretendia 

mesmo criar uma Secção (Dienststelle) que centralizasse a recolha de informações 

levada a cabo noutros países, informações que eram essenciais para preparar as 

inúmeras viagens feitas pelos dirigentes alemães ao estrangeiro. A Mocidade 

Portuguesa não ficou de fora deste esforço e, por intermédio do Auswärtiges Amt, pediu 

à Legação Alemã informações sobre o comportamento do Estado perante a juventude, 

assim como a legislação mais relevantes neste domínio, revistas e jornais238. 

No Verão de 1937 Gertrud Richert, do Instituto Ibero-Americano de Berlim, deu 

uma entrevista ao jornal A Voz sobre as relações culturais germano-portuguesas. 

Questionada pelo jornal sobre o que seria conveniente para intensificar as relações entre 

os dois países, a responsável pela Secção de Portugal e Espanha no Instituto Ibero-

Americano afirmou: 

Parece-me muito importante aproximar a juventude dos dois países (...) As visitas 

recíprocas entre a «Mocidade Portuguesa» e a «Mocidade Hitleriana» 

constituiriam um estímulo para que passasse a estabelecer-se ao mesmo tempo um 

intercâmbio de estudantes liceais. Espero também que o intercâmbio entre o 

movimento feminista na Alemanha e o de Portugal se efectue com resultados 

apreciáveis
239

. 
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O Comissário Nobre Guedes, que desempenhou um papel determinante nesta 

aproximação, partilhava a opinião de Richert. Estas intenções foram apresentadas ao 

IAC, em Junho de 1937240. Dizia o ofício que a Mocidade pretendia beneficiar dos 

ensinamentos das organizações congéneres estrangeiras. Quando profere tal afirmação, 

Nobre Guedes tinha em mente, obviamente, as organizações alemãs e italianas, 

consideradas “de índole semelhante às da Mocidade Portuguesa”241. Sugeria, por isso, 

que fossem enviados delegados para a Alemanha e Itália, de forma a estudarem os 

“processos e métodos de trabalho das Organizações Alemãs e Italianas”242. Em anexo ao 

mesmo ofício seguia já um programa detalhado para a visita de estudo ao Reich. Este 

incluía, por exemplo, o estudo da organização da Juventude, a visita a uma escola de 

formação de chefes da Juventude Hitleriana, o estudo da organização “Arbeiterdienst” 

(serviço de trabalho), e a sua articulação com a organização da Juventude ou ainda a 

visita a um acampamento. A Mocidade chegou a enviar alguns dos seus médicos para a 

Alemanha, para aí realizarem estágios, que eram financiados pelo IAC. Por exemplo, no 

seguimento da oferta de aparelhos para o gabinete de investigação médica aplicada à 

educação física foi planeado o envio de médicos para estagiar na Alemanha e em 

Itália243. Para essa missão foram escolhidos Eduardo Brito e Cunha e Arsénio Cordeiro, 

que foram enviados para Itália e para a Alemanha, como bolseiros do IAC, durante seis 

meses (três meses em cada país)244. Roth, tendo conhecimento deste facto, apressou-se a 

escrever ao Instituto Ibero-Americano, informando que Cordeiro e Brito e Cunha 

viajavam em missão oficial da Mocidade e que, no regresso, deveriam assumir os 

cuidados médicos da Mocidade e representar a medicina desportiva. O responsável pelo 

Grémio considerava necessário, por isso, que passassem alguns meses na Alemanha, 

“visto que a íntima relação entre a H.J. e a M.P. estava, em parte, nas mãos daqueles 

que, através do aconselhamento médico, influenciam os métodos do treino físico”245. 
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Brito e Cunha, no entanto, acabaria por ser substituído por Manuel de Mesquita246, que 

remeteu um interessante relatório ao IAC247. 

O intercâmbio luso-alemão neste domínio continuou, apesar das críticas e das 

hesitações de alguns círculos da sociedade portuguesa que se opunham aos contactos 

com as organizações alemãs e italianas, atingindo o auge em 1937-1938. Em Maio de 

1937 Theo Albert Stadler, líder do Grenz- und Auslandsamt (Gabinete Internacional e 

de Fronteiras) do Reichsjugendführung248, garantia à Legação da Alemanha em Lisboa 

que, depois da visita ao Reich de 30 representantes da Mocidade Portuguesa no ano 

anterior, havia o desejo de, no Inverno, organizar um intercâmbio entre as duas 

organizações. O grande impulsionador era Fernando Moreira, leitor de português na 

Universidade de Berlim. Colocava-se ainda a hipótese de enviar a Portugal, durante 

duas semanas, 40 membros da Escola Superior de Música da Juventude Hitleriana 

(Hitlerjugend-Musikhochschule), com o intuito de manter contacto com os alemães que 

viviam em Portugal, mas também para estabelecer relações com a juventude portuguesa. 

Aconselhados por Moreira, entraram em contacto com o SPN, através do Ministério da 

Educação249. Huene mostrou-se, no entanto, mais moderado e realista. Para o diplomata, 

era ainda prematuro organizar uma visita em grande escala. Em sua opinião, a 

Mocidade era uma organização recente, que se encontrava ainda num estádio inicial. As 

condições locais eram, por outro lado, diferentes das existentes na Alemanha250. A sua 

renitência foi, na verdade, corroborada pela reação das autoridades portuguesas. O 

Ministério da Educação, perante o desejo da direção da Juventude Hitleriana de enviar 

para Portugal 40 jovens, afastou de imediato essa hipótese, declarando-se incompetente 

nesta matéria e entregando o assunto ao SPN. A própria delegação do Partido Nazi em 
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Lisboa, pela mão de Claussen, também considerou ser incomportável, para a colónia 

alemã, uma visita de 40 jovens, durante três semanas.  

O problema que aqui se desenhava dizia também respeito à delimitação de 

competências. Moreira mostrava-se um enérgico impulsionador do intercâmbio luso-

alemão, querendo mesmo extravasar as suas próprias competências. Chegou a visitar 

Friedhelm Burbach para lhe comunicar a sua vontade em trabalhar em prol do 

intercâmbio entre as juventudes alemã e portuguesa, afirmando a sua disponibilidade 

para negociar com o próprio Salazar.  
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1937. A ALEMANHA REFORÇA A SUA POSIÇÃO. A INGLATERRA DESPERTA. 

Desde 1933 que, como vimos, as relações luso-alemãs conheceram uma 

intensificação, que atingiu o zénite em 1936. Esta aproximação haveria, depois, de se 

prolongar nos anos seguintes, até à eclosão da guerra. Embora não seja o objetivo deste 

trabalho, parece relevante compreender qual a reação da Inglaterra perante a investida 

cultural e ideológica protagonizada pelo regime nacional-socialista em Portugal251. De 

facto, só em 1937 é que os ingleses se aperceberam, claramente, que a atuação da 

Alemanha em relação a Portugal estava a abalar as relações anglo-portuguesas252. Até a 

mera publicação de um dos volumes da British Official History of the Great War 

conduzira, segundo os ingleses, alguns círculos do exército português à esfera de 

influência alemã. Enquanto os alemães não poupavam elogios a Portugal, aquele livro 

transmitia uma imagem pouco abonatória do exército português na Batalha de La Lys253. 

O problema, que não se devia a um simples volume, era tão grave que o próprio 

embaixador português em Londres, Armindo Monteiro, instigava o governo de Sua 

Majestade a envidar esforços no sentido de recuperar terreno. Recuperar terreno entre os 

militares, na imprensa e, atente-se, “na esfera cultural”254. Monteiro não era o único, 

aliás, a queixar-se da inércia dos britânicos em relação à propaganda alemã e italiana255. 

Em meados dos anos 30, a propaganda cultural britânica continuava, nas palavras 

de Luís Lupi, “adormecida”. O comentário do jornalista português, que era 

representante da Imprensa inglesa, fora tecido a propósito do envio a Portugal de um 

“corredor de automóveis”, que o Secretariado de Propaganda Nacional não recebera e 

que envergonhara a própria embaixada. Para Lupi, “isto de enviar a Portugal, a par 

doutras Nações, para representar a intelectualidade e o jornalismo britânico, um senhor 

que, embora ilustre, é famoso especialmente como corredor de automóveis, não lembra 

a ninguém”256.  
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Em 1934 tinha chegado a Coimbra um novo leitor de inglês, Sydney Georg West, 

que, pouco depois, se queixou junto do embaixador britânico acerca da ausência de 

iniciativas para promover as relações culturais com Portugal. O relatório que escreveu 

foi, depois, encaminhado para o Foreign Office e para várias universidades inglesas257. 

Este não era, na verdade, um problema verificado unicamente em Portugal. Nos anos 

20, enquanto a França gastava 500 mil libras por ano com a propaganda cultural e a 

Alemanha 300 mil, o governo inglês apenas despendia 10 libras258. A promoção da 

cultura inglesa era desejada por muitos, mesmo com objetivos económicos e comerciais. 

Alguns alertavam constantemente para os perigos que isso poderia desencadear nas 

esferas comercial e económica. Já desde a Grande Guerra que era esperada a criação de 

uma instituição oficial que se dedicasse a difundir a cultura inglesa, mas só em 

Dezembro de 1934 é que o British Council foi inaugurado259, como resposta à intensa 

propaganda cultural alemã e italiana. 

Para os ingleses, os alemães conseguiam atrair os favores dos portugueses devido 

à distribuição gratuita de notícias pela DNB. Por outro lado, apresentavam os dois 

países como integrando uma frente comum europeia contra a ameaça do comunismo. 

Por fim, era revelado um terceiro motivo para tamanho êxito, a propaganda cultural. 

Haviam sido inaugurados centros dedicados à cultura portuguesa na Alemanha, 

nomeadamente nas cidades de Hamburgo, de Berlim e de Colónia. Nas escolas alemãs, 

o português havia sido colocado ao mesmo nível que o francês como língua românica 

opcional. Conferencistas alemães, professores, escritores e cientistas visitavam 

frequentemente Portugal - até mesmo as cidades de província -, enquanto os estudantes 

portugueses eram convidados a passar temporadas nas universidades alemãs260.  

As conferências também tiveram um papel muito importante no quadro da 

propaganda alemã. Só no Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo 

estiveram presentes Fritz Lejeune e Ivo Dane de Colónia, o romanista Eduard 

Wechssler e Gertrud Richert, do Instituto Ibero-Americano. Os ingleses tinham 

consciência disso e acreditavam que “visitas deste tipo são de grande valor para a 
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promoção das relações culturais entre os dois países”261. Entre 6 e 10 de Dezembro de 

1937, a Universidade de Coimbra recebeu académicos e cientistas de vários países. Os 

alemães, ao contrário dos ingleses, fizeram-se representar por uma delegação numerosa 

e insigne, constituída pelo geógrafo Hermann Lautensach, por Eugen Fischer, pelos 

romanistas Friedrich Schürr, Fritz Krüger e Rudolf Grossmann, pelo físico Walter 

Wessel, que fora professor em Coimbra e por Gertrud Richert. Estiveram também 

presentes Hoyningen-Huene, Johannes Roth e Friedrich Sieburg, correspondente do 

jornal Frankfurter Zeitung em Paris e autor do livro Neues Portugal. Esta comitiva foi 

apresentada pela imprensa como uma prova do interesse e respeito que a Alemanha 

tinha por Portugal. A Universidade, por outro lado, aproveitou a ocasião para conceder 

o título de doutor honoris causa a Vossler, Lautersach e Fischer, já que Wechssler 

recebera o título em 1933. Na Alemanha, a imprensa terá referido, amplamente, esta 

comemoração, “elogiando a Universidade e a sua interessante história”262.  

Portanto, no final de 1937, os ingleses sabiam que continuavam a perder terreno 

no domínio cultural. A propaganda alemã, e também a italiana, intensificara-se e 

ameaçava as relações de Portugal com a Inglaterra263. Tiveram, por isso, de responder a 

esta propaganda. A Sala Inglesa no ISCEF, por exemplo, era considerada insuficiente, 

sendo necessário criar uma instituição que centralizasse a propaganda cultural inglesa 

em Lisboa. Depois de a embaixada inglesa expor o assunto ao Foreign Office e ao 

British Council, George West foi enviado para Portugal na perspetiva de criar um 

British Institute em Lisboa, onde chegou no primeiro dia de 1938264. A entrada da 

Inglaterra na “luta cultural” coincidiu com a mudança de embaixador. A 2 de Outubro 

Charles Wingfield deixou Lisboa, sendo substituído por Walford Selby, que chegou em 

finais de Dezembro265. O consulado inglês no Porto procurou também ter um papel mais 

ativo. Em 1937 ofereceu três dezenas de livros, como prémio, aos alunos de escolas e 

institutos do Porto que mostrassem maior proficiência na língua inglesa. A entrega dos 

prémios decorreu durante uma cerimónia organizada especialmente para o efeito. 

Fizeram-se ainda doações de livros no Liceu D. João III e no Liceu Pedro Nunes, 

curiosamente duas instituições onde os contactos com a Alemanha eram muito estreitos. 

                                                           
261

 Idem. 
262

 “Crónica do Instituto Alemão no ano de 1937”, Boletim do Instituto Alemão da Universidade de 

Coimbra, vol. VIII, 1938, p. 117. 
263

 TNA, FO 371/22601, “Annual Report on Portugal for 1937”, 11.3.1938. 
264

 Idem. 
265

 Idem. 



165 
 

No Porto, em Coimbra ou em Lisboa, organizaram-se conferências, proferidas 

sobretudo por ingleses que residiam no país. Apostou-se ainda na difusão de música 

inglesa e em apresentações sobre a vida britânica emitidas pela Emissora Nacional. Os 

ingleses aumentaram ainda a distribuição, gratuita, de jornais e revistas nas escolas e 

noutras instituições.  

Os alemães, no entanto, não baixaram os braços. No que diz respeito às relações 

culturais, o Grémio Luso-Alemão continuava a ter um papel muito importante na sua 

coordenação e articulação com a colónia alemã de Lisboa que, em Setembro de 1937, 

fora visitada pelo navio Admiral Scheer e, no mês seguinte, pelo Köln, visitas essas que 

funcionavam como demonstrações do poderia naval alemão. A Legação e a própria 

colónia alemã não desperdiçaram a ocasião para estreitar os laços entre os dois países, 

sublinhando as semelhanças ideológicas entre o Estado Novo português e o III Reich266. 

Neste ano, a Legação continuou a convidar jornalistas portugueses a viajarem à 

Alemanha para que, no regresso, pudessem escrever as impressões colhidas no Reich, 

que difundiriam entre a população por intermédio de artigos de imprensa267.  

A Legação esperava ainda deles a realização de palestras sobre a Alemanha, 

acreditando que, tanto os artigos como as conferências, contribuiriam para fomentar 

uma melhor compreensão pelo seu país. Nesse sentido, Du Moulin pediu ao 

Auswärtiges Amt que tratasse, de forma amistosa, Joaquim Lança, informando ainda 

aquele ministério que deveria facultar ao jornalista português informações sobre o 

desenvolvimento da arte no III Reich, sobre a questão judaica e sobre questões 

religiosas268. Sobre a questão judaica, Du Moulin advertia o ministério para a 

necessidade de o convencer da absoluta liberdade de movimento que os judeus 

gozavam, da liberdade de fé e da liberdade cultural. Outro aspeto para o qual chamava a 

atenção era a necessidade de justificar a exclusão dos judeus da vida pública alemã, 

especialmente de todos aspetos culturais, como resultado da “luta contra a literatura 

suja” e contra a “arte degenerada”. Por outro lado, deveria ser-lhe apresentada a vida 

cultural alemã sob a égide do Reich, garantindo-lhe que o regime cultivava a música, a 

arte e a investigação. Relativamente ao terceiro assunto problemático, a questão 

religiosa na Alemanha, havia que transmitir a informação da existência de liberdade e 
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que as medidas tomadas apenas pretendiam a exclusão da Igreja de todas as questões 

não religiosas da educação juvenil, libertando o país de todas as querelas confessionais.  

Este era, de facto, um tema sensível em Portugal e que, por isso, afligia a 

diplomacia alemã em Lisboa. Por diversas vezes a imprensa católica, como o jornal 

Novidades, publicou notícias sobre as perseguições religiosas na Alemanha269. No início 

de 1938, Huene dizia que aquele jornal, assim como A Voz e a influente emissora do 

Cardeal Patriarca, a Rádio Renascença, haviam voltado a lembrar a questão religiosa na 

Alemanha. As redações, perante a reação da Legação, garantiam que as notícias não 

eram contra a Alemanha, mas sim contra a opressão dos interesses religiosos no país, 

como o encerramento de conventos ou a proibição de jornais e organizações católicas270. 

O Ministro defendia, por isso, a necessidade de distribuir propaganda que contrariasse 

estas ideias, referindo mesmo o caso do Correio Elvense, ao qual a Legação colocou à 

disposição material sobre a questão religiosa. Huene pretendia ainda que se distribuísse 

uma edição especial entre os círculos católicos de 5000 exemplares. 

Este esforço por parte das autoridades alemãs explica-se pelo facto de o Estado 

Novo ter tido algumas características político-ideológicas, que diferiram do Nacional-

Socialismo e do Fascismo italiano, que resultam do contexto nacional português. O 

próprio Salazar esforçou-se por diferenciar o seu regime do III Reich, sendo crítico, de 

acordo com os próprios diplomatas alemães em Lisboa, em relação à política racial nazi. 

Numa entrevista dada a um jornal alemão, em que comparou os sistemas de governo de 

diversos países da Europa com o português, o ditador referiu-se ao Nacional-

Socialismo, continuando a insistir que a diferença entre ambos se situava na conceção 

de Estado totalitário do primeiro, que em Portugal não se aplicava271. Esta entrevista 

fora concedida antes da eclosão da guerra em Espanha. Como o Conde Du Moulin 

escreveu ao Auswärtiges Amt, os acontecimentos ocorridos em Espanha provocaram 

algumas mudanças em Salazar e noutras personalidades portuguesas. A luta da 

Alemanha contra o comunismo passou então a ser entendida de outra forma272. Por outro 
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lado, há que ter em conta que, para esta mudança concorreu também o esforço de 

Hoyningen-Huene em promover a compreensão pelo regime nazi e pela sua ideologia 

junto do ditador português. Na verdade, a Legação, e em especial o Ministro, 

conduziram um trabalho de esclarecimento junto do Presidente do Conselho, recorrendo 

a brochuras sobre o Nacional-Socialismo, escritas em francês, já que os alemães 

consideravam que Salazar era, por natureza, um teórico, procurando alargar o seu 

conhecimento sobre determinados problemas preferencialmente em livros273.  

Como podemos inferir a partir deste documento, a Legação da Alemanha 

esforçou-se por influenciar a opinião de Salazar e de outras figuras relativamente ao 

regime nacional-socialista. É sob este prisma que devem ser entendidas as inúmeras 

visitas que figuras de proa do Estado Novo fizeram à Alemanha, visitas essas que eram 

cuidadosamente preparadas. No Reich encontraram sempre um enorme interesse por 

Portugal e pelo seu líder, interesse esse plasmado em artigos e até mesmo em livros que 

se debruçavam sobre a obra “salvadora” do ditador português 274. Uma das obras mais 

emblemáticas neste domínio foi a de Friedrich Sieburg, Neues Portugal, que chegou a 

ser aconselhada por Huene ao Secretário de Estado do Auswärtiges Amt. Num ofício, 

Huene dizia que, caso Weizsäcker quisesse ler algo realmente bom sobre Portugal, 

deveria optar pelo livro de Sieburg275. Também o leitor de alemão em Coimbra, Albin 

Beau elogiou em diversos artigos e livros a “regeneração” nacional protagonizada por 

Salazar. Este esforço para enaltecer o ditador e o regime português levaram mesmo os 

alemães a projetarem a tradução para alemão dos discursos de Oliveira Salazar e das 

entrevistas do jornalista António Ferro ao Presidente do Conselho. 
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A TRADUÇÃO DOS DISCURSOS DE SALAZAR E DAS ENTREVISTAS DE 

FERRO 

O livro foi, como vimos, um importante veículo de propaganda. E, por isso, com o 

intuito de colocar a literatura alemã ao serviço da política cultural no estrangeiro, foi 

criado o Serviço Alemão de Intercâmbio de Livros (Deutsch-Ausländischer 

Buchtausch). Graças a este organismo reforçou-se a troca de livros da Alemanha com 

outros países, mantendo-se uma vasta rede que incluía bibliotecas e institutos 

estrangeiros. Os alemães acreditavam que, através deste intercâmbio, se reforçariam as 

relações com outros países. Como era assinalado num dos Relatório Anual da Biblioteca 

do Estado da Prússia (Preussischen Staatsbibliothek), relativo ao ano de 1937, os dados 

sobre a circulação de livros eram promissores:  

País Do estrangeiro 1936/37 Para o estrangeiro 1936/37 

Argentina 7 578 

Brasil 8 410 

Portugal 64 87 

Espanha 449 424 

Fonte: Jahresbericht der Preussischen Staatsbibliothek, Berlim/Leipzig, Walter De Gruyter & CO., 1938, 

p.4. 

A Alemanha tinha, neste aspeto, uma balança comercial positiva, já que exportava 

mais livros do que recebia. Apesar de Portugal ter um peso pouco importante, é de 

assinalar que a Alemanha recebia mais livros de Portugal do que do Brasil ou da 

Argentina. Tinha, no entanto, mais dificuldades em escoar para este país do que para a 

América Latina, muito provavelmente porque o alemão era uma língua que tinha uma 

fraca difusão no país e porque a dimensão do mercado português era muito inferior.  

É no âmbito desta política de difusão do livro que devemos enquadrar duas 

traduções, a tradução dos discursos de Salazar e a das entrevistas que o ditador deu ao 

jornalista António Ferro. No final de 1936, o editor H. Droste comunicava ao AA que, 

numa viagem que fez a Portugal, teve a oportunidade de conhecer António Ferro e que o 

responsável pelo SPN lhe chamou a atenção para o facto de o seu livro Salazar, que 

reproduzia uma série de entrevistas por ele feitas ao líder português, e que já havia saído 
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em França, Inglaterra, Espanha e Itália, ainda não ter sido publicado em língua alemã276. 

Drost, que não tivera tempo de conversar com Huene acerca deste assunto, dirigia-se ao 

ministério, na certeza de que a edição do livro na Alemanha contribuiria para 

aprofundar as relações culturais com Portugal, até porque Ferro se comprometera a 

obter de Salazar uma nova introdução para a edição em língua alemã. Tendo 

consciência que não seria um livro viável economicamente, mas importante do ponto de 

vista da política cultural, sugeria que o AA comprasse alguns exemplares ou que 

custeasse uma parte da edição. 

O AA escreveu ao IAI, pedindo uma opinião sobre o assunto277. O Instituto 

esclareceu que o livro era uma obra de propaganda do governo e garantiu que a sua 

tradução para alemão agradaria ao regime português e seria importante para as relações 

entre ambos os países, até porque António Ferro era uma personalidade relevante, cuja 

amizade seria de grande utilidade para a Alemanha. O IAI considerava ainda desejável 

que aquela tradução tivesse um carácter oficial, que as negociações fossem conduzidas 

pela Legação Alemã em Lisboa e que Huene informasse o governo português que o AA 

distribuiria mil exemplares por bibliotecas, institutos ou escolas alemãs. 

Já Huene, também contatado pelo AA, afirmava que a tradução era desejável há 

muito tempo e que o processo foi atrasado devido às negociações dilatórias feitas por 

intermédio do Secretário-Geral do Instituto Luso-Brasileiro de Colónia, Ivo Dane278. O 

Ministro não gostou, no entanto, que Drost tivesse falado diretamente com Ferro antes 

de consultar a Legação. O diplomata também considerava importante que Salazar 

escrevesse um novo prefácio para edição em alemão, no qual dedicasse algumas 

palavras de reconhecimento a Hitler e à Nova Alemanha. 

Pela mesma altura começou também a ser equacionada a possível tradução dos 

discursos de Oliveira Salazar. Em 1937 o bolseiro alemão Horst Thim, que frequentava 

a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no âmbito do acordo entre o DAAD e 

o IAC, em conjunto com o seu colega Joaquim Batista Sabino e Costa, traduziram para 

alemão os discursos do ditador português279. Em carta a Salazar, os dois alunos 

afirmavam que, por intermédio de Knapic, conseguiram a licença do SPN e o 
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“acolhedor apoio” do seu diretor, António Ferro, para a tradução. A tradução seria feita 

por Sabino, que se declarava um “legionário convicto”, e por Thim, “igualmente 

integrado nas fileiras dos que lutam contra o perigo moscovita”280. A revisão, por sua 

vez, ficaria a cargo de Knapic, “encarregado dos serviços de intercâmbio internacional 

do Instituto para a Alta Cultura” e por Ivo Dane. Sobre Rudolf Knapic, professor na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, afirmavam que, “desde há muito, vem 

prestando tão relevantes serviços à causa da aproximação cultural luso-alemã”, 

considerando mesmo que o “estado de amizade espiritual” existente se devia, em grande 

parte, a ele281.  

Ora, a tradução para alemão e a publicação no Reich de uma coletânea de textos 

de Salazar, com o patrocínio do regime português, era claramente um ato de propaganda 

de Portugal na Alemanha e um importante contributo para o relacionamento entre os 

dois países. Como tal, nunca poderia ser realizado à revelia de Hoyningen-Huene, que 

era o representante oficial do regime nazi em Lisboa. Por outro lado, não nos parece 

mera coincidência o facto de esta proposta coincidir temporalmente com a decisão do 

AA de avançar com uma tradução do livro de Ferro. 

A Legação opôs-se de imediato a que esta empresa fosse levada a cabo por estes 

alunos, defendendo que a tarefa deveria ser entregue a um professor alemão da 

Universidade de Coimbra. Sabino, colocando o dedo na ferida, dizia que esta posição se 

devia às “profundas rivalidades pessoais existentes entre a Legação Alemã em Lisboa e 

aqueles Professores de Colónia”282. Mas não se tratava apenas da rivalidade entre a 

Legação e aquele instituto, tratava-se também do facto de Knapic estar envolvido, ele 

que era, como afirmou o responsável pelos Serviços de Informação do SPN, Silva Dias, 

, “persona non grata na Legação da Alemanha283 e que mantinha uma ligação ao 

Instituto Luso-Brasileiro de Colónia284. O Ministro alemão não gostou que Sabino e 

Thiem tivessem tomado a iniciativa, provavelmente incentivados por Knapic e sem dar 

conhecimento à Legação. Assim, fez tudo o que estava ao seu alcance para que a editora 
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não publicasse aquela tradução, que o leitor de alemão em Coimbra Joseph Piel - que na 

altura já se encontrava, alegadamente,
 
a traduzir os mesmos textos - considerava 

“bastante deficiente sob o ponto de vista literário”285. Com o apoio da representação 

diplomática alemã em Lisboa, Piel entrou em contacto com a Essener Verlagstanstagt 

para publicar a sua tradução. Sob esta forte pressão, Thim e Sabino acabaram por 

desistir e a tarefa foi entregue ao leitor de alemão de Coimbra. 

Cordeiro Ramos foi então convidado por António Ferro para prefaciar esta 

tradução, tarefa que, naturalmente, aceitou com agrado, por se tratar de “uma iniciativa 

de indiscutível alcance para mais perfeito conhecimento nas terras de Além-Reno dos 

princípios orientadores da renovação portuguesa que tem como chefe o Exmº. Senhor 

Doutor Oliveira Salazar”286. Neste prefácio, Gustavo Cordeiro Ramos não poupou 

elogios ao ditador português, que apelidou de “genial obreiro da nossa regeneração 

nacional”287. Para Ramos, o 28 de Maio de 1926 constituíra uma “revolução libertadora” 

que poupara o país ao estado de “anarquia material e espiritual”. Cordeiro Ramos 

procurou transmitir ao leitor alemão, a quem se destinava esta antologia, alguns mitos. 

O mito de uma “revolução” que salvou a nação, sujeita à agitação social, à desagregação 

do Estado e à desordem política. Sobre Salazar, dava conta da obra do “mago das 

finanças”, transmitindo a imagem, ou melhor, o mito de um ditador que conseguiu 

promover o desenvolvimento do país, saneando as finanças, colocando as contas 

públicas em ordem, reformando o sistema tributário, reorganizando os serviços 

judiciais, reconstruindo estradas e portos, fomentando as atividades económicas, 

incluindo a produção agrícola e industrial, ampliando a assistência social, reorganizando 

o ensino, fomentando a difusão da cultura popular, criando uma organização cristã e 

nacionalista, a Mocidade Portuguesa, reorganizando a Armada e rearmando o Exército. 

Simultaneamente, Cordeiro Ramos aproveitou para elogiar o seu próprio trabalho à 

frente do Ministério da Instrução, chamando a atenção do leitor para os progressos 

verificados: a construção de escolas primárias, técnicas e agrícolas, liceus e faculdades, 

o desenvolvimento das relações culturais com o estrangeiro através, por exemplo, da 

criação de leitorados portugueses nas principais universidades europeias. A dimensão 

colonial do regime também não poderia ficar de fora, sobretudo sendo uma questão tão 

sensível no relacionamento luso-alemão. Por isso, Cordeiro Ramos garantia que o 
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Estado Novo promovia “o despertar da fé nos nossos destinos de povo civilizador no 

Ultramar, dentro da unidade do Império, em comunhão indissolúvel com a metrópole”. 

Para além de ser um texto laudatório da governação de Salazar, esforça-se por 

estabelecer analogias entre a história da Alemanha e a de Portugal. Colocava mesmo 

Salazar, Hitler e Mussolini no mesmo patamar, considerando-os “verdadeiros heróis”.  

Num artigo, o historiador João Medina considera que a existência desta antologia 

dos discursos de Salazar e o prefácio de Cordeiro Ramos não devem conduzir a 

“interpretações simplistas quanto às relações ideológicas entre salazarismo e 

hitlerismo”288. No entanto, se à existência desta antologia juntarmos os inúmeros 

intercâmbios entre os dois regimes, é possível inferir que as relações ideológicas, mas 

também culturais, científicas, políticas ou económicas entre ambos os países foram 

muito intensas neste período. É que o prefaciador, o “estabanado” Cordeiro Ramos, não 

era um simples “hitlerófilo”; ele foi, na verdade, uma figura importantíssima no 

contexto do Estado Novo. Não é por acaso que Hoyningen-Huene, como vimos, se 

esforçou tanto para que fosse um dos homenageados pela Universidade de Heidelberg. 
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O ACORDO CULTURAL 

O ano de 1937 foi também crucial para as negociações de um Acordo Cultural 

entre o III Reich e o Estado Novo, que constituiu, em nossa opinião, um dos episódios 

mais interessantes da política cultural alemã no país289. Apesar de não ter sido assinado, 

nele foi condensada, em grande parte, a estratégia cultural do Reich em Portugal. A sua 

importância explica, por isso, o facto de ser tratado de forma exaustiva, num capítulo 

autónomo. Iremos abordar os primeiros contactos estabelecidos por Hoyningen-Huene 

junto do Auswärtiges Amt e as negociações entre este ministério e as outras autoridades 

nazis envolvidas na política cultural no estrangeiro. Por fim, trataremos da resposta de 

Portugal à proposta apresentada pelo regime nacional-socialista, destacando o parecer 

que Marcelo Caetano escreveu a pedido do Instituto para a Alta Cultura. 

Em primeiro lugar, é de assinalar que, no caso português, desde 1936 que a ideia 

de um acordo cultural estava na agenda de Hoyningen-Huene, que se empenhou na sua 

concretização. O assunto arrastou-se, no entanto, ao longo dos anos, sem que se tivesse 

efectivado a sua assinatura. Até então a Alemanha apenas havia assinado um acordo 

deste tipo com a Hungria. Isto leva-nos a questionar os motivos que levaram o 

diplomata a propor, tão precocemente, a assinatura de um documento semelhante com 

Portugal. É provável que, por detrás desta questão, tenha estado o Convénio entre o 

Instituto Luso-Brasileiro de Colónia (Portugiesisch-Brasilianische Institut) e a Junta de 

Educação Nacional (JEN). Em 1934, a JEN havia financiado a vinda a Portugal de Fritz 

Krüger290, assim como a de Fritz Lejeune e Ivo Dane, que vieram assinar um convénio 

entre a JEN e o instituto de Colónia. Este acordo tinha como objetivo fomentar as 

relações culturais e o intercâmbio entre Portugal e a Alemanha. O Instituto Luso-

Brasileiro passava a representar a JEN, embora sem exclusividade, em todas as questões 

relacionadas com os interesses de Portugal na Alemanha, sendo ainda representante do 

Serviço Alemão de Intercâmbio Académico para os assuntos relativos a Portugal. O 

instituto desempenhava, na altura, um importante papel no ensino do português291. 

Através deste acordo, o Instituto Luso-Brasileiro comprometeu-se a utilizar todos os 
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meios ao seu dispor para difundir a cultura e a língua portuguesa, bem como a literatura 

e a história e cuidar das relações culturais entre os dois países. A Junta, por outro lado, 

deveria enviar, anualmente, um professor de português como seu bolseiro - de 

preferência um dos bolseiros enviados ao abrigo do acordo com o DAAD -, que se 

encarregaria de dirigir um curso e conferências sobre a língua, a literatura e a cultura 

portuguesas.  

Sabemos que este acordo não agradava a Huene, uma vez que o diplomata, anos 

mais tarde, confessou ter realizado um trabalho árduo para convencer os círculos 

culturais portugueses, em especial a JEN, de que aquele instituto não era, de forma 

alguma, a única instituição responsável pelas relações culturais entre os dois países. 

Tratava-se, no fundo, de uma luta pela esfera de influência, pela hegemonia, no domínio 

cultural. Aliás, existia um braço de ferro entre as várias instituições alemãs que 

competiam entre si pela representação da cultura portuguesa no Reich, nomeadamente 

entre os institutos que haviam sido fundados na sequência da remodelação dos 

Seminários Românicos. Em carta a Paiva Boléo, Leite Pinto dava conta da dificuldade 

em gerir os vários interesses:  

As nossas relações com a Alemanha continuam embrulhadas. O panorama é este: 

Gamillscheg não se entende com Wechssler, Faupel com Grossman, Lejeune com 

Krüger, etc. etc… Parece o «Pátio das osgas». E a Junta a equilibrar-se nessa 

corda bamba.
292

 

Huene pretendia, obviamente, que a Legação fosse a instituição responsável pela 

política cultural alemã em Portugal293, afastando para tal todos os que pudessem fazer-

lhe frente. Por outro lado, considerava que as relações entre os dois países atravessavam 

um período favorável. Depois de acompanhar a delegação portuguesa durante os Jogos 

Olímpicos, o diplomata terá chegado à conclusão que, naquele momento, a recetividade 

seria facilmente alcançada em Portugal. 

Por outro lado, o Auswärtiges Amt também perdera prerrogativas para outras 

instituições, o que levou o ministério a optar por uma centralização da política cultural 

externa, daí que todas as missões perseguissem os mesmos objetivos e que passassem a 

ter sob a sua tutela todas as questões relacionadas com o trabalho cultural. Ameaçado 

em várias frentes, teve de responder, concentrando em si o processo de decisão e 

evitando que outros ministérios e organismos lhe retirassem ainda mais privilégios. A 
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Legação Alemã em Lisboa, fiel depositária dos interesses daquele ministério em 

Portugal, seguiu também essa linha de orientação. A sua proposta insere-se, ainda, na 

onda de reforço da diplomacia cultural no estrangeiro. 

 

AS INFINDÁVEIS NEGOCIAÇÕES 

Aproveitando a ida a Berlim, Huene visitou o responsável pela Divisão de Política 

Cultural do AA, Friedrich Stieve, em Agosto de 1936, a quem falou do seu desejo de 

intensificar as relações luso-alemãs. Seguiu-se, depois, um encontro com Wilhelm 

Burmeister. O projeto de um acordo cultural foi bem recebido pelo diretor do DAAD. 

Burmeister considerou então que os representantes alemães em Portugal deveriam ser 

instruídos, rapidamente, com diretivas para apresentarem uma proposta a Salazar e a 

Carneiro Pacheco. Esta recetividade levou Huene a acreditar que receberia, em breve, 

instruções para abordar o governo português. Nesse sentido, assim que regressou da 

Alemanha, informou o então Ministro da Educação, que declarou estar disposto a 

encetar, de imediato, as negociações. Huene teve uma longa conversa com Carneiro 

Pacheco sobre o acordo, durante a qual o Ministro lhe manifestou interesse no envio da 

sua proposta e lhe garantiu que tudo faria para estreitar as relações culturais entre os 

dois países294. A boa recetividade levou-o a anunciar a visita de Burmeister para 

conduzir as negociações, falando-lhe mesmo na possibilidade da vinda de Rust. Para 

Huene, naquela altura reinava uma onda de compreensão pela Alemanha, pelo que 

considerava que a conjuntura era propícia. Por detrás desta conjuntura favorável estava, 

como vimos, a situação política em Espanha e o receio de que o “perigo vermelho” se 

alastrasse a Portugal. O diplomata, ciente disso, afirmava ironicamente que, para 

aquelas circunstâncias, tinham mais mérito Trotsky e Béla Kun, que Goethe ou 

Schiller295. 

Huene encarregou assim o responsável pelo Grémio Luso-Alemão e representante 

do DAAD em Portugal, com quem trabalhava em estreita colaboração nas questões 

culturais e científicas, Johannes Roth, de preparar uma proposta. O objetivo deste 

acordo era normalizar as relações e clarificar os planos para o trabalho cultural. Huene 

acreditava que, por meio deste acordo, as autoridades portuguesas teriam em 

consideração os interesses alemães. Referia-se, nomeadamente, a um problema que vai 
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continuar a perturbá-lo, a “questão Knapic”. A leitura das fontes alemãs, nomeadamente 

da correspondência entre as várias pessoas envolvidas na diplomacia cultural alemã em 

Portugal, demonstra que existiam disputas entre a Legação e Knapic. A compreensão 

cabal desta controvérsia exigiria uma investigação mais aprofundada. No entanto, 

sustentamos a hipótese de que se tratou de um medir de forças e que o Ministro 

procurou afastar todos os que poderiam fazer-lhe frente e não colaborassem, fielmente, 

consigo e com a Legação.   

Quanto à proposta de acordo cultural, as instruções tardaram e em Dezembro 

Huene lamentava já que desde a sua estadia em Berlim não tivesse sido dada 

continuidade a este assunto296. Mesmo assim, o Ministro não cruzou os braços e, no 

final de 1936, apresentou também a sua proposta. Nesse documento, propunha-se que o 

conhecimento mútuo fosse encetado através do respeito pelo direito e pela convivência 

pacífica entre os povos, garantindo também que o acordo seria selado com o 

reconhecimento explícito da independência da vida cultural portuguesa. Huene e Roth, 

que redigiram a versão preliminar, propunham que ambos os governos mantivessem as 

instituições de cariz cultural e científico que serviam o aprofundamento das relações 

culturais297. Tratava-se, na Alemanha, do Instituto Ibero-Americano de Berlim, do 

Instituto Ibero-Americano de Hamburgo, do Instituto Luso-Brasileiro de Colónia e 

ainda o Weltwirtschaftliches Institut, em Kiel, que reunia e arquivava publicações de 

natureza económica e financeira sobre Portugal, e sobre outros países, colocando-as à 

disposição do público alemão. Em Portugal, o governo deveria, por seu turno, 

responsabilizar-se pelo Gabinete de Documentação do ISCEF. O Instituto Alemão na 

Universidade de Coimbra continuaria a manter o mesmo tipo de atividade e 

financiamento. Deveria manter-se o Grémio Luso-Alemão e ser constituída outra 

sociedade similar no Porto. A Alemanha comprometia-se a assegurar quatro leitorados 

de Português em diferentes universidades e Portugal três professores de alemão nas 

Universidades de Lisboa, Coimbra e Porto. A escolha do leitor, que deveria ser um 

cidadão do país cuja língua representava, resultaria do acordo dos dois países. Huene 

pretendia, com esta cláusula, afastar Knapic, pois via nele uma ameaça à sua autoridade 

e à política oficial alemã, evitando que, no futuro, alguém hostil ao projeto político da 

Legação pudesse ocupar o lugar de leitor.  
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O intercâmbio de estudantes universitários entre os dois países seria mantido, 

assegurando-se o financiamento de quatro bolseiros portugueses pelo DAAD e de 

quatro alemães pelo Instituto para a Alta Cultura (IAC). Os dois países deveriam ainda 

fomentar o intercâmbio de professores e assistentes universitários e colocar à sua 

disposição lugares de trabalho em institutos e clínicas. A Fundação Alexander von 

Humboldt continuaria a conceder bolsas a portugueses, de acordo com os seus estatutos. 

Huene procurou também que o alemão voltasse a ser uma disciplina obrigatória nos 

curricula das escolas comerciais e dos liceus portugueses. A questão do ensino da língua 

alemã foi, a par do caso Knapic, outro assunto que quis resolver por intermédio do 

acordo e pelo qual se bateu. É que, no âmbito da reforma promovida por Carneiro 

Pacheco, a organização do ensino de línguas estrangeiras experimentou algumas 

mudanças que afetaram bastante o alemão. Até então era uma língua obrigatória a partir 

da 6.ª classe. Com a reforma de 1936, a partir do 4.º ano do liceu, o aluno passou a 

poder escolher entre o inglês e o alemão. Ora, como o inglês era tido como um idioma 

mais fácil, apenas 10% dos alunos escolhiam alemão298, enquanto 90% optavam pelo 

inglês299. Note-se, no entanto, que graças a esta reforma, o “programa” de alemão do 6.º 

ano estabelecia também como objetivo “familiarizar o aluno com as profundas 

transformações por que passou a Alemanha nos últimos tempos” e, entre elas, estava o 

“período de agitação social, luta contra o comunismo, formação do III Reich”, “ forma 

de governo - nacional – socialismo; evolução social-serviço de trabalho; socorro de 

inverno, política agrária, etc.; educação e ensino- educação da juventude”300. 

Os jovens eram, naturalmente, um dos focos da diplomacia alemã no país, pelo 

que procuraram ainda assegurar que as juventudes dos dois países continuassem a 

colaborar através da promoção do intercâmbio entre a Mocidade Portuguesa e a 

Juventude Hitleriana, do intercâmbio escolar, da troca de missivas ou de viagens de 

estudo301. As bibliotecas de ambos os países deveriam manter-se atualizadas com as 

obras literárias e científicas mais representativas, assim como com as mais importantes 

revistas científicas. Esta proposta enfatizava ainda a organização de conferências sobre 
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história, literatura, arte e música, e a sua transmissão na rádio, assim como a 

organização de exposições de arte e de livros, de concertos e de outras atividades 

culturais. Todas as propostas eram apresentadas com base no princípio da reciprocidade.  

Ao longo de todo o processo, Hoyningen-Huene assumiu um papel central na sua 

condução, procurando ganhar a luta pelo controle do trabalho cultural alemão em 

Portugal. A sua argúcia levou-o a tentar tirar partido da atmosfera cordial que as 

relações luso-alemãs atravessavam. É que a Guerra Civil de Espanha levara o Estado 

Novo português a acelerar a sua “fascistização”, criando a Mocidade Portuguesa ou a 

Legião Portuguesa, que tiveram como paradigma instituições alemãs e italianas. A onda 

anticomunista que se viveu nesta época aproximou ideologicamente os dois regimes, 

que acreditavam enfrentar uma ameaça comum. Depois, há que referir que as relações 

com a Inglaterra estavam a atravessar um período de crise, consequência também da 

posição do governo português perante aquele conflito. As opções diplomáticas do 

Estado Novo estiveram sempre muito condicionadas pela Grã-Bretanha, principal 

potência marítima da qual dependia a sobrevivência do império colonial português, 

sendo "o primeiro fornecedor da economia portuguesa”, o seu “principal cliente”, o 

“transportador do grosso das mercadorias importadas ou exportadas” por Portugal e “o 

principal investidor estrangeiro” no país302. Só a guerra em Espanha - e mais tarde a II 

Guerra Mundial - veio permitir alguma margem de manobra à diplomacia político-

económica do regime, já que alterou o tradicional equilíbrio, obrigando o ditador, que 

sempre se distanciara, pelo menos retoricamente, dos problemas europeus, a tomar 

posição contra a Inglaterra. No horizonte estava já a Alemanha, que se afirmava como 

contrapoder no continente europeu, no qual disputava a hegemonia. O hábil Ministro 

alemão, perfeitamente consciente da dependência da Grã-Bretanha, muitas vezes 

encarada como opressiva, serviu-se da conjuntura para levar Portugal a assinar um 

acordo com a Alemanha e, assim, reforçar o relacionamento cultural entre os dois 

países, relacionamento este que foi, na verdade, a sua grande aposta. 

Através desta proposta, Huene e Roth, que era um homem da sua confiança, 

procuraram passar para o papel um plano que orientasse o trabalho cultural da 

Alemanha em Portugal. Tratava-se de uma proposta moderada, na qual surgia 

explicitamente a garantia do respeito pelo direito e independência do Estado português. 
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Assegurava o reconhecimento e a continuidade de algumas instituições e dava um lugar 

de destaque ao ensino do alemão nas universidades portuguesas e, sobretudo, nos liceus. 

A proposta visava a manutenção de um modus operandi já vigente. Garantia, por fim, 

que o IAC e o Grémio Luso-Alemão seriam os guardiães das relações culturais e 

científicas entre os dois países. Não se tratava, portanto, de um documento radical. 

Excetuando a escolha do leitor e o ensino do alemão, todas as outras cláusulas eram 

uma prática corrente no relacionamento entre os dois países. Esta proposta não foi, no 

entanto, a que chegou ao governo português.  

Entretanto, a doença súbita de Burmeister atrasou todo o processo. Em vários 

documentos, Huene inquietava-se com a demora e atribuía a culpa do atraso a esta 

doença prolongada. Não se tratou, é verdade, de um desinteresse da parte das 

autoridades do Reich. O próprio Friedrich Stieve via neste acordo um instrumento 

importante para aproximar os dois países, pressionando sistematicamente Huene para a 

sua concretização, o que demonstra que, no quadro geopolítico europeu dos anos 30, 

Portugal tinha interesse e a Alemanha aspirava a colocar o país na sua órbita de 

influência. 

A 3 de Fevereiro de 1937 teve lugar uma reunião para discutir a proposta de 

acordo cultural germano-português, no qual participaram representantes do Auswärtiges 

Amt, do Ministério da Educação do Reich (REM) e do Ministério da Propaganda303. 

Nessa ocasião, Burmeister apresentou, por seu turno, um rascunho que se baseava no 

acordo cultural assinado com a Hungria, rejeitando assim a proposta delineada por 

Huene e por Roth. Nessa reunião foram ainda tratadas questões de delimitação de 

poderes, uma vez que estavam envolvidos diferentes ministérios, sendo necessário 

determinar a esfera de atuação de cada um. O REM queria esclarecer se o Ministério da 

Propaganda ia regular, através daquele acordo, as questões culturais com Portugal que 

dele dependiam, ou se pretendiam assinar um acordo especial que versasse as suas 

competências (Arte, Cinema, Rádio).   

O Auswärtiges Amt, por outro lado, queria elucidar se no preâmbulo do acordo 

deveria surgir, como sugerido pelo REM, a alusão à ameaça bolchevique, à tradição, à 

cultura e à ciência de ambos os países, aspetos que não constavam no acordo assinado 

com a Hungria ou no texto apresentado por Hoyningen-Huene. Aquele ministério 

desejava ainda que a problemática das escolas alemãs em Portugal, e do ensino do 
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alemão nos liceus portugueses, estivesse formulada no acordo, o que revela que, perante 

a pressão de Huene, este assunto ganhou importância com a eventual conclusão de um 

acordo cultural. 

Logo depois de esta reunião ter tido lugar na Wilhelmstrasse, a Legação da 

Alemanha em Lisboa foi informada acerca das questões discutidas com os 

representantes do REM e do Ministério da Propaganda. Nesse encontro, dizia Stieve a 

Huene, a formulação e estrutura da proposta a apresentar a Portugal deveria seguir o 

acordo já assinado com a Hungria304. Naquele caso, a liderança esteve nas mãos do 

REM. No entanto, na reunião não ficou totalmente esclarecido se o acordo seria 

assinado, em conjunto, pelos três ministérios. A delimitação de competências era uma 

questão que urgia resolver, sobretudo as que diziam respeito ao ministério de Goebbels. 

A colaboração na área do cinema era especialmente importante e foi mesmo ponderada 

a possibilidade de um acordo bilateral entre aquele ministério e o Governo português, já 

que, no caso da Hungria, foi assinado um acordo especial (Filmabkommen). 

Outra questão que diferiu do caso húngaro foi a referência à posição ideológica 

conjunta. Para o Auswärtiges Amt, Portugal, nos últimos tempos, esforçara-se por travar 

uma luta contra as ameaças anarquistas e comunistas e por desenvolver uma cultura 

nacionalista, tendo sido muito influenciado pelo exemplo alemão. Considerava-se, por 

isso, que era politicamente útil que essa evolução ficasse bem assinalada no 

preâmbulo305. 

 

A POSIÇÃO DO INSTITUTO PARA A ALTA CULTURA 

A 4 e 5 de Fevereiro de 1937 Burmeister reuniu-se durante várias horas com Leite 

Pinto, Secretário-Geral do Instituto para a Alta Cultura, que o visitou na companhia de 

Ivo Dane, do Instituto Luso-Brasileiro de Colónia, instituição com a qual o IAC tinha 

uma relação estreita. Leite Pinto encontrava-se em viagem de estudo pela Alemanha, 

encetada por ordem do Ministro da Educação, Carneiro Pacheco, e do Presidente da 

Junta Nacional de Educação (JNE), Gustavo Cordeiro Ramos. Em cima da mesa 

estiveram assuntos que diziam respeito às relações culturais, em geral, e ao intercâmbio 

de estudantes e ao trabalho do DAAD em Portugal, em particular. Leite Pinto elogiou o 
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trabalho conjunto entre o DAAD e o IAC quanto ao intercâmbio de estudantes e 

informou que a Mocidade Portuguesa e a Junta estavam interessadas em ter um 

professor de voo sem motor em Portugal por um período prolongado, cujo pagamento 

seria apoiado pelas duas instituições. O Secretário-Geral sugeriu ainda o aumento do 

número de bolseiros trocados e pretendia que o IAC tivesse um papel ativo na escolha 

dos candidatos a uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt. 

Burmeister notou, no entanto, que o IAC não tinha qualquer vontade de assinar o 

acordo. Havia da parte do IAC o desejo de aprofundar o intercâmbio e a cooperação 

científica entre os dois países, mas não existia a vontade de institucionalizar o 

relacionamento cultural. Leite Pinto questionava-se mesmo sobre os objetivos do REM. 

Uma das dificuldades dizia respeito a Knapic, que gozava da confiança da JNE e de 

outras instituições. Restringir as suas competências em Portugal estava, por isso, fora de 

questão306. No acordo assinado com a Hungria havia ficado estabelecido que os leitores 

de língua alemã nesse país poderiam ser, para além dos cidadãos alemães, todos os que, 

pela formação e origem, seriam úteis para representar a Alemanha. Por isso, dada a 

posição portuguesa e devido ao precedente estabelecido com a Hungria, Burmeister 

considerava imperioso um consenso sobre esta questão, uma vez que o caso Knapic 

poderia fazer fracassar a proposta307. 

 

DE VOLTA ÀS NEGOCIAÇÕES 

Só a 11 de Maio de 1937 é que o Auswärtiges Amt enviou uma proposta a Huene. 

Trocaram-se, depois, ofícios entre Berlim e Lisboa para discutir o assunto. De acordo 

com Huene, o acordo cultural nunca seria encarado pelo governo português como um 

acordo técnico, mas sim como um tratado entre os dois estados308. Outro aspeto 

criticado pelo diplomata é a não referência ao Grémio Luso-Alemão. Em sua opinião, 

esta ausência não era, de forma alguma, inofensiva. É provável que o diplomata tivesse 

antevisto nesta lacuna a usurpação de competências por uma outra instituição, a 

comissão cultural. Na verdade, a distribuição de poderes pelos diversos protagonistas 

foi algo muito problemático, e frequente, durante o III Reich, e que conduzia 

inevitavelmente a rivalidades e tensões. Huene continuava, depois, a insistir nos 
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mesmos problemas. Em primeiro lugar, era essencial para o diplomata assegurar que os 

mais importantes leitorados, como o da Universidade de Lisboa, fossem ocupados por 

cidadãos alemães. Este deveria ser, para si, um dos principais objetivos do acordo. 

Assim, a expressão “em regra” - que era uma cedência - deveria ser sublinhada. 

Considerava também necessário assumir uma posição intransigente perante o governo 

português para garantir que o alemão fosse uma disciplina obrigatória em todos os 

liceus. O diplomata pronunciou-se ainda sobre a criação de uma comissão cultural luso-

alemã, cujas atividades, no que dizia respeito aos interesses culturais, estavam, segundo 

Huene, nas mãos da Legação, que tinha como intermediário, em regra, o IAC. Era o 

IAC, que constituía a 7.ª secção do Ministério da Educação, que estava encarregue dos 

assuntos relativos ao intercâmbio de Portugal com a Alemanha. Para Huene, esta 

comissão iria assim interferir com a própria orgânica do Ministério da Educação. Sobre 

a definição do Império português, Huene considerava-a desnecessária, já que a 

referência às colónias portuguesas, que não eram abrangidas pelo acordo, poderia 

levantar suspeitas. 

Na sequência das sugestões apresentadas por Huene, os dirigentes alemães 

voltaram a reunir-se, a 23 de Julho, para as discutir. Estiveram presentes, uma vez mais, 

representantes de várias instituições nazis: do Auswärtiges Amt, do REM, do Ministério 

da Propaganda, da Auslands-Organisation der NSDAP e do Dienstelle Ribbentrop309. 

Nesta altura chegaram, finalmente, à versão definitiva do Acordo, que remeteram a 

Huene em Agosto, para depois ser enviado ao governo português. Passara, assim, um 

ano desde o encontro de Hoyningen-Huene, em Berlim, com Stieve e com Burmeister, 

no qual o diplomata apresentara a sua ideia de assinar um acordo cultural com Portugal, 

até ao envio de uma proposta. Foi um ano que se pautou por atrasos, provocados pela 

doença de Burmeister, por reuniões entre as diversas instituições nazis envolvidas na 

política cultural no estrangeiro e pelas objeções e sugestões de Huene. Sabia-se que, 

naquele momento, o governo português estava já pouco inclinado a assinar o acordo. Os 

próprios alemães tinham consciência que Leite Pinto estava especialmente insatisfeito, 

por se sentir ignorado e por acreditar que a Alemanha queria forçar Portugal a assinar o 

documento e, assim, afastar Knapic310.  
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FINALMENTE, A PROPOSTA DE ACORDO CULTURAL
311

 

O Acordo, que deveria ser assinado pelo Führer e pelo Presidente da República 

Portuguesa, fazia uma declaração de intenções logo no preâmbulo que posicionava, 

inequivocamente, o governo português na esfera de influência política e ideológica do 

Reich. Ancorando esse relacionamento numa antiga tradição, nele ficava bem explícita 

a existência de “interesses comuns espirituais e ideológicos” e de um desejo comum de 

lutar contra os que ameaçavam a tradição, a cultura e a ciência. O combate ao 

comunismo aparecia, portanto, a animar a “colaboração cultural e intelectual”312. 

Deixava logo de ser um documento circunscrito a questões culturais e científicas, para 

se transformar num verdadeiro tratado de amizade que sobrepunha à “Aliança Inglesa” 

uma espécie de “Aliança Germânica”, selada pelas mais importantes figuras de cada um 

dos estados e acabando por querer aplicar a um país do Sudoeste da Europa um modelo 

de tratado firmado com países do Leste. 

As bases para essa colaboração eram, depois, determinadas ao longo de mais de 

uma dezena de artigos. Logo no primeiro artigo estabelecia-se o compromisso de ambos 

os países promoverem o desenvolvimento das instituições culturais e científicas 

responsáveis pela investigação e pelo estudo do outro país e que fossem consideradas 

“vantajosas” para as relações culturais entre a Alemanha e Portugal. O governo 

português deveria manter as cadeiras da área de estudos germanísticos nas 

universidades de Lisboa e Coimbra, bem como os seus institutos e o Gabinete de 

Documentação Económica e Financeira do ISCEF. Deveriam ainda ser criadas, 

naquelas universidades, uma cadeira de História da Cultura Alemã, que seria regida por 

um “cientista alemão”, com a missão de divulgar a “vida espiritual alemã”. Era, no 

fundo, o meio encontrado para divulgar essa “vida espiritual”, que era, afinal, a 

ideologia nazi. O regime nacional-socialista passava a ter à sua disposição, nas 

universidades portuguesas, uma espécie de “enviado” cultural para tornar conhecida e 

aceite a sua própria ideologia. O governo alemão, por seu turno, manteria as cadeiras, os 

institutos e as outras instituições que promovessem o estudo da língua, da cultura e da 

história portuguesas. Portugal deveria ainda apoiar o Instituto Ibero-Americano de 

Berlim (Secção Luso-Brasileira), o Instituto Ibero-Americano de Hamburgo e o 

Instituto Luso-Brasileiro de Colónia, bem como o Gabinete de Documentação Alemã no 
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ISCEF. Os dois governos deveriam, assim, zelar pelas instituições que contribuíam para 

o intercâmbio cultural, como o Grémio Luso-Alemão313, ou promover a sua criação. 

A expansão da língua alemã/portuguesa era um dos aspetos centrais desta 

proposta, estabelecendo-se que os dois países se comprometiam a garantir o ensino 

destes idiomas por intermédio da colocação de leitores nas universidades. À frente 

desses leitorados estariam professores que ensinassem a língua e que tivessem “aptidão, 

conforme a sua proveniência e preparação, para preleções sobre história cultural e da 

mentalidade nacional”. Os leitorados seriam confiados “em regra, somente a pessoas 

que possuam a nacionalidade do outro Estado e desde que sejam propostas como 

idóneas para o cargo de leitor por este Estado que os convoca e os nomeia”. Por trás 

destes critérios estava a garantia de que a escolha dos leitores fosse, obviamente, 

determinada por questões políticas, colocando-se nesses lugares pessoas que 

simpatizassem com o Nacional-Socialismo e que respondessem aos seus objetivos 

políticos. Por idóneo entendia-se, assim, aquele que demonstrasse ser, se não um nazi 

convicto, pelo menos um simpatizante. No caso português, se Knapic não respondia aos 

objetivos políticos do regime, a verdade é que os nazis tinham em Coimbra dois fiéis 

aliados, Joseph Piel e Albin Eduard Beau. 

Os dois países deveriam promover o intercâmbio entre a ciência alemã e a 

portuguesa, convidando “eruditos e professores” do outro Estado para apresentarem 

conferências nas suas universidades. Poderiam ainda ser organizados cursos semestrais, 

ou até uma cadeira permanente, a cargo de “eruditos” ou de professores universitários. 

Quanto ao alemão, desta vez ao nível escolar, Portugal deveria fomentar o ensino 

daquele idioma nas escolas secundárias e comerciais, tornando-o mesmo numa língua 

obrigatória. Simultaneamente, o III Reich garantiria o funcionamento das escolas 

alemãs em Lisboa, no Funchal e no Porto. 

O Acordo garantia também a manutenção, e até extensão, do intercâmbio de 

estudantes já existente. Estabelecia-se que cada bolseiro gozaria de isenção de propinas 

e do pagamento da matrícula, de alojamento e alimentação gratuitas e receberia um 

valor pecuniário. As universidades deveriam estimular os seus alunos a frequentarem 

cursos de férias em instituições do outro país. A Fundação Alexander von Humboldt 

continuaria a contribuir para o intercâmbio de estudantes entre os dois países, 

                                                           
313

 O Grémio Luso-Alemão teve um papel muito importante na promoção do intercâmbio académico, 

aconselhando os candidatos portugueses e facultando-lhes cartas de recomendação. 



185 
 

concedendo anualmente bolsas a portugueses “aptos”. Ao nível do intercâmbio juvenil 

organizar-se-iam acampamentos comuns, nos quais participariam jovens alemães e 

portugueses, e viagens de estudo recíprocas. Ao fomentar o sistema de bolsas estavam a 

estender a mão aos estrangeiros que pretendessem estudar no Reich. O ensino da língua 

era o primeiro passo para atrair às universidades e aos institutos alemães jovens 

estrangeiros. Este requisito, como acabámos de ver, ficava também assegurado no 

Acordo. Educar as elites estrangeiras nas suas instituições era a melhor maneira de 

forjar colaboradores que, nos seus países de origem, defenderiam o prestígio da 

Alemanha e ajudariam a recuperar ou a conquistar a simpatia pelo Reich, já que ao 

passarem meses ou até anos na Alemanha, tinham contacto com a ciência desenvolvida 

no país e, assim, reconheceriam a sua suposta superioridade.   

O Estado Novo e o III Reich comprometiam-se ainda a divulgar as obras 

científicas e literárias de cada um através da tradução e do intercâmbio de livros e de 

revistas, aumentando-se consideravelmente os espólios das bibliotecas de cada um dos 

países. O intercâmbio incluía também a troca de filmes culturais e didáticos, produzidos 

em Portugal e na Alemanha. Previa-se ainda a conclusão de um acordo especial, a breve 

trecho, sobre uma colaboração na produção de filmes. Portugal deveria ainda fazer-se 

representar por uma entidade na Secção Estrangeira da Câmara da Música do Reich 

(Auslandsstelle für Musik in der Reichsmusikkammer). Ambos promoveriam o 

intercâmbio cultural através da organização de representações teatrais, de concertos 

musicais, da difusão de filmes e nas emissoras nacionais, que deveriam transmitir 

programas e conferências sobre história, literatura, arte, música e cultura popular. 

Deveriam ainda diligenciar a realização de exposições “de valor cultural sobre o outro 

país”. 

Este acordo vinha, por fim, dissolver o convénio entre a Universidade de Colónia 

e a Junta de Educação Nacional, assinado em Maio de 1935. Para a sua aplicação e para 

garantir o seu cumprimento previa-se a criação de uma comissão cultural mista que se 

reuniria todos os anos, alternadamente, em Lisboa e Berlim.  
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O ESTADO NOVO E A PROPOSTA DE ACORDO CULTURAL  

Depois de enviar o documento ao governo português, a Legação passou a 

pressionar o Ministro da Educação e foram feitos, inclusivamente, apelos pessoais a 

Salazar. A 4 de Outubro de 1937 o MNE solicitou ao IAC um parecer sobre o projeto de 

acordo cultural com a Alemanha e com a Itália314. Esse parecer foi elaborado por 

Marcelo Caetano315. Por serem as primeiras propostas deste género e por estarem em 

causa duas “grandes Nações”, o IAC considerava ser a oportunidade ideal para se traçar 

uma linha de orientação da política cultural seguida pelo instituto. 

No parecer que redigiu, Caetano defendia que a expansão da língua deveria ser 

distinguida da expansão da cultura portuguesa. A primeira respondia a dois objetivos, 

um “interessado” e outro “desinteressado”. Enquanto o objetivo “interessado” estava 

ligado à vontade de preparar e facilitar relações de cariz comercial, o objetivo 

“desinteressado” procurava viabilizar a expansão cultural. No entanto, a expansão 

cultural, para Caetano, procurava sempre cumprir um intuito imperialista, mesmo que 

circunscrito ao domínio espiritual. Ou seja, ao dar-se a conhecer a sua cultura a outra 

Nação, reivindicava-se para ela “justiça e respeito” para se tornarem em “aceitação e 

influência”. As considerações tecidas por Caetano neste documento acabam por ir ao 

encontro da definição de propaganda cultural praticada pelo III Reich. 

Para Caetano, existiam relações culturais mesmo quando uma “Nação mais 

apetrechada em sábios e institutos de investigação” colaborava com “outra mais pobre” 

ou, até mesmo, por meio de “contactos acidentais em conferências e congressos”. Neste 

aspeto, o vogal da direção do IAC reconhecia a posição de inferioridade científica de 

Portugal, considerando que os investigadores e académicos portugueses tinham, por 

norma, “mais para aprender do que ensinar” e mesmo os laboratórios e bibliotecas 

nacionais não tinham, nem de longe, as condições de trabalho oferecidas por outros 

institutos de natureza similar no estrangeiro. No que diz respeito à política cultural no 

estrangeiro, Caetano considerava que o ensino da língua portuguesa fora das fronteiras 

deveria responder ao propósito de facilitar a exportação, no presente e no futuro. Ou, 

então, esse ensino deveria integrar-se num plano de estudos portugueses que permitisse 

a iniciação nas “formas superiores de cultura”. Para ele, era errada a política que tivesse 

um resultado contrário, ou seja, que facultasse “armas” ao “imperialismo económico” 
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de outros países, sobretudo àqueles que pretendiam conquistar a Portugal a sua 

influência comercial nas colónias e no Brasil, servindo “não à expansão do nosso 

génio”, mas sim “à penetração espiritual desses países no mundo português, com feição 

absorvente”. Dito isto, Caetano defendia que a orientação da política cultural a seguir 

com cada país deveria ser estudada tendo em conta o seu carácter “ofensivo” e 

“defensivo”. Era preciso ter em conta se o país, atendendo às afinidades de raça e de 

cultura, era “sensível e até permeável ao portuguesismo” e que utilidade teria para 

Portugal essas relações. Por outro lado, era também importante compreender se a 

expansão da língua portuguesa daria ao outro país “instrumentos úteis” à sua “tendência 

imperialista” e qual a “gravidade nacional desta tendência”.  

Em sua opinião, Portugal mantinha relações, de forma mais intensa, com a França, 

a Inglaterra, o Brasil, a Espanha, a Alemanha e a Itália. Sobre a França, Caetano 

ressaltava a antiga e forte influência na “vida espiritual” portuguesa, a ampla difusão do 

francês e a familiaridade com a sua literatura. Era um país que importava mais do que 

exportava, não tendo ambições sobre as colónias portuguesas. Já a Inglaterra, era uma 

“nação aliada” com a qual se mantinham laços muito estreitos. A língua era muito 

importante para as relações comerciais e, segundo Caetano, aquele país não tinha 

ambições sobre as colónias portuguesas, não vislumbrando daí qualquer perigo para a 

ação de Portugal no Brasil. Assim, concluía que Portugal deveria cultivar as suas 

relações com Inglaterra. Depois da França, da Inglaterra, do Brasil e da Espanha, 

Marcelo Caetano identificava a Alemanha, com a qual as relações constituiam um 

“problema complexo”.  

Há muito que se fomentava naquele país um estudo “desinteressado” da cultura e 

da língua portuguesa. Simultaneamente, verificava-se “uma ação metódica de 

penetração económica, e até política”. Essa penetração não era apenas feita em Portugal, 

mas também nas colónias africanas e no Brasil. Fora das universidades, o ensino do 

português era por ele encarado como “um meio de penetração de caixeiros-viajantes, de 

emigrantes para o Brasil (onde certas regiões, como o Estado de St.ª Catarina, estão 

inteiramente germanizadas) e de missionários e colonos para Angola e Moçambique”. 

Se num primeiro momento as propostas do III Reich para expandir o ensino da língua 

portuguesa na Alemanha pareciam “lisonjeiras”, uma maior reflexão, baseada no 

“conhecimento dos propósitos imperialistas que animam constantemente a Nação 

alemã”, demonstrava que atrás desses “amistosos gestos” se escondiam “interesses 
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antagónicos dos mais vitais interesses”. No fundo, Caetano considerava que, ao 

promover-se a difusão da língua portuguesa na Alemanha, estava-se a facultar aos 

alemães um instrumento essencial para penetrarem nas colónias. Na Alemanha, a ação 

cultural portuguesa apenas seria vantajosa para Portugal se feita nos seminários 

universitários. Para sustentar o seu ponto de vista, Caetano garantia ainda que entre os 

dois povos não existia qualquer motivo de comunhão. Nem racial316, nem histórica. Os 

“génios” e os “destinos” de alemães e portugueses eram diferentes e nem mesmo o 

“momentâneo alinhamento num mesmo combate anticomunista” poderia fazer esquecer 

que o regime nazi era “violentamente nacionalista e pagão”, enquanto o Estado Novo 

era “integralista e cristão”. Entre ambos os regimes existia, assim, “uma diferença 

essencial de valores morais”. 

Foi com base neste documento, elaborado por Marcelo Caetano, que Leite Pinto 

escreveu um parecer, que chegou às mãos de Hoyningen-Huene em Outubro de 1937317. 

De acordo com o documento redigido por Leite Pinto, o IAC terá recebido, no mesmo 

dia, dois projetos de acordo, o italiano e o alemão. A decisão sobre a assinatura do 

acordo cabia, no entanto, ao governo e não ao IAC. Descartava-se, assim, de tal tarefa, 

que já se adivinhava de difícil resolução. O Secretário-Geral do IAC fazia algumas 

objeções à proposta enviada pelo governo do Reich, por intermédio de Huene, seguindo 

de perto a argumentação apresentada por Marcelo Caetano. 

Leite Pinto afirmava no ofício que sempre considerara que, no âmbito do ensino 

liceal, a língua alemã deveria ter um lugar “de preponderância”, por ser a “ língua de um 

povo de 75 milhões, cheio de qualidades e com todos os defeitos de um grande povo”. 

Era “a língua de um povo de técnica e ciência seguras e cuja perseverança só devemos 

imitar”, “a língua em que escreveram os grandes filósofos do século passado”. Era, 

“também e sobretudo, um instrumento maravilhoso de ginástica mental dentro do 

humanismo moderno”. Pensava, no entanto, que o alemão e o inglês deveriam ser 

colocados em igualdade. Expressava-se mesmo contra a obrigatoriedade de escolha 

entre ambos os idiomas, afirmando não considerar tal medida “pedagógica e 

culturalmente defensável”. Ambas as línguas deveriam ser obrigatórias pelo facto de 
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Portugal manter relações, ainda que de natureza diferente, com a Inglaterra e com os 

países de língua alemã há vários séculos. Enquanto com a Inglaterra, segundo Leite 

Pinto, Portugal mantinha relações políticas, militares, comerciais e financeiras, com a 

Alemanha esse relacionamento circunscrevia-se à ciência, à cultura, à técnica e à 

ideologia. Nenhum dos relacionamentos, portanto, se opunha, sendo, pelo contrário, 

interdependentes, completando-se mutuamente. Ambos formariam, no seu entender, “o 

ciclo cultural anglo-germânico”, com características próprias, diferentes, de uma forma 

geral, do “ciclo cultural latino”. Neste raciocínio, Leite Pinto ignora por completo a 

progressiva aproximação entre Portugal e a Alemanha nos domínios militar e 

económico318. 

Leite Pinto propunha, então, algumas alterações ao projeto apresentado que 

considerava “muito mais inteligentemente elaborado que o italiano”. Em sua opinião, 

criar uma cadeira de história da cultura alemã, isoladamente, ou seja, sem que se criasse 

uma disciplina de história da cultura de outros países, seria um ato de propaganda. 

Assim, esta cadeira deveria estar fora de um plano de estudos gerais e obrigatórios e ser 

paga pela Alemanha. Por outro lado, criar uma cadeira de cultura portuguesa nas 

universidades alemãs seria muito dispendioso e com poucos resultados 

comparativamente à organização de um conjunto de conferências.  

A 11 de Novembro de 1937 a direção do IAC reuniu-se e discutiu as propostas 

apresentadas pela Alemanha e pela Itália319. Marcelo Caetano deixou bem claro que, a 

assinar-se tais documentos com ambos os países, eles deveriam inspirar-se nos 

assinados com o Brasil e a França, que eram, em sua opinião, países que tinham com 

Portugal “mais largas e mais tradicionais afinidades”. Com a Alemanha existia já “um 

modus vivendi cultural” que satisfazia as “necessidades intelectuais naquele país”. Na 

mesma reunião, José da Cunha também considerava que os termos da proposta alemã, e 

da italiana, eram “exagerados”. 

Apesar destas sugestões que invalidavam que o acordo fosse ratificado, o Ministro 

alemão em Lisboa continuou, sob pressão de Berlim, a insistir na sua assinatura. Huene 

prometia sempre a Stieve utilizar todos os meios ao seu alcance. A celebração de um 

acordo foi, de facto, uma tarefa com a qual o diplomata se comprometeu, pois 
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acreditava que iria fomentar, consideravelmente, as relações luso-alemãs320. A sua 

rápida concretização tinha, para Huene, um significado muito importante e, por isso, 

tentou acelerar a sua resolução desde o início. Com o passar do tempo transformou-se, 

no entanto, numa questão “dolorosa”321. Recorreu sempre a qualquer pretexto para 

exercer pressão. Isto aconteceu, por exemplo, em relação aos três leitorados que 

Portugal tinha interesse em criar nas universidades de Munique, Heidelberg e Bona. 

Huene acreditava que a regulamentação desta questão seria vantajosa para a Alemanha, 

indo, assim, ao encontro dos interesses portugueses. Pensava mesmo que a sua 

concretização teria uma repercussão favorável no comportamento do Ministério da 

Educação face aos interesses culturais alemães, em especial na reintrodução do ensino 

obrigatório da língua alemã nos liceus portugueses. Huene esperava ainda que influísse 

nas negociações, tornando evidente que tal acordo era apropriado e necessário322. 

Huene chegou também a interpelar Gustavo Cordeiro Ramos sobre o destino do 

acordo cultural, que há meses estava nas mãos das autoridades competentes323. Mesmo 

assim, a 25 de Março de 1938 os alemães continuavam sem resposta. Huene garantia a 

Berlim que a demora se devia ao Ministro da Educação, que estaria ocupado com as 

propostas enviadas por outros países, em especial com Itália, com o Brasil e, 

provavelmente, com a própria Inglaterra. Em Portugal, o diplomata lembrava, 

sistematicamente, os dirigentes portugueses que a discussão de um acordo cultural entre 

os dois países não fora ainda concluída. Para além de relembrar o Ministro da Educação, 

pediu a mediação do MNE, através do qual a proposta fora apresentada. Os dirigentes 

portugueses assumiam todos a mesma posição, ou seja, adiavam a resposta e 

procuravam eximir-se de um compromisso. À interpelação de Huene, o Secretário-Geral 

do MNE, Teixeira de Sampaio, terá respondido que há muito tempo que não falava com 

o Ministro da Educação Carneiro Pacheco, mas que tinha a impressão que o assunto 

estava em andamento324. A 6 de Abril de 1938 o chegou a comunicar ao IAC que a 

Legação insistia numa resposta ao projeto de acordo, evidenciando estar consciente que 

“o alcance de tal acordo parece interessar bastante o Governo do Reich”, acordo esse 
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que envolvia alguns “melindres políticos”325. Simultaneamente, o MNE informava-se 

sobre o processo de assinatura do Acordo Cultural da Alemanha com a Espanha326. 

Em Outubro de 1938 continuava tudo por resolver. Huene voltou a contactar 

Salazar, que lhe garantiu que o Ministro estava ocupado com a reforma do sistema 

escolar, que lhe consumia muito tempo327. No início de 1939 visitou Carneiro Pacheco. 

Nessa ocasião voltou a falar ao Ministro da demora em iniciar as negociações, o qual, 

no entanto, preferiu contornar o assunto, centrando-se na Exposição do Livro Português 

em Berlim, que considerava uma preciosa demonstração das boas relações culturais 

existentes entre os dois países. Devido à boa atmosfera que a visita envolveu, Huene 

optou por não insistir. Em sua opinião, nenhum resultado seria alcançado pela força, 

apesar da Wilhelmstrasse o instar a forçar as autoridades portuguesas a negociar328. O 

acordo caiu no esquecimento e com o desencadear da guerra tornou-se inassinável por 

esbarrar na estratégia de neutralidade do regime.  
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“1938 TESTEMUNHOU A CONTINUAÇÃO DA LUTA”329 

As negociações do Acordo Cultural, que haviam começado em 1936, 

prolongaram-se, assim, ao longo de 1937 e 1938. Foi em 1937 que, como vimos, Hitler 

fez o célebre discurso em que se referiu, pela primeira vez, ao papel da cultura na 

política externa nazi330. Política que, diga-se, se radicalizava de ano para ano. Recorde-

se que, em Março de 1938, a Alemanha anexara a Áustria e exigira, pouco depois, os 

Sudetas. Com o intuito de apaziguar os ímpetos expansionistas de Hitler, Chamberlain e 

Daladier aceitaram esta reivindicação e assinaram com o ditador alemão e com 

Mussolini os Acordos de Munique. A par de uma política cada vez mais agressiva na 

Europa, a Alemanha intensificou o seu “trabalho cultural”, de forma a não perder 

aliados. Assim, a diplomacia cultural conduzida pela Wilhelmstrasse politizou-se ainda 

mais, sobretudo depois da chegada de Ribbentrop àquele ministério.  

Quanto a Portugal, um relatório da embaixada inglesa dizia que o “ano de 1938 

testemunhou a continuação da luta” pelo país. Ao longo deste ano, os ingleses 

continuaram a sentir-se ameaçados pela atuação da Alemanha, acreditando que a 

Legação Alemã em Lisboa e as várias organizações nazis trabalhavam intensamente 

para preparar o caminho para uma dominação do país331. Não eram apenas os ingleses 

que notavam a ofensiva cultural alemã. Um relatório dos serviços de informação 

franceses de Dezembro de 1938, que foi enviado pelo AA a Huene, afirmava que Huene 

era o principal responsável pela ação pró-alemã conduzida em Portugal332. O diplomata, 

secundado por uma mulher inteligente, fazia um esforço diplomático e “mundano”, 

multiplicando as receções na Legação. Dizia o mesmo documento que um simples 

pedido seu era logo recebido por Salazar, sublinhando ainda a forte influência que a 

Alemanha alcançara em Portugal nos últimos tempos. 

Em 1938 as relações luso-alemãs continuaram muito marcadas pelo intercâmbio 

juvenil e os ingleses não tinham qualquer dúvida quanto à política promovida pelo 

governo alemão de penetrar e, se possível, “assegurar o controlo sobre a Mocidade 

Portuguesa”333. A visita de Lauterbacher foi mais uma prova dos esforços e da 

determinação dos alemães para colocarem a juventude portuguesa na sua órbita de 
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influência334. Hartmann Lauterbacher, o Stabsführer335 e representante de Baldur von 

Schirach, chegou a Lisboa a 27 de Fevereiro. Por ocasião da sua permanência na capital 

foram organizadas várias receções e Lauterbacher foi mesmo recebido pelo Presidente 

da República. Num banquete oferecido por Nobre Guedes, o Comissário Nacional fez 

questão de recordar que “o nosso primeiro passo, em terra estrangeira, foi dado na 

Alemanha”, agradecendo ainda a Huene o seu papel na aproximação das duas 

organizações. Lauterbacher, por outro lado, procurava demonstrar que o III Reich não 

quis pôr fim ao contacto com outros povos, aproximando-se de outros países. Garantiu 

ainda que o regime nacional-socialista admirava o “Portugal Novo” e o seu Chefe, 

expondo ainda os objetivos das visitas recíprocas das juventudes dos dois países e dos 

acampamentos e excursões:  

os povos somente se podem estimar e trabalhar para o bem comum conhecendo-se, 

compreendendo-se, possuindo a completa estima das recíprocas formas de 

Governo e das ideias criadoras que nestas se exprimem
336

. 

Dois meses depois, em Maio de 1938, chegaram a Lisboa mais filiados da 

Juventude Hitleriana, desta vez a bordo de um dos três navios da KdF337. Em Julho do 

mesmo ano, 14 alemães, da Juventude Hitleriana, estiveram em Portugal a convite do 

diretor do Colégio Infante de Sagres, na companhia de Walter Prinzhorn. Nas excursões 

realizadas foram acompanhados por diversas personalidades portuguesas e alemãs. Para 

retribuir, um grupo de alunos portugueses daquele colégio deveria visitar a Alemanha, 

em Agosto. No Verão de 1938, partiu para a Alemanha o Comissário Nobre Guedes, 

para participar, como representante de Portugal, no Congresso Internacional do Ensino 

Técnico338. Aí pôde visitar a cidade de Brunswick, na companhia de Lauterbacher, onde 

o burgomestre lhe ofereceu um banquete. Foi ainda recebido por Schirach e a sua 

viagem foi notícia na imprensa portuguesa339 e na alemã340. 

Os ingleses, sabiam que a Mocidade se aproximara, nos métodos e práticas, da 

HJ, apesar de Nobre Guedes ter tentado sossegá-los, garantindo a Lord Lloyd que não 

havia motivo para recear uma germanização daquela organização. A mobilização da 

juventude portuguesa, seguindo o modelo alemão, foi também um alvo sistemático de 
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ataques por parte da imprensa católica. Estas visitas causaram, na verdade, um enorme 

descontentamento entre os círculos católicos, em especial entre os que gravitavam em 

torno do Cardeal Patriarca, que olhavam com apreensão para o desenvolvimento do 

movimento341. Na Pastoral Colectiva de 18 de Abril de 1938 apelava-se a Deus para que 

não deixasse que o paganismo do Estado totalitário seduzisse os jovens portugueses. 

Apelava-se, por outro lado, à obediência num único chefe, em Cristo342. O Cardeal 

chegou a expressar ao Ministro da Educação a sua surpresa perante o convite 

endereçado ao líder da Juventude Hitleriana Baldur von Schirach para participar no 

acampamento da Mocidade, de 28 de Maio de 1938. Em sua opinião, a intensificação 

das relações “seria não só ofensivo e perigoso para a consciência católica portuguesa, 

mas também pouco digno da altivez nacional, sabido o inferior conceito que os Alemães 

têm de nós, filhos (segundo eles) de uma raça inferior e negroide”343. Baldur von 

Schirach havia sido convidado para ir a Lisboa participar na celebração do 28 de Maio, 

mas a direção da Mocidade Portuguesa foi forçada a informar a Legação que, na 

sequência de uma decisão do governo português, era preferível que, naquele ano, as 

comemorações fossem mais modestas. A Mocidade pedia, por isso, para adiar o convite 

à delegação e ao líder da HJ para o ano seguinte, para participarem nas festas do Duplo 

Centenário, para as quais seriam convidadas organizações de juventude de outros 

países344.  

O Comissário Nacional, Nobre Guedes, respondia às críticas dizendo ser um 

“erro” recear os “contágios e absorções”, por acreditar que “os encontros de boa 

camaradagem com estrangeiros” não alteravam “o modo de ser e de sentir dos nossos 

rapazes”, dando-lhes antes “motivos de orgulho da sua nacionalidade, consciência do 

seu patriotismo”345. 

Nessa ocasião, Huene escreveu para Berlim, dizendo que a influência da Igreja 

Católica sobre a política portuguesa era particularmente forte, sobretudo nos últimos 

tempos, e começava a causar algumas dificuldades à política alemã346. Para provar esta 

tendência, o Ministro chamava à colação a Pastoral do Cardeal Patriarca, que, escrevia o 

diplomata, era um amigo Salazar. Segundo Huene, a Pastoral era, visto tratar de 
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assuntos políticos, dirigida especialmente contra o comunismo, mas também continha 

vários ataques contra a Alemanha, embora sem mencionar nomes. Dizia o Ministro que 

“em vários jornais, especialmente nos folhetins católicos, têm aparecido recentemente 

artigos hostis à Alemanha, contra os quais já protestei fortemente numa carta ao 

Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros"347. 

Hoyningen-Huene, sempre tão cauteloso, acabou por aconselhar uma 

intensificação do intercâmbio. O diplomata terá sentido que, nos últimos tempos, se 

notava uma forte influência do “lobby” católico na educação da juventude portuguesa, 

que forçara a Mocidade a abrandar o trabalho conjunto com o movimento de juventude 

alemã, sobretudo se tivesse grande visibilidade pública. Em sua opinião, com a 

diminuição do número de visitas, o relacionamento germano-português na área da 

educação juvenil, que se encontrava numa fase inicial, mas auspiciosa - escrevia Huene 

-, poderia sofrer um revés devido à influência de círculos políticos católicos348. Dadas as 

circunstâncias, sugeria a organização de quatro viagens de intercâmbio a Portugal, 

incluindo nos meses de Verão. Aconselhava ainda uma viagem de um grupo da 

Juventude Hitleriana ao Porto.  

Embora a visita de um grupo numeroso de jovens alemães não se tenha 

concretizado, três dirigentes da Juventude Hitleriana, Georg Berger, Josef Forster e 

Werner Lamann, estiveram em Portugal em Dezembro de 1938, a convite do 

Comissariado Nacional da Mocidade349. Durante uma semana visitaram vários centros 

da Mocidade, bem como a escola alemã. Leite Pinto, diretor dos serviços de 

intercâmbio, ofereceu-lhes um almoço, no qual participaram diversas personalidades. O 

Ministro da Alemanha em Lisboa organizou ainda um banquete para o qual foram 

convidados Nobre Guedes, Leite Pinto ou Soares Franco350. A revista Times também 

noticiou a presença dos três dirigentes alemães em Portugal, bem como a permanência 

do navio Horst Wessel em Lisboa durante vários dias, a bordo do qual estiveram vários 

funcionários do regime português e onde se realizou uma ação de demonstração, na 

presença do Ministro da Marinha, e um almoço para os almirantes portugueses na 
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presença do chefe do Partido Nazi em Lisboa e do Ministro alemão351. É importante ter 

em conta que os navios da KdF também não eram os únicos a chegar festivamente ao 

porto de Lisboa, uma vez que se verificou a afluência de barcos de vários países, o que 

permitiu que a capital portuguesa experimentasse nessa época um ambiente 

verdadeiramente internacional. A Revista da Marinha, por exemplo, dedicou números 

especiais à visita das esquadras francesa, alemã ou italiana ao Tejo352. 

Esta propaganda mais exibicionista, revestida de visitas de amizade, não se 

restringia, portanto, à Alemanha. A juntar-se à visita dos dirigentes e dos filiados da 

Juventude Hitleriana, dezenas de alemães passaram pela capital nos cruzeiros 

organizados pela KdF, em Abril e Julho. Meses antes, Lisboa assistira também, entre 29 

de Janeiro e 3 de Fevereiro, à visita do navio Deutschland e de dois submarinos353. Em 

Abril de 1938, a embaixada inglesa em Lisboa informava que os navios alemães 

Wilhelm Gustloff, Der Deutsche e Sierra Cordoba haviam chegado a Lisboa no dia 26, 

trazendo a bordo quatro mil e quinhentos turistas alemães e austríacos enviados pela 

KdF354. Foram recebidos no cais por Huene e pela sua mulher, pelo cônsul e por 

importantes representantes de várias organizações alemãs em Portugal. Depois de 

desembarcarem, os excursionistas invadiram a cidade em grupos ordenados, formavam 

“um corpo notável, facilmente distinguível de outros estrangeiros pelas suas roupas, 

pelos emblemas da Kraft durch Freude e pelas pequenas bandeiras portuguesas e 

suásticas que trouxeram para distribuir entre os nativos”355. À tarde, Huene ofereceu um 

chá ao corpo diplomático a bordo do Gustloff, onde foram exibidos cantares, danças e 

trajes regionais portugueses, que terminou com um fogo-de-artifício. O embaixador 

inglês e a mulher, a convite do Ministro, foram à receção e, segundo relatou ao Foreign 

Office, os alemães pareciam ansiosos em mostrar-lhes o mais recente e moderno 

produto da indústria naval alemã. No dia 27, a Legação ofereceu um almoço em honra 

dos visitantes e os navios partiram, depois, para o Funchal. 

Para os ingleses, estas visitas constantes de organizações nazis provavam que os 

alemães faziam tudo o que estava ao seu alcance para deixar bem marcada a sua 

presença. Dizia o embaixador que, na Embaixada, foram acordados pelo disparo de 
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armas de fogo e pelas das sirenes que tocavam a partir do rio, acompanhadas pelo 

Horstwessellied e Deutschland über Alles356. Os turistas alemães protagonizaram ainda 

uma grande festa, cantando mesmo serenatas ao Ministro Huene, que vivia nas 

proximidades da Embaixada Inglesa. A maior parte dos carros do mercado e as cestas 

das peixeiras estavam decoradas com bandeiras com a cruz suástica, que haviam sido 

distribuídas em grande quantidade. Tudo isto deixava a impressão de que a cidade fora 

alvo da ocupação alemã. Em sua opinião, esta forma sistemática e mais flagrante de 

propaganda alemã começava a irritar os portugueses, que, no entanto, continuavam 

impressionados por este entusiasmo massivo, que era acompanhado pelo aumento da 

exibição do poderio alemão.  

A juntar a estas exibições mais ostensivas da Alemanha, duas ameaças 

continuaram a pairar sobre as relações luso-alemãs ao longo de 1938: a questão colonial 

e o reforço da propaganda inglesa. As colónias eram, sem dúvida, um tema perturbador, 

que ameaçava as relações de Portugal, quer com a Alemanha, quer com a própria 

Inglaterra. Apesar de o periódico nazi Völkischer Beobachter ter afirmado, a 25 de 

Janeiro, que Hitler declarara que a Alemanha não reclamava as possessões das outras 

potências, mas sim as suas próprias colónias, perdidas na sequência da derrota na I 

Guerra Mundial, a polémica voltou a instalar-se. O caso do “Documento Reichenau” 

causou uma grande agitação em Julho. O News Chronicle e outros jornais noticiaram 

que, numa conferência proferida perante militares, o general Reichenau havia 

mencionado a eventual aquisição das possessões coloniais portuguesas. O Encarregado 

de Negócios alemão pediu logo uma audiência a Teixeira de Sampaio para negar a 

autenticidade do documento, desmentindo, em nome do governo do Reich, a notícia357. 

A própria Mocidade Portuguesa veio em defesa dos alemães, publicando um artigo no 

seu jornal, onde se afirmava que o desmentido era desnecessário já que “saltava à vista 

de qualquer pessoa medianamente inteligente que o documento atribuído por um jornal 

de Paris ao general Reichenau era uma fantasia urdida com o malévolo objetivo de 

provocar mal-entendidos prejudiciais”358. No entanto, no mês de Novembro voltaram a 
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ser publicados artigos, na imprensa inglesa, sobre a possibilidade de satisfazer as 

aspirações coloniais alemãs à custa das colónias portuguesas359.  

No que diz respeito à política cultural, os relatórios de Roth garantiam que as 

relações com a rádio portuguesa eram cada vez mais estreitas e frutíferas, pelo menos 

assim relatava o responsável pelo Grémio Luso-Alemão ao Auswärtiges Amt. Neste ano, 

na esfera musical, tiveram lugar os primeiros concertos de intercâmbio. Em Dezembro 

de 1938, o diretor geral de música da emissora de Colónia dirigiu dois concertos 

públicos da orquestra da Emissora Nacional e, como retribuição, em Março de 1939 foi 

a vez de o português visitar Colónia. Graças a este intercâmbio, alguns artistas alemães 

foram ouvidos na rádio portuguesa (Laugs, Kempff) e vice-versa (Varela Cid, Ruy 

Coelho). Neste domínio, há ainda que mencionar que uma das bolseiras portuguesas que 

esteve na Alemanha foi Leonor Viana da Motta, que requereu uma bolsa para se 

aperfeiçoar na arte do canto em Munique
360

. No Reich, Viana da Motta teve a 

oportunidade de trabalhar com Hermann Weissenborn, professor da Hochschule für 

Musik de Berlim, tendo sido ainda convidada para cantar num concerto da Sociedade 

Filarmónica de Bremen, que se preocupou em promover o intercâmbio com artistas 

estrangeiros. O diretor da Sociedade apresentou “Fräulein” Motta como sendo uma 

artista oriunda de um país que, à semelhança da Alemanha, estava a renovar a sua 

organização política, apresentando ainda Portugal como “um Estado socialista que 

combate forças dissolventes e estabelece ideais análogos aos da Alemanha”
361

. 

O mundo artístico também devotou um especial interesse à Alemanha. O IAI, 

através do seu Departamento de Música, dirigido por Richard Klatovsky, mantinha 

correspondência com vários artistas portugueses, como Vianna da Motta, Frederico de 

Freitas, Ruy Coelho, Luís de Freitas Branco ou Ivo Cruz. Estas relações foram também 

cultivadas pessoalmente, quer nas viagens que Klatovsky fez a Portugal, quer nas visitas 

dos portugueses à Alemanha. Nos meses de Fevereiro e Maio de 1942, Klatovsky viajou 

até à Península Ibérica. Em Portugal teve a oportunidade de se encontrar com Ivo Cruz e 
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com Vianna da Motta362. Sobre Ivo Cruz, director do Conservatório Nacional em 

Lisboa, afirmava ser conhecido pela sua germanofilia (deutschfreundschaftlich) e por 

ser um fervoroso opositor aos judeus (“Judengegner”)363. Cruz, que estudara em 

Munique durante cinco anos e falava fluentemente alemão, mantinha com Klatovsky 

uma relação de amizade
364

. Nos seus concertos promovia especialmente a música alemã 

e “recusou sempre categoricamente contratar para o conservatório emigrantes 

judeus”
365

.  

Outras duas figuras que mereceram a atenção dos alemães foram José Vianna da 

Motta, o “decano da música portuguesa” e pai de Leonor Vianna da Motta, e o 

compositor Lopes Graça. Klatovsky tentou mesmo entrar em contacto com o último 

quando esteve em Portugal, mas sem sucesso366. Os alemães consideravam-no 

musicalmente  “muito progressista” (sehr fortschrittlich) e politicamente marxista. 

Lopes Graça, que Klatovsky afirmava rejeitar tudo o que é alemão e fascista, terá dito 

que não atuaria na Alemanha, enquanto Hindemith367 estivesse proibido de atuar368. Ivo 

Cruz foi um dos que confidenciou ao alemão que Lopes Graça não tinha qualquer 

simpatia pelo Nacional-Socialismo369.  

Vários ministérios portugueses, e outras instituições, continuaram a enviar os seus 

funcionários, em missões oficiais, para realizarem estágios na Alemanha, como foi o 

caso do engenheiro Manuel de Sá e Mello, um colaborador muito próximo do Ministro 

Duarte Pacheco e comissário adjunto da Exposição do Mundo Português. Mello estivera 

já na Alemanha em 1934, para participar no Congresso Internacional de Estradas. 

Voltou ao Reich em 1938, para estudar as estradas alemãs, interessando-lhe 

nomeadamente a utilização do betão na construção das autoestradas, e para visitar 

algumas universidades daquele país370. Acompanharam-no o engenheiro da Junta 

Autónoma das Estradas, Paulo de Serpa Pinto Marques, e o adjunto do diretor dos 
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serviços de construção, o engenheiro Raúl de Mesquita Lima. Segundo Luísa Sousa, 

esta viagem foi feita no seguimento do convite endereçado por Fritz Todt ao Ministério 

das Obras Públicas371. Os académicos continuaram a ser também um alvo muito 

apetecível, especialmente tendo em vista a grande influência política que o mundo 

académico exercia na política portuguesa. Como lembrava a diplomacia germânica, o 

próprio Salazar era também um professor universitário e muitos dos seus colaboradores 

eram oriundos do mesmo círculo. Moncada, Tamagnini, Cordeiro Ramos ou João Porto 

haviam já sido convidados a visitar a Alemanha, pelo que ponderavam convidar Mário 

Brandão, que fora leitor em Berlim e Hamburgo e ensinava História na Universidade de 

Coimbra. Brandão era um bom conhecedor da cultura alemã e era considerado um 

entusiasta e admirador da “Nova Alemanha”, gozando ainda de influência política372. 

Outro dos nomes proposto é o de Beleza dos Santos, ele que já estivera na Alemanha, e 

que se ocupava da reforma do sistema penal em Portugal.  

Em 1938 a Alemanha sofreu um duro golpe. Nesse ano foi criado um British 

Institute em Lisboa
373

. A inauguração teve lugar a 23 de Novembro, na presença de 

Lord Lloyd Dolobran. Houve uma sessão solene na Academia das Ciências onde 

estiveram o embaixador inglês, o Ministro da Educação, o presidente do IAC e George 

West. Seguiu-se, depois, uma receção oficial. O presidente da República visitou o 

instituto por ocasião da abertura da exposição de pintura de um artista inglês radicado 

em Portugal. Em 1938-39 foram concedidas três bolsas para professores portugueses de 

inglês, apesar de considerarem que as bolsas concedidas em 1937 tivessem sido “menos 

úteis para as relações luso-britânicas do que era esperado”. Foram ainda atribuídas duas 

bolsas a estudantes de universidades portuguesas e foram oferecidos livros a estudantes 

de liceus, como prémio para ensaios em inglês, assim como às faculdades de Medicina, 

Farmácia, Engenharia e Ciências do Porto, à Sala Salazar na Universidade do Porto e a 

algumas bibliotecas do Porto. E, no final do ano, foi criado o cargo de Adido de 
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Imprensa na Embaixada
374

. Este despertar da diplomacia cultural inglesa acompanhou 

também a reaproximação luso-inglesa, uma vez que as relações entre os dois países 

haviam sido abaladas pela posição de Portugal na Guerra Civil de Espanha. 
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1939: CONTAGEM DECRESCENTE PARA A GUERRA 

A pedido do Departamento de Política Cultural do Auswärtiges Amt, o Grémio 

enviava, sistematicamente, informações sobre os objetivos político-culturais das 

potências estrangeiras em Portugal375. Aliás, as várias instituições alemãs trocavam 

informações entre si sobre o assunto. No primeiro semestre de 1939 notava-se já uma 

certa “ansiedade” entre a diplomacia alemã em Lisboa face ao incremento da 

propaganda por parte de outros países, em especial da Inglaterra. 

Em Maio de 1939, Roth dizia que, em Portugal, eram especialmente ativos na 

arena político-cultural, em primeiro lugar, França, Itália e Inglaterra. Procurando 

convencer o Auswärtiges Amt da necessidade de reforçar o investimento em Portugal, 

Roth garantia a Berlim que as despesas daqueles países superavam as da Alemanha. A 

França tinha em Lisboa um instituto, que funcionava no novo edifício da Legação, e 

leitorados em Lisboa, Coimbra e Porto. Também possuíam, há algum tempo, uma Sala 

de Cultura na Universidade do Porto e inauguraram, naquele ano, uma sala de francês 

em Viana do Castelo376. Provisoriamente instalada no liceu da cidade, possuía cerca 300 

livros. Durante a inauguração, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram 

distribuídos livros aos melhores alunos do liceu, na presença de inúmeras autoridades 

civis e militares do concelho e, ao jantar, o leitor da Universidade do Porto apresentou 

uma conferência sobre as relações culturais luso-francesas. Em ligação com o Instituto 

Francês em Portugal, a Alliance Française, cada vez mais, começava a criar, em 

diversas cidades da província, centros para difundir a cultura francesa. De acordo com 

Roth, o próximo centro para difusão da cultura francesa deveria surgir em Setúbal377. 

Já a Itália tinha institutos em Lisboa, na Universidade de Coimbra e no Porto. No 

Porto, o Instituto de Cultura Italiana fora inaugurado a 31 de Março de 1939, na 

presença do reitor da Universidade e de várias autoridades civis e militares, como 

relatou Roth378. Tal como em Lisboa, não estava ligado à universidade, onde continuava 

a funcionar uma Sala de Cultura Italiana. Naquela cidade, no que dizia respeito a 

institutos estrangeiros, Roth garantia que o italiano era o mais importante. A própria 

Legação italiana assumia essa prioridade. 
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Quanto à Inglaterra, possuía um instituto em Lisboa, que abriu em 1938, um na 

Universidade de Coimbra e planeava criar uma Sala Inglesa na Universidade do Porto. 

Os gastos com a diplomacia cultural superavam os dos outros países. Por considerar o 

assunto importante, o DAAD chegou a enviar à Legação Alemã em Lisboa informações 

sobre o British Council e sobre a sua atividade. Os alarmes soavam de todos os lados, 

mostrando o perigo que as relações luso-alemãs atravessavam perante um intensificar 

do trabalho cultural inglês. Em 1939, Ivo Dane escreveu um relatório sobre o assunto, 

no qual alertava para o facto de, depois de as relações terem sido perturbadas pela 

Guerra Civil Espanhola, se assistir a um estreitar de laços entre Portugal e a 

Inglaterra379. A Inglaterra esforçava-se por fazer penetrar no seio da imprensa, de forma 

a influenciar a opinião pública portuguesa. Com este intuito enviara, por exemplo, Lord 

Lloyd of Dolobran. A par desta “embaixada” cultural, esteve em Portugal uma missão 

militar britânica. As relações luso-britânicas conheceram ainda um ponto alto com a 

condecoração, pelo embaixador inglês enquanto representante do rei, do Presidente 

Carmona. Tudo isto demonstrava, para Dane, uma ligação muito próxima entre Portugal 

e a Inglaterra.  

Na realidade, a Inglaterra esforçou-se por ultrapassar os canais político, 

económico e militar, tradicionalmente utilizados pela sua diplomacia, apostando 

também no intercâmbio cultural. Um artigo do Diário da Manhã noticiando a 

“Quinzena Portuguesa”, afirmava que “as relações entre a Grã-Bretanha e Portugal, 

sempre excelentes, ganharam nos últimos tempos expressões da maior cordialidade e 

firmeza”. A Quinzena terá sido uma das várias manifestações públicas desta nova 

dinâmica. Decorreu na cidade de Londres, entre 21 de fevereiro e 7 de março, tendo 

sido organizada pelo SPN, com o apoio do British Council e da Anglo-Portuguese 

Society, recentemente fundada380.  

Pela mesma altura, e inspirado pelo artigo do Diário da Manhã, Huene escreveu 

ao Auswärtiges Amt um relatório em que se ocupava também do tema das relações 

culturais anglo-portuguesas, descrevendo aquele ato de propaganda cultural que foi a 
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“Quinzena Portuguesa”381. A próxima manifestação da estreita colaboração anglo-

portuguesa na área cultural, dizia o diplomata, era a viagem de jornalistas portugueses a 

Londres, que deveria ser seguida da vinda de representantes da imprensa inglesa a 

Portugal. Nesse documento, Huene mencia«va António Ferro, escrevendo que era um 

anglófilo, com “origem judaica”. A informação sobre a origem de Ferro não chegou, no 

entanto, a Berlim, uma vez que apenas consta no rascunho, onde foi rasurada. A 

amizade de António Ferro, que os alemães sabiam ter um papel proeminente no seio do 

regime português, foi sempre muito cobiçada, mas nem sempre correspondida. A 

relação de Ferro com as autoridades nazis em Portugal foi, na verdade, relativamente 

tensa, o que se devia aos artigos críticos que o jornalista publicara depois de estar na 

Alemanha, onde entrevistou pessoalmente o Führer. Esse relacionamento foi 

especialmente problemático com Friedhelm Burbach. Como Burbach confessou a 

Bohle, as conversas tidas com o responsável pelo SPN pautaram-se por um tom que 

nem sempre foi muito simpático. Considerava-o também um francófilo que tinha uma 

grande simpatia pelas mulheres francesas. A sua predileção por Paris impedira-o mesmo 

de visitar o Instituto Luso-Brasileiro da Universidade de Colónia, no início de 1934. 

Mesmo assim, Burbach considerava essencial que Ferro passasse algum tempo em 

Berlim382. Em sua opinião, os funcionários do Ministério da Propaganda e do AA não 

estavam completamente cientes do significado que a visita do chefe da propaganda 

portuguesa ao Reich, porque, afirmava Burbach, consideravam que Ferro era judeu – 

algo que Burbach desmente – e antigermânico383.  

Em Abril de 1939 os alemães queixavam-se que não havia dia em que a imprensa 

portuguesa não publicasse um artigo de propaganda dos ingleses. Na maioria dos jornais 

existia mesmo uma rubrica, quase omnipresente, sobre o “Intercâmbio luso-britânico”. 

A propaganda inglesa em Portugal tinha à sua disposição um dos mais importantes 

jornais, o Diário de Notícias. Este periódico utilizava a Reuter como fonte de 

informação primordial, com o objetivo, diziam os alemães, de fortalecer a aliança com a 

Inglaterra. Esta relação privilegiada era explicada, de acordo com os alemães, pelo facto 

de a redação receber dinheiro dos ingleses e de o representante da Reuter em Portugal, 

que era agente do Intelligence Service e pertencia à redação do DN. A propaganda 

reforçou-se ainda mais com o lançamento do vespertino A Noite, que dependia dos 
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fundos facultados pelos ingleses. A imprensa portuguesa divulgou ainda a chegada do 

novo adido de imprensa inglês e de um novo professor para o Instituto Britânico de 

Lisboa. O Instituto e o seu diretor, George West, organizavam diversas conferências. 

Selby, o embaixador, proferiu, por exemplo, conferências para docentes e alunos da 

Universidade de Coimbra. A sociedade de teatro Old Vick levou aos palcos portugueses 

Shakespeare e Shaw, que tiveram uma assistência considerável. Por essa ocasião, foi 

ainda organizada uma receção no SPN. Lisboa assistiu ainda à representação dos Tudor, 

de Singers. 

Embora a principal ameaça viesse de Inglaterra, a França também causava 

preocupação, sobretudo pela propaganda antigermânica. Em Maio de 1939, Albin Beau 

escreveu uma carta ao diretor da Faculdade de Letras de Coimbra, queixando-se que 

dois conferencistas haviam atacado abertamente a Alemanha naquela instituição384. Em 

tom ameaçador, Beau, o leitor de alemão que a diplomacia nazi tinha à sua disposição 

na cidade do Mondego, recordava que ambas as conferências - de Bousquet e Blondel - 

levaram a interpretações que não agradariam às autoridades portuguesas, que 

mantinham uma “atitude cavalheiresca” perante os representantes intelectuais de vários 

países. “Custa-me crer” - escrevia o leitor - “que fosse seu propósito agitar e perturbar a 

atmosfera de pacífica e amigável convivência em que os meus colegas estrangeiros 

tanto alemães e portugueses têm colaborado graças à amável hospitalidade portuguesa”. 

Garantia, pelo contrário, que os seus compatriotas que proferiram conferências na 

instituição nunca ultrapassaram “os limites da ciência, da objetividade e do tato”. 

O Grémio Luso-Alemão relatou o sucedido a Berlim. No ofício que fizeram 

chegar ao Auswärtiges Amt, Roth afirmava que os leitores franceses ultrapassaram o 

campo da propaganda cultural, atacando politicamente a Alemanha. Roth chegou 

também a mostrar um artigo do francês Blondel a Leite Pinto, perguntando-lhe se seria 

bom que os representantes culturais no futuro não se limitassem apenas a perorar sobre 

o seu país em Portugal, mas que discutissem as diretivas estatais de que discordavam. 

Leite Pinto, para quem Blondel era um “velho idiota cuja tagarelice” apelidava de 

“senil”, garantiu a Roth que lutava há muito tempo contra este tipo de pessoas e 
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prometeu aproveitar aquele caso para abordar o assunto junto do Ministro da 

Educação385.  

A guerra ainda não tinha começado e já os “beligerantes” começavam a 

posicionar-se no campo de batalha que foi a propaganda cultural. A política cultural 

alemã não diminuiu, apenas viu aparecer na corrida poderosos adversários que 

procuravam disputar a vitória na luta pela hegemonia cultural. Nos meses que 

antecederam a guerra, as relações luso-alemãs continuaram intensas. A Escola de 

Aviação sem Motor escrevia ao IAC, informando ser necessário enviar ao estrangeiro 

sete dos melhores alunos para frequentarem cursos da Escola de Aviação sem Motor de 

Grunau para obterem o certificado F386. Este era um campo, aliás, onde as relações entre 

os dois países eram bastante profícuas. Desde cedo que as instituições portuguesas 

sabiam que aquele era o desporto “que mais deve preocupar, na nossa época, as 

instituições que têm por objeto o aperfeiçoamento da Nação”. Nessa altura, Portugal 

tinha já em Berlim dois estudantes de aeronáutica e Hans Schoene, propunha-se 

estabelecer em Portugal escolas de aviação sem motor sem encargos para o Estado, pelo 

menos nos primeiros tempos387.  Em Junho de 1936, Portugal enviou seis graduados da 

Mocidade Portuguesa e um dirigente à Alemanha para, nas férias de Verão, 

frequentarem um curso teórico e prático388. Quintino da Costa foi um dos que 

frequentou a Escola de Aviação sem Motor na Silésia389. No Verão de 1937, os filiados 

da Mocidade foram novamente convidados a participar num curso da Reichsschule für 

Segelflugsport de Grunau390 e só o início da guerra veio interromper o envio de 

instrutores para Portugal391.  

O Instituto Alemão da Universidade de Coimbra continuava também muito 

dinâmico. No Liceu D. João III, por intermédio do Instituto Alemão, foram exibidos 

“filmes culturais alemães” (Stahl, Eisen, Unter der Fahne der Jugend, Jungzug), ao 

passo que no Laboratório de Fonética Experimental se realizaram audições de música 
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alemã em discos. Em simultâneo, continuaram as reuniões quinzenais dos alunos para o 

ensino de canções populares alemãs392. A 3 de Março de 1939 Hoyningen-Huene 

proferiu uma conferência, a convite daquela instituição, na qual refletiu sobre os 

conceitos de “ciência” e de “pátria”. Huene, que era uma presença assídua na 

Universidade de Coimbra e um apoiante convicto da atividade cultural desenvolvida 

pelo Instituto Alemão, aproveitou a ocasião para expressar a sua admiração e gratidão 

pela “inteligente direção” do Instituto, ao qual se devia a intensificação das relações 

entre Portugal e a Alemanha. Em sua opinião, aquela instituição estava a conduzir uma 

“corajosa iniciativa” no sentido de “estreitar os laços da amizade luso-alemã”, 

sublinhando uma vez mais que as relações culturais entre ambos tinham uma “tradição 

secular” e eram um reflexo da “atividade cultural europeia”393.  

Por ocasião desta conferência, o Ministro aproveitou ainda a oportunidade para 

oferecer um banquete às autoridades civis e militares de Coimbra em homenagem a 

Eugénio de Castro, tradutor de Goethe. Huene voltou à cidade do Mondego no mês de 

Maio, para assistir, no Teatro Experimental da Faculdade de Letras, à representação de 

Theophilus, por alunos da Secção de Filologia Germânica, que fora organizada no 

âmbito da “Noite Alemã”, uma iniciativa promovida pelo Instituto Alemão e pelo 

Laboratório de Fonética Experimental da Faculdade de Letras.  

 

A EXPOSIÇÃO DO LIVRO PORTUGUÊS EM BERLIM 

Em Março de 1938, por intermédio da sua Legação em Lisboa, a Alemanha 

convidou o governo português a realizar uma exposição sobre o livro português, com o 

objetivo de “intensificar as excelentes relações que existem entre a Alemanha e Portugal 

no domínio cultural”, que deveria ter lugar na Biblioteca de Estado de Berlim, no 

Outono de 1938. Esta exposição, dizia Huene, seria uma forma de provar “a estreita 

ligação entre a Alemanha e Portugal”.  

A pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Instituto para a Alta Cultura 

redigiu um parecer sobre a importância da exposição para intensificar as relações 
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culturais entre os dois países394. Considerava que, neste âmbito, era de “estimular o 

andamento da ideia em boa hora lançada ao terreno das realizações”. Esta exposição 

deveria ser realizada no âmbito das atividades culturais que o Estado Novo estava a 

organizar, para que os livros e conferencistas fossem “mais uma embaixada cultural 

portuguesa anunciadora de valores eternos e ao mesmo tempo divulgadora do 

renascimento atual”. A Alemanha havia já organizado, com êxito, exposições similares 

dedicadas a vários países, considerando-se, por isso, que “de tal sistema de propaganda 

viva resulta em benefício para as artes gráficas e para a mais eficaz compreensão das 

Nações”395. O próprio título da exposição, “Portugal in Geschichte und Gegenwart” 

(Portugal na História e no Presente), descrito como “feliz”, “sintetiza[va] também as 

realizações e os objetivos do Instituto para a Alta Cultura na obra de expansão cultural e 

intercâmbio intelectual feita e a fazer na Alemanha”. O Instituto para a Alta Cultura 

dava, assim, o seu aval, manifestando uma total concordância com a proposta 

apresentada.  

Na sequência deste parecer positivo, o Ministro da Educação Nacional deu 

autorização para a realização da exposição e para a vinda do representante do Serviço 

Alemão de Intercâmbio de Livros (Deutsch-Ausländischer Buchtausch) a Portugal, com 

o qual a direção do IAC se deveria entender396. Pôs-se então em marcha todo o processo 

de organização da exposição. Foi pedido o apoio dos ministérios e de várias bibliotecas 

e instituições, através do empréstimo de publicações. A lista de livros a ceder pela 

Biblioteca Nacional excedia os 200 títulos e incluía encadernações dos séculos XV a 

XVIII, obras de Sá de Miranda, de Rodrigues Lobo, André de Resende, Rui de Pina, 

Camões, Bernardino Ribeiro ou Bocage397. Foram ainda cedidos livros e periódicos por 

diversas instituições e institutos, bem como por livreiros. Os trabalhos começaram, 

assim, com a vinda a Portugal de Jürgens, diretor do Deutsch-Ausländischer Buchtausch 

e conselheiro da Biblioteca Estatal de Berlim, contando com a ajuda, através do 

empréstimo de obras, do Museu Nacional de Arte Antiga, da Agência Geral das 

Colónias, da Secretaria da Assembleia Geral, das academias e sociedades científicas, 
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das câmaras municipais de Lisboa e Porto e de organismos corporativos398. A 

organização da exposição contou ainda com o apoio de Joseph Piel399.  

Para assistir à inauguração da exposição foi indicada uma “Missão intelectual” 

formada por Gustavo Cordeiro Ramos, que a ela presidia, por Providência Sousa e 

Costa, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da Biblioteca Geral 

daquela universidade, pelo Tenente-Coronel Costa Veiga. Para acompanhar a exposição 

durante o período de funcionamento foram ainda indicados Mário Brandão, professor da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e diretor do Arquivo da Universidade 

de Coimbra e Acácio de Gouveia e Sousa, professor da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa e secretário da delegação400. 

A exposição foi inaugurada a 1 de Abril de 1939. Nos quatro salões da Biblioteca 

do Estado de Berlim foram expostos mais de 300 incunábulos e livros portugueses, 

assim como atlas, rodeados de quadros, gravuras e esboços. Numa sala anexa, o SPN 

expôs objetos folclóricos e fotografias401. A inauguração foi um enorme sucesso 

propagandístico, contando com a presença do Ministro da Educação do Reich, de vários 

secretários de Estado, representantes diplomáticos na capital alemã, professores, altos 

funcionários e dirigentes de várias organizações alemãs. Nela discursaram o Ministro da 

Educação, Bernhard Rust, e Gustavo Cordeiro Ramos. Diga-se, aliás, que o 

representante oficial do governo português foi alvo de inúmeras atenções por parte das 

autoridades alemãs, tendo sido aguardado, à chegada, pelo Secretário de Estado da 

Educação, que o saudou em nome do governo alemão, por representantes dos Ministros 

dos Negócios Estrangeiros e da Propaganda, do Partido Nacional-Socialista e do 

Instituto Ibero-Americano402. 

Cordeiro Ramos era, provavelmente, um dos portugueses que o regime nazi 

melhor conhecia. Gozava, aliás, de um enorme prestígio entre as autoridades do Reich 

pelo seu papel na promoção das relações entre Portugal e a Alemanha, papel pelo qual 

foi recompensado, como vimos anteriormente. Isto explica por que motivo foi, como 

escreveu o jornal A Voz, “recebido com todas as honras, como o provam as 

extraordinárias manifestações de que foi alvo por parte dos mais elevados meios quer 
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políticos quer culturais, quer mesmo por altas individualidades financeiras e 

culturais”403. Foi recebido pelo próprio Führer, a quem ofereceu uma edição alemã de 

Os Lusíadas404. Sendo Ramos o representante oficial que o regime português escolhera, 

a calorosa receção de que foi alvo tinha como destinatário, em última instância, o 

Estado Novo e o próprio Salazar, sobre quem ouviu inúmeros elogios e “palavras de 

admiração e respeito”, incluindo do próprio Führer405. 

No discurso que proferiu na inauguração do certame, o germanista português 

referiu-se, longamente, às excelentes relações culturais estabelecidas entre os dois 

países ao longo dos séculos406. “Os aplausos espontâneos e cordiais dos ouvintes 

provaram ao orador”, segundo A Voz, “que as suas calorosas e animadas palavras 

encontraram vivo eco”407. Rust ofereceu ainda um banquete em honra dos delegados 

portugueses, que haviam já sido homenageados em almoços oferecidos pelo Ministro de 

Portugal e pelo Diretor dos Serviços de Imprensa do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e por um chá, nos arrabaldes de Berlim, oferecido pelo Chefe da Juventude 

Hitleriana408, que sublinhou as “estreitas relações” com a Mocidade409. Para a imprensa 

portuguesa (A Voz), os “brindes do reitor da universidade e do sr. Cordeiro Ramos 

[trocados durante o jantar] exprimiram o entendimento cultural entre a Alemanha e 

Portugal por palavras amigáveis e cordiais”410. 

À inauguração da exposição seguiu-se a “Semana Portuguesa”, durante a qual os 

principais edifícios da capital alemã mantiveram hasteada a bandeira portuguesa. 

Simultaneamente, o governo nazi convidou um grupo de jornalistas portugueses a 

visitarem algumas cidades alemãs411 e Cordeiro Ramos visitou também, na companhia 

de Huene, de Wilhelm Berner, adido de imprensa, e dos jornalistas portugueses, o 

Campo da Juventude Hitleriana em Gatow. Tanto a imprensa portuguesa, como a alemã, 

deram um grande destaque à exposição412, que despertou um enorme “interesse nos 
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meios cultos de Berlim” e que, segundo Galvão Simões relatava ao Instituto para a Alta 

Cultura, fora já visitada [carta de 11.4.1939] por 4500 pessoas”413.  

A atuação do IAC foi, aliás, muito elogiada. O próprio Cordeiro Ramos, numa 

entrevista ao jornal A Voz, afirmou que a ação cultural que o Instituto para a Alta 

Cultura vinha a desenvolver na Alemanha através dos leitorados, da organização de 

conferências sobre Portugal e do intercâmbio académico era “digna dos maiores 

louvores”414. Para o germanista, a cultura era um “campo elevado e desinteressado”, 

sendo através do intercâmbio entre académicos (“figuras representativas nos meios 

académicos”) que “melhor se podem apreciar a alma e as qualidades dos povos”. A 

melhor maneira de garantir a paz era promover o conhecimento entre os povos, através 

do incremento das relações culturais. É esta função que Ramos atribuía a instituições 

como o Instituto Ibero-Americano de Berlim, presidido por Faupel, por ele considerado 

“o centro de unificação de todo o intercâmbio entre a Alemanha e o mundo ibero-

americano”, por meio da sua biblioteca, da revista Ibero-Amerikanisches Archiv, de 

conferências culturais, de visitas “de homens em destaque na vida social, politica, 

económica e cientifica dos povos que na Alemanha desejam estudar e aperfeiçoar os 

seus conhecimentos, não esquecendo os simples turistas”. Em sua opinião, o Instituto 

Ibero-Americano e o seu presidente haviam prestado “serviços inestimáveis” para as 

relações entre os dois países e, por isso, Faupel e Richert foram condecorados em 

Portugal415.  

Quanto à expansão da cultura alemã em Portugal, considerava que o Grémio 

Luso-Alemão e o Instituto Alemão da Universidade de Coimbra eram “a alma da 

cultura germânica em Portugal”. Por outro lado, referia-se a Piel e a Beau como 

“preciosos colaboradores da grande obra de aproximação cultural luso-germânica”. Para 

finalizar a entrevista, Cordeiro Ramos expressava o seu desejo de ver intensificado “o 

conhecimento da língua alemã em Portugal”, por ele considerado “um instrumento 

absolutamente indispensável ao estudioso seja qual for a sua especialidade”416. 
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Desta nova viagem, Cordeiro Ramos terá trazido as melhores impressões sobre o 

Reich, que ele descrevia como se de um paraíso se tratasse417. Isto não significou, no 

entanto, que não tenham surgido polémicas. Em carta a Leite Pinto, Huene lamentou o 

encerramento prematuro da exposição, que impediu a visita de Schirach e de 200 

membros da Juventude Hitleriana, que seria “uma demonstração do interesse da 

Alemanha nas relações culturais com Portugal”418. Por outro lado, levantou-se a questão 

de não ter existido uma mesa dedicada às colónias que, de acordo com o Diário da 

Manhã, se deveu ao facto de “as colónias não entraram ainda no espírito e na 

mentalidade dos nossos intelectuais como uma afirmação de prestígio e valor, senão 

como motivo para discursos e lugar comuns que, pela repetição e variedade, perdem 

todo o sentido”419. 

De acordo com um relatório do Instituto para a Alta Cultura, a exposição foi 

visitada por cerca de 10 000 pessoas420, tendo contribuído “de maneira exuberante para 

estreitar mais ainda os íntimos laços de amizade e de cultura que unem Portugal e a 

Alemanha”421. O seu catálogo, da autoria de Delfim Santos e de Joseph Piel, foi 

prefaciado por Júlio Dantas, para quem a exposição resultou de uma “delicada atenção” 

do governo alemão, de extrema “utilidade” devido ao interesse sempre manifestado pela 

história, literatura e língua portuguesa junto das universidades e “centros cultos da 

Alemanha”, permitindo compreender o “estado atual de adiantamento das nossas artes e 

indústrias gráficas”422. No final da exposição, muitos dos livros foram distribuídos por 

bibliotecas alemãs. 
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Tradução do livro Mein Kampf 

Para a diplomacia alemã em Portugal, o ano de 1939 ficou ainda marcado pela 

possibilidade de traduzir para português o “manual” do regime nacional-socialista, Mein 

Kampf. Em 1934 fora publicada, no Brasil, uma edição oficial em português daquele 

livro, que, em 1939, contava já com três edições423. Em Portugal, no entanto, o regime 

nazi ainda não publicara a obra. Ao que parece, Huene há muito que apontara os erros 

contidos na tradução brasileira, chamando a atenção para a necessidade de se fazer uma 

nova edição em língua portuguesa424. 

A oportunidade surgiu apenas em 1939, por ocasião da viagem de alguns 

jornalistas alemães a Portugal, altura em que foi discutida a eventual tradução do livro. 

Nela participou Zuehlsdorff, funcionário do Ministério da Propaganda, que terá 

garantido que o seu ministério asseguraria o financiamento do projeto. O assunto foi, 

dada a sua importância para a propaganda alemã, discutido com o chefe da Legação, 

que deu a sua anuência. Wilhelm Berner levantou, porém, uma questão pertinente. 

Quem faria a tradução? Berner, colocando imediatamente a mão na ferida, sublinhava a 

necessidade de esclarecer se a tradução seria feita na Alemanha, pelo Ministério da 

Propaganda, ou em Portugal. Na memória estavam ainda os desaguisados relativos à 

tradução para alemão dos discursos de Salazar. Caso fosse realizada em Portugal, 

considerava que deveriam incumbir o Instituto Alemão da Universidade de Coimbra de 

fazer uma boa tradução425. 

No início de Junho de 1939, o Ministério da Propaganda dirigiu-se, por carta, à 

Zentralverlag do NSDAP. Dizia a missiva que uma tradução portuguesa de Mein Kampf 

teria um enorme significado propagandístico, sublinhando que deveria ser feita em 

parceria com o Instituto Ibero-Americano426. É no âmbito desta discussão que foi 

mencionado, por Albin Beau, o nome de Cabral de Moncada, sugestão que muito 

agradou a Huene. Para o diplomata alemão, a tradução deveria ser feita em Portugal, por 

Moncada. Para justificar a escolha, recordava a sua “amizade pela Alemanha” e a 

“compreensão pelo Terceiro Reich” que, dizia, eram sobejamente conhecidos427. Em 

carta datada de 6 de Junho, Beau afirmava ter falado com Moncada sobre a 
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possibilidade de ser o jurista português a ocupar-se daquele trabalho, mas este ter-lhe-á 

dito que, sozinho, não poderia assumir tal empresa. Precisaria, por outro lado, de um 

longo período de tempo, cerca de um ano, para o fazer. Beau acreditava, no entanto, que 

o professor de Coimbra se deixaria convencer quando lhe fosse apresentada uma 

proposta concreta428. No entanto, com a eclosão da guerra, este projeto, à semelhança do 

que aconteceu com o Acordo Cultural, acabou por desvanecer-se. 
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É A GUERRA! 

OS BELIGERANTES À CONQUISTA DOS PORTUGUESES 

No seio da imprensa portuguesa, a influência da propaganda inglesa ou alemã era 

muito forte ainda antes do deflagrar do conflito. Aliás, o jornalista pró-inglês Luís Lupi 

afirmava que, em 1938, “a Imprensa portuguesa, que estava cada vez mais sujeita às 

influências da Informação estrangeira”429. À influência externa sobre a imprensa 

portuguesa juntava-se a pressão a que a própria sociedade era sujeita, em especial as 

elites. E, ainda que o regime tentasse evitá-lo, a cisão era notória. A linha que separava 

os “pró-alemães” dos “anti-alemães” não coincidia, contudo, da que separava 

salazaristas e opositores ao regime, uma vez que nem todos os que apoiavam o Estado 

Novo simpatizavam, como sublinhava Lupi, com “a Alemanha anticatólica de Hitler”430. 

A eclosão da II Guerra Mundial não fez abrandar a propaganda. Bem pelo contrário! As 

várias representações diplomáticas sediadas em Portugal conduziram uma campanha de 

propaganda, executada por secções de informação criadas propositadamente para esse 

fim e que eram conhecidas pelas autoridades portuguesas. 

A maioria dos que manifestavam uma opinião favorável em relação à Alemanha, e 

que Lupi descrevia como “os campeões do nazismo em Portugal”, explicavam a sua 

adesão ao Nacional-Socialismo por o regime alemão ser o principal inimigo do 

comunismo, partilhando, dessa forma, um elemento determinante do discurso 

ideológico do Estado Novo. A própria propaganda germânica fazia questão de sublinhar 

esta luta comum que movia os dois países. Perante esta posição, a assinatura do Pacto 

Ribbentrop-Molotov terá sido, para eles, “pior do que uma bomba”. Lupi garantia até 

que esses germanófilos terão mesmo evitado qualquer debate que os obrigasse a 

explicar esta viragem, desaparecendo “dos cafés e restaurantes habituais”431. A aliança 

entre a Alemanha e a Rússia terá sido, inclusivamente, “suficiente para fazer esmorecer 

a simpatia que tantos demonstravam pelo «Führer da Alemanha- por o julgarem o 

Campeão do anticomunismo”432. A propaganda alemã viu-se então forçada a mudar o 

seu modus operandi. Se não podia já acenar com o seu anticomunismo como mote para 

uma maior aproximação entre os dois países, continuou a centrar as suas atenções na 

juventude e apontou baterias à “Aliança” luso-britânica. Distribuindo folhetos nos liceus 
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e universidades, a propaganda acusava os ingleses de serem os responsáveis pela 

“miséria moral”. Os folhetos da alegada “Liga Nacional Anti-Britânica”, que os ingleses 

diziam ser dinamizada pela Legação Alemã, exortava a juventude a libertar-se do “jugo 

da pata Britânica”433 e alguns chegaram mesmo às mãos de Salazar434. A distribuição 

clandestina de folhetos de propaganda era uma prática comum entre os beligerantes, 

embora, segundo os Serviços de Censura, a propaganda alemã os distribuísse em 

número superior aos ingleses435. O Serviço de Informação da Legação Alemã distribuía 

também boletins noticiosos que não se destinavam apenas às autoridades oficiais. Além 

disso, a própria Secção Portuguesa dos Caminhos de Ferro Alemães436 editava um 

“Boletim Cultural de Informações” que, durante algum tempo, foi ilegalmente 

distribuído pelos jornais437.  

Se é verdade que o Estado Novo não teve de enfrentar um conflito armado, a 

“guerra de nervos” repercutiu-se em todos os aspetos da vida nacional, apesar de o 

governo tentar manter, a todo o custo, a neutralidade. E, ainda que a censura tentasse 

exercer um forte controle sobre tudo o que se publicava, a propaganda dos beligerantes 

e a contrapropaganda contribuíram para a generalização do “nervosismo”. Um dos 

momentos mais tensos ocorreu por ocasião da exibição do filme Feuertaufe (Batismo de 

Fogo), numa das várias receções organizadas pela Legação. A Legação Alemã convidou 

diversos portugueses para assistirem à exibição do filme, mas, na véspera, circulou uma 

carta anónima na qual se chamava a atenção para as eventuais consequências, uma vez 

que o filme fora exibido na Noruega dias antes da invasão do país pelo exército alemão. 

A carta pretendia, no fundo, alertar para a iminência da invasão do território português. 

De acordo com Luís Lupi, este filme era a demonstração prática do formidável potencial 

bélico germânico, em plena ação na Polónia”. No filme era possível assistir-se à 

destruição, em massa, provocada pelos alemães. Embora o jornalista não tenha 

assistido, afirmava que muitos “germanófilos portugueses” marcaram presença e que, 

“babados de gozo, aplaudiram a monstruosidade”438.  
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Os jornalistas eram, sem dúvida, um alvo apetecível para as propagandas inglesa e 

alemã, que se empenharam em conquistar a simpatia da sociedade portuguesa, 

utilizando, para tal, a imprensa. A DNB era uma das agências alemãs que atuava em 

Portugal, oferecendo gratuitamente as suas notícias, ou pagando mesmo à imprensa 

portuguesa para as divulgar. Os ingleses queixavam-se, frequentemente, que o Diário 

da Manhã dava preferência às notícias da DNB. Os funcionários desta agência 

distribuíam pelos pequenos jornais de província artigos e fotografias, por intermédio de 

jornalistas portugueses, através do pagamento de uma assinatura anual439. Os métodos, 

no entanto, não diferiam significativamente dos utilizados por outras agências noticiosas 

estrangeiras.  

Se os alemães foram os percursores desta tática, os ingleses também seguiram a 

mesma estratégia. Todos sabiam, afinal, que a imprensa, apesar da censura, era um 

centro nevrálgico para a irradiação de propaganda. Uma das estratégias utilizadas pelos 

alemães passava pelo convite a jornalistas portugueses para que visitassem a Alemanha 

e os seus países satélites, onde os tratavam “como verdadeiros príncipes, falando-lhes 

em português e proporcionando-lhes divertimentos e honras aliciantes”440. Estas viagens 

eram cuidadosamente preparadas pelo Ministério da Propaganda441, em parceria com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, por sua vez, recebia orientações da Legação 

Alemã em Lisboa. Huene sabia perfeitamente o potencial que esta propaganda tinha. 

Para o diplomata, a melhor propaganda que os alemães poderiam fazer no estrangeiro 

consistia em levar ao Reich muitos estrangeiros e mostrar-lhes o que a Alemanha de 
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facto era, e que contrastava com a imagem que perpassava noutros países442. Nessas 

viagens os portugueses eram sempre acompanhados por diplomatas alemães que 

estavam colocados na capital portuguesa. Uma vez no Reich, o orgulho nacional dos 

convidados não era abalado, apesar das teorias racistas alemãs. A este propósito, Luís 

Lupi conta um episódio a que assistira, “quando em reuniões de convívio, uns latagões 

loiros de cabeça quadrada e rapada, de olhos azuis e manápulas de gigantes têm a 

audácia de afirmar, como eu ouvi, que não há povos mais parecidos, mesmo 

fisicamente, do que o alemão e o português!...”443.  

Os alemães também organizavam périplos por Portugal. Vários jornalistas do 

Reich visitaram Portugal, fazendo mesmo excursões pelo país na companhia de 

dirigentes portugueses. Em Dezembro de 1940, a embaixada inglesa informava o 

Foreign Office que uma delegação da imprensa alemã estava em Portugal. Da delegação 

faziam parte representantes da Transocean, da Europa-press, da DNB, jornalistas da 

Frankfurter Zeitung, do Hamburger Fremdenblatt, da Signal e da Berliner Illustrierte 

Zeitung, acompanhados por Wilhelm Klein, conselheiro da Legação Alemã. Os ingleses 

diziam que Klein era um especialista em imprensa que fora colocado em Lisboa para 

minar as simpatias pela Grã-Bretanha. O SPN organizou um almoço em Óbidos e 

jantaram no Porto com diretores de jornais daquela cidade, seguindo depois para 

Coimbra. A Inglaterra convidou também jornalistas a visitarem o seu país, onde 

procuravam submetê-los à influência britânica. O British Council considerava mesmo 

que “nenhuma despesa é tão lucrativa em futuros retornos como o dinheiro gasto com 

entretenimento de um Português em Inglaterra”444. 

A Inglaterra, à semelhança da Alemanha, também continuou a apostar na 

propaganda, que atuava, afincadamente, sobre a imprensa. Recorriam, sobretudo, às 

grandes agências, como a Havas, que era, há décadas, a mais importante fonte de 

notícias para a imprensa portuguesa, bem como, desde o início da guerra, a Exchange 

Telegraph, que atuava com o apoio da embaixada britânica. Os alemães acusavam 

igualmente os ingleses de subornarem jornais e cinemas para que passassem filmes de 

propaganda e de controlarem, financeiramente, algumas companhias, como a de 

telefones e elétricos445. Na verdade, recorriam também ao suborno. Selby sugeriu 

                                                           
442

 GstA-PK, Repositur 218, Nr.239, fl.230, 10.07.1935. 
443

 Luis Lupi, Memórias: diário de um inconformista (1938 a 1943), vol. II, pp. 219–220. 
444

 TNA, FO 371/39596, Sir R. Campbell to Mr. Eden, 23.11.1944. 
445

 TNA, FO 371/26858, C 5747, 25.05.1941. 



219 
 

mesmo que aproveitassem a precariedade financeira dos jornais portugueses, afirmando 

que um “pequeno subsídio na forma de publicidade pode ter uma influência muito para 

além do que podemos imaginar”, uma estratégia que, segundo o embaixador, também 

era utilizada pelos alemães446. Foi com esse objetivo que, segundo um relatório alemão, 

o adido de imprensa da embaixada britânica realizou várias viagens ao Norte de 

Portugal, tendo oferecido, dizia o documento, presentes caros aos redatores. O próprio 

Exchange Telegraph fez do diretor do Jornal do Comércio e das Colónias, o seu redator 

local, através do qual a agência controlava toda a orientação política daquele jornal. De 

igual forma, os alemães percorriam as cidades de província para assegurar o aluguer de 

cinemas para exibirem os seus filmes447. 

Os alemães recorriam também à exibição de fotografias de propaganda em 

montras de lojas (Rossio e Cais do Sodré) à frente das quais se juntava o público448. Para 

Salvação Barreto, em 1940, “a propaganda alemã, maciça e oportuna, supera na sua 

atividade qualquer outra, utilizando processos de boa organização e beneficiando do 

prestígio da vitória, por um lado, e da ignorância dos contrários sobre estes assuntos, 

por outro”449. Como afirmava O Mundo Gráfico, “os quiosques de jornais, montras da 

vida mundial em Lisboa” transformaram-se em “salas de conversa do mundo que 

passa…”450. Numa outra edição, esta revista pró-britânica descrevia de forma sublime o 

ambiente que se vivia em Lisboa: 

A cidade tem fome de notícias. Picada de insaciável curiosidade, já lhes não 

chegam os jornais, nas suas edições matutinas e vespertinas. Exige mais, sempre 

mais, numa sofreguidão de sensacionalismo que lhe absorve todos os momentos. 

De dia e de noite, ansiosa, febril, esfaimada de novidades, vemo-la diante dos 

placards, permanentemente curiosa de saber o que vai por este agitado planeta 

como todas as grandes urbes, Lisboa tem o fanatismo dos placards, esses ecrans 

onde o mundo exibe, pela palavra, os seus gritantes acontecimentos. A caminho ou 

na volta do emprego, não pode passar sem demorar-se dois, três minutos por dia a 

ler as “últimas”
451

. 

Para além da imprensa, conduziram uma intensa propaganda por meio de livros, 

revistas e panfletos, controlando e influenciando algumas editoras. Os alemães 

acusavam o diretor da “Empresa Nacional de Publicidade”, que editava o Diário de 

Notícias, de ser anglófilo e diziam que a Sociedade Nacional de Tipografia, que editava 
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O Século, tinha Amzalak, que era “judeu”, como principal acionista. Já os franceses 

tinham do seu lado a editora Bertrand. A Alemanha, por outro lado, recorria às Edições 

Alma e a sua Legação apoiava revistas como A Esfera452. Esta revista era considerada 

um “órgão direto de propaganda alemã”453 e os serviços de censura tiveram de adotar 

“medidas de vigilância especial”, uma vez que, logo no primeiro número, ficou bem 

claro que o seu propósito era difundir propaganda alemã454. 

Segundo os relatórios enviados pela embaixada inglesa ao Foreign Office, as 

revistas alemãs eram repugnantes para o temperamento dos portugueses e, por isso, 

prejudicavam os próprios métodos nazis455. Os ingleses acusavam os alemães de 

pagarem aos lojistas lisboetas para exibirem nas montras revistas de propaganda alemã, 

como a Signal456. Em Março de 1941, o embaixador inglês em Lisboa, na altura Ronald 

Campbell, escrevia ao Secretário de Estado Anthony Eden confirmando que a revista 

Adler era vendida em Portugal, acrescentando ainda que chamara a atenção do MNE, 

em duas ocasiões, para a circulação em Portugal de publicações alemãs virulentas. O 

mesmo foi feito pelo adido de imprensa junto dos Serviços da Censura. Para o 

embaixador inglês, as autoridades portuguesas eram “demasiado tímidas” para proceder 

a medidas tão drásticas como banir estes jornais. Não esperavam, portanto, que o 

governo tomasse uma posição firme. Por outro lado, se o fizessem, teriam de adotar os 

mesmos procedimentos contra periódicos ingleses, como a Illustrated News e os 

ingleses sairiam, naturalmente, a perder. A embaixada teve de baixar os braços e esperar 

por uma atmosfera mais favorável para voltar a protestar457. 

O embaixador Walford Selby tinha já proposto que a propaganda inglesa 

obrigasse o governo português a compreender que a sua atitude de “estrita neutralidade” 

não era compatível com o “espírito da Aliança Anglo-Portuguesa”, nem com os 

interesses de Portugal, que estavam “ligados com os planos económicos das potências 

que dominavam o mar e com os planos coloniais dos seus vizinhos no ultramar que 

asseguram a sua prosperidade”458.  
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A Censura não tinha, de facto, um controle absoluto em relação ao que era 

publicado. No MNE acumularam-se as queixas de ingleses e alemães, ambos 

reivindicando igualdade de tratamento em Portugal, um país neutro459. Para os ingleses, 

o chefe da censura era um dos hipnotizados com os sucessos de Hitler, referindo 

sistematicamente a qualidade da propaganda alemã. Selby dizia-se mesmo “um pouco 

cansado com os elogios portugueses à excelência da propaganda alemã comparada à 

nossa”460. Para o embaixador, a sua eficácia seria menor se não fosse apoiada pela 

censura portuguesa, em especial pela relutância em permitir qualquer referência à 

Aliança Anglo-Portuguesa. De acordo com os relatórios ingleses, o efeito da 

propaganda dos beligerantes sobre a massa da população era pouco significativa, uma 

vez que a esmagadora maioria era analfabeta, e os restantes eram politicamente 

indiferentes. O mesmo não acontecia com as elites. No seio da diplomacia inglesa, 

Ortins Bettencourt, Ministro da Marinha, tinha fama de favorecer as potências do Eixo, 

enquanto Santos Costa, Subsecretário de Estado da Guerra, tinha reputação de ser anti-

inglês, sabendo-se que Nobre Guedes mantinha um contacto muito estreito com a 

Juventude Hitleriana. Segundo as mesmas fontes, António Eça de Queiroz, do SPN, era 

muito cortejado pelos alemães e italianos461 e Costa Leite (Lumbrales), Presidente da 

Junta Central da Legião Portuguesa e mais tarde Ministro das Finanças, era considerado 

o membro do governo mais pró-alemão.   

O Governo deu instruções claras à censura para que evitasse a publicação de 

“quaisquer frases ou apreciações insultuosas ou injuriosas para os Chefes de Estado, 

Chefes do Governo ou Nações amigas”462. Mesmo assim, a Legação Alemã continuaria 

a queixar-se dos artigos injuriosos contra a Alemanha e contra Hitler, publicados na 

imprensa portuguesa, pressionando o MNE e o Ministério do Interior para que 

tomassem as medidas necessárias para colocar termo a estas notícias que, para o 

Ministro, prejudicavam as relações ou contradiziam mesmo a política de neutralidade463. 

Segundo os relatórios alemães, a linha de orientação da política portuguesa, apesar de se 

acentuar a neutralidade, tinha uma feição amigável para com os Aliados. A propaganda 
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dos Aliados contava com o apoio da Igreja Católica, por intermédio dos jornais A Voz e 

Novidades, e dos círculos oposicionistas do regime. No seio do regime, os ingleses 

contavam ainda com António Ferro e Júlio Dantas, que, segundo os relatórios alemães, 

eram anglófilos. A Direcção-Geral de Censura foi levada a atuar em diversas ocasiões 

perante a pressão da Legação da Alemanha, proibindo, por exemplo, as obras de 

Augusto d’Esaguy Europa 39464 e Grandeza e Miséria de Israel465.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
464

 AHDMNE, 2.º Piso, Armário 48, Maço 184, 6.1940. 
465

 AHDMNE, 2.º Piso, Armário 48, Maço 184, 11.06.1940 



223 
 

 A POLÍTICA CULTURAL EM TEMPO DE GUERRA 

A guerra assumiu, naturalmente, um lugar central nas preocupações do governo 

português, interessado em manter o país fora do conflito466. A atividade político-cultural 

dos beligerantes refletiu este facto, restringindo-se, nos primeiros meses da guerra, ao 

funcionamento dos institutos culturais, nas principais cidades do país, Lisboa, Coimbra 

e Porto467. Isto deveu-se, obviamente, à posição das autoridades portuguesas, que 

procuravam manter os portugueses desinformados, receando que a estratégia 

propagandística dos beligerantes agitasse a população. Procuraram, assim, colocar um 

travão ao frenesim da diplomacia alemã e inglesa. Tal não significou, no entanto, um 

corte no relacionamento cultural. A Legação Alemã continuou a manter, tal como antes 

da guerra, estreitas relações com diversas personalidades portuguesas. A própria 

imprensa procurava demonstrar que as relações entre os dois países mantinham a 

mesma intensidade. O Correio Português garantia ter recebido informações de Lisboa 

dando conta que o ensino do alemão assistira a um incremento, obrigando uma 

instituição a desdobrar os seus cursos dada a afluência de alunos. Esse aumento era 

explicado pela importância cultural da Alemanha, pelo que o artigo apelava à 

necessidade de a dar a conhecer em Portugal:   

É preciso não esquecer nunca que a Alemanha é um país de cultura profunda em 

qualquer das modalidades da atividade humana. É um país de mestres, um povo 

em que cada um procura ocupar o primeiro lugar dentro do sector da vida mental, 

uma nação em que a técnica atingiu, no mundo físico, como no mundo das ideias, 

a máxima perfeição. Portugal precisa conhecê-la bem de perto
468

. 

A Alemanha foi para a guerra disposta a vencê-la a todos os níveis. Conquistar a 

simpatia dos estrangeiros, inclusivamente nos países neutros, era imperioso, apesar da 

arrogância de um país que se proclamava superior. Portanto, a necessidade de assegurar 

o intercâmbio académico e cultural manteve-se mesmo depois de a guerra eclodir. 

Ainda no final de Setembro, o Auswärtiges Amt sublinhava que era de todo o interesse 

para o Reich continuar a desenvolver relações político-culturais com os países neutros. 

Era, por exemplo, desejável que os estudantes estrangeiros continuassem os seus 

percursos académicos na Alemanha469. 
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A guerra poderia ter causado enormes dificuldades, já que obrigou os governos a 

realocar verbas destas atividades para a prossecução do conflito. No entanto, o que 

aconteceu foi que o orçamento destinado ao intercâmbio cultural e científico foi 

aumentando até 1945. A competição entre os beligerantes agudizou-se nos países 

neutros, e a Alemanha teve de reforçar a sua diplomacia para responder às investidas de 

ingleses e italianos. E Portugal não constituiu, neste aspeto, uma exceção, apesar de, nos 

meses iniciais, se ter verificado alguma hesitação e desnorte. O responsável pelo 

Grémio Luso-Alemão utilizava o facto de os outros países terem intensificado a 

propaganda cultural em Portugal para pressionar o Auswärtiges Amt a aumentar o 

orçamento. Lamentava, por exemplo, que o Grémio, que atuava como um verdadeiro 

instituto de cultura alemã, não tivesse a dimensão e o equipamento dos outros institutos 

estrangeiros. Os representantes diplomáticos da Alemanha, sempre atentos à atividade 

dos outros países, enviaram à Wilhelmstrasse o recorte do artigo publicado pelo Diário 

da Manhã sobre a inauguração do Instituto Italiano, uma cópia do Acordo Cultural 

proposto pela Itália a Portugal e um exemplar da revista publicada pelo Instituto, 

apresentando-a como outra prova do reforço da propaganda cultural em Portugal470. Esta 

necessidade sentida em Lisboa deve ter sido generalizada, já que, em Fevereiro de 1940, 

a Legação era informada acerca do facto de Ribbentrop ter decidido intensificar a 

propaganda política e também cultural e de planear, muito bem, todo o trabalho471. Para 

tal, o Auswärtiges Amt pedia o envio de relatórios mensais sobre eventos culturais 

previstos para os meses seguintes. 

Em Portugal, era à Legação que cabia o envio regular de relatórios. O envio destes 

documentos era essencial para que aquele ministério pudesse planificar a sua política 

cultural e delinear, em parceria com as representações diplomáticas alemãs, a estratégia 

a seguir. Assim, chegara a facultar orientações para a elaboração destes documentos472. 

Interessava ao ministério, em primeiro lugar, informações sobre a posição da opinião 

pública em relação à Alemanha. A planificação imposta a partir de Berlim chegou ao 

ponto de o Auswärtiges Amt querer delinear um atlas político-cultural, que abarcasse o 

período de Abril de 1940 a Abril de 1941. Nesse atlas deveriam ser expostas as medidas 

e organizações de carácter político-cultural e a influência cultural da Alemanha no 

estrangeiro. Cada representação diplomática na Europa deveria receber um exemplar, 
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para que o utilizassem como base de trabalho. Twardowski, que assinou o ofício, pedia, 

por isso, que as embaixadas e legações respondessem a um questionário, que chegou a 

Lisboa no mês de Março e que colocava à Legação uma série de questões, que vale a 

pena aqui reproduzir473:  

- Em que universidades e escolas superiores havia professores ou leitores alemães. Quantos? Que 

categoria? 

- Quantos alunos alemães há nas universidades e escolas superiores? Quantos eram estudantes ao 

abrigo do intercâmbio académico? 

- Quantos estagiários? 

- Onde havia escolas alemãs? Quantos alunos tinham? 

- Qual o comportamento dos alunos de origem alemã em relação aos alunos de origem estrangeira? 

- Existia um intercâmbio estudantil entre a Alemanha e esse país? Quais os números? 

- Tiveram lugar viagens de alunos (schülerreisen) alemães nesse país? 

- Qual a situação do Alemão no sistema escolar? Primeira ou segunda língua estrangeira? 

- Onde é que a Deutsche Akademie de Munique tinha leitores e cursos de língua? Qual o número 

de participantes? 

- Em que outras organizações, locais, eram organizados cursos em língua alemã? 

- Que facilidades científicas existiam para fomentar as relações culturais com a Alemanha? 

- Que instituições de saúde alemãs existiam? 

- Quantos músicos, poetas, conferencistas sobre arte estiveram nesse país? 

- Quantos concertos de orquestras alemãs, óperas, atuações de teatro e dança, da Alemanha, 

tiveram lugar? 

- Quantos filmes passaram? 

- Em que locais poderiam ser comprados filmes alemães?  

- Quantos professores e outros cientistas, representantes da vida económica, política e espiritual 

alemã proferiram conferências? 

- Existiam livrarias alemãs? 

- Quantas exposições (Livro, gráfica, arte, arquitetura) tiveram lugar? 

- Que viagens, eventos, conferências de personalidades, especialmente de membros de grupos do 

partido alemão (HJ, Arbeitsfront) tiveram lugar? Qual a instituição organizadora? 

Toda esta planificação visava a construção de um plano de ação no estrangeiro 

que refletia as conceções de política cultural corporizadas pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. A Wilhelmstrasse veiculava uma noção diferente da propaganda cultural, 

defendendo que, nesta esfera, era de evitar os reclames gritantes. Aliás, o trabalho 

cultural não deveria sequer ser entendido como propaganda. Interessa aqui ressaltar que 

estas afirmações devem ser enquadradas na linha de rumo seguida pelo Auswärtiges 

Amt, que argumentava que o trabalho que desenvolvia no estrangeiro na esfera cultural 

não era propaganda, mas sim política cultural. É verdade que a necessidade de 

desenvolver a propaganda cultural fora já sentida ainda durante a Grande Guerra, por 

todos os beligerantes. Este conflito foi, naturalmente, o momento charneira para 

compreender as décadas de 30 e 40, mesmo no que concerne à temática que aqui 

tratamos. Foi por esta altura que o termo propaganda ganhou uma conotação negativa, 

uma vez que os ingleses procuraram difundir o estereótipo do alemão bárbaro que 
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cometia atrocidades indescritíveis contra civis inocentes474. Foi na estratégia de 

propaganda levada a cabo durante a I Guerra Mundial que Hitler se inspirou, como ele 

próprio confessou em Mein Kampf. Com o advento do III Reich, em especial depois da 

criação de um Ministério da Propaganda, o conceito tornou-se ainda mais negativo, já 

que, nas mãos de Joseph Goebbels, a propaganda tornou-se numa poderosa arma de 

doutrinação e enquadramento das massas. Esta conotação negativa levou algumas 

instituições, nomeadamente o Auswärtiges Amt, a evitarem a utilização do termo 

propaganda, demasiado associado ao ministério de Goebbels, recorrendo a conceitos 

como “diplomacia cultural”, “relações culturais”, “política cultural” ou “trabalho 

cultural”.  

O público-alvo da propaganda conduzida pelo Ministério da Propaganda eram as 

massas. Ora, em Portugal, este nunca poderia ser o principal destinatário da propaganda 

alemã, já que a esmagadora maioria da população era analfabeta e, por isso, pouco 

esclarecida no que dizia respeito a assuntos políticos e sem qualquer peso no processo 

de decisão do regime. Era irrelevante para os alemães, por isso, persuadi-las da sua 

suposta superioridade cultural e científica. O que adiantava à propaganda alemã 

espalhar panfletos contra a Grã-Bretanha a partir dos prédios da Baixa lisboeta475, como 

aconteceu em 1940, se, depois, a população não sabia ler? Para esta camada da 

população apenas era eficaz a propaganda mais espetacular, em torno da qual se criava 

um ambiente de festa, como a protagonizada pelos navios da KdF e pelos navios de 

guerra. No entanto, com o início da guerra, estas visitas terminaram e o trabalho alemão 

passou a restringir-se, cada vez mais, às atividades culturais e científicas. Em Portugal, 

deparou-se com o orgulho da língua da literatura e da cultura portuguesas, pelo que os 

alemães tinham de apresentar-se como colaboradores (“Mitarbeiter”)476. Os reclames 

luminosos e a grandiosidade apenas impressionariam a ralé e causaria repulsa no 

português, porque o grandioso despertava nele sentimentos de inferioridade. Os 

portugueses não eram americanos, por isso os alemães entendiam que a máxima a seguir 

deveria ser: “antes ser que parecer”. A política cultural que era mera propagada 

despertava mais facilmente o sentimento de que estavam a ser usados para servirem os 

interesses políticos e provocaria desentendimentos. A cultura não era visível em 

placards e anúncios de jornais. Portanto, deveriam seguir outro rumo.  
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Não é por acaso que, durante uma reunião com os Presidentes dos Institutos 

Científicos Alemães, Twardowski tenha afirmado que esses institutos não deveriam 

fazer propaganda. Deveria evitar-se mesmo que fossem um centro de distribuição de 

brochuras, uma vez que os círculos aos quais se dirigiam eram muito exigentes, 

extraordinariamente críticos e nem sempre germanófilos. Assim, só poderiam 

conquistar estes círculos através de realizações práticas. Outra preocupação que foi 

levantada nesta reunião, dizia respeito à separação entre propaganda e política cultural, 

levando Twardowski a definir os objetivos da Kulturpolitik: 

A política cultural significa o uso consciente das forças espirituais do povo alemão 

para influenciar as camadas intelectuais de outras nações e, além disso, para a 

conquista da liderança intelectual na Europa
477

. 

Para Twardowski, o trabalho desenvolvido no domínio cultural no estrangeiro 

tinha como alvo as elites intelectuais, com o objetivo último de alcançar a supremacia 

intelectual no continente europeu. Numa outra palestra, por ocasião da reunião dos 

Conselheiros Culturais do Auswärtiges Amt, que teve lugar em Agosto de 1942, 

Twardowski fazia a distinção entre “propaganda”, “propaganda cultural” e “política 

cultural”: 

Por "propaganda" entendo os esforços para influenciar a opinião pública do país 

em relação a uma situação política, económica ou militar aguda. A Propaganda 

funciona, por conseguinte, no imediato. Há também, é claro, a propaganda 

cultural - Kulturpropaganda -, mas esta é, para as grandes nações apenas a 

repercussão de uma propaganda hostil que nega as conquistas culturais (...) Além 

disso, exercer uma política cultural significa apresentar e estabelecer uma 

ambição de liderança intelectual; significa organizar uma cooperação intelectual 

entre as nações; para além disso, significa alcançar uma influência intelectual 

duradoura sobre uma parte da elite intelectual de outras nações e torná-las, na 

medida do possível, dependentes da cultura alemã (...) Nenhuma pressão política 

ou económica [deve ser aplicada] a propósito de qualquer tipo de trabalho 

cultural. Igualdade e reciprocidade, nenhuma violência, mas sim diálogo, 

intercâmbio cultural no seu sentido mais lato, não um desempenho unilateral. Em 

suma, devemos exercer a nossa política cultural com luvas de veludo.
478

 

A principal característica da propaganda era, segundo Twardowski, o facto de ela 

agir no imediato e de procurar influenciar a opinião pública de um país em relação a 

determinados acontecimentos políticos, económicos ou militares. Já a propaganda 

cultural seria uma reação à propaganda de outro país, que se manifestava em virtude de 

uma ação hostil. Quanto ao exercício de uma “política cultural”, pelo qual se bate, o 
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funcionário do Auswärtiges Amt definiu-o como um trabalho duradouro que visava 

alcançar a liderança. Twardowski advogava um trabalho baseado na reciprocidade, na 

cooperação e diálogo, que visava a elite intelectual de outro país, que deveria tornar-se 

dependente da cultura alemã. Mas isto era pura retórica. As definições propostas por 

Twardowski coincidem, curiosamente, com a do romanista Wilhelm Giese 

relativamente a “propaganda cultural”: 

Por propaganda cultural entendemos a promoção de um Estado em países 

estrangeiros, de maneira a que as suas criações nacionais sejam reconhecidas e 

imitadas
479

. 

Para o romanista, o objetivo seria também, em última instância, assegurar a 

superioridade alemã através do reconhecimento e da imitação. No entanto, Giese havia 

definido “propaganda cultural” e não “política cultural”, o que prova que, durante o III 

Reich, todos aqueles conceitos atrás mencionados –“propaganda cultural”, “diplomacia 

cultural”, relações culturais”, “política cultural” ou “trabalho cultural”- se 

transformaram em sinónimos e, nas fontes, surgem de forma indistinta para se referirem 

ao mesmo objeto.  

A dialética proporcionada pelo uso dos termos “política cultural” e “propaganda 

cultural” leva-nos a concluir que os dois conceitos aparecem, na verdade, com o mesmo 

significado. Ninguém sabe o que distinguia uma coisa da outra, atribuindo a ambas o 

mesmo fim, que era a influência e a hegemonia. Em plena guerra, o III Reich 

continuava a procurar alargar o seu espectro de ação. A Alemanha foi, na realidade, um 

dos países que mais investiu nesta política, criando institutos e promovendo o 

intercâmbio escolar, académico, cultural. É verdade que tudo começou antes de 

Setembro de 1939, mas continuou e, inclusivamente, reforçou-se durante o conflito, de 

tal forma que a cultura se assumiu como uma verdadeira “terceira frente”480. No entanto, 

os alemães notavam uma clara tendência chauvinista cultural, no seio de muitos países, 

que os levava a valorizar as suas próprias características nacionais e regionais e que 

reforçou ainda mais a necessidade de utilizar, cuidadosamente, conceitos como 

“propaganda. Os alemães incluíam, neste leque “chauvinista”, a Latinidade, a 

Hispanidade, o Eslavismo, o “Escandinavismo” ou o “Balcanismo”. Embora não surja 

referido no documento, o discurso da Lusitanidade estava também incluído neste grupo. 

                                                           
479

 “Unter Kulturpropaganda verstehen wir das Werben eines Staates beim Ausland um Anerkennung und 

Nachahmung” (Wilhelm Giese, “Französische Kulturpropaganda”, Hansische Hochschulzeitung, vol. 21, 

n. 7, 40 1939). 
480

 Herbert Scurla, Die dritte Front. 



229 
 

A que se devia, então, o aparecimento de tais aspirações independentistas no domínio 

cultural? Elas deviam-se, em parte, ao receio de uma germanização da Europa. E, no 

que diz respeito a Portugal, este receio era óbvio. O próprio Salazar, segundo 

confidenciou Suñer a Stohrer, temia que caso a Alemanha vencesse a guerra ocorresse 

uma germanização da Europa, na sequência da qual países como Portugal perderiam a 

sua personalidade e as suas próprias tradições481. Aliás, Salazar havia já dado a conhecer 

as suas inquietações a Tovar de Lemos a propósito da Nova Ordem Europeia 

preconizada pelo regime nacional-socialista482. 

Face a estes receios, o Auswärtiges Amt considerava importante planear medidas 

que pudessem contrariar tais tendências. Entre elas estava, por exemplo, a necessidade 

de despertar o interesse dos académicos estrangeiros pelas publicações científicas 

alemãs. Deveriam ainda exercer influência sobre a germanística estrangeira, 

aumentando o envio de germanistas alemães para outros países ou implementando uma 

política de informação que sublinhasse a união entre os europeus. Por outro lado, a 

Alemanha deveria dar-se a conhecer através de obras, devendo, para tal, escrever-se 

uma enciclopédia alemã, uma história fundamental da literatura, com capítulos especiais 

para cada país, uma história alemã ou até mesmo uma história da arte alemã. As 

humanidades eram, por isso, encaradas como verdadeiras “ciências de combate” 

(“kämpfende Wissenschaften”)483. A diplomacia da Wilhelmstrasse acreditava, em 

suma, que o medo de uma germanização e as aspirações por uma autonomia cultural 

seriam ultrapassados se conseguissem convencer os outros países de que a Alemanha 

desejava uma cooperação científica pautada pelo respeito pela independência de cada 

um.  

Mas não era só a Alemanha que continuava a empenhar-se na política cultural no 

estrangeiro. Os outros países também perseguiam os mesmos objetivos. A 22 de 

Novembro de 1939 teve lugar a inauguração da nova sede do Instituto de Cultura 

Italiana. A expansão das atividades desenvolvidas em Portugal obrigou a uma mudança 

de instalações, uma vez que o Instituto funcionava na Casa Italiana, partilhando o 

mesmo espaço com o consulado, a Câmara de Comércio, a escola italiana e a Casa do 
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Fascio. Na inauguração esteve presente o Ministro da Educação e outras figuras 

importantes do regime. No discurso que proferiu, o seu diretor, Aldo Bizarri, fez 

questão de sublinhar o crescente interesse dos círculos portugueses pela cultura italiana, 

que, dizia, eram os mesmos que se interessavam pela alemã, apontando ainda a 

necessidade de reforçar as relações culturais com Portugal. É que os italianos tinham a 

seu favor, ao contrário dos alemães, o argumento da latinidade, que os levava a afirmar 

que a sua língua e cultura eram mais próximas dos portugueses. A imprensa cobriu, de 

forma intensa, este acontecimento484. Meses depois, no início de 1940, a Itália nomeou 

Luigi Federzoni - antigo Ministro das Colónias e do Interior e presidente da Real 

Academia de Itália - para presidente do Instituto. Esta nomeação foi vista pela imprensa 

como “um ato de amplo significado, com o qual o Governo italiano entendeu por bem 

honrar o nosso País”485. Com o reforço do Instituto de Cultura Italiana, a diplomacia 

cultural estava, oficialmente, a postos para travar uma guerra no Portugal neutral. Todos 

sabiam que, naquele momento, para se alcançar a hegemonia e conquistar aliados, não 

chegava assegurar a influência económica e política. Tinham também de se afirmar na 

esfera cultural.  

Entre 1941 e 1942 a propaganda cultural inglesa também continuou a atuar em 

Portugal, por intermédio do Instituto Britânico em Lisboa e das suas delegações nas 

Universidades de Coimbra e do Porto, a partir dos quais a influência se espraiava a 

cidades de província como Braga, Leiria ou Setúbal486. Em 1942 estiveram no país, para 

proferir conferências, Hugh William Bell Cairns (Cirurgia, Oxford), Tomas Bodkin 

(História de arte, Birmingham) e Phelps (História da música, Cambridge). Roth notava 

que o eco destas conferências fora quase nulo e que elas versavam, quase sempre, o 

mesmo tema, ou seja, a grandeza da Inglaterra. Poucas vezes se aventuraram na área da 

arte, sendo a música a temática mais frequente. A atividade do British Council em 

relação à doação de livros e à concessão de bolsas parecia ter regredido. As revistas em 

língua portuguesa, como a Monthly Science News, A Grã Bretanha Hoje ou a Anglo-

Portuguese News eram, pelo contrário, um meio de propaganda mais eficaz. Através 

delas os cientistas portugueses podiam ler, com frequência, resumos dos mais 

importantes livros editados no mercado inglês.  
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O relatório alemão considerava, em suma, que a diplomacia cultural britânica 

estava aquém, na intensidade e variedade, da alemã487. Os ingleses cometeram o erro de, 

mesmo na área cultural, demonstrarem alguma agressividade e de se intrometerem em 

assuntos políticos. Por exemplo, mesmo nos eventos mais pequenos, como os cursos de 

língua, era sempre mostrada a bandeira inglesa e os alunos aprendiam de cor o “God 

save the Queen” e cumprimentavam com ele o embaixador inglês. Os institutos 

britânicos tinham cerca de cinco a seis docentes em Lisboa, três no Porto e três em 

Coimbra. Os alemães acreditavam que estes professores eram utilizados pelos serviços 

secretos da embaixada para obterem informações. O representante da propaganda 

cultural britânica não era muito considerado nos círculos portugueses, não evidenciando 

uma grande originalidade nas iniciativas que organizava. Em Coimbra, o leitor da 

universidade era L. St. Downes, que desde 1939 era também diretor da Casa de 

Inglaterra, o leitor auxiliar era D. Brass, responsável pelos cursos livres e pelos cursos 

no leitorado, organizando ainda cursos especiais para candidatos a professores no Liceu 

D. João III488. Desde o início do ano de 1942, trabalhava no Instituto de Antropologia 

um inglês, Stevenson. Para além dos cursos livres de língua para estudantes, a Casa de 

Inglaterra organizava, segundo Beau, cursos para o público em geral. 

 

O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES ALEMÃS NO PLANEAMENTO DO TRABALHO 

CULTURAL EM PORTUGAL 

Durante os primeiros anos da guerra, o Centro Luso-Alemão (antigo Grémio 

Luso-Alemão) continuou a desempenhar um papel central na política cultural alemã em 

Portugal, lugar que haveria de perder mais tarde, para o Instituto de Cultura Alemã. No 

segundo semestre de 1940, Roth e Hoyningen-Huene tinham já em mente o final do 

conflito, confiantes que a Alemanha sairia vitoriosa. Ambos pretendiam estabelecer as 

bases para o futuro relacionamento entre os dois países, acreditando piamente que, 

depois da guerra, o interesse pela cultura alemã conheceria um aumento exponencial489. 

O trabalho cultural continuou a ser pensado, por isso, a longo prazo. Para ambos, para a 

elaboração desse plano, era importante ponderar até onde poderia ir a recetividade da 

cultura alemã em Portugal, isto é, quando seria alcançado o grau de saturação. Deveria 

ter em conta, por isso, o nível cultural geral de Portugal. Se nas grandes cidades de 
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Lisboa e Porto, um em cada mil frequentasse as escolas alemãs e um em cada mil os 

cursos de língua, o resultado seria significativo. Assim, em Lisboa, onde a população 

rondava, segundo as estimativas alemãs, 650 a 700 mil, entre 600 a 700 alunos 

deveriam frequentar a escola alemã da capital. No Porto, com 300 a 350 mil habitantes, 

300 a 400 alunos deveriam frequentar a escola alemã daquela cidade. De igual forma, os 

cursos de língua alemã do Centro Luso-Alemão deveriam ser frequentados por 600 a 

700 adultos em Lisboa e por 300 a 400 no Porto. Todos os alunos portugueses deveriam 

ainda ter aulas de alemão nas escolas portuguesas, continuando essa aprendizagem a ser 

assegurada nas universidades e escolas superiores, por intermédio dos leitorados de 

Lisboa, Porto e Coimbra. Roth defendia, ainda, a necessidade de ampliar o seu espaço, 

sugerindo um edifício apalaçado, na movimentada Avenida da Liberdade. Por perto 

deveria ser criada uma livraria. O Centro deveria ainda ser reforçado com o envio de 

dois professores para Lisboa, outro para a sucursal do Porto e mais um leitor para 

Coimbra. Este plano utópico, como é óbvio, nunca chegou a ser concretizado. Mesmo 

assim, continuou a ser a mais importante instituição alemã a delinear e executar o 

trabalho cultural em Portugal. 

O ensino da língua alemã era encarado como um elemento determinante para a 

eficácia da política cultural. No entanto, em Portugal, era também uma questão muito 

problemática, que as instituições alemãs nunca conseguiram resolver. Em Fevereiro de 

1940 o Relatório sobre a Propaganda em Portugal enviado ao Auswärtiges Amt chamava 

a atenção das autoridades do Reich, uma vez mais, para a fraca difusão da língua 

alemã490. De acordo com o documento, o alemão e o inglês eram idiomas falados por 

um número pouco significativo de portugueses. A principal língua estrangeira 

continuava a ser o francês e, como segunda opção, os estudantes portugueses podiam 

escolher entre o inglês e o alemão. Nos institutos comerciais, o alemão era a segunda 

língua obrigatória. Nos leitorados do Centro Luso-Alemão estudavam alemão 250 

alunos, em Lisboa, e cerca de 200 no Porto. Para além do Centro existia um Instituto 

Alemão na Universidade de Coimbra. Durante a Guerra, o Instituto Alemão de Coimbra 

continuou a ser um importante foco de atuação da diplomacia alemã. Fernando de 

Sousa, no jornal A Voz, dizia que era um instrumento poderoso para a estratégia de 

intensificação das relações culturais luso-alemãs conduzida por Huene, “respondendo ao 

forte movimento intelectual bastante que prefere as duras abstrações Teutónicas ao 
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invés da brilhante lucidez do espírito latino"491. Em 1940-1941 realizaram-se, 

novamente, várias conferências em Coimbra492. Apesar da guerra que assombrava a 

Europa, Beau continuou a coordenar representações artísticas que envolviam os alunos 

da área de Germanística da Faculdade de Letras. Patrocinou, por exemplo, a 

representação de Leonce und Lena de Georg Büchner, do Fausto de Goethe, e de Maria 

Stuart de Friedrich Schiller, nas quais estiveram presentes os diplomatas alemães. A 

juntar às representações teatrais, organizou a exibição de filmes. A cidade de Coimbra e 

o Instituto Alemão foram visitados por jornalistas alemães493. Para além deste instituto, 

planeou-se também a criação de um Instituto Alemão na Universidade de Lisboa e duas 

Salas de Leitura Alemãs, uma no ISCEF e outra na Universidade do Porto. Esta última 

foi, na verdade, um projeto que se arrastou desde 1939 e que só em 1941 se concretizou. 

Em Junho de 1939 Roth manifestara o desejo do governo alemão de instalar um 

Leitorado no Porto, através da criação de uma “sala de Língua alemã”, que deveria ser 

“mais um laço para estreitar as relações culturais entre os nossos países”494. O IAC não 

viu qualquer inconveniente, uma vez que já existia para o ensino de outras línguas, 

como a inglesa, a francesa e a italiana. Medeiros Gouveia considerava que seria “um elo 

de simpatia intelectual e cultural entre os dois países”495. Sem levantar obstáculos, o 

Ministro da Educação deu a sua anuência ao projeto. No entanto, a sua concretização 

tardou. O IAC foi forçado a escrever ao reitor da Universidade do Porto, instando-o a 

criar uma Sala Alemã naquela universidade, que fora autorizada pelo Ministro da 
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Educação por despacho de 4 de Julho de 1939496. O reitor desculpava-se, garantindo que 

esta não fora criada por falta de espaço para instalar a secretaria, a biblioteca e o 

gabinete de leitura e que em todas as faculdades realizavam-se aulas de alemão, 

lecionadas por Friedrich Irmen497, formado em Filologia Românica pela Universidade 

de Heidelberg, que o Centro Luso-Alemão havia designado como leitor no final de 

1939. Só depois da pressão exercida pelo IAC é que o reitor cedeu, finalmente, o espaço 

para a instalação da Sala de Cultura Alemã498. A sua criação resultou, de facto, de um 

esforço que a Legação empreendeu durante vários anos e permitiria a centralização do 

trabalho cultural no Norte499. Friedrich Irmen, responsável pelo curso de alemão nessa 

universidade, era também o dirigente da delegação do Porto do Centro Luso-Alemão.  

No primeiro semestre de 1941500, estavam seis alemães a estudar em universidades 

e escolas superiores portuguesas, três dos quais ao abrigo do acordo com o DAAD. A 

Escola alemã em Lisboa tinha 126 alunos alemães e 81 portugueses501, no Porto havia 

43 alemães e 46 portugueses, no Funchal 13 alemães e 15 portugueses e na Horta 3 

alemães e 4 portugueses. A diplomacia cultural alemã tinha ao seu dispor, na 

Universidade de Lisboa, um professor de Germanística (Kayser), um leitor (Rudolf 

Knapic, categorizado como “nicht Reichsdeutscher”502), um Leitorado de Alemão no 

ISCEF (Wilhelm Verner). No Instituto Zoológico os alemães tinham ainda um 

assistente alemão (H.Helling). Na Universidade Técnica, o leitor do Grémio era o 

responsável por um curso de alemão. Na Universidade de Coimbra havia um professor 

de Romanistica (Piel), um professor de Zoologia (Ernst Matthes), um leitor de Alemão 

(Beau).  

O Leitorado da Academia Alemã apoiava também os cursos de férias de língua 

alemã para professores portugueses, que se realizavam em Portugal. Ao longo de quatro 

horas diárias, os professores tinham a oportunidade de cimentar os seus conhecimentos 
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de alemão, mas também da História, Geografia, História de Arte, Música ou sobre o 

Folclore alemão503. Estes cursos contavam também com o apoio do IAC, que pagava os 

bilhetes e um subsídio diário aos professores que os quisessem frequentar504. No Verão 

de 1942, o curso contou com a participação dos leitores de alemão de Lisboa e Coimbra, 

Kayser e Beau, e do pastor Thomas, da Igreja Evangélica Alemã. O curso foi 

frequentado por menos de duas dezenas de professores. De acordo com o número 

facultado pelos liceus, no início de 1943 havia 80 professores de alemão em Portugal505. 

Mesmo assim, as autoridades alemãs quiseram repetir a iniciativa em 1943506, desta vez 

no Leitorado da Academia Alemã do Porto507. Foram também exibidos diversos filmes 

de propaganda, e distribuídos livros. Entre os 22 volumes encontravam-se, por exemplo, 

1000 pensamentos de Adolf Hitler, A Grande Alemanha, A Família na Nova Alemanha, 

o Trabalhador Alemão Viaja, O Serviço Cívico das Jovens Alemãs, A Juventude 

Trabalhadora Alemã ou A Alemanha Social508. O livro continuava a ser, na realidade, 

um importante meio de propaganda. É por isso que as autoridades chegaram a oferecer 

aos professores portugueses de língua alemã livros e revistas “com o fim de lhes tornar 

mais fácil a sua missão de professores do idioma alemão”509. O Centro Luso-Alemão 

dispunha de verba para a atribuição de prémios em livros alemães aos alunos liceais 

melhor classificados para “estimular o estudo do alemão nos estabelecimentos de 

Ensino Secundário portugueses”510. Era, também, um intermediário do Deutsch-

ausländischer Büchertausch, o Serviço Alemão de Intercâmbio de Livros511.  

Johannes Roth, por intermédio dos seus relatórios, procurou exercer uma forte 

influência sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, para que investisse 

mais dinheiro em Portugal. Bateu-se, por exemplo, pela criação de um Instituto de 

Cultura Alemã em Lisboa, como os que estavam a ser estabelecidos noutras cidades 
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europeias. No entanto, só no final da guerra é que esta instituição viu a luz do dia. 

Desde 1941 que estava em cima da mesa a instalação de um Instituto de Cultura Alemã 

em Lisboa. A diplomacia alemã na capital portuguesa estava, por isso, nesta expectativa 

e em Abril de 1941 o plano das atividades culturais previstas para 1941/42 estava ainda 

suspenso512. Apesar do impasse, Roth considerava desejável que se organizasse já no 

mês de Outubro ou Novembro uma grande exposição da Arte Alemã, sobre a qual havia 

já entrado em contacto com a Sociedade Nacional de Belas Artes. Nessa altura, poderia 

ainda inaugurar-se uma exposição sobre literatura alemã, técnica, medicina e pedagogia. 

Um pequeno grupo musical deveria realizar uma tournée por Portugal, dando concertos 

públicos em diversas cidades, incluindo no interior.  

Roth procurou, igualmente, estender o trabalho cultural alemão (Deutsche 

Kulturarbeit) às principais cidades da província. Aliás, na documentação surge 

sistematicamente esta indicação, o que demonstra que a influência alemã era muito mais 

intensa nas grandes cidades. Por outro lado, os franceses e italianos já há cerca de dois 

anos que tentavam penetrar nestes locais, embora de forma esporádica e pouco 

planeada. Para alcançar esse objetivo, Roth sugeria que os professores de língua alemã 

proferissem conferências, ocasionalmente, em Setúbal, Leiria, Viana do Castelo, Braga, 

Viseu e noutras cidades. Aconselhava a que se planeasse este trabalho, para que, em 

cada capital de província, fossem organizados três ciclos anuais, cada um constituído 

por três conferências. Este trabalho deveria ser assegurado pelos professores de alemão, 

que estavam habituados a fazê-lo em Lisboa e no Porto. Os cientistas alemães que 

viajassem para Portugal, e que dominassem a língua portuguesa, deveriam também 

visitar algumas dessas cidades. 

Em diversos documentos surge também a referência à necessidade de ser criada 

uma livraria alemã que, naturalmente, responderia a objetivos de natureza política, e não 

comerciais. Para os alemães, a política em Portugal fazia-se “nos cafés e nas farmácias” 

e a “política cultural (kulturpolitik) nas livrarias”513. Este documento sublinhava, por 

isso, que deveria possuir uma sala de leitura e uma biblioteca com alguns livros para 

empréstimo. “O livreiro”, dizia o relatório, “não deve ser um comerciante com livros, 

deve antes ser capaz de aconselhar os seus leitores convidados e os seus clientes em 

todas as áreas”. 
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Este projeto apenas se concretizou no final da guerra, graças à intervenção de Karl 

Buchholz, um conhecido livreiro e negociante de arte alemão514, que na Primavera de 

1942 contactou o Auswärtiges Amt, a confidenciar que estava a planear abrir uma 

livraria em Portugal, que reunisse obras da literatura mundial515. Para além da poesia, 

chamava a atenção para os livros de arte e, numa secção especial, dedicada à história, à 

filosofia, bem como às áreas da literatura científica sobre ciências naturais, medicina, 

técnica e sociologia. A livraria deveria ser “um espelho da vida espiritual do Ocidente” 

e para concretizar o projeto pretendia ganhar o favor de alguns portugueses, de forma a 

obter conselhos para a aquisição da loja ou financiamento. Esperava, com esta 

iniciativa, conquistar “amigos” entre os docentes e alunos das universidades de Lisboa e 

de Coimbra. Considerava importante que, desde o início, os portugueses estivessem 

envolvidos, contratando também colaboradores jovens, que ele pudesse ganhar como 

amigos da língua alemã. A atmosfera da loja deveria ser amigável e convidativa, “para 

que a língua e a cultura alemãs pudessem encontrar neste local uma entrada fácil entre 

os portugueses”. Flatau, da Informations Abteilung do AA escreveu imediatamente para 

Lisboa, transmitindo a Huene o teor da missiva de Buchholz acerca do plano de criação 

de uma livraria alemã na capital portuguesa516. Este projeto ia, de facto, ao encontro do 

desejo já expresso pela diplomacia alemã em Portugal. Esta livraria deveria ser um 

ponto de encontro dos interesses culturais alemães e, para provar o sucesso de tais 

projetos, Flatau recordava que Buchholz abrira, há alguns anos, uma filial em Bucareste, 

que se tornou “num fator importante da política cultural alemã na Roménia”.  

A difusão da literatura germânica em Portugal era uma preocupação constante, 

sobretudo porque o fraco conhecimento da língua alemã exigia um esforço ainda maior, 

no sentido de se traduzir para Português algumas obras. Os próprios professores e 

leitores alemães a trabalhar nas universidades portuguesas estavam atentos ao problema, 

pressionando sistematicamente a Legação. Foi com este propósito que Kayser escreveu 

a Huene517, dando-lhe a conhecer - e pedindo-lhe que transmitisse a informação à 

Divisão de Política Cultural - uma possibilidade de difundir livros alemães em Portugal. 
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Kayser chamava a atenção, nessa missiva, para o programa editorial da Portugalia, cujo 

editor, João Gaspar Simões, era o mais “representativo crítico literário”. Esse programa 

continha apenas, praticamente, obras inglesas, poucas russas, americanas e francesas, 

não havendo um único livro alemão referenciado. A única representação alemã 

encontrava-se na série de “Filosofia”, dirigida por Delfim Santos. Fora Delfim Santos 

que apresentara Kayser a João Gaspar Simões, que expressara a sua vontade de editar 

traduções de obras alemãs, apesar da posição “anglófila” da editora que, dizia, era 

sobejamente conhecida. Ao nível de romances, ele e Delfim Santos sugeriram duas 

obras de Goethe, Wahlverwandtschaften e Werthers Leiden e, “por desejo especial do 

Sr. Santos”, o livro de Hermann Hesse, Siddharta. O segundo projeto de que falou a 

Huene era o da Papelaria Fernandes, que projetava também entrar no mundo editorial. O 

filho do proprietário, Alberto Lourenço, fora aluno de Kayser e planeava quatro séries: 

literatura clássica, francesa, inglesa e alemã. A série inglesa e alemã seriam coordenadas 

pelo assistente de Kayser. Os livros eram pensados, em primeiro lugar, para estudantes. 

A par da penetração no mundo editorial português, havia ainda o projecto de criação de 

uma editora alemã em Portugal para facilitar o acesso à literatura alemã. 

Para além do livro, a realização de concertos e conferências, bem como a exibição 

de filmes foi muito frequente518. Para 1942, Roth sugeria que fossem também 

organizadas óperas e espetáculos de ballet. No período da Páscoa, um coro de igreja de 

crianças deveria viajar para Portugal, permanecendo no país algum tempo para que 

pudesse visitar Coimbra e mais duas ou três cidades de província. Para além disso, 

deveriam ser proferidas conferências por historiadores de arte, médicos e técnicos519. As 

atividades protagonizadas pelos alemães a nível cultural eram muito intensas. A própria 

Embaixada Inglesa em Lisboa reconhecia este facto. Os alemães ofereciam prémios em 

livros nas escolas, davam treino físico a instrutores da Mocidade, fomentavam o 
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intercâmbio académico, organizavam conferências e exposições. Os esforços dos 

ingleses eram bem mais modestos, como eles próprios confessavam520. 
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AS EXPOSIÇÕES. O EXEMPLO DA “MODERNA ARQUITECTURA ALEMÃ” 

As exposições tiveram, também, um importante papel enquanto instrumentos ao 

serviço da política cultural do regime nazi. Através delas representava-se a Alemanha 

no estrangeiro, nas suas múltiplas facetas - o livro, a arquitetura, a arte -, permitindo 

exibir fora das fronteiras do Reich - sobretudo em países aliados ou neutros- a sua 

capacidade organizadora e a sua suposta superioridade nas mais diversas áreas. É 

verdade que, como sublinha Ulrike Zech, a organização destes certames não era algo 

novo, uma vez que a República de Weimar já o fazia521. Em Portugal, por exemplo, a 

Biblioteca Nacional de Lisboa acolheu a Exposição de Física Alemã em Maio de 

1930522. No entanto, alcançaram uma dimensão muito maior durante o regime nacional-

socialista. A mesma autora defende que as exposições eram uma forma de “propaganda 

positiva” - categorização que nos parece questionável -, uma vez que apresentava os 

cânones da cultura e da arte alemã de forma positiva, ao contrário de exposições como a 

Arte Degenerada523. Em nossa opinião, as atividades culturais, como as exposições, 

constituíam uma oportunidade para criar uma opinião favorável, positiva, em relação à 

Alemanha numa altura em que as atrocidades cometidas pelos alemães na guerra iam 

chegando, ainda que paulatinamente, ao conhecimento dos portugueses. Não deixaram, 

no entanto, de ser mais um elemento de propaganda. Este terá sido o caso da Exposição 

“A Moderna Arquitectura Alemã”. 

A “Neue deutsche Baukunst” foi, na verdade, inicialmente pensada para ser 

exibida em Belgrado, na sequência da sugestão do diretor do Museu Kasarin ao 

Ministro alemão na Jugoslávia, proposta esta que foi bem recebida pelo Auswärtiges 

Amt e pelo próprio Führer524. Depois, transformou-se numa exposição itinerante para ser 

exibida nos Balcãs (Budapeste, Bucareste, Sofia, Zagreb), o que lhe valeu o epíteto de 

Balkanausstellung525. Em Outubro de 1940 foi inaugurada em Belgrado e, no início de 

1941, em Sofia. O sucesso que conseguiu alcançar nestas duas cidades levou a que 

outras representações diplomáticas solicitassem a sua exibição noutras cidades 

europeias. Estiveram em cima da mesa 21 propostas de cidades. No entanto, apenas foi 
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possível exibi-la em 10: Belgrado, Sofia, Budapeste, Lisboa, Copenhaga, Madrid, 

Barcelona, Ancara, Istambul, Izmir526. Baseada no conceito de exposição da Münchner 

Architektur und Kunsthandwerkausstellung, englobou maquetas, fotografias, pinturas 

ou esculturas. Foi ainda elaborado um catálogo, em edição bilingue. Segundo Zech, os 

locais foram escolhidos de acordo com motivações pragmáticas e a exposição teve um 

grande êxito em países neutros, uma vez que, para Speer e para outros nazis, era 

especialmente importante conduzir uma propaganda cultural nestes países durante a 

guerra527. No planeamento estiveram envolvidas duas das instâncias que tinham a seu 

cargo a política cultural alemã no estrangeiro, o Auswärtiges Amt e o Ministério da 

Propaganda.  

Em Portugal, a Exposição da Moderna Arquitetura Alemã foi um enorme sucesso, 

como deixam adivinhar os relatórios ingleses528 e a imprensa nacional. Segundo a 

revista de propaganda pró-alemã A Esfera, “em plena guerra”, a Alemanha enviara a 

Portugal “uma prova formidável da sua arte, da sua capacidade organizadora”529. A 

exposição realizara-se com a colaboração do Centro Luso-Alemão de Intercâmbio 

Cultural e dos Caminhos de Ferro Alemães em Lisboa, com o patrocínio do Sindicato 

Nacional dos Arquitetos e da Sociedade Nacional de Belas Artes (presididos, 

respetivamente, por Pardal Monteiro e Eugénio Correia). Speer veio propositadamente a 

Lisboa para a abertura da exposição. Da Alemanha chegaram numerosos modelos e 

fotografias, assim como personalidades importantes, sobretudo da área da arquitetura, 

sob a liderança de Albert Speer. Não é por acaso que só tenham viajado até Lisboa 

Albert Speer e os seus colaboradores, Otto Renner, Konrad Wiesner e Rudolf Wolters. 

É que o Ministro Hoyningen-Huene havia transmitido a opinião de que a participação 

de representantes políticos não era desejável530. Para o Ministro, a exposição não deveria 

ter um carácter político, de forma a não intimidar o governo português531. É claro que a 

presença de figuras de proa do regime nazi criaria uma situação embaraçosa para 

Salazar, que poderia comprometer o regime português aos olhos dos Aliados. Mas, 

mesmo sem eles, estes eventos de cariz cultural e/ou científico escondiam objetivos de 

natureza política. Por outro lado, o afundamento do navio português “Corte Real” por 
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um submarino alemão criou uma situação delicada e Huene chegou a temer que o 

incidente levasse ao cancelamento da exposição, uma vez que esteve por trás do 

cancelamento de uma visita a Portugal de jovens da Juventude Hitleriana532, como se 

depreende a partir de uma carta que António Queiroz escreveu a Salazar: 

Rogo a V. Ex. me perdoe escrever-lhe por esta forma mas o assumpto a submeter-

lhe não pode ir às mãos de uma dactilografa. Estive ontem num jantar na Legação 

da Alemanha; o Barão Hoyningen Huene antes de eu me retirar chamou-me à 

parte e, pelo teor e o tom da sua conversa compreendi que pedia um conselho e me 

sugeria que o transmitisse a V.Ex.ª para V.E. naturalmente me indicar aquilo que 

mais conveniente lhe pareça e a linha de conduta que ele deveria seguir. Devendo 

realizar-se no próximo dia 1.º de Novembro, nas Belas Artes, uma exposição de 

arquitetura alemã, para a qual já se encontra em Lisboa um volumoso material – 

vinte wagons salvo erro – tencionava o Ministro da Alemanha, acompanhado pelo 

Presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes e do Presidente do Grémio dos 

Arquitetos Portugueses, ir a Belém, na próxima Quarta-feira 22, convidar 

S.Ex.Chefe do Estado a inaugura-la. O Ministro desejava dar a essa exposição um 

carácter de certa solenidade, vindo propositadamente de Berlim e de Madrid 

algumas importantes personalidades alemãs. Agora, devido ao caso tão infeliz do 

torpedeamento do “corte Real”, o Barão Huene, que se mostra muito pesaroso 

[sic] e que compreende perfeitamente o desagrado e as reações portuguesas está 

muito hesitante temendo que não seja este o momento apropriado para se realizar 

a exposição, temendo sobretudo não ser oportuna a ocasião para fazer o seu 

convite ao general Carmona e não querendo naturalmente sujeitar-se às 

possibilidades de uma recusa que, por bem apresentada que fosse, lhe seria 

infinitamente penosa e lhe causaria possíveis dificuldades perante o ministério de 

que depende (...)
533

 

Apesar dos receios do Ministro Hoyningen-Huene, a verdade é que a exposição 

foi inaugurada em Novembro de 1941, permitindo que a Legação Alemã promovesse 

uma intensa atividade social, como, por exemplo, um jantar em honra de Speer, no qual 

participaram várias figuras do regime e individualidades da sociedade portuguesa534. 

Também o Grupo Local do Partido Nazi tirou proveito da presença de Speer em Lisboa 

para que participasse na sessão comemorativa da tentativa de Golpe perpetrado por 

Adolf Hitler em Munique, em Novembro de 1923, que teve lugar no Clube Alemão535. 

Inaugurada pelo Presidente da República, foi visitada pelo próprio Salazar536, na 

companhia de Speer e de Hoyningen-Huene. A visita do Presidente do Conselho, que 
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durou uma hora, decorreu, no entanto, à noite, já depois de o horário de visita ter 

terminado537. A discrição que a rodeou - feita à noite e sem ser noticiada pela imprensa - 

remete-nos para a própria posição do ditador perante o conflito, que se pautou sempre 

pela vontade de manter a neutralidade. Mesmo assim, acabou por ceder, provavelmente 

pelo interesse em visitar a exposição ou, até, para demonstrar a Huene, por quem nutria 

uma profunda admiração, que, apesar dos incidentes, o relacionamento entre o dois 

países não fora quebrado.  

Apesar de terem predominado as reações positivas à exposição, também surgiram 

críticas. O jornal A Voz publicou um artigo que, segundo os ingleses, terá causado um 

grande aborrecimento entre os alemães. O Presidente do Sindicato dos Arquitetos, cujo 

patronato da exposição fora obtido pelo Ministro alemão através do MNE, foi falar 

pessoalmente com o diretor do British Institute para pedir desculpa por se ter associado 

pessoalmente à exposição. O diretor da revista Arquitectos - trata-se, provavelmente, da 

revista Arquitectura -, não cedeu ao pedido alemão de organizar um número especial, 

com artigos e fotografias facultadas pela Alemanha, que coincidisse com a exposição. 

Para além disso, o Secretário dos Caminhos-de-ferro portugueses recusou a sugestão 

alemã de assegurar preços mais baixos para que os estrangeiros pudessem viajar até 

Lisboa para visitarem a exposição, argumentando que as mesmas facilidades não foram 

garantidas aos ingleses aquando da sua exposição538. É que os ingleses, apesar de não 

conseguirem “competir com os alemães nos campos mais espetaculares das exposições 

em larga escala e das missões culturais”, tentavam fazer o possível para assegurar o 

prestígio inglês em termos culturais. No mês de Outubro, os ingleses inauguraram uma 

exposição no hall da Sociedade de Belas Artes. Embora a escala da exposição alemã 

tivesse sido muito mais ambiciosa e com uma assistência superior, a inglesa foi 

noticiada de forma “simpática” na imprensa539. 

Também a revista A Arquitectura Portuguesa e Cerâmica criticou o facto de se 

tratar de uma exposição militarista, identificando o seu carácter propagandístico: 

Esperávamos uma Exposição de arquitetura Alemã mas achámos apenas uma 

Exposição de Arquitetura Militar. Como elemento de propaganda, a exposição foi 

um sucesso pela facilidade com que o grandioso e o monumental impressiona os 

curiosos. Os conhecedores de arquitetura tiveram uma vez mais oportunidade de 

apreciar a maneira hábil como o clássico domina as construções apresentadas. 
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Quando nos apresentará a Alemanha uma exposição da sua arquitetura 

quotidiana, a arquitetura das pequenas coisas de que é feita a vida, uma 

arquitetura humanizada enfim?
540

 

A omnipresença da guerra, e a sua “estetização”, não foi apenas visível em A 

Moderna Arquitectura Alemã, ela era muito óbvia na Exposição Comemorativa do 10º 

Aniversário do Terceiro Reich, que teve lugar em 1943, e que Horácio Novais 

fotografou. Esta exposição, ao contrário da Moderna Arquitectura Alemã, teve também 

como alvo a população lisboeta - e não apenas as elites -, que Novais captou, 

deslumbrada, a olhar para as mostras da Secção dos Caminhos de Ferro Alemães onde 

era exibida uma parte da exposição. 

Estas não foram, no entanto, as únicas exposições que os alemães organizaram em 

Portugal. Para além das pequenas exposições do livro que tinham lugar na Escola 

Alemã, também promoveram a Exposição da Fotografia Alemã, intitulada “Portugal 

visto por Jornalistas Alemães”, em 1942, a Exposição da Técnica Alemã, ou a 

Exposição Gráfica Alemã (que esteve patente em Fevereiro de 1944, depois de ter 

passado por Atenas, Helsínquia e Bruxelas). Por outro lado, também permitiram que 

artistas portugueses fossem expor as suas obras na capital do Reich, a maior parte dos 

quais graças à intervenção de Gertrud Richert541. Um dos artistas foi Carlos Carneiro 

que, no Verão de 1943, expôs as suas obras em Berlim, com o apoio do Instituto Ibero-

Americano e da Sociedade Germano-Ibero-Americana. Na cerimónia de abertura 

estiveram presentes os secretários da Legação, Mário Brandeiro e Homem de Mello, o 

cônsul Mário Duarte, Gertrud Richert, encarregada da secção de arte do Instituto Ibero-

Americano, um conselheiro do Ministério da Propaganda, e representantes da 

Interpresse, da revista Kunst im Deutschen Reich, do serviço de imprensa da 

Telefkunken, e dos serviços da Reichsrundfunk para Portugal. Enquanto esteve na 

Alemanha, Carlos Carneiro participou ainda em seis emissões na rádio alemã, onde 

falou sobre a paisagem, a arte, a ópera e a mocidade alemãs, bem como sobre a arte 

portuguesa e a sua exposição542. Na Alemanha, o IAI era, de facto, um dos mais 

importantes impulsionadores das relações culturais com o Estado Novo, de tal forma 

que em 1943 chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de o General Faupel 

visitar Portugal, onde teria a oportunidade de ter entrevistas com os amigos do Instituto 
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Ibero Americano, como o Cordeiro Ramos, Cabral de Moncada, Paes de Almeida, ou 

Agostinho de Campos543. Por lá passavam, de facto, a maior parte dos portugueses que 

visitavam a capital, que eram recebidos de forma calorosa, como aconteceu com Carlos 

Carneiro: 

Não sei como poderei dizer-lhe todo o reconhecimento q[ue] traz o meu coração. 

A minha viagem a esse maravilhoso Paiz foi um sonho donde começo a despertar 

agora, e esse sonho devo-o a Vossa Excelência q[ue] quis ter a bondade de me 

convidar.  Trago as melhores recordações desses dois meses de ausência, e nunca 

mais esquecerei o carinho com q[ue] fui recebido pela “Querida Família do 

Instituto Ibero-Americano”. Voltarei de novo no Inverno e é essa esperança q[ue] 

me mata as grandes saudades q[ue] trago. Deus proteja essa Grande Alemanha, 

País q[ue] eu já tanto admirava e q[ue]agora aprendi a amar. Vossa Excelência 

disponha inteiramente de mim como de um filho.
544
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1944-1945: À BEIRA DA DERROTA! 

Como temos procurado demonstrar, nem mesmo as dificuldades enfrentadas no 

campo de batalha e a iminência da derrota fizeram a Alemanha abrandar a propaganda 

cultural no estrangeiro. No relatório que remeteu ao REM da viagem feita a Portugal em 

1944, o filósofo Hans-Georg Gadamer mencionou “a intensificação do trabalho 

político-cultural” que a Legação Alemã em Lisboa conduzia na altura, sobretudo através 

do Instituto de Cultura Alemã545. Em Portugal, em 1944, e até mesmo em 1945, havia a 

perceção de que a propaganda alemã continuava a ser reforçada. Fritz Teppich, um 

refugiado político que esteve em Portugal, referia que a Legação promovia uma torrente 

de atividades culturais, mencionando em especial a inauguração do Instituto de Cultura 

Alemã em Lisboa e de uma Exposição da Arte Alemã no Porto. Por outro lado, 

continuava a enviar para Portugal, para proferirem conferências, importantes 

académicos546. No final de 1944, os cientistas alemães continuavam também a ser 

cobiçados em Portugal. O diretor do Instituto de Física do Porto solicitou ao Instituto de 

Cultura Alemã que lhe indicasse nomes de físicos alemães que pudessem vir para 

Portugal para reger naquela instituição um curso especial no qual apresentasse os 

“novos métodos”547 desenvolvidos548.  

Nas suas memórias, o jornalista Luís Lupi também refere que, no final de 1944, 

chegara a Lisboa, oriundo de Madrid, Max von Korff Schmising, para “engrossar as 

hostes de diplomatas do «Eixo» em que já militam também em Lisboa, diplomatas nazis 

de países dos Balcãs, que se declaram agentes culturais”. Simultaneamente, aumentara a 

difusão de panfletos e jornais clandestinos que, mantendo uma linha anticomunista, 

acusavam importantes figuras da sociedade portuguesa de se “venderam aos ingleses e 

americanos”549. O objetivo desta estratégia era, de acordo com Lupi, que Portugal, 

depois da guerra, não mantivesse relações culturais apenas com a Grã-Bretanha e a 

França. Em Novembro de 1944, a Alemanha enviara a Portugal importantes jornalistas 
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com o intuito de contrariar, no seio da opinião pública portuguesa, a ideia de que a 

vitória dos Aliados era já certa. Fora mesmo “uma semana de regabofe, com jantares e 

almoços e ofertas de lembranças (à mistura com promessas de altas condecorações) ”550. 

Sobre o assunto, ironizava Lupi:  

Numa grande receção, realizada na Embaixada, e na presença do Encarregado de 

Negócios, Herr Doktor Dietmar e de muitos outros Herres e Doktores, e Vons, 

recentemente chegados, foi o bom e o bonito o que os convidados da Imprensa, 

Rádio e dos Serviços Oficiais de Propaganda, tiveram ocasião de ouvir: -A 

Inglaterra já está de joelhos
551

. 

No mês de Maio, no dia 24, estreou no Teatro Nacional D. Maria II a “Ascensão 

da Joaninha” de Gerhart Hauptman, traduzida por Paulo Quintela, na qual participou 

Amélia Rey Colaço. Depois da estreia foi oferecida uma receção aos atores e 

organizadores, na qual esteve presente o Ministro da Alemanha. No último dia do mês 

de Junho de 1944, o Instituto de Cultura Alemã realizou um serão comemorativo da 

morte de Friedrich Hölderling. Em Julho, foi a vez de Strauss ser homenageado através 

de um sarau. 

Ainda em 1944 a Alemanha procurou fixar a narrativa da história das relações 

luso-alemãs no livro Oito Séculos de História Luso-Alemã552, com o apoio do Instituto 

Ibero-Americano553. Da autoria de Ernst Strasen e de Alfredo Gândara, foi publicado 

pela Sociedade Astória, responsável pela publicação de vários livros e revistas de 

propaganda alemã (A Jovem Europa, por exemplo). Tanto Ernst Strasen como Alfredo 

Gândara estavam indelevelmente associados à atuação da propaganda nacional-

socialista no país. Strasen era diretor da Secção de Turismo dos Caminhos de Ferro 

Alemães em Portugal, enquanto Gândara era redator da DNB554. Dado à estampa no 

final de 1944, numa altura em que a derrota do Nacional-Socialismo era já iminente, os 

autores esforçam-se por provar que a amizade luso-alemã, firmada “logo no alvorecer 

de Portugal como Nação”, era “a mais desinteressada, tranquila e persistente que regista 
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a história das relações entre os povos”555, contrapondo à “Aliança Inglesa”, uma outra 

aliança mais antiga e, sobretudo, mais “desinteressada”. Por isso, é designado de 

“influência”, de “amizade” ou de “trabalho conjunto”, remetido até para o domínio 

“espiritual”. Depois de descreverem os factos e feitos que consideraram mais 

emblemáticos, o livro encerra com um leque de fotografias de instituições alemãs em 

Portugal e com uma breve descrição da atuação daqueles que eram os “protagonistas” 

das relações luso-alemãs naquele momento. Os autores terminavam, contudo, num tom 

melancólico e saudosista, anunciando-se o fim de um ciclo de intenso relacionamento, 

mas de esperança na sua continuidade:  

A vida continua. Sejam quais forem as vicissitudes do Porvir, uma coisa se pode 

afirmar, com o exemplo e o penhor de oito séculos de estima e de cooperação 

recíprocas, de camaradagem europeia e de identidade de objetivos espirituais: a 

tradicional amizade luso-alemã viverá sempre, porque corre no sangue dos dois 

povos!
556

 

Ao longo de todo o texto é possível descortinar o desejo de provar ao leitor que os 

alemães haviam sempre permanecido ao lado dos portugueses nos momentos mais 

difíceis, nunca os abandonando como os ingleses (embora não mencionada, a critica à 

aliança inglesa e ao comportamento dos ingleses está sempre bem implícita). Tratava-se 

de um relacionamento desinteressado e com objetivos culturais e científicos. Por tudo 

isto, esta é também uma história oficial, autorizada. Trata-se de uma óbvia construção 

político-ideológica, repleta de deformações e de mitos que servem de prova aos 

argumentos desenvolvidos. É fruto de um discurso propagandístico e, por isso, 

codificado, que é necessário compreender, analisar enquanto fonte, rejeitando-se uma 

leitura passiva. Na busca de uma identidade e de uma história para o relacionamento 

entre os dois países, a linguagem utilizada não deve ser entendida como um discurso 

historiográfico que busca a mera compreensão da história. É antes, através de um 

discurso apologético, uma encenação que procura construir uma genealogia histórico-

política, uma identidade e uma história comum, para depois ser reproduzida pelo leitor. 

Já no início de 1945, a Secção Cultural da Legação da Alemanha em Lisboa 

começou a publicar um pequeno boletim intitulado “Notícias Culturais”. Para além de 

ser assinalável o facto de a Legação ter, no seio da sua estrutura organizativa, uma 

divisão específica para as questões culturais, é interessante sublinhar os motivos 
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apresentados para o próprio projeto de publicar um boletim dedicado a notícias de 

natureza cultural: 

Não é por motivos materiais ou por gosto de iniciativa propriamente dita, que esta 

publicação é lançada, numa época como a atual, aparentemente adversa ao que a 

Humanidade amealhou em riquezas culturais. Querem estas folhas - eis a sua mais 

nobre aspiração - contribuir para que Marte não afugente as Musas e para que a 

cultura humana se mostre, aos que a procuram, na sua expressão tipicamente 

germânica
557

. 

Embora Hoyningen-Huene já não estivesse em Lisboa no momento em que a 

publicação sai pela primeira vez, ela é, obviamente, fruto da orientação que o diplomata 

imprimiu à diplomacia alemã na capital portuguesa durante os quase 10 anos em que 

permaneceu como Ministro. Ou seja, mesmo depois da saída de Huene - lembre-se que 

nesta altura ainda não havia sido substituído por outro diplomata - a Legação continuou 

a apostar numa política cultural pensada na longa duração, preparando o terreno para 

uma futura germanização. De entre todas as realizações e eventos culturais deste 

período final, o Instituto de Cultura Alemã foi muito importante, ainda que tenha sido 

inaugurado tardiamente. 
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O INSTITUTO DE CULTURA ALEMÃ EM LISBOA 

Foi na fase de “retrocesso”, como a designa Hausmann558, que Lisboa viu nascer o 

Instituto de Cultura Alemã. Em ofício a Cordeiro Ramos, então presidente do Instituto 

para a Alta Cultura, Huene comunicou que o governo alemão criara o Instituto de 

Cultura Alemã (ICA), com o objetivo de “intensificar ainda mais as relações culturais 

com Portugal no domínio da Ciência e da Arte”559. Este novo instituto era apresentado 

pelo diplomata alemão como a reunião das instituições até aí responsáveis pelo 

intercâmbio cultural entre os dois países. Cabia ao ICA a direção de trabalhos 

científicos e a organização de conferências. A promoção da língua alemã era também 

uma das suas competências, coordenando os cursos de férias e os cursos de língua 

alemã nos leitorados de Lisboa, de Coimbra, de Braga e do Porto. Dando continuidade à 

atividade desenvolvida pelo Centro Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural e da filial do 

DAAD, assumiu as suas funções de intercâmbio académico, através da concessão de 

bolsas, da organização de conferências, concertos e exposições de alemães em Portugal 

e de portugueses na Alemanha. 

Porquê o nome “Instituto de Cultura Alemã”? Segundo Hausmann, o termo 

“wissenschaftlich”, científico, na língua românica estava muito associado às ciências 

naturais, enquanto o termo “kultur” era mais explícito quanto à natureza das suas 

funções. Apesar de o nome ser diferente, a essência era a mesma560. A sua sede 

localizava-se em Lisboa, na Rua do Quelhas, mantendo uma delegação no Porto. Ainda 

esteve em cima da mesa o nome de Fritz Krüger para seu presidente. No entanto, a 

presidência do novo instituto foi atribuída a Harri Meier, catedrático da Universidade de 

Leipzig, relegando-se Johannes Roth para a função de Secretário-Geral. O Instituto de 

Cultura Alemã tinha ainda uma delegação no Porto e um leitorado em Braga e em 

Coimbra. A direção dos cursos de língua estava nas mãos de Otto Diehl, em Lisboa, e 

de Friedrich Irmen, no Porto561. 

No documento remetido a Cordeiro Ramos, a Legação fazia votos para que o IAC 

e, nomeadamente, Cordeiro Ramos, continuassem a dedicar à atividade do Instituto e 

aos seus colaboradores a “benevolência que desde sempre tem dispensado ao fomento 
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das relações entre os nossos países”562. Em resposta, Cordeiro Ramos afirmava que a 

direção do IAC se congratulava com “o incremento que vem assim tomar o intercâmbio 

entre os dois países”, promovendo “fecundas realizações intelectuais e de mútua 

compreensão nos vastos domínios da expressão cultural”563. Assegurava, por fim, que 

para ele e para o IAC continuavam a prevalecer “os mesmos desejos de leal e amistosa 

colaboração”.  

Apesar de ter começado a funcionar ainda em 1943, apenas foi inaugurado em 

1944. A inauguração decorreu com pompa e circunstância, como era apanágio da 

diplomacia alemã, contando com a presença de um “grande número de individualidades 

de relevo do nosso meio intelectual e artístico convidadas pelo senhor Ministro da 

Alemanha”, como descrevia A Voz564. Estiveram presentes o subsecretário de Estado da 

Educação, o presidente do IAC, um representante do SPN, o presidente da Academia 

das Ciências, reitores das universidades, diretores de faculdades e presidentes de 

institutos académicos. Seguiu-se, depois, uma “tarde musical” com o pianista Winfried 

Wolf, professor da Academia de Música de Berlim, na altura responsável por um curso 

especial de piano no conservatório de Lisboa, que tocou a Wandererphantasie, de 

Schubert, e a Mondscheinsonate de Beethoven565. Para a inauguração veio 

propositadamente da Alemanha Alfred Six, responsável pelo Departamento de Política 

Cultural do Auswärtiges Amt, e o romanista Karl Vossler, antigo reitor da Universidade 

de Munique.  

No discurso de abertura, Huene fez questão de frisar que “esta presença era um 

símbolo de uma aproximação cada vez mais estreita das culturas portuguesa e alemã”566. 

O diplomata esforçava-se por convencer a audiência de que que o intercâmbio cultural 

entre os dois países era cada vez mais estreito, recorrendo, como prova, ao aumento do 

número de leitorados portugueses em universidades alemãs promovido pelo seu 

governo. Quanto ao novo instituto, garantia que aquele tinha a finalidade de “mostrar o 

espírito alemão na sua vida intrínseca, ou seja, no seu trabalho criador, e registar a 

cultura portuguesa no seu ambiente nacional, fazendo-se arauto na Alemanha e para os 
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outros povos europeus”567. De acordo com A Esfera, Huene terá sublinhado que o povo 

português e o alemão pertenciam “à mesma cultura europeia”568, com o objetivo claro de 

situar ambos os regimes num mesmo bloco, anticomunista. 

Respondendo ao apelo deixado meses antes por Huene a Cordeiro Ramos569, o 

Instituto para a Alta Cultura ofereceu um jantar no Avenida Palace, em homenagem a 

Six570, que aproveitou a ocasião para reforçar os objetivos culturais e espirituais que 

presidiam à criação do instituto. Perante os convidados, Six manifestava-se esperançoso 

de que o novo instituto fosse bem-sucedido, apesar de aquele ser um momento de 

profundos avatares. A inauguração do Instituto vinha reforçar as “relações espirituais” 

entre os dois países e dar eficiência a um relacionamento que, como garantia, se haviam 

desenvolvido há séculos “em harmonia rara”, “nunca perturbada”. De acordo com Six, o 

relacionamento entre dois países “cultos” poderia ocorrer de duas formas. Primeiro, “a 

relação professor-aluno, na qual numa cultura adulta, em plena floração artística e 

científica, esplende em seu brilho para além das fronteiras, se transmite às vizinhas e 

por estas é aceite e imitada”. E havia, por outro lado, “as relações de amizade, em que 

os espíritos de duas nações, dando e recebendo por igual, se sentem reciprocamente 

atraído e reciprocamente fazem, estimulando-se um ao outro, com que as forças 

criadoras de cada um se tornem cada vez mais pujantes e puras”. Era neste último 

exemplo que Six inseria o intercâmbio entre Portugal e a Alemanha, ressaltando o 

trabalho dos leitorados de português nas universidades de Berlim, Hamburgo e Colónia, 

a criação de institutos de cultura portuguesa ou de uma cadeira de Estudos Portugueses 

na sua “Auslandswissenschaflischen Facultät (Faculdade de Estudos Estrangeiros) de 

Berlim”. Terminava, por fim, fazendo votos pela prosperidade do IAC, instituição à 

qual “as relações culturais luso-alemãs tanto devem”571. 

O Instituto de Cultura Alemã dinamizou várias iniciativas culturais em Lisboa, 

Coimbra e no Porto. Foi o caso, por exemplo, da Exposição de Arte Alemã, que esteve 

patente na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa, de 5 a 19 de Fevereiro de 
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1944. O visitante pôde ver, durante quase todo o mês, gravuras, desenhos e aguarelas 

alemãs dos séculos XIX e XX, num total de 300 exemplares vindos dos museus de 

Breslau, Colónia, Dresden, Mannheim e Viena. Nos salões da exposição foi ainda 

organizado um concerto de música medieval e renascentista portuguesa. A exposição, 

organizada por Rolf Hetsche, pôde ser visitada, depois, na delegação do Porto do ICA e 

no Museu Soares dos Reis, no início de Março. O Instituto organizou ainda, no final de 

1943 e ao longo de 1944, várias conferências que versaram assuntos culturais e 

históricos, com a vida intelectual, história das relações luso-alemãs572.  

O ICA editava uma revista, da qual apenas foi dado à estampa um número, uma 

vez que a derrota da Alemanha veio precipitar o encerramento do Instituto. Tratava-se 

de uma revista dedicada a leitores portugueses e alemães com o objetivo de “informar 

ambos sobre a vida cultural nos dois países”573, sendo dirigida por Wolfgang Kayser574.  

O Instituto empenhou-se na promoção da cultura e da língua alemã nas cidades de 

província, procurando atrair professores de cidades como Chaves, Castelo Branco ou 

Portalegre. Em Setembro de 1943, um grupo de professores e alunos do curso de férias 

deslocou-se a Braga. Da delegação faziam parte Schmitz, da Universidade de Munique, 

Meienburg, da mesma universidade, Lichtenberg, diretor do colégio alemão do Porto, 

Friedrich Irmen, Otto Diehl, Lechnar, professor das academias alemãs do Porto e Braga. 

Visitaram a biblioteca pública, a Sé, tendo sido recebidos pelo pároco, a Casa da 

Academia Alemã, onde Schmitz agradeceu “o bom acolhimento e a compreensão 

existente em Portugal sobre o trabalho de intercâmbio cultural luso-alemão 

desenvolvido para maior e melhor conhecimento dos dois países”575. A Casa da 

Academia Alemã havia sido inaugurada a 23 de Janeiro, oferecendo cursos de língua e 
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outras atividades culturais, como exposições, conferências, recitais de música ou a 

projeção de filmes576. 

Em 1944 voltou a ter lugar um novo o curso de férias, entre 1 a 20 de Outubro, em 

Coimbra577, o que demonstra que a nova instituição apostava na descentralização. Este 

foi, na verdade, o último curso organizado, uma vez que a guerra na Europa terminou no 

início de Maio e a sede do Instituto de Cultura Alemã foi encerrada subitamente pelo 

governo português, a pedido dos Aliados, sem que o presidente pudesse, sequer, retirar 

de lá os seus objetos pessoais578. Embora o ICA tenha vindo centralizar as atividades 

culturais alemãs em Portugal, a Legação continuou a desempenhar um papel fulcral, 

coordenando toda a política cultural alemã. 

O IAC apoiou também o Instituto de Cultura Alemã através da criação de cursos 

de especialização de língua alemã em Lisboa, concedendo subsídios a professores dos 

liceus portugueses e escolas técnicas da província para que se deslocassem à capital. Por 

outro lado, concedeu ainda subsídios para ajudar a que estudantes alemães a participar 

nos cursos de férias de língua e cultura portuguesa579. Na verdade, o Instituto para a Alta 

Cultura funcionou sempre como um suporte essencial para a diplomacia cultural alemã 

em Portugal, ajudando a potenciar o seu trabalho. A Alemanha foi uma das grandes 

beneficiárias da atividade desta instituição portuguesa, como veremos na segunda parte 

deste trabalho, sobretudo no que diz respeito às bolsas no estrangeiro. 
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3. A JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL/INSTITUTO PARA A ALTA 

CULTURA E O SEU PAPEL NAS RELAÇÕES LUSO-ALEMÃS 

Na primeira parte da tese procedemos à análise da política cultural alemã em 

Portugal. Tratou-se de uma abordagem que teve como fio condutor a estratégia cultural 

da Alemanha que, como procurámos demonstrar, foi o principal meio utilizado pela 

diplomacia germânica para promover a aproximação entre os dois países. Essa 

estratégia materializou-se na organização de diversas atividades, que permitiam articular 

as esferas política e económica com a cultural, já que também foi desenhada para abrir 

as portas à indústria e ao comércio.   

Nesta segunda parte ocupar-nos-emos de um dos pilares dessa política, o 

intercâmbio académico. Utilizando este estudo de caso pretendemos provar que a 

JEN/IAC e os seus bolseiros foram agentes essenciais dessa política. Ambas as partes, 

que correspondem a duas abordagens, acabam por se complementar e permitem ajudar a 

compreender as relações luso-alemãs durante este período. No terceiro capítulo o foco 

da nossa atenção serão as ligações institucionais que a JEN/IAC manteve com a 

Alemanha. Como foram as instituições que centralizaram o intercâmbio cultural e 

científico, através delas podemos analisar como é que a Alemanha procurou estabelecer 

uma cooperação com Portugal neste domínio. Analisaremos, por isso, a relação da 

JEN/IAC com a Alemanha, respondendo a questões como a evolução do número de 

bolsas concedidas para aquele país ou o impacto da guerra no intercâmbio. Para 

reconstruir este relacionamento recorremos aos processos que se encontram no arquivo 

histórico do Instituto Camões e às publicações dos bolseiros. Na verdade, estes 

relatórios são fundamentais para compreender a atividade destas instituições, mas 

também o próprio relacionamento com países estrangeiros, uma vez que tinham o 

objetivo de “resumir o trabalho da Junta desde o seu início, registar a sua evolução, os 

seus progressos, as suas deficiências”1. 

O quarto capítulo debruçar-se-á sobre um grupo de bolseiros proveniente das 

ciências naturais que, como pudemos verificar ao longo da investigação no Arquivo do 

Instituto Camões, se destacou pelo número e pelo impacto que os estágios tiveram na 

sua carreira científica. O objetivo é, através de uma amostra, mapear as redes científicas 

que uniram os dois países a nível individual e institucional, para compreender os 

processos de influência e de transferência do conhecimento. Para alcançar este intuito 
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optámos por proceder à reconstrução das suas “biografias individuais”, analisando as 

inter-relações entre académicos/cientistas de ambos os países, mas também entre 

sociedades diferentes e, até, entre conceções ideológicas2. Trata-se, no fundo, de 

acompanhar a circulação, a transferência e a apropriação de conhecimentos científicos, 

de técnicas e metodologias num ambiente transnacional. A análise do processo de 

construção destas redes será abordado, assim, no seu relacionamento com o intercâmbio 

académico entre Portugal e a Alemanha e a respetiva importância para a política cultural 

do III Reich, pois, como defende Van der Vleuten, “a construção de redes foi uma 

importante arena para negociar relações entre estados e para forjar sociedades 

transnacionais”3. 

 

3.1. A CRIAÇÃO DA JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

A necessidade de criar uma instituição que fosse responsável pela coordenação da 

política científica nacional vinha a ser equacionada desde a I República4. No entanto, só 

no final dos anos 20 é que as ideias que vinham sendo discutidas há já alguns anos 

ganharam forma e o projeto saiu, finalmente, do papel para dar origem à Junta de 

Educação Nacional, em Janeiro de 1929, já em plena Ditadura Militar5. Perante as 

propostas e reflexões surgidas durante a I República, parece óbvio que se tinha a noção, 

como demonstra o decreto que instituiu a JEN6, que as instituições científicas existentes, 

apesar dos progressos verificados, não correspondiam às necessidades do país. A 

“cultura científica” era entendida como um fator de riqueza e de “força” de qualquer 

nação, e, por isso, determinante para a “formação da mentalidade social”7. Considerava-

se, assim, de suma importância a criação de uma instituição que “metodicamente 

proteja, alargue e coordene” a “atividade intelectual”. Tal instituição, no entanto, 
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deveria ser independente das universidades e dos institutos existentes. A criação de 

“escolas de ensaio de novos métodos e orientações de ensino” ou a fundação de 

“institutos de investigação científica pura” ou “relacionada diretamente com o 

aproveitamento económico do País”8 eram metas ansiadas. A este nível, o exemplo 

apontado, para além do Institut du Pin, de Bordéus e do Instituto Forestal de 

Investigaciones, de Madrid, era de origem germânica. Tratava-se dos centros de 

investigação da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, espalhados por toda a Alemanha, e que 

alguns portugueses tiveram oportunidade de visitar e, inclusivamente, aí estagiar9. O 

exemplo da KWG, onde se desenvolvia a mais avançada investigação científica em 

vários domínios, de forma totalmente independente das universidades, vai voltar a ser 

apontado pelos dirigentes portugueses noutras ocasiões10 e os seus institutos foram, na 

verdade, das instituições mais procuradas pelos bolseiros portugueses11. De facto, a 

própria KWG fazia questão de se publicitar perante os cientistas estrangeiros, de forma 

a atraí-los. Em Coimbra, desde 1928 que os portugueses podiam consultar, no Instituto 

Alemão, o Handbuch der Kaiser Wilhelm-Geselschaft zur Forderung der Wissenschaft, 

da autoria de Adolf von Harnack. Este manual era um “orientador e informador dos 

trabalhos e da vida” da instituição e dos seus numerosos institutos. Os textos daquele 

livro, ilustrados com inúmeras fotografias dos edifícios, laboratórios, gabinetes, eram 

escritos pelos próprios diretores dos institutos e pretendiam demonstrar a “grandeza do 

esforço alemão no campo das ciências” e os ”méritos e vitalidade” daquela “grande 

corporação académica”12. Na biblioteca do Instituto Alemão acumulavam-se, para além 

dos livros, revistas que procuravam dar a conhecer as investigações desenvolvidas nos 

laboratórios e institutos alemães13. Era, portanto, um importante centro de informação e 

de divulgação da ciência desenvolvida na Alemanha, ao qual podemos acrescentar as 

conferências que tiveram lugar naquela universidade, bem como o papel dos antigos 
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bolseiros e estagiários que passaram por aquele país, que constituíam um importante 

“fator multiplicador” da influência alemã. 

Quando a JEN foi criada, era o “germanófilo” e germanista Gustavo Cordeiro 

Ramos que estava à frente da pasta da Instrução Pública. O país sucumbira já à ditadura 

militar, três anos antes. Os homens que vão colocar de pé esta nova instituição não são 

já os republicanos que o golpe de 28 de Maio derrotara, embora ainda não fossem todos 

- pelo menos nos primeiros anos - os que vão ajudar a institucionalizar e legitimar a 

ditadura salazarista. O decreto foi preparado por Duarte Pacheco e, entre os vogais, 

estavam vários indivíduos que colaboravam com a ditadura. Por outro lado, António 

Sérgio, que projetara a Junta de Orientação dos Estudos, encontrava-se já no exílio em 

Paris, de onde escreveu a Simões Raposo criticando o facto de o Ministro da Instrução, 

no ato da tomada de posse da JEN, ter citado Mussolini, e de integrarem a instituição 

homens como Cabral de Moncada, Forjaz Sampaio ou Manuel Múrias:  

sabe tão bem como eu que a investigação científica, a educação mental, 

pressupõem a liberdade, incompatível com um governo ditatorial, reacionário, 

mantenedor de Censuras várias. No dia da posse da Junta, o Ministro invoca 

Mussolini (…) Vá que colaborasse com a ditadura [refere-se a Simões Raposo, o 

destinatário da missiva]; não ousei dissuadi-lo disso, dada a situação delicada em 

que me achava no caso. Vá que se unisse aos meus inimigos; mas que exigisse 

como condição que a Junta criada fosse decente, composta por pessoas que fossem 

decentes; mas abandonar-me a mim para criar uma Junta com o Moncada, o 

Forjaz Sampaio, o Múrias (…)
14

.  

A Junta emergiu, assim, num período de transição entre a I República e o Estado 

Novo, entre as ideias republicanas que advogavam o progresso pela educação e a 

ideologia nacionalista e conservadora plasmada na legislação adotada pelos Ministros 

Gustavo Cordeiro Ramos e António Carneiro Pacheco15. 

Sabia-se que o trabalho da nova instituição se faria de forma “lenta e demorada”, 

até porque os recursos financeiros eram escassos. De acordo com o decreto 16381, já 

aqui citado, a jovem instituição tinha por objetivo promover a criação, o 

desenvolvimento e financiamento de institutos de investigação que conduzissem ao 

progresso da cultura e da educação nacional. Promover o progresso da nação era, 

portanto, o fim último da Junta, que deveria financiar as investigações científicas 

desenvolvidas em Portugal, nas colónias e no estrangeiro, organizando e custeando 
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missões, concedendo bolsas de estudo e, ainda, responsabilizando-se pela colocação dos 

seus antigos bolseiros. Outras das funções que assumia era a reunião de informações 

sobre “centros docentes” e “condições de vida” noutros países que pudessem interessar 

a estudantes e professores. Um dos principais problemas que o governo queria resolver 

por intermédio da JEN era ainda o aperfeiçoamento do quadro docente universitário, 

enviando-os, para tal, “aos centros estrangeiros de mais alta cultura”16.  

Num país onde o ensino científico estava ainda pouco desenvolvido, onde os 

alunos sentiam a falta de uma componente prática (cf. Flávio Resende), viajar para o 

estrangeiro e visitar instituições científicas e universitárias de países considerados “mais 

progressivos”, ou até completar a sua formação nessas instituições, era visto como um 

elemento de prestígio e de legitimidade perante os pares. Assim, a promoção do 

contacto dos investigadores portugueses com os de outros países era encarada como 

condição para “conduzir a Nação a colaborar no movimento mundial de cooperação 

intelectual”, ou seja, catapultar Portugal para a arena científica europeia.  

A JEN tinha sob a sua alçada o intercâmbio cultural, a expansão da língua 

portuguesa e o envio de portugueses a congressos e encontros científicos em Portugal e 

no estrangeiro, tendo um carácter claramente virado para a internacionalização. Não 

podemos esquecer, no entanto, que esta necessidade de internacionalização reflete, em 

grande medida, uma onda que atravessou toda a Europa e os EUA, sobretudo na área 

das ciências, e que se intensificou depois da Grande Guerra, com a criação do 

International Research Council. Na Europa e nos EUA, a pressão para internacionalizar 

e divulgar os progressos era generalizada e encarada como condição sine qua non para 

não ficar à margem da Modernidade. Nem mesmo a institucionalização de um regime 

autoritário e nacionalista veio abalar a necessidade de acompanhar os progressos 

realizados no estrangeiro, de promover o contacto científico com países considerados de 

vanguarda através do envio de bolseiros, que aí poderiam assimilar ensinamentos e 

introduzi-los, mais tarde, em Portugal. Alguns dirigentes do regime parecem ter 

compreendido que o conhecimento científico se transformara num elemento essencial 

para o crescimento económico e, consequentemente, para a própria estabilidade social e 

política.  
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 Decreto n.º 16381 que Cria a Junta de Educação Nacional, do Ministério da Instrução Pública, Diário 

do Governo, 13/29, SÉRIE I, 16 de Janeiro de 1929, p.122. 
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Com um projeto auspicioso, a JEN deparou-se, imediatamente, com inúmeros 

problemas. O relatório dos trabalhos referente ao ano de 1929-1930 publicava algumas 

observações gerais sobre o seu funcionamento, que davam conta das dificuldades 

encontradas. Sabia-se, desde o início, que as tarefas de que estava incumbida eram 

difíceis e vastas. O grande problema que enfrentou foi, obviamente, o parco orçamento 

de que dispunha. O relatório reconhecia, por isso, a necessidade de limitar o seu esforço, 

concentrando-se antes na resolução de alguns problemas e só depois alargar, pouco a 

pouco, a atividade. Os resultados do primeiro ano de funcionamento ficaram, desta 

forma, aquém do plano definido, o que mereceu algumas críticas, como se depreende 

desta passagem:  

Muitos terão desejado que ela se abalance a atacar com mais rapidez todos os 

males que lhe cumpre remediar e tê-la-ão, porventura, censurado por não o ter 

feito. Creio que tais críticas só podem ser explicadas por uma análise superficial 

dos problemas que foram postos ante a Junta de Educação Nacional ou por um 

exame desatento da sua ação
17

.  

Admitia-se já, por exemplo, a impotência da Junta para subsidiar um tão elevado 

número de estágios no estrangeiro que permitisse que esses bolseiros fossem 

responsáveis por uma profunda renovação social do país, já que a JEN só poderia 

financiar bolsas a “poucas dezenas de indivíduos”. Era necessário, por isso, que os 

bolseiros fossem selecionados com rigor e que estes, depois de regressarem a Portugal, 

fossem apoiados e colocados em instituições “estratégicas”, já existentes ou criadas por 

si, que pudessem ter um papel importante para o progresso nacional18.  

Na realidade, estas bolsas tiveram “uma importância excecional”, sem dúvida, 

mas beneficiaram apenas, ao contrário do que queriam admitir, “a educação de um escol 

de especialistas”19. O número de bolsas e o orçamento necessário para cumprir o 

objetivo de promover o progresso nacional estava aquém das possibilidades da 

instituição. Por outro lado, e ainda que Celestino da Costa o rejeitasse20, a sua 

orientação política foi-se acentuando progressivamente, o que explica o apelo constante 

a um “regime de plena autonomia” que garantisse a sua atuação independente21. Os 
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 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1929-1930, Lisboa, Seara Nova, 1930, p. 9. 
18

 Ibid., p. 11. 
19

 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31, p. 12. 
20

 Em 1934, Celestino da Costa garantia que a Junta, apesar de ser um organismo estatal, era “em absoluto 

alheia a quaisquer sistemas políticos, religiosos ou sociais. Se os seus vogais, os seus funcionários, os 

seus bolseiros têm ideias políticas, religiosas ou sociais as mais diversas, ignora-o” (A. Celestino da 

Costa, A Junta de Educação Nacional, Lisboa, Tip.da Seara Nova, 1934, p. 11). 
21

 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31, p. 24. 
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bolseiros eram claramente selecionados para responderem aos interesses nacionais, 

como a resposta de Celestino da Costa a um candidato a bolsa parece provar: 

 Instruídos pela experiência de muitos casos em que bolsas concedidas a pessoas 

de ótimas qualidades têm resultado em grande parte em infrutíferas por não serem 

aproveitadas essas pessoas convenientemente, cada vez nos convencemos mais de 

que concessão duma bolsa não deve depender apenas do merecimento do 

candidato, mas também da garantia de que o bolseiro terá onde aplicar os 

conhecimentos que foi adquirir para benefício da Nação. A verba para bolsas de 

estudo é muito limitada e os casos de interesse público devem ser os primeiros a 

atender. Também nos temos convencido de se necessário combater a dispersão e 

exigir dos bolseiros que escolham bem a sua especialização ou objeto de estudo
22

. 

Isto levou mesmo os dirigentes da Junta a interferir nas escolhas dos candidatos 

relativamente às instituições a frequentar e os seus orientadores23. Dirigentes que, diga-

se, sabiam perfeitamente que aquela não era ainda “a hora de se iniciar esse verdadeiro 

movimento de ressurreição cultural e económica”24.  

Nestes anos iniciais, o entusiasmo misturava-se com a utopia, acreditando-se que 

a continuação do trabalho da Junta permitiria que a investigação científica atingisse 

“dentro de poucos anos uma fase, pela qual já passaram os Estados Unidos, a Inglaterra, 

a Alemanha, a França, a Itália e a própria Espanha”. Isto é, a investigação ultrapassaria 

“o âmbito da atividade universitária”, seria capaz de autonomizar-se e levaria à criação 

de institutos de investigação científica, entre os quais alguns que fossem determinantes 

para a economia do país. No entanto, à medida que Salazar se vai impondo, avançando 

para a construção e institucionalização do Estado Novo, estas bandeiras que os 

dirigentes da JEN apresentavam, iriam cair por terra perante o projeto de controlar a 

sociedade de forma totalizante, que se repercutiu, por exemplo, no afastamento de 

inúmeros professores universitários, por motivos políticos. Salazar, à sua maneira, 

acabava por proceder à “coordenação” das Universidades e das instituições científicas 

com a ideologia do regime. 
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 AHIC, 3239/4- António Almeida Costa, doc. 29, 18.10.1936. 
23

 Cláudia Ninhos, “Aprendendo a lição alemã: bolseiros portugueses na Alemanha na «Época do 

Fascismo»”, Delfim Santos Studies, n. 1, 2013, p. 160. 
24

 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31, p. 23. 
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3.2. OS PRIMEIROS PASSOS DO INTERCÂMBIO ACADÉMICO ENTRE A 

JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL E A ALEMANHA 

Na década de 1970, Gustavo Cordeiro Ramos congratulava-se com o facto de o 

IAC [JEN] ter sido “o primeiro a estabelecer de maneira sistemática e contínua o 

intercâmbio cultural com a douta Alemanha25. De facto, desde a criação da JEN que a 

Alemanha se afirmara, a par da França, no principal destino dos bolseiros portugueses. 

A imediata e intensa relação com a JEN pode ser explicada, em nossa opinião, pelo 

facto de a Alemanha ser, por tradição, um dos principais destinos dos bolseiros e 

estagiários portugueses e, também, por causa de o modelo pedagógico e universitário 

alemão ter constituído um paradigma para Portugal, como procurámos demonstrar na 

primeira parte deste trabalho. A este propósito, recorde-se que, por exemplo, na década 

de 1930, António Sérgio defendia a importação do modelo de escola de continuação de 

Kerschensteiner através da contratação de professores alemães26. Depois, há que não 

esquecer que as próprias instituições alemãs serviram de modelo para a criação da 

Junta: 

a ação da Junta poderá ser outra e com mais iniciativa, inspirando-se na que 

exercem instituições similares estrangeiras quer oficiais, quer particulares. 

Merecem particular destaque (...) as instituições que mais especialmente subsidiam 

centros de estudos como a «Notgemeinschaft» alemã, o «Fonds National» belga, a 

«Caisse des Sciences» (...)
27

. 

Este é um dado que não podemos esquecer nem menosprezar, uma vez que aquele 

país possuía importantes e dinâmicas instituições - como a Notgemeinschaft ou o 

DAAD -, que foram pioneiras no financiamento do intercâmbio académico e da 

investigação científica e que serviram de paradigma às próprias instituições espanholas. 

Por outro lado, ao longo da década de 1930 e de 1940, torna-se cada vez mais nítido que 

o rumo que a ciência desenvolvida na Alemanha estava a tomar correspondia também à 

agenda científica, e até política, de Portugal, como a agronomia, a genética, a educação 
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 Gustavo Cordeiro Ramos, Continuidade das relações culturais luso-germânicas, p. 120. 
26

 “A Junta deveria, por consequência, e por meio do método das escolas de ensaio, determinar para nós, 

experimentalmente, um sistema de Escola de Continuação. De princípio, pelo menos, suponho que nos 

bastaria ensaiar um tipo: o das de Kerschensteiner, em Munich. Quando fui Ministro da Instrução Pública, 

e havendo-se propalado o que eu pensava acerca do ensino de continuação, três professores dos de 

Munich ofereceram-se para vir para Portugal, trabalhar na escola daquele modelo que eu lograsse fundar 

no país. Creio que seria esse, com efeito, o caminho mais simples e eficaz: contratar professores alemães 

das escolas fundadas por Kerschensteiner” (António Sérgio, Aspectos do problema pedagógico em 

Portugal, Lisboa, Tip.da Seara Nova, 1934, p. 25). 
27

 A. Celestino da Costa, A Junta de Educação Nacional, pp. 32–33. 
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física ou as ciências criminais. Por fim, é importante voltar a sublinhar que a ciência 

desenvolvida naquele país era mundialmente reconhecida. 

Como vimos anteriormente, desde cedo que os diplomatas alemães chamaram a 

atenção da Wilhelmstrasse para a nova instituição portuguesa, que tinha a seu cargo o 

intercâmbio académico. No início de Maio de 1930, Balligand, num relatório sobre a 

propaganda cultural portuguesa no estrangeiro, mencionava uma entrevista dada por 

Luís Simões Raposo, na qualidade de Secretário-Geral da JEN, a um jornal português, 

sublinhando que a Junta era “o órgão central da propaganda cultural portuguesa”28. O 

interesse era recíproco, já que a Junta cedo se ocupou da troca de estudantes entre 

Portugal e a Alemanha, estabelecendo negociações com a Legação, que, por sua vez, 

estava em contacto com os responsáveis do DAAD29. Aliás, a JEN já havia manifestado 

o desejo de estreitar relações com o serviço de intercâmbio alemão, como comunicou à 

própria Legação da Alemanha, plano que, diga-se, ia ao encontro dos interesses dos 

alemães, que viam no intercâmbio uma forma de consolidar as relações entre os dois 

países30. O Secretário-Geral da JEN mantinha mesmo longas conversas sobre este 

assunto com o Ministro da Alemanha em Lisboa, como confessou em carta a um dos 

bolseiros31. 

O Ministro da Alemanha mostrou-se sempre muito interessado no 

aprofundamento das relações culturais entre os dois países, de tal forma que Aurélio 

Quintanilha, bolseiro da JEN na Alemanha, garantia que a Junta iria encontrar no 

diplomata alemão um colaborador diligente para encetar uma “aproximação cultural 

com a Alemanha”32. Foi, portanto, para esse organismo que os alemães passaram a 

dirigir a sua atenção. Os contactos estabelecidos repercutiram-se, pois, no número de 

académicos enviados para a Alemanha. Em 1929, no primeiro ano de funcionamento da 

JEN, foram enviados doze bolseiros para a Alemanha, doze para a França, quatro para 

Inglaterra e, entre outros, quatro para a vizinha Espanha33. No ano seguinte, em 1930-

31, a JEN enviou dezanove bolseiros para a França e dezasseis para a Alemanha34. Em 
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 PAAA, R 61253, “Portugiesischer Kulturpropaganda im Ausland”, 1.5.1930. 
29

 AHIC, 0454/1- Paulo Manuel Pires Quintela, doc.48, 17.06.1932. 
30

 PAAA, Lissabon 34, “Austausch von Studenten”, 15.2.1932. 
31

 AHIC, 0454/1- Paulo Manuel Pires Quintela, doc.48, 17.06.1932. 
32

 AHIC, 0454/3- Aurélio Quintanilha, doc.51, 26.03.1930. 
33

 Cf.Anexo 3. 
34

 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31. 



265 
 

Inglaterra foram apenas usufruídas oito bolsas. De entre os bolseiros que estiveram na 

Alemanha, a maior parte oriundos das Ciências Naturais e da Medicina35.  

Neste ano, o Ministério da Instrução autorizou também Cabral de Moncada a 

visitar a Alemanha para estudar os métodos seguidos nos cursos de férias36, António 

Abranches Ferrão a realizar uma missão de Estudo à Alemanha para estudar a 

organização e funcionamento dos cursos nas faculdade de Direito37 e José Caeiro da 

Mata, professor na Faculdade de Direito e reitor da Universidade de Lisboa a visitar 

Espanha, França, Alemanha e Inglaterra para estudar a organização universitária nesses 

países38.  

O Relatório da JEN referente ao ano económico de 1930-1931 dava conta da 

criação de um serviço de educação Artística, que entrou em funcionamento no ano 

seguinte. Veio, assim, juntar-se aos quatro serviços que a JEN dispunha até então: as 

bolsas de estudo fora do país; as bolsas para investigações no país; os subsídios a 

Centros de Estudo e a publicações científicas; e o serviço de Expansão Cultural e 

Intercâmbio Intelectual. Durante este ano, a JEN estreitou relações com “algumas 

instituições similares de vários países”39. De entre estas o relatório referia a Junta para 

Ampliación de Estudios y Investigaciones Científicas, de Madrid, a Fondation 

Universitaire belga, e a Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, com a qual se 

preparava um serviço de trocas bibliográficas. Simultaneamente, verificava-se já um 

interesse pela língua portuguesa na Alemanha, interesse esse que visava a penetração na 

América do Sul e nas colónias: 

em França não existe interesse pelo estudo do português seria necessário cria-lo 

tanto por intermédio de uma propaganda cientifica e artística persistente pela 

criação de um centro ou sociedade de amigos de Portugal (…) Na Alemanha a 

situação parece apresentar muito menos dificuldades porque existe o interesse 

pelo português, tanto sob o ponto de vista filológico como ainda considerando uma 

das línguas de futuro para a penetração na América do Sul e na África. Admitia, 

por exemplo, o falecido Ministro da Alemanha em Lisboa Barão de Balligand que 

se organizassem cursos de português nas universidades alemãs desde que em 

Portugal fossem concedidas facilidades à expansão da língua alemã
40

. 
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 Cf.Anexo 4. 
36

 Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Despacho de 6 de Agosto de 1930. 
37

 Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Despacho de 14 de Agosto de 1930. 
38

 Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Despacho de 18 de Agosto 1930. 
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 Para além destas era referida a Rockfeller Foundation, com a qual se haviam iniciado negociações 

(JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31, p. 20). 
40

 AHIC, 2313/3/31- acta da 22.ª Sessão da Comissão Executiva da Junta de Educação Nacional de 29 de 

Junho de 1930, 29.06.1930. 
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No ano seguinte, a JEN manifestou ao Grémio Luso-Alemão de Intercâmbio 

Cultural, que fez chegar esta informação ao DAAD, o desejo de enviar para a Alemanha 

alguns estudantes e de receber, em troca, alemães em universidades portuguesas41.
 

Perguntava-se, por isso, se os portugueses seriam apoiados na Alemanha (bolsas, 

redução das propinas, apoio da Fundação Humboldt), solicitando ainda as linhas de 

orientação do intercâmbio académico com outros países, como a Espanha42. De igual 

forma, a Junta prometia apoiar os alemães em Portugal. Para a Legação, este plano 

deveria ser levado a bom porto pois era do interesse do intercâmbio e das relações 

intelectuais luso-alemãs43.  

Este objetivo refletiu-se nas estatísticas do ano seguinte. Em 1933-34, dezasseis 

bolsas destinavam-se a estágios em França, catorze na Alemanha e nove em Inglaterra44. 

Para além dos bolseiros, não podemos perder de vista as conferências patrocinadas pela 

JEN. Os bolseiros e leitores portugueses na Alemanha chegaram mesmo a alertar a JEN 

para a sua importância. Aurélio Quintanilha, por exemplo, aconselhava a que 

incentivassem as universidades alemãs a convidar intelectuais portugueses para irem à 

instituição realizar conferências, como acontecia com a França e a Espanha, países com 

os quais as universidades alemãs tinham “um intensíssimo intercâmbio intelectual”45. 

Embora em número reduzido, sobretudo se comparado ao de bolseiros, foram vários os 

académicos portugueses que rumaram à Alemanha. 

Mendes Correia, professor e diretor da Faculdade de Ciências do Porto, foi um 

deles. Em 1932 foi convidado pela Junta a proferir conferências em universidades e 

centros culturais estrangeiros. Para além de passar por Toulouse, Lyon, Paris, Lille, 

Bruxelas, esteve em Berlim e em Munique. Na capital alemã foi “recebido 

amabilissimamente pelo bolseiro da Junta, o Prof. Aurélio Quintanilha, que [me] fez 

logo entrega dum convite para me instalar na Harnackhaus, da Sociedade Imperador 

Guilherme para o progresso das Ciências”46. Como relatou à Junta, instalou-se 

“magnificamente na residência de Emil Fischer, da Harnackhaus”47. Foi ali que proferiu 

a sua conferência, no início da qual foi apresentado e saudado por Rudolf Virchow, 
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 PAAA, Lissabon 34, “Austausch von Studenten”, 15.2.1932. 

Sobre o número de bolseiros e áreas vide Anexos 19-22.  
42

 PAAA, Lissabon 34, “An den Deutschen Akademischen Austauschdiens”, 11.2.1932. 
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 PAAA, Lissabon 34, “Austausch von Studenten”, 15.2.1932. 
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 Anexo 8. 
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 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-31, p. 31. 
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presidente da Sociedade de Antropologia de Berlim. Nessa ocasião, foi-lhe comunicada, 

publicamente, a sua eleição como sócio do Instituto Arqueológico da Alemanha. Depois 

da conferência, a KWG ofereceu um jantar na Harnackhaus, no qual o Ministro de 

Portugal em Berlim esteve presente. Oskar Vogt, que estava entre a assistência e a quem 

Correia se refere como “sábio professor”, convidou-o a visitar o Institut für 

Hirnforschung (Instituto de Investigação Neurológica), que dirigia. Em Berlim teve 

ainda oportunidade de o KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 

(Instituto de Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugenia), dirigido por Eugen 

Fisher que também lhe ofereceu um chá em sua casa. Para Mendes Correia era 

vantajosa a realização de missões no estrangeiro, semelhante à que ele próprio 

desempenhou, uma vez que, no final da sua conferência em Berlim, Virchow lhe dissera 

que “todos haviam ficado com o desejo de vir a Portugal ver as coisas interessantes” de 

que Correia lhes falara na sua palestra.  

Estas visitas eram, na verdade, oportunidades únicas para estabelecerem contactos 

com instituições e cientistas/académicos alemães, facultando aos portugueses a sua 

integração numa rede de relações pessoais e institucionais que uniam Portugal à 

Alemanha. E os bolseiros portugueses que aí se encontravam ajudaram a cimentar esta 

malha. As conferências e, em maior escala, os congressos, eram espaços privilegiados 

para a encenação política. Eles iam para além da esfera científica, graças aos intensos 

programas sociais, que incluíam exposições, excursões, jantares, que faziam deles não 

apenas eventos culturais e científicos, mas também políticos. No caso de Mendes 

Correia, o programa social teve lugar em casa dos próprios cientistas, o que ajudava a 

diluir a linha que separava a esfera pública da privada. Estes encontros tinham uma 

enorme projeção na imprensa, pelo que as mensagens transmitidas chegavam a um 

público mais vasto, ajudando a difundir a crença na intensa aproximação entre 

portugueses e alemães. A realização de conferências, o envio de bolseiros, a 

manutenção de leitorados e a organização de exposições foram um importante 

mecanismo utilizado pela diplomacia portuguesa na Alemanha. Comparativamente ao 

trabalho desenvolvido pelos alemães em Portugal, é óbvia a desproporção de meios 

empregues pelos dois países. O investimento feito por Portugal na expansão da língua e 

da cultura portuguesas na Alemanha foi sempre muito escasso e mereceu críticas 

constantes por parte de alguns bolseiros e leitores, que chegaram a apresentar propostas 

para inverter a situação como teremos oportunidade de demonstrar mais adiante. Muitas 
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vezes, as iniciativas partiam dos próprios alemães, que as financiavam, como aconteceu 

com os leitorados e com as exposições, o que inquietou sempre o Ministro de Portugal 

em Berlim, Veiga Simões, que pretendia manter sob o controlo da Legação a 

propaganda cultural portuguesa. 

 

3.3 AS RELAÇÕES ENTRE A JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL E A 

ALEMANHA NACIONAL-SOCIALISTA 

Depois da morte de Simões Raposo, Leite Pinto, antigo bolseiro da JEN e leitor de 

português na Universidade de Paris, foi nomeado Secretário-Geral pelo Ministro da 

Instrução. Nesta altura eram vogais efetivos, entre outros, Mendes Correia, Celestino da 

Costa, Ferrand Pimentel de Almeida48, José Beleza dos Santos, Luís Cabral de 

Moncada, todos eles figuras que tinham uma relação muito estreita com a Alemanha. 

Mendes Correia era sócio do Instituto Arqueológico Alemão e há muito tempo que era 

uma das personalidades com as quais Hamburgo mantinha relações49. A própria Gertrud 

Richert defendia que a Alemanha deveria distingui-lo50. Celestino estagiara em Berlim, 

no Instituto de Anatomia Biológica (Anatomish-biologisches Institut) com o zoólogo 

Oskar Hertwig (1906/07), no Instituto Patológico do Hospital de Moabit 

(Pathologisches Institut des Moabit-Krankenhaus) com o anatomopatologista Carl 

Benda (1908) e no Instituto de Higiene da Universidade de Berlim (Hygienisches 

Institut) com o fisiologista e higienista Max Rubner (1908). Pimentel de Almeida, 

formado em Filologia Germânica, era professor na Universidade de Coimbra e exerceu 

o cargo de leitor na Universidade de Berlim (1925-1926). José Beleza dos Santos 
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 Licenciado e Doutorado em Filologia Germânica, foi assistente (1918-1925) e professor catedrático da 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde 1925. Exerceu o cargo de leitor na Universidade 

de Berlim (1925-1926), de Chefe de Gabinete do Ministro da Instrução (1928-1929) e, na qualidade de 

Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Coimbra (1935-1941), foi membro da 

Câmara Corporativa. 
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 AHIC, 0392/11 – Centro de Cultura Luso-Brasileira de Hamburgo, doc.1, 5.04.1935. 
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 Em carta a Hoyningen-Huene, na qual indicava algumas individualidades do Porto próximas da 

Alemanha, Richert mencionava Mendes Correia, que, para além de professor universitário,era Presidente 

da Câmara Municipal. Richert dizia que Correia provara ser muito amável, em relação a ela e a 

Lautensach, através da organização de conferências, convites, doações de livros. Por outro lado, fora o 

fudador do Instituto de Antropologia, que dirigia. O mesmo em relação ao Decano da Faculdade de 

Medicina, Pires de Lima, que considerava muito amigável. Richter esteve, inclusivamente, em casa de 

Pires de Lima, onde o médico lhe apresentou académicos do Porto. O terceiro e último germanófilo 

(“deutsch-freundlicher“) enumerado é Araão Lacerda, Professor na Faculdade de Letras (GstA-PK, 

Repositur 218, Nr. 225, fl. 41, Richert an Hoyningen-Huene, 11.01.1938). 
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realizou várias viagens à Alemanha51 e fez parte da comissão que o Ministro das Obras 

Públicas encarregou de recolher informações no estrangeiro - incluindo na Alemanha -, 

com vista à reforma do sistema prisional português52. Participou também, com Cabral de 

Moncada, na reunião da Internationale Rechtskammer, criada por Hans Frank. Moncada 

fora, além disso, chefe da delegação portuguesa que participou nessa reunião e, anos 

antes, juiz do tribunal Plebiscitário do Sarre, sendo conhecido por ser um “dedicado 

amigo da Alemanha”53. 

Para além da substituição de Simões Raposo por Leite Pinto, outra mudança 

importante, desta vez na cena política internacional, foi a chegada de Hitler ao poder, 

em 1933. Logo nesse ano iniciou a implantação de um regime totalitário. Assistiu-se, 

imediatamente, a uma depuração no seio das instituições alemãs (universidades e 

centros de investigação) e à sua submissão ao novo regime. Se alguns académicos e 

cientistas foram afastados, a verdade é que a maior parte se acomodou. Em troca de 

estabilidade e pleno emprego, serviram fielmente o regime, ajudando a legitimá-lo 

enquanto novo poder político. Muitos fizeram-no também por convicção, ou seja, 

“automobilizaram-se”54. 

Sendo o ano de 1933 um marco, há que questionar se esta mudança política 

ocorrida na Alemanha se pautou por uma rutura ou se, pelo contrário, se verificou uma 

continuidade no relacionamento entre a JEN e as instituições alemãs. Como se pode 

inferir pela leitura do gáfico 1, elaborado a partir das Listas dos Bolseiros enviados ao 

estrangeiro, nos anos de 1933 a 1937 verifica-se um aumento dos pedidos de bolsa que 

tinham a Alemanha como destino: 
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 Por exemplo, em 1934 o Ministério da Instrução autorizou-o a ausentar-se para o estrangeiro a fim de 

estudar a execução das últimas reformas do regime prisional alemão, especialmente da Prússia (1933-34) 

(Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Despacho de 18 de Julho 1934). 
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 José Beleza dos Santos, Uma viagem de estudo à Alemanha, Coimbra, Coimbra Editora, 1936. 
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 AHIC, 0485/10 – Luís Cabral de Oliveira Moncada, doc. 6. 23.12.1937 
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 Herbert Mehrtens, “Kollaborationsverhältnisse. Natur- und Technikwissenschaften im NS-Staat und 

ihre Historie”, in Christoph Meinel und Peter Voswinckel (eds.), Medizin, Naturwissenschaft, Technik 
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Gráfico 1: Evolução das Bolsas concedidas para França, Alemanha e Inglaterra
55

. 

 

No ano de 1933-3456 a bolseira Maria Teresa Dias que frequentara um curso 

regido por Tibor Peterfi no KWI für Biologie de Berlim, por não ter instituição onde 

pudesse estudar a irradiação de culturas, que interessava ao Instituto Português para o 

Estudo do Cancro, foi obrigada a regressar a Portugal devido à “situação alemã”57. Já 

Manuel Dâmaso Prates trabalhava no Instituto de Anatomia Patológica do Hospital de 

St. Georg, em Hamburgo, sob a direção de Friedrich Wohlwill, bem como no Instituto 

de Bacteriologia do mesmo hospital, sob a direção de Erwin Jacobsthal. O seu estágio 

terminou no final de 1933 devido ao facto de os diretores, Wohlwill e Jacobsthal, terem 

sido afastados do cargo58. Wohlwill era na altura bastante conhecido nos círculos 

médicos portugueses, tendo iniciado vários estagiários portugueses na especialidade de 

Anatomia Patológica. Foi graças à intervenção destes bolseiros e da própria JEN que 

Wohlwill veio para Portugal, pouco depois da chegada de Hitler ao poder, na sequência 

das medidas antissemitas postas de pé pelo regime nazi59. Wohlwill trabalhou, primeiro, 

no IPO, tendo sido nomeado prossector do Hospital Escolar de Santa Marta em 1934, 
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 Dados calculados a partir das listas dos bolseiros fora do país (Vide Anexo 2). 
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 Cf.Anexo8. 
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 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1933-1934, Coimbra, Coimbra Editora, 1935, p. 66. 
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 Jacobsthal emigrou para a Guatemala em 1934 e Wohlwill para Portugal e, mais tarde, para os EUA. 
59

 Esta possibilidade ter-lhe-á sido transmitida por Manuel Prates e por Paiva Boléo. Em carta a Simões 

Raposo, o alemão agradeceu a possibilidade de “procurar um campo de acção na vossa linda terra, em 

virtude de ser obrigado, infelizmente a abandonar as minhas ocupações aqui” (AHIC, 1367/28- 

Guilherme Gonçalves de Oliveira, doc.79 [Cópia da Carta de Wohlwill a Leite Simões Raposo], 

31.03.1934).  
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devido à intervenção de Pulido Valente60, mas a adaptação a um país cientificamente 

mais atrasado, sobretudo em comparação com a Alemanha, deve ter sido bastante 

difícil, como demonstram os testemunhos dos seus discípulos. 

Em suma, o regime nacional-socialista veio afetar o trabalho dos portugueses, na 

medida em que alguns se viram sem os seus mestres que, entretanto, o regime afastara. 

Todavia, não implicou o imediato regresso dos bolseiros, nem, como podemos inferir a 

partir destes factos, qualquer inquietação face à ideologia nazi e à forma como estava a 

ser implacavelmente aplicada61. E até mesmo a relação entre a JEN e a Alemanha foi 

reforçada e institucionalizada a partir de então. Em Berlim, Providência Sousa Costa, o 

então leitor de português na universidade da capital alemã, visitou várias vezes a 

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft e o serviço de intercâmbio, trocando 

impressões com o seu diretor relativamente à permuta de estudantes entre os dois 

países62. Os dirigentes da JEN estavam convencidos que a assinatura de um acordo iria 

promover ainda mais a língua e cultura portuguesa na Alemanha: 

O acordo em via de realizar-se entre a Junta e o Austausch-Dienst, segundo o qual 

cada um dos dois países se encarregará dum certo número de bolseiros do outro, 

contribuirá poderosamente para desenvolver na Alemanha o estudo e o 

conhecimento das coisas portuguesas
63

. 

A realização de estágios prolongados na Alemanha era tão vantajosa para os 

bolseiros, como para o próprio regime nacional-socialista. Ao trabalharem num país 

considerado de vanguarda, os portugueses tinham acesso a um ambiente académico e 

científico verdadeiramente internacional, que em Portugal praticamente não existia. É 

que o regime nacional-socialista continuou a investir nos laboratórios e nas 
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 Em carta ao diretor da FM de Lisboa, Pulido Valente explicava que a situação da Faculdade em relação 

às congéneres estrangeiras”, no que dizia respeito ao ensino e investigação anátomo-clínicos, era 

“simplesmente vergonhosa”. Não eram realizadas autópsias, nem havia histopatologista em Santa Marta. 

Para Pulido, o prossector deveria ser um “técnico consumado e um patologista”, para que o prossectorado 

não fosse “uma ficção”. Sobre Wohlwill garantia que o IPO declarava estar disposto a rescindir do 

contrato com ele para que pudesse transitar para o Hospital Escolar.  Chamava, por isso, a atenção do 

diretor da faculdade para “as excepcionais aptidões do Prof.Friedrich Wohlwill, que neste momento 

várias escolas estrangeiras se disputam e que a todas estas preferiria a nossa. Também V.Exª conhece 

como nós a cotação internacional de Wohlwill, a sua obra na ciência e no ensino. Não queremos acreditar 

que se perca esta oportunidade única de criar em Lisboa, simultaneamente, o prosssectorado escolar e 

uma escola anátomo-clínica” (Carta de Pulido Valente ao Director da Faculdade de Medicina de Lisboa, a 

30 de Março de 1936, Apud AAVV, In memoriam, pp. 64–65). 
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 O bolseiro António Câmara referiu-se, por exemplo, ao “esforço titânico que o nacional-socialismo 

despende para reorganizar o país”, demonstrando mesmo compreensão face às políticas do regime 

(António Pereira de Sousa da Câmara, “As Investigações Genéticas no Kaiser Wilhelm Institut. O 

ambiente de trabalho em Dahlem”, Revista Agronómica, vol. 25, n. 1, 1937, p. 16). 
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 AHIC, 1315/13 –João da Providência Sousa Costa, doc. 34. 
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 A. Celestino da Costa, A Junta de Educação Nacional, pp. 39-40. 
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universidades, o que permitiu que as instituições alemãs continuassem a ser reputadas e 

a atrair estrangeiros64. Logo em Maio de 1933, Bernhard Rust, ainda na qualidade de 

Ministro da Educação do Estado da Prússia65, garantiu que os estudantes estrangeiros 

não deveriam recear qualquer tipo de hostilidade da parte das universidades alemãs66. 

Rust temia, na verdade, que a Alemanha fosse submetida a um novo isolamento 

internacional devido às políticas raciais que o regime começava já a implementar e que 

eram amplamente noticiadas no estrangeiro pela imprensa. Assim, também os 

portugueses puderam continuar a estagiar junto de importantes cientistas, alguns deles 

com ligações políticas diretas com o regime, pelo que, uma vez de regresso a Portugal, 

não lhes era difícil promover a compreensão pela ideologia nazi. Estes bolseiros 

acabavam por se movimentar em ambientes onde a natureza científica, política, cultural 

e ideológica se diluem e confundem. 

O serviço de intercâmbio académico com o DAAD foi finalmente estabelecido em 

193467. Enquanto a JEN pagava o estágio em Portugal a quatro alemães, os portugueses 

enviados para a Alemanha recebiam uma bolsa de 150 marcos (em vez de 110, como 

recebiam os bolseiros de outros países), estando ainda isentos do pagamento de 

propinas. Ao abrigo deste acordo, foram enviados quatro alemães para Portugal68 e 

cinco portugueses para a Alemanha69. Em Portugal, os alemães desempenhavam 

funções de professores de língua alemã (naquele ano um deles esteve no Liceu Normal 

de Lisboa) ou de colaboradores dos centros universitários portugueses, como o Gabinete 

de Documentação Económica e Financeira Alemã da Universidade Técnica de Lisboa. 

Seria igualmente interessante acompanhar o percurso destes alemães, à semelhança do 

que faremos em relação aos bolseiros portugueses na Alemanha, mas a documentação 

do DAAD foi destruída durante a guerra, pelo que não é possível aceder aos seus 
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 Ute Deichmann, Biologen unter Hitler, Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1995; 

Susanne Heim et al. (eds.), The Kaiser Wilhelm Society under National Socialism, New York, NY, 

Cambridge University Press, 2009. 
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 Recorde-se que o REM apenas foi criado em 1934. 
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 Holger Impekoven, Die Alexander von Humboldt-Stiftung und das Ausländerstudium in Deutschland 

1925-1945: Von der “lautlosen Propaganda” zur Ausbildung der “geistigen Wehr,” Göttingen, V&R 

Unipress, 2013, pp. 166-167. 
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 Em 1940, o IAC lembrava o Diretor da PVDE que fora assinado um acordo cultural com o serviço 

alemão de intercâmbio académico, “com o objetivo de se estreitarem tanto quanto possível as relações 

culturais e intelectuais entre Portugal e a Alemanha” (AHIC, 1537/1-Deutscher Akademischer 

austausdienst (sic)– Berlim,  doc. 61, 4.3.1940). 
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 Cf. Anexo19. 
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 Os bolseiros Portugueses, ao abrigo do acordo assinado entre a JEN e o DAAD, foram Eduardo Lima 

Basto, Artur Varela Cid, Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, Flávio Ferreira Pinto Resende e Luís 

Silveira (JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1934-1935, p. 169). 
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processos individuais. Mesmo assim, foi possível concluir que todos os bolseiros 

escolhidos para serem enviados para outros países recebiam instruções do DAAD, que 

lhes indicava ainda as pessoas que deveriam contactar no país de destino. Sabemos que, 

em Portugal, Leite Pinto, do IAC, ou António de Meneses, do SPN, eram dois dos 

homens do regime indicados70. Os bolseiros eram ainda incitados a ler e estudar a 

imprensa, de forma a poderem iniciar-se “nas questões e nos problemas da vida política 

e social portuguesa”71. A sua permanência em Portugal tinha um duplo objetivo: 

compreender a cultura portuguesa e fazer compreender a cultura alemã aos portugueses, 

ou seja, “reforçar e aumentar as relações e vias de comunicação espiritual entre os dois 

países”72. Para cumprir este propósito, proferiam conferências e davam aulas sobre a 

Alemanha. Alguns desses bolseiros, uma vez regressados à Alemanha, também 

continuaram a contribuir “para a compreensão mútua de Portugal e da Alemanha”73, 

como aconteceu com Hans Flasche, que era também membro do NSDAP74 e que foi, na 

verdade, um exemplo dos bolseiros alemães que estiveram em Portugal e que fizeram 

propaganda do Estado Novo na Alemanha. Em 1938 proferiu uma conferência em Bona 

sobre “A Base ideológica da Educação Nacional no Estado Novo”, fazendo, no final, 

“um estudo comparativo do Portugal de hoje e da Alemanha moderna para os ouvintes 

melhor compreenderem as boas relações entre os dois países e também trabalharem em 

prol dos dois grandes povos europeus”75. Em carta ao Secretário-Geral do IAC, 

Flasche76 garantia que, na Alemanha, estaria “sempre inteiramente ao seu dispor 

continuando a obra da aproximação entre os nossos dois Países”77. O alemão cumpriu a 

promessa e deu continuidade a esta “obra de aproximação”, escrevendo com Martinho 
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 AHIC, 1229/8- Hans Flasche, doc.8, 17.09.1936. 
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 Idem. 
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Nationalsozialismus”, Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, n. 22, 1998, p. 262, nota 156. 
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 AHIC, 1615/2- Leitorado Português em Bona, doc. 20. 
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Vaz Pinto, antigo bolseiro do IAC na Alemanha, um manual de iniciação à língua 

portuguesa78. 

Regressando ao ano de 1934-35, é importante notar que, a par dos quatro 

bolseiros trocados com o DAAD, a JEN subsidiou a ida de outros portugueses para que 

pudessem estagiar no Reich. Nesse ano foram concedidas, no total, 13 bolsas para 

usufruir em França e na Alemanha e 10 em Inglaterra 79. Para além dos bolseiros, o 

intercâmbio incluía também a ida de conferencistas portugueses a outros países e de 

estrangeiros a Portugal, bem como a representação do país em congressos internacionais 

ou o envio de missões de estudo. Para a Junta, era desprestigiante que Portugal, à 

semelhança de outros países, não se fizesse representar em congressos, o que conduziria 

à perda de autoridade científica. Em 1935, José Beleza dos Santos, que integrava uma 

comissão que o Ministro das Obras Públicas encarregara de recolher, no estrangeiro, 

informações que permitissem estudar a reforma prisional em Portugal, participou no XI 

Congresso Internacional Penal e Penitenciário, que decorreu em Berlim, presidido por 

Erwin Bumke, Presidente do Supremo Tribunal do Reich, e no qual discursaram, entre 

outros, Franz Gürtner, Ministro da Justiça do Reich e Joseph Goebbels. Nesta ocasião, o 

governo alemão facultou aos conferencistas as facilidades necessárias para estudar “o 

regime de execução de penas privativas de liberdade na Alemanha e os 

estabelecimentos onde se cumprem”80. Beleza dos Santos surge na lista como delegado 

oficial de Portugal81, constando ainda os nomes de Abel de Andrade, professor de 

Direito Penal e Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Telmo 

Cotinelli, arquiteto e membro do Comité para a construção das prisões, e Manuel 

Sardinha, diretor da Penitenciária de Coimbra 82. No Congresso, o Ministro e o seu 

Secretário de Estado expuseram os princípios fundamentais do Direito alemão, os 

motivos da sua renovação e como é que elas se relacionavam com as “conceções 

político-morais” do regime nazi, colocando à disposição dos congressistas várias 

monografias sobre o regime geral das prisões alemãs e sobre os vários estabelecimentos 

prisionais. Na sessão inaugural, Gürtner tê-los-á mesmo convidado, em nome do 

Governo do Reich, a “verificar e examinar, por nossos olhos, tudo o que na Alemanha 
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nos pudesse interessar em direito criminal ou na organização das prisões”, prometendo 

ainda que os funcionários do Ministério da Justiça alemão se esforçariam por satisfazer 

os desejos que, a tal respeito, sob qualquer ponto de vista, manifestássemos”83. 

Visitaram, por isso, várias prisões e, no final, foi-lhes oferecida uma viagem ao sul da 

Alemanha. Para além do Ministro e do Secretário de Estado, foram acompanhados por 

um grupo de altos funcionários, tendo visitado as prisões de Straubing, Bernau, Ebrach 

e Bautzen. Beleza dos Santos visitou, depois, a região de Emsland, na fronteira com a 

Holanda, onde existiam 6 colónias penais “do mais alto interesse penitenciário”, tendo 

oportunidade de visitar quatro delas, onde puderam, segundo garantiu, “largamente, 

visitar tudo, perguntar tudo”84. Beleza dos Santos ficou impressionado pela 

possibilidade de milhares de presos poderem tornar férteis regiões improdutivas, ao 

invés de permanecerem fechados nas prisões, sem qualquer ocupação: “A instalação e 

funcionamento destas colónias penais, orientadas inteligentemente e onde se vela 

escrupulosamente pela saúde, pela vigilância, e melhoramento moral dos condenados, 

realiza uma economia importantíssima de tempo e dinheiro”85. Da missão realizada, 

destacava as seguintes informações recolhidas, garantindo serem importantes para o 

estudo da reforma das prisões portuguesas: critério justo na separação de delinquentes; 

combinação, em cada estabelecimento, de trabalhos industriais com trabalhos agrícolas; 

o aproveitamento de áreas improdutivas e pantanosas, o sistema de construções das 

prisões fechadas que tinham em conta a vigilância, a organização do trabalho. Trouxe, 

ainda, memórias idílicas do Reich, visto que governo alemão lhes proporcionou a visita 

a várias cidades alemãs: 

Admirámos, por toda a parte, o poderoso espírito de organização e cultura 

científica do povo alemão, como por exemplo, no Deutsches Museum de Munique, 

onde se faz a descrição e história da civilização e das ciências que a criaram e 

estudam. Vimos obras de artes plásticas magníficas (...) Ouvimos concertos e 

coros que davam a medida clara da alta cultura e génio musical desse povo. 

Tivemos através dessas viagens, em toda a parte, a hospitalidade amigável, a 

deferência solícita, a cordialidade afetuosa que nos prometera o Ministro Gürtner. 

Trouxemos recordações que o tempo, em vez de ir apagando, cada vez torna mais 

vivas. Pudemos ainda adivinhar, através do espírito do que vimos e sentimos, 

como no povo alemão há um espírito novo que, como disse um grande orador, «lhe 

enche a alma de uma nova coragem e uma força maior para viver
86
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Em 1935 a JEN financiou ainda a vinda a Portugal de Fritz Lejeune e Ivo Dane, 

assim como de Fritz Krüger87, para concretizarem a assinatura do Convénio entre o 

Instituto Luso-Brasileiro de Colónia (Portugiesisch-Brasilianische Institut) e a Junta de 

Educação Nacional88. Este acordo, que visava a intensificação do intercâmbio cultural 

entre Portugal e a Alemanha fazia do Instituto Luso-Brasileiro o representante dos 

interesses culturais de Portugal no Reich. Para cumprir estes objetivos, deveria difundir 

a cultura, a língua, a literatura e a história portuguesa na Alemanha. À Junta, por outro 

lado, caberia enviar um leitor como seu bolseiro para se encarregar de reger um curso de 

português e conferências sobre cultura portuguesa.  

Este instituto, que estava sob a direção de Fritz Lejeune e de Ivo Dane89, era alvo 

de destaque no Relatório de Atividades da JEN de 1933-34 por continuar a dedicar uma 

grande atenção aos cursos de português. O Instituto de Estudos Luso-Brasileiros havia 

sido inaugurado no ano anterior e a JEN fizera-se representar por Simões Raposo, que 

foi “magnificamente recebido”, tal como aconteceria, posteriormente, com o presidente 

da Junta:  

Na Alemanha, o ensino do português, com os respectivos leitores quase todos 

bolseiros da Junta, existem em Berlim, Hamburgo e Colónia, mas nesta última 

Universidade, como recentemente ainda tive ocasião de ver, os estudos 

portugueses têm particular desenvolvimento no Instituto luso-brasileiro (aliás 

quase exclusivamente de estudos portugueses). Esse instituto, magnificamente 

instalado no novo edifício da Universidade, foi inaugurado há algumas semanas, 

na presença do Dr. Simões Raposo, em festa a que as autoridades universitárias e 

políticas de Colónia deram todo o relevo
90

. 

A JEN estava muito interessada em colaborar com o recém-criado Instituto, com 

vista à expansão da língua e da literatura portuguesas91. Para além de Colónia, em 1933-

34, o Serviço de Expansão Cultural e Intercâmbio Intelectual subsidiava o leitor de 

português em Berlim, Hamburgo, Colónia e Bona, assim como o leitorado de português 

em Paris, na Sorbonne, Bordéus, Poitiers, Montpellier e em Oxford92. Na Alemanha, no 

entanto, a “contribuição” da Junta era “menos forte” que noutros países. À JEN 

interessava que os lugares de leitores a cargo dos países aumentassem, sobretudo porque 

esta situação acarretava menos encargos para si - a falta de recursos é, aliás, uma queixa 
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constante nos relatórios da JEN - e porque significava “o reconhecimento, por parte das 

Universidades, da vantagem da inclusão do Português no quadro geral dos estudos”93. A 

regência de cursos e de leitorados servia igualmente para aperfeiçoar o corpo docente 

português. 

Na primeira metade da década de 1930 assistira-se à expansão do ensino do 

português na Alemanha, que não terá sido maior devido à grave crise económica que o 

país enfrentava e que impedira o seu alargamento a novas universidades e escolas 

comerciais94. No entanto, o governo português, por restrições financeiras, evidenciava 

algumas dificuldades em manter e em promover a criação de novos leitorados nas 

universidades alemãs. Esta era, aliás, uma queixa recorrente nos relatórios que a JEN 

recebia dos seus bolseiros e leitores. Aliada a esta questão surge ainda a falta de 

preparação dos leitores para ocuparem esses lugares, já que muitos acumulavam essa 

posição com o estatuto de bolseiro, o que os obrigava a desdobrarem-se entre a 

investigação e a regência de cursos.  

Os leitores portugueses e os dirigentes da JEN partilhavam a opinião de que, nos 

seminários românicos95 das universidades, se fomentava o conhecimento do português 

com institutos meramente científicos, ao contrário de instituições como o Instituto 

Ibero-Americano, que seria movido, alegadamente, por objetivos comerciais. Paulo 

Quintela, então também leitor de português na Universidade de Berlim96, garantia que a 

aprendizagem da língua portuguesa, naquela instituição, se destinava “a fins puramente 

científicos e não a fins comerciais, como talvez possa acontecer noutras escolas”97, 

numa clara alusão ao IAI. A própria Legação de Portugal em Berlim procurou travar o 

Instituto Ibero-Americano, que se esforçava por monopolizar e dirigir as atividades 

“ibero-americanas”. Nos ofícios que enviou ao MNE, Veiga Simões fez questão de 

relatar os incidentes ocorridos a propósito da política cultural portuguesa98. Um dos 

grandes receios, que perpassam claramente nesta documentação, dizia respeito ao facto 

de a cultura portuguesa ser estudada conjuntamente com a espanhola, algo que, para o 
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diplomata, poderia levar à sua diluição. Para o Ministro, Portugal não deveria abdicar da 

sua autonomia.  

O Ministro Veiga Simões chegou a pedir ao MNE “instruções sobre a forma de o 

conservar [o Instituto para Portugal e o Brasil da Universidade de Colónia], de futuro, 

alheio das influências que, desde a primeira hora, o pretendem sufocar”99. Um dos que 

pretendia sufocá-lo era o General Faupel. No discurso que proferiu na inauguração100, 

Faupel, afirmando falar a convite do reitor, e em representação do Ministro do Reich em 

Lisboa e do Grémio Luso-Alemão em Lisboa, informou a todos que havia sido 

constituída, sob a sua presidência, uma “Arbeitsgemeinschaft” de todos os institutos 

ibéricos e ibero-americanos que existiam na Alemanha. Depois da cerimónia de 

inauguração teve lugar uma reunião entre os presidentes dos institutos portugueses na 

Alemanha (Berlim, Colónia e Hamburgo). O IAI queria monopolizar as relações com os 

países ibero-americanos, mas a maior parte dos institutos insistia em manter a 

autonomia. Isto obrigou Veiga Simões a pressionar o AA, onde encontraria apoio para a 

sua luta em defesa de uma política cultural portuguesa na Alemanha, contra a posição 

de Faupel.  

Na gestão da escassa política cultural portuguesa no Reich procuraram imiscuir-se 

diversas instituições. Veiga Simões via-se ameaçado não só pelo Instituto Ibero-

Americano de Berlim, mas também pela própria Junta de Educação Nacional, a quem 

cabia a representação cultural portuguesa no estrangeiro, e que, na Alemanha, outorgou 

essas funções ao Instituto de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de Colónia: 

por várias vezes manifestei ao segundo [refere-se ao instituto de Colónia], que 

julgava ir ser destronado do pedestal que o seu diretor para seu uso esculpira, a 

minha estranheza pelas dificuldades surdas que me diziam andar semeando no 

Ministério da Instrução onde se permitia falar por força do aludido contrato, em 

nome do Ministério da Instrução de Portugal; como por várias vezes também 

conversei com o General Faupel, Presidente do Instituto Ibero-americano, e com o 

seu Secretário-geral Sr.Panhorst, fazendo-lhes ver que, se Portugal desejava 

manter as melhores relações com o seu Instituto uma política cultura já tradicional 

determinava-o a só confiar a Institutos próprios nos países estrangeiros a 

expansão da sua alta cultura
101

. 
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Na verdade, esta preeminência nem aos bolseiros agradava, como o leitor Luís 

Silveira deu a entender a Leite Pinto: 

há também no Contrato de Colónia uma coisa que, parece-me, conviria ser 

modificada: é o art.3.º, que diz que a “Junta …poderá encarregar o Instituto de 

Colónia da fiscalização de bolseiros seus na Alemanha”. Não calcula a má 

impressão que isto causa na Alemanha bolseiros portugueses vigiados por alemães 

é o mesmo que águias vigiadas por rafeiros (…) portugueses, só vigiados por 

portugueses de muito bom senso e reconhecido conhecimento das coisas. Defendo 

ferozmente o conceito que se deve mandar para os leitorados gente com cultura 

geral larga, poder de iniciativa, qualidades de relacionamento com o meio 

diplomático, com as altas esferas da atividade da nação, e espírito de 

independência
102

. 

A criação de cursos de português em universidades estrangeiras, assim como a 

consolidação dos já existentes, acabou por sair beneficiada com a política seguida pelo 

regime nacional-socialista, uma vez que foi durante o III Reich que os leitorados de 

português, que funcionavam no âmbito dos Seminários Românicos, sofreram 

importantes transformações. A partir de 1933 surgiram diversos institutos, que vieram 

incrementar o ensino da cultura e da língua portuguesa nas universidades alemãs:  

Na Alemanha, o ensino do português, com os respetivos leitores quase todos 

bolseiros da Junta, existem em Berlim, Hamburgo e Colónia (...) Não é duvidoso 

de que na Alemanha os estudos portugueses são suscetíveis de maior 

desenvolvimento. Nesse país tem sempre havido bastante interesse pela nossa 

língua e os cursos respetivos são bastante frequentados, tanto com fins práticos 

como científicos
103

. 

Nos anos 30 deu-se, portanto, um processo de institucionalização, que esteve 

indelevelmente ligado a objetivos políticos. Em Abril de 1937 chegou ao conhecimento 

do Instituto para a Alta Cultura que o Ministério da Educação alemão tinha enviado aos 

professores de filologia românica das universidades germânicas uma circular na qual 

pedia que dessem preferência, nos seus cursos, ao estudo das línguas e culturas 

portuguesa e espanhola: 

Teve esta secretaria conhecimento que o Sr. Ministro da Instrução Pública da 

Alemanha havia mandado enviar uma circular aos professores de filologia 

românica das universidades alemãs em que se pedia que, nos seus cursos, fosse 

dada preferência ao estudo das línguas e culturas portuguesa e espanhola. Solicito 

a V.Ex.ª se digne de me informar urgentemente e por via aérea, se tal informação é 

verdadeira
104

.  

De facto, um decreto do REM, datado de 22 de Março de 1937, pedia aos 

professores que promovessem, no âmbito da Romanística, o ensino da língua 
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portuguesa e espanhola e da cultura dos países ibero-americanos, para que os estudantes 

pudessem ter contacto com o seu “desenvolvimento histórico-cultural”105. Os motivos 

apresentados não escondem, no entanto, os intuitos por detrás desta medida. Dizia o 

decreto que “a manutenção e expansão das relações globais da Alemanha com estes 

grandes grupos de países é de grande valor para o povo alemão e para o seu 

desenvolvimento económico”, uma vez que, devido ao rápido crescimento da população 

daqueles países, “os 22 estados de língua espanhola e portuguesa com os seus quase 150 

milhões de habitantes, terão um significado especial nos assuntos políticos e culturais 

mundiais”106. A expansão do ensino da língua e cultura dos países ibero-americanos 

durante o III Reich esteve, portanto, indelevelmente associada aos interesses 

económicos da Alemanha relativamente à América do Sul. 

 

3.4. AS RELAÇÕES LUSO-ALEMÃS SOB A ÉGIDE DO IAC 

Para além de 1933, o ano de 1936 foi outro marco importante, uma vez que a JEN 

foi extinta e as suas funções foram assumidas pelo Instituto para a Alta Cultura. no 

âmbito das reformas encetadas pelo Ministro Carneiro Pacheco, o novo Instituto para a 

Alta Cultura passou a constituir a 7.ª secção da então criada Junta Nacional de 

Educação, e a presidência foi entregue a Gustavo Cordeiro Ramos. Competia à nova 

instituição “promover o aumento do património espiritual da Nação” e expandir a 

cultura portuguesa107. Deveria, ainda, fomentar e coordenar a investigação científica 

através dos centros já existentes ou criando outros. A organização e coordenação do 

sistema de bolsas eram, também, da sua competência, assim como o envio de missões 

de estudo. Cabia ao IAC a representação oficial de Portugal no estrangeiro, no domínio 

das relações culturais, devendo, por isso, promover o intercâmbio, reunir informações 

sobre os “mais interessantes centros culturais do estrangeiro”, subsidiar viagens de 

estudo, promover a participação em congressos científicos. A partir de 1936 a 

orientação política era indiscutível, de tal forma que o candidato a bolseiro tinha de 

assinar uma declaração confirmando estar “integrado na ordem social estabelecida pela 
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Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias 

subversivas”108. 

Durante aquele ano foram concedidas bolsas no estrangeiro a 50 candidatos109. De 

acordo com o Relatório referente a 1936, o IAC visava estimular a investigação 

científica em Portugal, de forma a não aprofundar a diferença que existia, a nível 

científico, entre Portugal e “os países de vanguarda”110. Entre estes países continuou a 

estar a Alemanha. Foram concedidas 19 bolsas para a Alemanha, 11 para França e 7 

para Inglaterra111. Na disputada luta entre a França e a Alemanha, esta última 

ultrapassava o tradicional destino da intelectualidade portuguesa, o que vinha confirmar 

que as relações luso-alemãs atravessavam naquele ano, de facto, um momento 

favorável. A medicina, as ciências naturais e a filologia continuaram a ser as principais 

áreas científicas dos bolseiros portugueses que escolhiam a Alemanha como destino 

para estagiar e, em alguns casos, para fazer o doutoramento. 

As próprias instituições alemãs demonstraram um enorme interesse em dar 

continuidade ao intercâmbio com o IAC. Em 1936, a Fundação Alexander von 

Humboldt informou a JEN, por intermédio de Ivo Dane, que pretendia atribuir entre 8 a 

10 bolsas de estudo a portugueses. Apesar de dar preferência aos bolseiros da área de 

estudos literários e filosofia - às “geisteswissenschaftlicher”, como dizia o folheto 

informativo da Fundação112 -, abria espaço à candidatura de indivíduos provenientes de 

outras áreas113. Tratava-se de bolsas para aprofundar a formação, durante 9 meses, na 

Alemanha ou para levar a cabo trabalhos de investigação científica. Esta informação foi, 

depois, transmitida aos diretores das faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra e à 

Direção-Geral do Ensino Secundário.  

Durante o ano de 1936 o IAC manteve as trocas académicas com o DAAD, que 

enviou para Portugal 6 alemães114. Como bolseiro esteve ainda em Portugal o inglês 

Richard James Hammond, enviado pelo British Council, que estudou vários aspetos da 

vida económica portuguesa e que foi também encarregado de organizar o Gabinete de 

Documentação Económica e Financeira Inglesa do ISCEF. 

                                                           
108

 Veja-se, por exemplo: AHIC, 0458/19 – Virgílio Canas Martins, doc. 23, 26.09.1936. 
109

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1936, Coimbra, Coimbra Editora, 1940, p. XIII. 
110

 Ibid., p. XIV. 
111

 Cf. Anexo 10. 
112

 AHIC, 1326/3- Fundação Alexander de Humboldt-Stiftung, doc.6/2. 
113

 AHIC, 1326/3- Fundação Alexander de Humboldt-Stiftung, doc.4, 16.4.1936. 
114

 Cf.Anexo 21. 



282 
 

Em 1937 foram concedidas 52 novas bolsas fora do país115 e o IAC continuou a 

assegurar as trocas académicas com o DAAD, a Fundação Alexander von Humboldt e 

com a Fundação Rockefeller. Para além das 17 bolsas para a Alemanha, 14 destinavam-

se a França e 15 a Inglaterra116. A par dos bolseiros do IAC, continuavam a viajar para a 

Alemanha professores de universidades portuguesas. No início de 1937, Roth 

comunicava a Berlim que cerca de 30 engenheiros portugueses pretendiam fazer uma 

viagem à Alemanha em Julho. Tratava-se de uma missão patrocinada pelo IST e 

destinada a engenheiros, encabeçada pelo filho do reitor da Universidade de Lisboa, e 

que, como sublinha Roth, poderiam ser úteis para a Alemanha mais tarde117. No Verão, 

a Legação informou também o Auswärtiges Amt que Ruy Mayer, do Instituto Superior 

de Agronomia, partiria em breve para a Alemanha, em viagem de estudo. Sendo uma 

personalidade de relevo nos círculos intelectuais portugueses, a Legação pedia que o 

ministério apoiasse os planos de Mayer118. 

No final da década de 1930, os ingleses estavam muito preocupados com o facto 

de o Instituto para a Alta Cultura estar a desenvolver a sua atividade sob “forte 

pressão”119. Da parte da Alemanha, essa pressão era mais do que óbvia. O regime 

chegou mesmo a criar uma instituição para promover o intercâmbio com médicos dos 

países ibero-americanos, a Academia Médica Germano-Ibero-Americana e solicitou de 

imediato a indicação de nomes de personalidades portuguesas na área da Medicina com 

vista a estabelecer relações120. 

A Academia foi fundada em Abril de 1935, com o apoio de várias instituições, 

entre as quais o Instituto Ibero-Americano de Berlim. Sediada em Berlim, era presidida 

pelo governador da capital do Reich, Julius Lippert, pelo diretor da Clínica cirúrgica da 

Charité de Berlim, Ferdinand Sauerbruch e pelo presidente do IAI, o general Wilhelm 

Faupel121. Estava, portanto, umbilicalmente ligada ao regime nazi. Além disso, era 

tutelada pelo Auswärtiges Amt, o que é revelador da sua importância para a diplomacia 

alemã, levando alguns autores a considerarem-na “um apêndice científico-cultural da 
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política externa do regime”122. Por intermédio desta instituição, e devido às estreitas 

relações entre a Alemanha e os países ibero-americanos, muitos médicos de língua 

portuguesa e espanhola puderam visitar a Alemanha e entrar em contacto com “os 

últimos progressos da ciência alemã”, completando ainda os seus estudos ou 

aperfeiçoando os seus conhecimentos.  

De facto, em países como o Brasil, a Espanha ou a Argentina, havia um grande 

interesse pela medicina desenvolvida na Alemanha. E, apesar de Portugal ter uma 

importância e uma dimensão menor no amplo bloco ibero-americano, a verdade é que 

os alemães não deixaram o país de fora. Na carta em que era comunicada à JEN a 

criação da Academia, garantiam que aquela instituição tinha, também, o objetivo de 

“desenvolver intensamente o intercâmbio cultural médico entre os países de língua 

portuguesa e a Alemanha”. Por outro lado, o próprio Celestino da Costa foi convidado, 

pelo seu mérito e qualidade, a integrar o seu senado científico, garantindo que a sua 

colaboração, tendo em conta os fins da instituição, seria benéfica para ambos os 

países123.  

Entre 1936 e 1939 Academia permitiu que cerca de 100 médicos visitassem a 

Alemanha e assistissem a conferências proferidas em espanhol e português124. O 

primeiro intercâmbio coincidiu com os Jogos Olímpicos. Nesta ocasião, a esta 

instituição organizou um conjunto de conferências sobre diversos assuntos, entre os 

quais a hereditariedade de doenças psiquiátricas e neurológicas125. No final de 1937 

organizou um novo conjunto de conferências no qual participaram 330 médicos ibero-

americanos e, na última quinzena de Agosto de 1938, organizou uma nova série de 

conferências126. Em entrevista ao jornal A Voz, em Março de 1939, Roth garantia que a 

academia prestara já “o seu valioso auxílio a dezenas de médicos portugueses que na 

Alemanha têm querido aperfeiçoar as suas especializações”127. E, de facto, a instituição 

permitiu que centenas de médicos visitassem a Alemanha e as suas instituições, facultou 

cartas de referência e credenciais a estudantes e médicos e ajudou, portanto, à 

                                                           
122

 Andrés H. Reggiani, “Medicina y Kulturpolitik en la era del nacional socialismo: la Academia Médica 

Germano-Ibero-Americana (1936-1939)”, Ibero Online, vol. 3, n. 1, 2005, p. 61. 
123

 AHIC, 1207/18 - Instituto Ibero-Americano de Berlim, doc. 4. 
124

 Andrés H. Reggiani, “Medicina y Kulturpolitik en la era del nacional socialismo: la Academia Médica 

Germano-Ibero-Americana (1936-1939)”, p. 59. 
125

 AHIC, 0392/12- Academia médica Germano Ibero-americana, doc. 1. 
126

 Andrés H. Reggiani, “Medicina y Kulturpolitik en la era del nacional socialismo: la Academia Médica 

Germano-Ibero-Americana (1936-1939)”, p. 60. 
127

 AHIC, 1378/5 – Grémio Luso-Alemão. Centro Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural, doc. 30. 



284 
 

intensificação das viagens de estudo ao Reich. Na verdade, contribuiu para difundir uma 

opinião favorável face ao regime e às suas políticas, sendo uma instituição de 

referência. Possuía uma revista publicada em espanhol, que reunia informações sobre 

conferências internacionais, listas de médicos que visitavam a Alemanha, informação 

sobre instrumentos e produtos farmacêuticos produzidos naquele país, e, em Portugal, 

podia ser lida na biblioteca do Instituto Alemão.  

Note-se que os médicos foram, na República de Weimar e durante o III Reich, um 

dos grupos que a Alemanha procurou atrair. Sabia-se que a medicina alemã era um 

importantíssimo instrumento para a difusão da influência da Alemanha uma vez que 

gozava de uma posição de liderança no estrangeiro. Ao difundir-se o conhecimento 

médico e as práticas médicas desenvolvidas na Alemanha, estava-se abrir o caminho 

para uma penetração económica, em especial às poderosas indústrias farmacêutica e 

química. Por outro lado, na maior parte dos governos ibéricos e sul-americanos, os 

médicos ocupavam um lugar de destaque na sociedade e na própria política.  

As instituições alemãs também foram importantes centros de formação para os 

médicos portugueses, como aconteceu com o Instituto Português para o Estudo do 

Cancro, que enviou para Alemanha Maria Teresa Furtado Dias128, Manuel Dâmaso 

Prates ou Silvério Ferreira Gomes da Costa129. Na carta de recomendação que redigiu 

em abono de Prates, Francisco Gentil, responsável pelo Instituto, referia as vantagens de 

tal especialização para a difusão da anatomopatologia no país e para o desenvolvimento 

do seu próprio instituto130. A Alemanha foi, inclusivamente, um dos locais por onde 

passaram o arquiteto Carlos Ramos e Marck Athias, numa missão oficial que visava 

reunir informações para a conclusão do projeto do IPO, onde contactaram com novas 

ideias e novas conceções estéticas, adquirindo revistas estrangeiras, que o Instituto 

passou a assinar e de entre as quais se destacavam as alemãs, como por exemplo, a 

Kranken Anstalten der Neuzeit, a Hygiene and Social Hygiene in Hamburg ou Der 
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 Trabalhou com Rhoda Erdmann e com Kaete Jaffé e traduziu para português o livro de Fritz König, 

Krebsproblem und praktische Chirurgie (Fritz Konig, O problema do cancro e a prática cirúrgica, 

Lisboa, s.n.], 1936). 
129

 Assistente de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e do Instituto Português para o 

Estudo do Cancro, a quem a Junta atribuiu uma bolsa de cinco meses para, em Berlim, estudar ténicas 

físico-químicas aplicáveis à Biologia e assistir aos cursos práticos e teóricos de Peter Rona e de 

Trendelenburg (trata-se, provavelmente, Paul Trendelenburg, médico e farmacologista alemão. Foi 

professor de Farmacologia e Toxicologia diversas universidades alemãs e membro da Sociedade Alemã 

de Farmacologia). 
130

 AHIC, 0453/3- Manuel Dâmaso Prates, doc. 2. 



285 
 

Krankenhausbau der Gegenwart131. Em 1935 o próprio Francisco Gentil visitou várias 

construções hospitalares na Europa (Espanha, França, Bélgica, Holanda, 

Checoslováquia, Dinamarca, Suécia e Suíça), passando também pela Alemanha. Nesse 

mesmo ano, a Comissão Administrativa substituiu Carlos Ramos pelo alemão Hermann 

Diestel, arquiteto que viria a trabalhar com Albert Speer, que projetou a Clínica 

Universitária de Berlim, já em 1941 e que, em Portugal projetou ainda o Hospital de 

Santa Maria, em Lisboa, e o Hospital de São João, no Porto132. A influência da 

Alemanha repercutiu-se ainda na contração de um alemão, George Etisch, para 

desenvolver os serviços de investigação científica na área da Físico-Química do IPO133.  

Os resultados positivos conseguidos com a Academia Médica levaram à criação 

de uma organização similar na área da Engenharia. Tratava-se da Organização para a 

Área da Técnica e da Engenharia (CET, Organisation für das Gebiet der Technik und 

des Ingenieurwesens), fundado pelo IAI em parceria com o AA, o REM, o RMVP, a 

AO do NSDAP e outras agências nazis134. De forma a fomentar o intercâmbio 

académico, as Associações de Professores Catedráticos de diversas universidades 

alemãs criaram um serviço com o propósito de receber colegas estrangeiros, de 

universidades e institutos superiores, tornando mais fácil o contacto com “a vida 

cultural da Alemanha”. Os docentes dessas universidades passavam, também, a estar à 

disposição dos colegas portugueses para os colocar em contacto com as instituições 

alemãs, quer fossem universidades, centros de investigação, laboratórios ou clínicas. 

Conforme informava Johannes Roth ao IAC, em Fevereiro de 1938, os docentes 

alemães facultariam ainda convites para a participação em congressos ou conferências. 
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 AHIC, 0386/7-George Ettisch e Maria Tereza Furtado Dias, doc.1. 
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Fora da universidade, prontificavam-se a facilitar a visita de museus, óperas, teatros, 

cinemas e concertos e introduzi-los “junto de famílias da sociedade” e na atividade 

desportiva e, de uma forma geral, na “vida social alemã”. Roth pedia, por isso, que o 

presidente do IAC chamasse a atenção dos professores universitários, que pretendessem 

visitar a Alemanha, para estas facilidades. O IAC assentiu e fez chegar esta informação 

às Reitorias das Universidades de Lisboa, Coimbra, Porto e Universidade Técnica135. 

Com um objetivo semelhante, ou seja, facilitar a frequência ou visita de institutos, 

laboratórios e outras instituições alemãs, por parte de estrangeiros, deixou de ser 

necessária uma apresentação diplomática. Os requerimentos, a partir de 1938, podiam 

ser enviados diretamente aos seus diretores136. 

 

O  INSTITUTO PARA A ALTA CULTURA “SOB FORTE PRESSÃO” 

A pressão a que o IAC estava sujeito não era apenas exercida pelos alemães. 

Como vimos anteriormente, a propaganda cultural alemã em Portugal sofreu um duro 

golpe em 1938, altura em que foi inaugurado em Lisboa o British Institute. Nesse ano, 

foram concedidas quarenta e nove bolsas fora do país: 16 para França, 10 para 

Inglaterra, 9 para a Alemanha e 8 para Itália137. Em troca, estiveram em Portugal 8 

alemães138. Nesse ano surge ainda a referência a um bolseiro trocado com o Service de 

Oeuvres Françaises à l’Étranger (SOFE)139, o que demonstra o progressivo 

alargamento dos acordos bilaterais firmados com instituições estrangeiras, com vista ao 

intercâmbio académico.  

Outra das instituições que continuou a financiar este intercâmbio foi a Fundação 

Alexander von Humboldt. Para a Junta, a concessão de uma bolsa a portugueses, era 

uma “prova de interesse da gloriosa instituição alemã pelos nossos bolseiros e pela 

aproximação cultural entre os nossos dois países”, como sublinharam, diversas vezes, 

junto da Legação da Alemanha140. A concessão destas bolsas era entendida como uma 

prova inequívoca do interesse que a Alemanha tinha em estreitar ainda mais as relações 
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culturais com Portugal141. Em colaboração com esta Fundação, estiveram na Alemanha 

em 1938, como bolseiros, os alunos de Filologia Germânica das Faculdades de Letras 

de Lisboa e Coimbra, Manuel Filipe Goulart Madruga (em Heidelberg)142, José Gomes 

de Azevedo Matos, Aníbal Garcia Pereira (em Heidelberg) e Martinho Cândido Vaz 

Pires (em Bona)143. De igual forma, Manuel Francisco dos Santos, licenciado em 

Ciências Económicas e Financeiras, frequentou a Universidade de Berlim, “onde se 

dedicou ao estudo de determinados problemas modernos de economia dirigida, autarcia 

económica e política do «Ersatz»”144.  

No âmbito das bolsas artísticas, foram também enviados bolseiros para a 

Alemanha145. O caso de Maria Augusta Barbosa é especialmente interessante, na medida 

em que o IAC impôs que o estágio se realizasse na Alemanha, apesar de a candidata não 

ter conhecimentos de alemão. O IAC financiou também as deslocações ao Reich de 

Nobre Guedes, de Cabral de Moncada e de Manuel Teles de Vasconcelos. Cabral de 

Moncada, que era conhecido por ser um “alto representante da cultura portuguesa”146, 

participou num ciclo de conferências147. Uma delas teve lugar no Instituto Ibero-

Americano, altura em que Faupel, aproveitando que Moncada era encarado como um 

“amigo da Alemanha”, o advertiu para o facto de a imprensa portuguesa, especialmente 

a católica, atacar o seu país, pedindo-lhe para tentar opor-se a estas forças contrárias148.  

A Legação Alemã em Lisboa apressou-se a comunicar ao IAC o sucesso da 

viagem de Cabral de Moncada à Alemanha, já que servira plenamente os propósitos do 

trabalho político e cultural em Portugal, como, aliás, todas as viagens deste género. É 

que, segundo escrevia Rahn, o conhecido professor aproveitara todas oportunidades 

para esclarecer sobre a situação no Reich, especialmente sobre a questão religiosa. Por 

exemplo, escreveu sobre esta questão ao Presidente do Conselho, dando-lhe a conhecer 

que os alemães ainda não haviam esquecido os ataques feitos nos jornais A Voz e 
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Novidades contra a Alemanha, e que não compreendiam por que motivo a Censura não 

atuava de forma mais severa contra tais publicações. Embora Salazar, “tal como era seu 

hábito”, não tivesse tomado uma posição pública relativamente às explicações de 

Moncada, acreditavam que o facto de que a campanha contra a Alemanha na imprensa 

ter diminuído visivelmente, se devia à ação do professor de Direito de Coimbra149. 

Não sabemos se Moncada contactou, de facto, o ditador. No entanto, a mensagem 

que ouviu na Alemanha foi eficaz, já que, em entrevista ao jornal A Voz, questionado 

sobre o problema religioso no Reich, afirmara que a questão era grave, mas não tão 

grave como se pensava. Para Moncada, em Portugal exagerava-se e especulava-se sobre 

aquele assunto:  

Claro está que no “nazismo” filosófico se contém tendências que são perigosas 

para o Cristianismo. Bastaria o seu totalitarismo e a sua arrogância de “poder 

espiritual” para o colocar em conflito com o Cristianismo e sobretudo com a 

Igreja católica, que é também totalitária a seu modo e não admite partilhas do 

“espiritual”
150

. 

Nessa mesma entrevista, Moncada lamentou que muitos portugueses estivessem 

“sempre com um pé atrás quando se trata de germanismo”. Distinguia, da parte dos 

alemães, duas políticas: a “política-pura”, que apenas obedecia “a valores políticos 

específicos”, e a “política-cultural”, que procurava a difusão de outros valores. A esta 

última chama-lhe política do “espírito”, numa clara alusão à  estratégia conduzida em 

Portugal pelo SPN, defendendo que os alemães apenas pretendiam compreender  melhor 

“a alma dos outros e conquistar nesta uma melhor compreensão”, reconhecendo ser 

“uma forma de imperialismo”, mas garantindo simultaneamente que aquela teria “a 

catolicidade do Espírito”, não havendo “Cultura alguma digna deste nome que a não 

faça”. 

Para além da viagem de Cabral de Moncada, o IAC financiou ainda a viagem de 

Nobre Guedes, diretor-geral do Ensino Técnico e secretário-geral do Ministério da 

Educação Nacional, que assistiu como representante oficial ao Congresso Internacional 

do Ensino Técnico, em Berlim, e visitou também as escolas técnicas de Hamburgo e a 
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escola de aprendizes da Siemens e da AEG de Berlim151. Já Manuel Teles de 

Vasconcelos assistiu ao Congresso Internacional de Horticultura em Berlim152. Nesse 

ano, o engenheiro químico-industrial António Marques da Paixão e segundo assistente 

interino no IST solicitou uma bolsa para estudar na Alemanha durante dois anos, na 

Bergakademie em Freiberg153.  

Em Setembro de 1938, a Legação Alemã informava o AA que João Porto, Decano 

da Faculdade de Medicina de Coimbra iria para a Alemanha para visitar uma série de 

clínicas e participar em cursos de formação em Bad Neuheim (entre 25 e 30 de 

Setembro)154. Rahn fazia questão de sublinhar que Porto era uma personalidade 

proeminente nos círculos médicos e que, ao contrário da maior parte dos seus colegas, 

de orientação francesa, sempre divulgara os cientistas alemães, mantendo com eles um 

estreito relacionamento. Sugeria que o médico português e a mulher fossem alojados na 

Harnack-Haus e encorajava o seu ministério a conceder-lhes condições privilegiadas. O 

tratamento especial dado a João Porto deve ter surtido efeito, já que, em Outubro, Piel 

garantia a Huene que o médico viera muito entusiasmado da Alemanha, demonstrando 

interesse em intensificar o intercâmbio cultural entre a sua faculdade e os círculos 

médicos alemães. Pretendia, em primeiro lugar, convidar o cardiologista Arthur Weber, 

diretor do Instituto Balnear da Universidade de Giesen em Bad-Nauheim para 

apresentar uma conferência em Coimbra e ser reconhecido com o doutoramento honoris 

causa155.  

As visitas, sobretudo as que se destinavam a proferir conferências, tinham 

também um impacto muito positivo nas relações entre os dois países. Através das 

visitas, que eram cuidadosamente preparadas pelas instituições, o Reich procurava 

convencer os outros países da normalidade da vida na Alemanha e da sua superioridade, 

sendo, muitas vezes, bem-sucedido nessa tarefa, como se pode depreender a partir dos 

testemunhos pessoais, como o de Carlos Afonso dos Santos: 

E muita gente julga que a Alemanha se impõe pelo militarismo, pela força bruta 

dos seus soldados... É mentira! (...) O que faz a superioridade da Alemanha (...) é o 
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único fator que pode constituir supremacia real para qualquer povo – a 

superioridade da sua cultura, a excelência da sua civilização
156

. 

Este intercâmbio abarcava também os alunos dos liceus portugueses. Em 1938 o 

colégio Infante de Sangres iniciou o intercâmbio escolar com a Alemanha, financiado 

pelo DAAD. Em Abril de 1939 aguardava-se mesmo a chegada, no vapor General San 

Martin, de um grupo de 15 alunos do ensino secundário de Hamburgo, acompanhados 

por Helmuth Messerschmidt157, discípulo de Fritz Krüger.  

Para além disso, existia ainda um intercâmbio de livros e de publicações 

periódicas. O IAC, neste âmbito, recebia fascículos, livros e listas de literatura científica 

alemã e enviava livros para a Alemanha, através da  Deutsch Ausländischer Buchtausch, 

uma instituição destinada a promover o intercâmbio de livros158, que organizava uma 

“Auswahl-Listen aus der deutschen wissenschaftlichen Literatur”, publicando ainda, 

desde Outubro de 1937, uma seleção de obras de matemática, física, química e arte sob 

o título Deutsche Technische Literatur. Auswahl ..., que o IAC chegou a receber159.Os 

livros doados pelo DAB e recebidos pelo IAC eram, depois, remetidos a faculdades e 

institutos “por - dizia Leite Pinto a Roth - assim o julgar útil à expansão cultural 

alemã”160. Na remessa recebida em Janeiro de 1938, ou ainda no final de 1937, os livros 

foram também encaminhados para instituições universitárias, exceto Mein Kampf, de 

Hitler, que Leite Pinto, em ofício para o DAB, garantia que iria permanecer no seu 

escritório, no Ministério da Educação.
 
Não nos foi possível compreender, no entanto, se 

ali permaneceu por interesse próprio ou para evitar que fosse remetido para 

universidades ou outras instituições portuguesas.  
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CONTAGEM DECRESCENTE PARA A GUERRA 

Em 1939, ano em que viria a eclodir a II Guerra Mundial, foram concedidas 12 

bolsas para a Alemanha, 12 para França e 9 para Inglaterra161. Em relação aos leitores, 

havia seis na Alemanha, oito em França e três em Inglaterra162. Foram ainda concedidas 

bolsas pela Fundação Humboldt a cinco estudantes portugueses (Manuel Filipe Goulart 

Madruga, Pedro Cabral de Moncada, Aníbal Garcia Pereira, Manuel Francisco dos 

Santos e Manuel Seabra).  

Neste ano, os bolseiros portugueses que se encontravam no Reich foram 

convocados pelo Instituto para a Alta Cultura para estarem presentes na inauguração da 

Exposição do Livro Português em Berlim, uma vez que o IAC considerou conveniente a 

sua presença “nessa comemoração luso-alemã”163. No mês de Abril, Leite Pinto garantia 

ao presidente do DAAD, Ewald von Massow, que “nos últimos anos a nossa cooperação 

oficial com o Serviço de Intercâmbio Académico Alemão evoluiu para um acordo 

extremamente amigável”164. Estávamos, ainda, em tempo de paz, apesar de o espectro 

da guerra pairar já sobre a Europa, perante uma política externa alemã cada vez mais 

agressiva. Mesmo assim, os portugueses continuavam a solicitar bolsas para viajarem 

para o Reich. Em Fevereiro de 1939, João Lopes Raimundo, engenheiro químico e 

industrial, assistente no IST onde regia a cadeira de Química Tecnológica, pediu um 

subsídio ao IAC para fazer um estágio em Berlim165, enquanto Maria Augusta Barbosa 

continuou em Berlim, e o escultor Maximiano Alves esteve em várias cidades alemãs 

(Colónia, Heidelberg, Estugarda, Augsburg, Munique e Nuremberga) com um subsídio 

de estudo na área da Arte, deixando-nos, graças a essa bolsa, um interessante relatório 

com as suas impressões sobre a escultura e a arquitetura do Reich166.  

Até à eclosão da guerra, o intercâmbio continuou ativo. Não se tratou apenas do 

intercâmbio promovido pelo IAC e pelo DAAD. As universidades e outras instituições, 

como a Junta Nacional das Frutas, enviaram também os seus funcionários em missão 
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oficial167. Em Março de 1939, o engenheiro Daniel Maria Vieira Barbosa, assistente da 

Faculdade de Engenharia do Porto e equiparado a bolseiro no estrangeiro, especializado 

em questões de cimentos, argamassa e betão, pretendia visitar os laboratórios de 

Dahlem168. Em Agosto de 1939 Roth informava o Instituto Ibero-Americano que o 

engenheiro José Athayde pretendia ir para a Alemanha para trabalhar em eletrotécnica, 

devendo permanecer durante quatro meses como voluntário na AEG169. As instituições 

alemãs que se ocupavam do trabalho cultural continuavam interessadas em garantir a 

influência alemã, educando os intelectuais portugueses no Reich, onde seriam treinados 

como futuros representantes da cultura alemã no seu país. Mesmo durante a guerra 

continuaram a esforçar-se para atrair os jovens académicos e a intelligentsia portuguesa. 

O Ministério da Guerra continuou também a enviar militares em missão para irem 

à Alemanha escolher e inspecionar material e visitar as fábricas alemãs170. Os militares 

portugueses chegavam do Reich impressionados com a enorme quantidade de 

armamentos e munições, trazendo na bagagem inúmeras “histórias”171. 

Por outro lado, manteve-se o intercâmbio da Mocidade Portuguesa com a 

Juventude Hitleriana. As relações entre a Mocidade Portuguesa e a Juventude Hitleriana 

que tinham o IAC como intermediário não eram, de facto, novas. Ao longo dos anos, 

alguns dos bolseiros alemães enviados para Portugal eram instrutores de voo sem motor 

que tinham a missão de iniciar os filiados da Mocidade Portuguesa na modalidade. Por 

norma, dos quatro bolseiros trocados entre o IAC e o DAAD, um deles era instrutor172, 

enquanto a organização portuguesa enviava os seus graduados, com o apoio do IAC, 

para frequentarem cursos de aviação na Alemanha173. As autoridades alemãs 

incentivavam este intercâmbio, convidando assiduamente os portugueses a 
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frequentarem estes cursos174 e a conhecida aviadora alemã Hanna Reitsch, chegou a 

participar numa demonstração de voo sem motor em Portugal, que teve lugar em Junho 

de 1935 no campo de Aviação da Amadora175. 

A procura, na Alemanha Nacional-Socialista, de um paradigma para a 

organização do desporto e das novas instituições que foram criadas em Portugal, como a 

Mocidade Portuguesa ou o INEF, era óbvia. Como vimos anteriormente, desde a criação 

da organização de enquadramento da juventude portuguesa que a Juventude Hitleriana 

emergira como organização modelo. Em 1937 António Quintino da Costa, comandante 

central de Graduados da Mocidade Portuguesa, foi encarregue de visitar Itália e a 

Alemanha numa missão de estudo ao estrangeiro financiada pelo IAC. Neste último país 

passou pela Escola Militar de Munique, pela Organização Nacional da Juventude do 

Reich, pela Escola de Chefes de Potsdam e pela Escola de Instrutores de tiro de Themar. 

Em 1938, a Mocidade Portuguesa, com o apoio do IAC, enviou para a Alemanha dois 

dos seus médicos. Manuel de Mesquita Guimarães Júnior frequentou o Gabinete 

Médico da Reichsakademie für Leibesübungen, de Berlim e o Sportmedizinischen 

Institut der Nausischen Universität, em Hamburgo, enquanto Arsénio Luís Rebelo 

Alves Cordeiro, que era também assistente livre da Faculdade de Medicina de Lisboa e 

viria a ser Diretor do Centro de Medicina Desportiva da Mocidade Portuguesa (1938-

1945) esteve no mesmo Gabinete Médico da Reichsakademie für Leibesübungen, de 

Berlim, sob a direção de Karl Gebhhardt
176

, no Instituto de Medicina Desportiva e na 

Policlínica da Universidade de Hamburgo, sob a direção de Wilhelm Knoll. Nesse ano a 

Mocidade pode contar com Hans Werner Lerche, como seu instrutor de voo, que foi 

para Portugal como bolseiro trocado com o DAAD.  

Em 1939, João Emílio Raposo de Magalhães, professor catedrático da Faculdade 

de Medicina de Coimbra, esteve também nestes países para estudar a forma de 

organização e funcionamento das Escolas de Formação dos Professores de Educação 

Física. O pedido para a atribuição da bolsa fora feito por Carneiro Pacheco, que 
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afirmava ter incumbido Raposo de Magalhães de estudar o “problema da educação 

física” com vista à “criação dum Instituto Nacional de Educação Física”177. O Ministro 

pedia por isso ao IAC a sua equiparação a bolseiro e um subsídio para uma missão no 

estrangeiro para visitar “Institutos similares”178. Em 1939, João Lopes Raimundo, 

assistente do Instituto Superior Técnico, esteve também em missão de estudo na 

Alemanha179. Como se pode inferir a partir da carta que escreveu a Leite Pinto, o 

modelo que mais o impressionou foi o alemão: 

Muita coisa vi e aprendi nos dois países [refere-se a Itália e à Alemanha], devendo 

dizer-lhe que em Itália nada encontrei de muito interessante: excelentes 

instalações, edifícios grandiosos, aspeto exterior aparatoso, mas no fundo está 

tudo por fazer! Na Alemanha pelo contrário tudo é sério, honesto, meios de 

trabalho e cultura elevada. Fiquei entusiasmado com o que vi e espero ter visto 

bem e com proveito para o que venha a fazer-se entre nós. É um país admirável!
180

 

Nem mesmo o início da guerra pôs fim aos contactos entre as duas organizações 

de juventude. Nos arquivos consultados encontrámos evidências que comprovam que o 

intercâmbio continuou181. Um ofício de 1 de Setembro de 1939, o dia em que a 

Alemanha invadiu a Polónia dando início à II Guerra Mundial, dizia que cinco 

graduados da Mocidade estavam em Grunau a frequentar um curso de aviação sem 

motor182. Por exemplo, em 1941, o consulado de Portugal em Berlim perguntava ao 

MNE183 se podia visar os passaportes dos graduados Lutz Hassenpflug e Werner 

Lamann, que iriam a Lisboa visitar a Mocidade Portuguesa e preparar a visita projetada 

para Outubro de um grupo ginastas da Juventude Hitleriana184. A 3 de Setembro do 

mesmo ano a Legação de Portugal em Berlim referia a presença na Alemanha de uma 

                                                           
177
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missão oficial da Mocidade Portuguesa para participar nas celebrações de Breslau185. 

Em Julho de 1942 a Legação comunicava ao MNE que era esperada a chegada a Berlim 

do capitão Quintino da Costa, comandante central de Graduados da Mocidade 

Portuguesa que estivera no Reich em diversas ocasiões, e de um grupo de rapazes da 

Mocidade186. 

Em 1940, dos bolseiros que estiveram na Alemanha, um era médico da Mocidade 

Portuguesa (José de Almeida Fernandes Cruz) e outro era o secretário do INEF. O 

médico José de Almeida Fernandes Cruz, que foi um dos bolseiros trocados com 

DAAD, esteve nos centros de estudo Hiperlink de Berlim e no Zahnärztlichen Instituts 

da Universidade de Berlim. Quanto ao dirigente do INEF, tratava-se de José Manuel de 

Magalhães Coutinho Guedes, que tirara um curso na Reichsakademie für 

Leibesübungen, tendo conhecimentos de alemão. O pedido de bolsa fora endereçado 

pelo diretor do INEF ao IAC, argumentando que o Instituto necessitava “conhecer com 

profundidade a organização alemã da educação física, especialmente no que respeita a 

jogos e desportos”187. O IAC concedeu-lhe uma bolsa de seis meses para se documentar 

sobre a organização da educação física na Alemanha, trabalho que realizou, sobretudo, 

junto da Juventude Hitleriana, tendo sido apoiado pelos dirigentes e técnicos da 

organização alemã. O estudo da organização oficial da Juventude Hitleriana e da 

educação física foi desenvolvido sob a orientação do Superintendente da Reichsbund für 

Leibesubungen e por Karl Diehm, secretário do Comité Olímpico Alemão188. 

Em 1942, o Conselho Escolar do INEF, que era descrito como um 

“estabelecimento de ensino superior onde irradia toda a doutrina oficial da educação 

física e pré-militar”189, considerou oportuno enviar novamente à Alemanha Quintino  da 

Costa, que ali ensinava. O objetivo desta missão passava por analisar a evolução da 

orientação da instrução ministrada à juventude alemã em período de guerra190. Ora, essa 

análise não poderia ser feita pela mera leitura de artigos da especialidade. Era essencial 

estudar in loco os novos métodos de ensino resultantes da aplicação dos “ensinamentos 

ministrados em tempo de paz” ao “estado de guerra”. Assim, o Conselho Escolar 

decidiu solicitar uma bolsa ao IAC para que Quintino pudesse efetuar uma missão na 
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Alemanha que, em sua opinião, seria “de grande importância nacional”. No plano 

proposto para os meses de Agosto e Setembro constava o estudo: 

- das “reformas introduzidas nas organizações de carácter pré-militar, depois de 

1937”; 

- da “formação de instrutores para a “Juventude Alemã” e para o “Arbeitsdienst”; 

-do “serviço “Kinder Land Verschickung” (serviço de evacuação das crianças para 

o campo como protecção contra ataques aéreos)”; 

- dos “serviços “Land Diens” e “Wost Einsatz”, destinando-se o primeiro a criar na 

juventude o gosto pelos serviços do campo, e o segundo a relacionar a juventude com as 

populações alemãs do território polaco”; 

- da “ação da Juventude na defesa passiva”; 

- dos “problemas que se ligam com a construção e administração e exploração de 

estádios e instalações desportivas de outras categorias”; 

- da “Organização atual da educação física na Alemanha”; 

No relatório que redigiu, Quintino sublinha a forma amigável como os 

portugueses foram recebidos pelos alemães, algo que o bolseiro explica pelo apreço pela 

figura e pela política de Salazar
191

. Ao longo de várias páginas descreve a organização 

da Juventude Hitleriana, deixando transparecer a profunda impressão que aquela lhe 

causou. Em 1943, Quintino voltou à Alemanha, a convite da própria Juventude 

Hitleriana
192

, que se comprometera a assumir as despesas
193

. Nos anos 50 Quintino 

voltou a solicitar uma bolsa ao IAC (que foi recusada) para atualizar conhecimentos de 

“metodologia e didática, técnica e análise dos Jogos e Desportos”, propondo frequentar 

o curso internacional de física na Sporthochschule de Colónia
194

. 

Este intercâmbio, que continuou a ser defendido no interior da Mocidade mesmo 

depois de a guerra ter início e de Nobre Guedes - que foi para Berlim como Ministro 

Plenipotenciário de Portugal195 - ser substituído por Marcelo Caetano, não passou 

despercebido aos ingleses. Aliás, em 1942, a Mocidade fez-se representar no evento de 

criação da Liga Europeia da Juventude196. Neste ano, um ofício do embaixador 

português em Londres, Armindo Monteiro, relatou a Salazar uma conversa tida com o 

presidente do British Council, que lhe manifestou o seu desagrado perante a posição da 

Mocidade Portuguesa. O presidente não compreendia como é que a organização oficial 
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de um país “aliado da Inglaterra” podia, naquele momento, continuar a “aceitar convites 

para visitar Berlim”197. Esta não era, aliás, a primeira queixa dos ingleses relativamente 

ao comportamento da Mocidade que recusava qualquer influência britânica, mesmo que 

técnica. Para Monteiro, a organização estava prestes a “entrar na Lista Negra” dos 

ingleses e, por isso, lamentava que “a gente que dirige a «Mocidade» não repare nas 

repercussões externas dos seus atos”. 

É verdade que, com o início da guerra, em Setembro de 1939, verificou-se uma 

diminuição do intercâmbio. Houve, para além disso, momentos em que a evolução do 

conflito obrigou ao cancelamento de iniciativas. Isto aconteceu, por exemplo, na 

sequência do afundamento do navio português “Corte Real” por um submarino 

alemão198, que levou ao cancelamento de uma visita de filiados da Juventude Hitleriana, 

já que o governo português acreditava que a população não compreenderia as 

manifestações de simpatia pelos alemães199. No entanto, os intercâmbios continuaram. 

 

O INTERCÂMBIO ACADÉMICO EM TEMPO DE GUERRA 

Quando a guerra eclodiu, em Setembro de 1939, o IAC mandou suspender todas 

as bolsas, por um prazo indeterminado, logo no início do mês. No ofício enviado aos 

bolseiros pedia, por isso, para que regressassem a Portugal o mais depressa possível 

devido às “circunstâncias atuais da vida internacional”200.  

As instituições alemãs, com as quais o IAC mantinha relações, manifestaram, de 

imediato, a sua vontade em assegurar a continuidade do intercâmbio entre os dois 

países. O próprio governo do Reich apressou-se a dar conhecimento “de que os 

estudantes e diplomados dos países neutrais poderão continuar os seus estudos sem 

dificuldades”201. Assim, as negociações, entre os diplomatas alemães em Lisboa e o 

governo português, terão levado o IAC a inverter a sua decisão. A instituição 
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portuguesa não os desapontou e acabou por recuar, permitindo que os seus bolseiros 

continuassem no Reich202. Leite Pinto e Medeiros de Gouveia garantiram a Roth que 

enviariam instruções aos leitores, bolseiros e estudantes na Alemanha para continuarem 

o seu trabalho e, em meados de Setembro, Roth comunicou ao DAAD que o Ministério 

da Educação asseverara que pretendia manter as relações culturais com a Alemanha, 

estando disponível para trocar bolseiros no próximo ano e prometera enviar-lhe, em 

breve, a lista final. O alemão pedia, por isso, ao DAAD que apresentasse a sua 

contraproposta203. Por seu turno, a direção do IAC informou os bolseiros: 

os organismos culturais alemães com quem o IAC mantém relações, significaram o 

desejo de continuar o intercâmbio intelectual entre os dois países nas condições 

existentes antes do desenrolar dos acontecimentos internacionais. O IAC não 

alterou a sua atitude no que respeita aos leitores e bolseiros, correspondendo 

assim aos desejos das entidades alemãs
204

. 

Com a continuidade do intercâmbio assegurada, a maior parte dos bolseiros optou 

por ficar. Nesta altura, “a vida seguia normalmente, fiel às suas habituais realizações 

artísticas e culturais, expressas em concertos, óperas, conferências e representações 

teatrais”205, apesar de se notarem já algumas repercussões do conflito no dia-a-dia. Para 

o ano de 1940, já em plena guerra, foram concedidas pouquíssimas bolsas: três para a 

Alemanha, três para França, três para Espanha, uma para Inglaterra e 8 para Itália, que 

apenas entrou na guerra em Junho de 1940206.  

Aires de Azevedo, que esteve no Reich como bolseiro, afirmava que, apesar da 

guerra, continuava a viver na Alemanha “nas mesmas condições da população geral, 

circulando livremente em direto contacto com pessoas, classes e instituições”207. 

Também Maria Augusta Barbosa garantia, em Março de 1940, que, depois do regresso à 

Alemanha, no início daquele ano, pudera reorganizar o seu trabalho de imediato. A 

universidade continuava a funcionar com normalidade e as condições de vida eram “tão 

boas quanto se pode esperar e desejar na época especial que estamos atravessando”. 

Contrariamente ao que temia, a alimentação era suficiente pois o racionamento era feito 

“de forma a que cada pessoa possa ter por mês o necessário para trabalhar com 
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eficácia”208. A bolseira pôde, assim, continuar a frequentar a Universidade de Berlim, 

nomeadamente as cadeiras da especialidade, e a trabalhar sob a direção do musicólogo 

alemão Hans Mersmann. 

O ensino do português continuava também a ser assegurado. Havia cinco 

leitorados na Alemanha, cinco em França e dois em Inglaterra 209. No Reich, os leitores 

portugueses também estavam empenhados em ensinar a língua portuguesa e, como 

escrevia Jorge Dias, em “despertar o gosto pelos assuntos portugueses, nos meios 

académicos, com o fim de se conseguir um raio de ação muito mais extenso e 

profundo”210. Os leitorados de português funcionavam com regularidade e o número de 

alunos foi mesmo superior ao dos anos anteriores. Em Munique, passaram a funcionar, 

em simultâneo, três cursos, devido à criação de um novo curso para filólogos 

romanistas, que tinha como objetivo aperfeiçoar a língua e promover o conhecimento da 

literatura e da filosofia. No Leitorado de Berlim, regido por Delfim Santos, funcionaram 

três cursos, um nível para principiantes, um intermédio e outro avançado, que contaram 

com a participação total de 24 alunos (superior ao período antes da guerra). Em Colónia, 

Manuel Seabra manteve-se como leitor provisório, funcionando três níveis, num total de 

10 alunos. O leitorado em Hamburgo, cujo cargo de leitor estava vago desde o início da 

guerra, foi ocupado por Horácio Hermínio da Gama Tavares, em Maio de 1940, e 

oferecia três níveis. Em Heidelberg, com o objetivo de introduzir o português no 

Seminário Românico, Walter Mönch convidou Eudoro de Sousa para leitor. 

Dos bolseiros que estiveram na Alemanha, dois eram médicos (Joaquim Monteiro 

Conceição e José de Almeida Fernandes Cruz) e um era secretário do INEF. No ano de 

1940, o DAAD enviou para Portugal cinco alemães211. Em colaboração com a 

Alexander von Humboldt-Stiftung212, estiveram na Alemanha Pedro Cabral de Moncada 

- subsídio de viagem para proceder a estudos de engenharia na Academia de Minas de 

Clausthal -, Manuel Francisco dos Santos, licenciado em Ciências Económicas e 

Financeiras213. O IAC financiou ainda Manuel Seabra, para frequentar o curso de férias 
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da Universidade de Berlim, Eduardo Henriques da Silva Correia (licenciado em Direito 

pela Universidade de Coimbra) para frequentar a universidade de Munique a fim de 

completar a sua preparação para o doutoramento em ciências jurídicas e Gastão de 

Lorena de Sèves (licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra), a fim de 

aperfeiçoar o seus conhecimentos em ciências criminais.  

No âmbito do intercâmbio promovido pela Academia Médica, e por intermédio da 

Legação, em 1940 viajaram até à Alemanha seis médicos portugueses, como 

equiparados a bolseiros do IAC, bem como 22 brasileiros, que visitaram hospitais, 

institutos, sanatórios e termas214. Entre eles estiveram Vítor Fontes, da Faculdade de 

Medicina de Lisboa, Morais David e Oliveira Machado assistentes da mesma 

instituição; Mário Cordeiro, pediatra do Instituto Policlínico da Estremadura, Alberto 

Madureira, cirurgião e diretor da Casa de Saúde do Estoril e Armando Narciso, diretor 

do Instituto de Hidrologia e médico do Hospital Escolar de Santa Marta. Estiveram 

primeiro no Instituto Radiológico de St. Georg e no Instituto de Medicina Tropical, 

onde puderam assistir às lições de Ernst Holthusen, sobre os modernos processos e 

técnicas da radiografia, de Eduard Reichwnow e Ernst Georg Nauck, que lhes falou em 

português. Partiram, depois, para a capital do Reich, que visitaram na companhia de 

Ângelo Pena, que ali se especializava. Em Berlim visitaram os Serviços Municipais de 

Pronto Socorro e o Instituto Ibero-Americano215. 

Estiveram, depois, na conhecida estância termal de Bad Nauheim, “o grande 

centro de estudo (...) para doenças do aparelho circulatório” da Alemanha216. Bad 

Nauheim não era, no entanto, apenas “uma estância de turismo das mais encantadoras”. 

Era aí que se localizava um dos campos de custódia policial (Polizeihaftlager) da 

Organisation Todt, administrado pelo campo principal de Hinzert217. Na verdade, os 

médicos estrangeiros iam frequentemente àquela cidade, uma vez que era aí que se 

                                                                                                                                                                          
interesse em estabelecer relações com as entidades nacionais similares e prontificando-se a enviar para 
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localizava o famoso Instituto de Fisiologia William Kerckhoff, dirigido por Eberhard 

Koch, para “saber das últimas novidades da cardiologia”. Era a “única instituição da 

Europa fundada especialmente para investigação da fisiologia circulatória, normal e 

patológica, e da respectiva terapêutica”, possuindo três laboratórios destinados à 

investigação218. Um dos aspetos mais atraentes na medicina desenvolvida na Alemanha 

era a aliança entre o ensino e a investigação, entre o laboratório e a universidade, que 

cedo começou a ser forjada, e isso atraía os cientistas estrangeiros, como se depreende 

do texto de Armando Narciso, quando refere que aquele instituto era “uma alta escola 

de investigação e ensino da fisiologia circulatória”, onde tinha lugar o Congresso de 

Cardiologia. O périplo do grupo de médicos portugueses continuou, depois, por 

Giessen, Marburg, Heidelberg, Darmstadt e Frankfurt, onde visitaram a clínica 

neuropsiquiatria dirigida por Kleist, “tida como uma das melhores da Alemanha”219. 

Como estas viagens tinham objetivos claramente políticos, não podiam visitar o Reich 

sem passar pela “nova Cidade do Partido”, Nuremberga. Ao visitar estas inúmeras 

instituições, as autoridades alemãs pretendiam demonstrar que a vida continuava a 

decorrer com normalidade, apesar da guerra, e que os seus laboratórios e universidades 

continuavam a produzir ciência. As visitas serviam, igualmente, para explicar aos 

estrangeiros as medidas eugénicas adotadas pelo regime, como aconteceu com este 

grupo de médicos:  

Fomos recebidos pelo Burgomestre que nos apresentou ao Director dos Serviços 

de Saúde. Este médico sanitário expôs os modernos princípios da eugénica 

germânica, principalmente no que se refere à esterilização dos indivíduos 

disgénicos. Também nos falou do serviço de consultas pré-nupciais, que dá direito 

a atestado oficial. Apesar de facultativo, este atestado é cada vez mais solicitado 

(...) para aumentar a natalidade, a Municipalidade dá um subsídio aos jovens que 

desejem casar, logo que o atestado prenupcial mostre que eles são eugenicamente 

saudáveis
220

.  

Durante estas visitas, os alemães esforçavam-se também por promover o convívio 

com os estrangeiros. A convite do Sindicato Médico de Munique, os portugueses foram 

recebidos na Casa dos Médicos, como conta Armando Narciso:  

o reitor da Universidade e quase todo o corpo docente da Faculdade de Medicina 

ali acamaradaram connosco, nessa noite de boa e agradável camaradagem. E o 

programa foi todo ele executado por médicos artistas, desde os mais deliciosos 
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lieder de Schumann e Schubert à mais variada e popular música do folclore 

regional
221

 

No que diz respeito ao intercâmbio, em 1941 a situação parece ter melhorado em 

relação ao ano anterior, já que foram concedidas sete bolsas para a Alemanha, cinco 

para Itália, quatro para a Suíça, duas para Inglaterra e duas para França e para 

Espanha222. Continuaram as trocas académicas com o DAAD e com a Fundação 

Alexander von Humboldt. Com o objetivo de fomentar a saída de estudantes 

portugueses para o Reich, o DAAD propôs o aumento do valor pecuniário da bolsa aos 

estudantes portugueses (de 150RM para 200RM), sugerindo ainda que o IAC fizesse o 

mesmo em relação aos bolseiros alemães (de 1000$00 para 2000$00)223. O IAC, no 

entanto, apenas aumentou para 1500$00 o valor da bolsa concedida a alemães224.  

O intercâmbio continuou, a todos os níveis. Em carta a Delfim Santos, Celestino 

da Costa, Presidente do IAC, informava que a Alemanha pretendia convidar cerca de 20 

a 40 “intelectuais portugueses com funções docentes universitárias e superiores para a 

visita da Alemanha na primavera de 1942”225. O objetivo da visita era o “estreitamento 

das relações intelectuais entre os professores dos dois países, que assim teriam 

possibilidade de estabelecer relações pessoais com os cultores das suas especialidades”. 

Celestino informava ainda que este convite pressupunha “a reciprocidade do lado 

português para visita de igual número de docentes alemães a Portugal na Primavera de 

1943”. Em Outubro desse ano estava mesmo planeada a ida a Portugal do Diretor do 

Auslandsamt der Deutschen Dozentenschaft, Batz, para apresentar, oficialmente, o 

convite e que trataria da “organização duma comissão especial que tratará dos 

preparativos”
 226. 

Em 1941, por intermédio de Hoyningen-Huene, a Alemanha convidou Luís 

Cabral de Moncada, José Beleza dos Santos, Manuel Gonçalves Cavaleiro Ferreira e 

Carlos Moreira a viajarem até ao Reich. Na época circulava mesmo uma piada sobre 

esta “embaixada coimbrã”. Dizia-se, conta Cabral de Moncada: Beleza dos Santos sabia 

de Direito, mas não sabia alemão; Moncada sabia alemão, mas nada sabia de Direito; 
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Moreira não sabia uma coisa nem outra227. A verdade é que todos eles tinham uma 

estreita ligação à Alemanha 

Esta questão exigiria um desenvolimento maior, que não nos será possível fazer. 

No entanto, é de realçar que a relação com o meio académico alemão foi muito 

cultivado no seio da Faculdade de Direito de Coimbra, por vários professores, como 

Beleza dos Santos ou Cabral de Moncada. O primeiro chegou a encaminhar bolseiros 

para irem estudar em universidades alemãs, nomeadamente junto de Edmund Mezger e 

Franz Exner em direito e biologia criminal228. A proximidade com a Alemanha também 

é muito notória no Boletim que a instituição publicava
229

. Em alguns volumes nota-se 

mesmo que a maior parte da bibliografia recenseada é alemã230. A Faculdade chegou a 

receber várias revistas alemãs (Europäische Revue; Zeitschrift der Akademie für 

Deutsches Recht; Ibero-Amerikanisches Archiv; Monatsschrift fürKriminalbiologie und 

Strafrechtsreform; Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht ) e até obras de 

propaganda sobre a Alemanha nazi231. No Boletim, Moncada ajudou a divulgar alguma 

legislação adotada pela Alemanha nazi, como aconteceu com o projecto do novo código 

civil alemão: 

Por se tratar de um documento da maior importância para o conhecimento do 

movimento das ideias jurídicas do nosso tempo e das suas aspirações de reforma, 

julgamos dever dar aqui uma pequena notícia do facto no intuito de chamar para 

ele a atenção dos leitores do Boletim
232

. 

Neste texto Moncada mencionava mesmo a sua “concepção racista e nacionalista 

do sangue, da honra e da eugenia na base da vida e do direito da comunidade”, 

considerando que, apesar dos “inconvenientes derivados da aplicação do ethos nacional-

socialista aos domínios da codificação do direito privado, o que não pode ser negado é o 

extraordinário interesse de muitas das sugestões que, sobretudo neste momento de 
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profunda crise europeia, o Projecto nos traz, e cujo atencioso estudo se deve impor a 

todos, tanto dentro como fora da Alemanha”233. Anos antes, na mesma publicação, 

Moncada deu a conhecer as novas ideias sobre o divórcio na Alemanha, citando, 

curiosamente, Hans Frank, presidente da Akademie für deutsches Recht, a propósito da 

lei sobre o casamento e divórcio alemã, que, em sua opinião, tinha “um importante lugar 

entre as ideias sobre a família do nosso tempo”234. Moncada sabia, na verdade, que a 

esta proposta estava subjacente o racismo e a eugenia defendidas pelo regime, já que um 

dos objectivos da família era gerar descendentes sãos, racialmente puros, que servissem 

a Voksgemeinschaft235.  

Para além do Boletim, recorde-se ainda que, mesmo durante a guerra, a faculdade 

foi visitada por alemães, que ali proferiram conferências. A 2 de Fevereiro de 1942, 

Fridrich Grimm, professor na Universidade de Münster, membro do Reichstag e sócio 

da Akademie für Deutsches Recht, deu uma conferência na Faculdade de Direito, que o 

Boletim publicou, apesar de advertir que isto não significava uma adesão às ideias ali 

veiculadas:  

(...) sem qualquer espécie de adesão por parte do Boletim às ideias de política 

internacional do Prof.Grimm, dá-se a seguir o texto da conferência que suscitou 

vivo interesse e é, sem dúvida, curioso documento para conhecer o ponto de vista 

alemão sobre alguns dos aspectos políticos mais discutidos em volta do tema 

versado
236

. 

Em Maio de 1944 foi a vez de Carl Schmitt, que falou sobre La situation présente 

de la jurisprudence237.  

Esta proximidade com a jurisprudência alemã aqui brevemente descrita ajuda a 

explicar o facto de terem sido estes os juristas convidados a integrarem a Câmara 

Jurídica Internacional. 

A criação de um Comité que fomentasse o trabalho conjunto de juristas europeus 

foi lançada em 1939, ainda antes do início da guerra. Pretendia-se que fosse uma 

organização internacional, que juntasse a participação de todos os juristas de várias 

nacionalidades, de forma a permitir o intercâmbio de ideias. O início do conflito 
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dificultou, no entanto, a sua concretização. Só em 1941 é que Hans Frank - um 

advogado nazi que viria a ser Governador-Geral dos territórios polacos ocupados, tendo 

estado envolvido no extermínio de judeus e polacos - convidou juristas oriundos de 

vários países europeis e do Japão para uma reunião que se queria internacional. Foram 

doze os países europeus representados (Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Itália, Holanda, 

Noruega, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha, Hungria, para além da própria 

Alemanha) e, de fora do continente europeu, estiveram presentes representantes do 

Japão238.Tratou-se de mais um exercício de “auto-promoção”, desta vez impulsionada 

pela Liga dos Juristas Nacional-Socialistas (Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund), 

que visava convencer os outros países da superioridade da legislação produzida na 

Alemanha e da ideologia que lhe estava subjacente239. A primeira reunião do Grande 

Conselho (Erste Sitzung des Grossen Rates) foi presidida por Hans Frank, a 5 de Abril 

de 1941, e contou com a participação de Cabral de Moncada240. Na capital do Reich 

Ferreira, Beleza, Moncada e Moreira foram instalados num hotel luxuoso, tendo jantado 

com Frank e com algumas figuras próximas do regime nazi. Frank, conhecendo a 

posição de Moncada perante o assunto, ter-lhe-á dito que a Igreja Católia iria sobreviver 

ao Nazismo. Num banquete que o Ministério da Justiça organizou, Moncada sentou-se 

ao lado de Frank, com “um escol de altas personalidades”, enquanto os seus colegas 

ficaram numa outra parte da sala: 

 Com aquela não contava eu!... Sentia-me quase um Ministro do Reich! A mesa era 

uma távola redonda, em volta da qual, como Balada do Rei de Tule, se sentavam 

os “cavaleiros”: um japonês, um holandês, um italiano, um espanhol falangista, 

um romeno, um búlgaro e eu. Em certo momento, marcado pela pancada d eum 

gong, a parede móvel deslizou, fechou-se, deixando-nos isolados do resto do 

banquete. Tinha-se a impressão de uma súbita mudança de cenário numa peça 

mágica de teatro. O golpe na sua realização mecânica e efeito psicológico fora 

empolgante. Imediatamente, de pé, com ar solene, Hans Frank declarou-nos que 

estava ali mesmo fundada, naquele momento, a Internationale Rechtskammer, a 

Câmara Jurídica Internacional”
241

.  

A acreditar nas suas memórias, Moncada foi completamente apanhado de 

surpresa, uma vez que os alemães nunca o informaram do objectivo da viagem a Berlim. 
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A reunião durou várias horas e, já no final desta, Frank terá comunicado ao português e 

ao espanhol que Rommel havia retomado Bengazi na Líbia e que a Jugoslávia tinha sido 

ocupada, garantindo ainda não haver “mais lugar para neutros”. Tiveram ainda lugar, 

durante esta “missão”, mais duas reuniões com os alemães, durante as quais os quatro 

sempre garantiram não representar oficialmente o governo português. ´Na reunião de 

trabalho de 4 de Abril, Moncada afirmou: 

Excelências! Meus Senhores! Em nome da delegação portuguesa quero garantir, 

em particular, que recebemos calorosamente a ideia da criação de uma Câmara 

Jurídica Internacional com a finalidade de discutir em conjunto as diregentes 

questões jurídicas atuais no limiar da Nova Europa. A fundação de uma Câmara 

Jurídica Internacional corresponde, segundo a minha opinião, a uma das mais 

urgentes necessidades do nosso tempo. Apenas não me é ainda possível, sem 

consultar previamente o meu governo, anunciar uma adesão imediata e 

incondicional de duas organizações, que estão dependentes do Estado. Antes da 

reconfiguração do nosso Estado em 1926, que eliminou o regime liberal e criou 

um regime autoritário, existia no meu país apenas uma organização privada de 

juristas. Hoje existe uma Corporação oficial dos advogados. Esta fomenta o estudo 

do Direito através de palestras e conferências. Todos os aspectos jurídicos são 

discutidos. Tomam parte no trabalho professores universitários, procuradores 

gerais e juízes. Esta Corporação tem amplos poderes disciplinares e olha 

atentamente pata os interesses dos advogados. Para além destas agências estatais 

não existem organismos importantes que fossem capazes de colaborar com a 

Câmara Jurídica Internacional. No entanto, após o nosso regresso pediremos que 

todos os organismos interessados numa cooperação se manifestem. Com a melhor 

boa vontade contribuiremos para que estas ideias avancem em Portugal. Espero 

que em breve sejam visíveis resultados concretos provenientes de Portugal. Em 

nome da minha delegação expresso, nesta ocasião, os meus sinceros 

agradecimentos pela repeção calorosa e amigável na Alemanha
242

. 

Ainda que os quatro juristas constassem na lista como representantes de Portugal, 

a verdade é que a sua presença era oficiosa. Inquirido por Beleza dos Santos sobre a 

atitude a adoptar, Salazar aconselhou-os a manter-se na Câmara, mas a título particular 

e não como representantes oficiais de Portugal. O diplomata suíço em Lisboa chegou 

mesmo a perguntar a Moncada o que significava a presença dos quatro portugueses na 

Rechtskammer, para a qual a Suíça também fora convidada. O MNE, em 1943, chegou 

a dificultar a ida de dois deles à Alemanha, sublinhando que o governo português não se 

encontrava representado oficialmente na Câmara: 

Resposta 173 autorização restrita dois indicados e só por consideração 

antecedentes expostos aqui por Moncada. Momento considerado inoportuno para 

estender e aviventar organismos daquele tipo e tendência. Governo português não 

está oficialmente representado Câmara e só alguns jurisconsultos portugueses a 
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título particular e pessoal lhe pertencem. Não convém dar mais desenvolvimento 

essa actividade que de certa altura em diante poderia comprometer posição 

Governo. Indicação para uso pessoal V.Ex.ª
243

. 

O convite a personalidades portuguesas era um dos meios mais utilizados pela 

diplomacia alemã. A decisão final sobre a escolha de cada uma dessas figuras estava nas 

mãos do Ministro da Alemanha em Portugal, que, por norma, era ainda o responsável 

pela organização das mesmas. Aliás, mesmo depois do deflagrar do conflito, os convites 

continuaram a ser feitos e a ser feito, e a ser aceite244. Foi o caso, por exemplo, do 

convite a dirigentes da FNAT, através da KdF, para participarem nos congressos 

daquela organização em Hamburgo, ou, ainda, o intercâmbio entre a Juventude 

Hitleriana e a Mocidade Portuguesa. Huene mostrou-se sempre muito sensato. Sabendo 

que o governo português se mostrava reticente em enviar personalidades políticas para 

os países beligerantes, considerava mais importante convidar especialistas, da área da 

agricultura ou silvicultura, através de correspondentes alemães, médicos, historiadores, 

arquitetos, engenheiros, especialistas em arte, através do Instituto Ibero-Americano245, 

bem como colaboradores da rádio estatal, através da rádio alemã246. 

Nos últimos anos da guerra o IAC não elaborou qualquer relatório compilando as 

informações relativas à atividade desenvolvida pela instituição247, o que dificulta uma 

visão mais sistematizada da atividade dos bolseiros e dos leitorados na Alemanha. 

Apesar desta lacuna, sabemos que o envio de portugueses para o Reich continuou 

praticamente até ao final da guerra. O engenheiro civil Mariano Joaquim d’Oliveira 

Feio, que estudara Geologia e Paleontologia durante um ano (1938-1939) na 

Universidade de Munique, voltou a pedir ao IAC apoio para regressar àquela instituição 
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brasileiro e português, entre os quais estava Victor Pontes e Armando Narciso, oficiais Alves de Souza, 

Beires Junqueira e Oliveira Porto, Ministro Nobre Guedes e a esposa (1940), engenheiro J. P. Campos 

Pereira (1941), oficiais José Mousinho de Albuquerque, Amandio Manuel Pascoal Rodrigues (1941,a 

Haus der Flieger), Ministro Tovar de Lemos (1941), Secretário da Legação Jorge Luiz da Costa (1942), 

participantes de m curso para estrangeiros Augusto Paes de Almeida e Silva e Joaquim Lança (1942, 

Quintino da Costa (1942), Carlos Carneiro (1943) (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, 

Rep.218, Nr.380, “Liste der zu Ehren von Spaniern, Portugiesen und Ibero-Amerikaner gegebenen Essen 

und Empfänge”, 1946). 
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alemã no semestre de Verão de 1941, de forma a continuar a trabalhar com o Prof. 

Broili, que “uma autoridade mundial”248. O IAC decidiu apoiá-lo. Em Fevereiro de 

1942, Feio, que se encontrava em Munique há três meses, relatava as condições naquela 

universidade: 

As condições de trabalho na Universidade de Munique, na minha especialidade, 

têm sido excelentes. O museu, bibliotecas, material de estudo e restantes 

instalações continuam à disposição dos estudantes exatamente como antes da 

guerra. O aquecimento este inverno tem sido francamente bom. O corpo docente 

está muito reduzido, nos 3 institutos que conheço (...) No Instituto de Paleontologia 

e Estratigrafia, que mais diretamente me interessa, o atual diretor, prof. Beurlen, 

está incorporado no exército e embora ainda esteja em Munique só vem ao 

Instituto com irregularidade por pouco tempo, não podendo dar aulas nem assistir 

aos alunos (...) Uma razão importante há também para que o trabalho hoje aqui 

renda talvez mais que antes da guerra: a ausência, ou pelo menos redução a um 

mínimo, das solicitações exteriores! Como divertimentos só há teatros e 

cinemas
249

. 

Em 1942 os alemães planeavam endereçar convites, através da Academia Médica, 

ao médico António Meneses, especialista em tuberculose óssea e Ortopedia e que 

dominava a língua alemã; a Augusto Vaz Serra, médico e professor na Universidade de 

Coimbra  e parente próximo do então Ministro da Justiça, facto que Huene considerava 

politicamente relevante; e, por fim, a José Rocheta, especialista em Tuberculose na 

Universidade de Lisboa250. Huene considerava muito importante, a nível político-

cultural, o convite a médicos e professores de Medicina especialistas em Tuberculose. O 

diplomata acreditava que poderiam alcançar um objetivo mais amplo, contribuindo para 

a integração de Portugal na Organização Internacional de Luta contra a Tuberculose 

(Internationalen Tuberkulosebekaempfungs-Organisation), que estava sob a égide da 

Alemanha, e da qual Portugal ainda não fazia parte251. Em 1942 também Celestino da 

Costa foi convidado a apresentar conferências, em Berlim e Colónia, mas declinou252. 

Em 1942, os arqueólogos Georg e Vera Leisner solicitaram também ao IAC um 

subsídio para poderem continuar a sua obra sobre as sepulturas Megalíticas da 

Península Ibérica253. Georg já estivera em Portugal nos anos 20, tendo regressado ao 
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país, na companhia de Vera, em 1933 e 1934, altura em que, a convite de Manuel 

Heleno, visitaram as suas escavações no Alentejo, contando ainda com o apoio de Leite 

de Vasconcelos, que lhes deu acesso ao material do Museu de Arqueologia. Para além 

de Heleno e Leite de Vasconcelos, tinham ainda contacto com Mendes Correia, Santos 

Júnior, da Universidade do Porto, bem como com o tenente-coronel Afonso do Paço e 

com o Padre Eugénio Jalhay e Júlio Dantas. Aliás, tanto Vera como Georg eram sócios 

correspondentes da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Instituto 

Português de Arqueologia, História e Etnografia. Foram também convidados a 

participar no Congresso organizado por ocasião das Comemorações do Duplo 

Centenário e haviam ainda enviado um contributo para o Congresso Etnologia sobre a 

tradição megalítica na construção no Alentejo. Para dar continuidade ao trabalho que 

estavam a redigir, consideravam essencial uma nova estadia em Portugal, durante a qual 

visitariam novas escavações, nomeadamente nos arredores de Lisboa, perto de Rio 

Maior, e os túmulos megalíticos no Alentejo254. Segundo Georg, o trabalho que ambos 

se propunham realizar também contribuiria para a problemática da nacionalidade 

portuguesa. O IAC acedeu e concedeu um subsídio de 4 000$00 para auxiliar a viagem 

a Portugal dos Leisner255. Estávamos, no entanto, em tempo de guerra e as autoridades 

portuguesas temiam a entrada de espiões no território português. Assim, a PVDE 

levantou fortes obstáculos à concessão de vistos. Em Março de 1943 a política política 

comunicava ao IAC: 

Cumpre-me, no entanto comunicar que, presentemente, se torna inconveniente a 

presença destes arqueólogos no país, pois geralmente as pesquisas são feitas na 

costa portuguesa e, até certo ponto, não se pode distinguir -se de facto se trata de 

fins científicos ou de outros
256

. 

Tudo se complicou ainda mais quando o IAC informou a PVDE que o seu 

bolseiro teria de “tirar apreciável número de diversas fotografias dos monumentos 

visitados”257, o que terá estado por trás da recusa da polícia política em conceder os 

vistos258, obrigando as instituições alemãs a intervirem, nomeadamente o Instituto de 

Cultura Alemã. A rede de contactos que unia os dois países foi posta em funcionamento 

                                                                                                                                                                          
Lestras e diretor do Museu Machado de Castro, dando-lhe a conhecer o desejo de os Leisner viajarem a 

Portugal e pedindo que o deuxasse ver eventuais objetos na sua viagem a Coimbra (GsTA-PK, Repositur 
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de forma a garantir que o casal Leisner chegava a Portugal. Harri Meier pediu então a 

Cordeiro Ramos, presidente do IAC e antigo Ministro, que interviesse, de forma a 

ultrapassar o mal-entendido, garantindo que as investigações dos Leisner eram um 

trabalho cientificamente muito sério259. 

A PVDE autorizou finalmente a sua vinda para Portugal - que se concretizou em 

Novembro de 1943 - e os posteriores pedidos de prorrogação com vista à sua 

permanência no país. Ao longo de vários anos beneficiaram de forma ininterrupta do 

apoio do IAC, que subsidiou bolsas e publicações260, interferindo junto da PVDE para 

que autorizasse a sua permanência no país261. Conseguiram mesmo evitar o regresso à 

Alemanha no final da guerra, apesar de os Aliados querem repatriar o casal Leisner e 

mais 805 alemães que viviam em Portugal continental
262

. Aliás, este parece ser o motivo 

pelo qual  pediram sistematicamente a prorrogação da estadia, apresentando como 

motivo a dificuldade em visitar as regiões montanhosas durante o Inverno, dificuldades 

de transporte, uma queda de Georg, contando sempre com o apoio de Manuel Heleno. 

Devido à “situação política da Alemanha”, derrotada incondicionalmente e sem 

governo, a Universidade de Coimbra não pôde, ou não quis, contratar Georg
263

. E 

mesmo depois de Georg falecer, em 1957, o IAC concedeu uma bolsa a Vera, para que 

pudesse continuar os seus trabalhos264. 

O caso dos Leisner demonstra muito claramente que, apesar das dificuldades 

levantadas pela guerra, o intercâmbio continuou a ser uma realidade. A par da vinda de 
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bolseiros alemães para Portugal e de portugueses para a Alemanha, os cursos de língua 

portuguesa no Reich continuaram a ser “bastante frequentados” e, em 1942, o 

Ministério da Educação Nacional congratulava-se pelo facto de nas últimas estatísticas 

da Universidade de Berlim revelarem que o português tinha mais alunos que o espanhol. 

A maior parte dos que estudavam a língua portuguesa ocupavam lugares importantes 

em diversos ministérios ou na imprensa, o que levava o Ministério da Educação a 

encarar as aulas como uma oportunidade para lhes dar a conhecer o Estado Novo e o 

facto de ser um país colonizador: 

a missão dos leitorados consiste especialmente em transmitir aos estudantes e 

ouvintes das respectivas universidades o conhecimento tanto quanto possível 

directo dos valores históricos e actuais (…) Acresce ainda que, em confronto com 

os leitorados de outras nações, a língua portuguesa tem mais cultores na 

Alemanha. A última estatística da Universidade de Berlim indica, por exemplo, 

maior número de alunos matriculados nos cursos de língua portuguesa do que nos 

cursos de língua espanhola. Muitos estudantes que se matriculam nesses cursos 

vão ocupar mais tarde situações burocráticas importantes em Ministérios ou no 

jornalismo (…) Altos funcionários do Ministério do Exterior do Reich, do 

Ministério da Propaganda e do Ministério da Economia passaram pelos nossos 

leitorados quando estudantes universitários, e têm manifestado a par de melhor 

conhecimento mais nítida compreensão dos nossos valores e da nossa situação 

como potencia colonial, e, sobretudo, como nação típica e inconfundível no 

concerto europeu pelos seus valores, pela sua cultura e pela sua política
265

. 

A situação naquele país durante os últimos anos da guerra era, na verdade, cada 

vez mais difícil, como contava a bolseira Maria Augusta Barbosa a Medeiros Gouveia, 

em Outubro de 1943: 

A guerra, com as suas dificuldades, tornou impossível a realização dos objetivos 

em vista dentro do espaço de tempo previamente indicado. Dificuldades e 

deficiências de alimentação, que diminuíam energias e atacavam principalmente a 

memoria, contribuindo para que o trabalho intelectual rendesse consideravelmente 

menos do que em épocas normais. Dificuldades de tempo, porque muitas vezes nos 

era necessário aguardar tempos infinitos, em “bichas”, que chegasse a nossa vez 

de adquirir artigos de primeira necessidade (…) Dificuldades nos trabalhos de 

investigação, porque tinham partido para as frentes de batalha os funcionários 

competentes
266

. 

Viajar numa Europa em guerra era extremamente perigoso e viver no Reich era 

cada vez mais complicado, perante a carência de bens e os bombardeamentos. Isso é 

bem visível nas aguarelas que o pintor Carlos Carneiro desenhou para ilustrar a sua 

viagem à Alemanha e nas quais retrata as dificuldades de obter visto, os obstáculos 
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experimentados durante a viagem, o racionamento, os bombardeamentos267.  O 

avançar da guerra e a mobilização total dos alemães refletiu-se no número de 

alunos268. Apesar disso, a Alemanha continuava a querer manter e alargar o 

intercâmbio com outros países. Ainda no final de 1943, Harri Meier, presidente do 

Instituto de Cultura Alemã, informava que o Deutsche Studienwerk für Ausländer 

[Bolsas Alemãs para Estrangeiros], responsável pela administração de todas as 

bolsas alemãs que eram concedidas aos estudantes e investigadores estrangeiros, 

estava disposto a conceder mais bolsas de estudo. Para além das bolsas da Fundação 

Alexander von Humboldt, Meier recordava que havia subsídios, no valor de 500 

marcos, destinados a professores e cientistas que pretendessem deslocar-se à 

Alemanha, por um curto período de tempo. Àqueles que pretendiam apenas 

frequentar um curso de língua alemã ou visitar um laboratório ou Instituto poderia 

ser atribuída uma bolsa no valor de 200 RM. Naquelas cidades havia ainda serviços 

para apoiar os estudantes estrangeiros e para os colocar “em contacto direto com o 

meio cientifico alemão”269. Para além disso, todas as universidades e institutos 

superiores, lembrava Meier, dispunham de laboratórios e institutos que estavam, 

gratuitamente, à disposição dos bolseiros portugueses. Em carta a Aires de Azevedo, 

em Julho de 1944, era ainda referida a viagem a Portugal de dois alemães com o 

objetivo de encetar “relações pessoais com os mais categorizados médicos de 

Portugal”, a fim de desenvolver “um intercâmbio duradouro e frutuoso entre a 

medicina alemã e portuguesa”270. O autor da missiva, Haubold - provavelmente 

Helmut Haubold, conselheiro e oficial SS do Serviço de Saúde do Reich 

(Reichsgesundheitsamt) -, pedia que Aires de Azevedo, que conhecia a língua 

alemã, ajudasse a concretizar este objetivo. 
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Em Maio de 1944 o Instituto de Cultura Alemã comunicava ainda ao IAC que 

Francisco Lino Neto, assistente do IST, tinha interesse em assistir ao curso de férias 

para engenheiros estrangeiros organizado pelo Instituto Superior Técnico de Munique, e 

que o instituto estava disposto a dar ao candidato uma das bolsas que a Fundação 

Humboldt concedia a estudantes portugueses271. 

 

3.5. O PAPEL DO BOLSEIRO: BOLSEIROS, LEITORES E 

PROPAGANDISTAS 

O primeiro relatório produzido pelo IAC afirmava que “a expansão cultural 

portuguesa feita por professores convenientemente doutrinados, atingira em cheio o 

desenvolvimento de Portugal e a sua posição no mundo”272. O documento não deixava 

margem para dúvidas quanto às expectativas que a instituição depositava nos seus 

leitores, que eram simultaneamente bolseiros. A resposta dos bolseiros foi positiva, 

afirmando-se como representantes da cultura portuguesa e do próprio regime. No 

exercício das suas funções esforçavam-se por dar a conhecer o Portugal de Salazar, 

escrevendo artigos e apresentando conferências aos alemães. Paiva Boléo chegou a abrir 

concurso entre os seus alunos com vista à tradução de um discurso do ditador 

português273. Fernando Moreira, como leitor, regeu cursos de Literatura portuguesa 

contemporânea e de História de Portugal, nomeadamente do Império Colonial e da 

orgânica do Estado Novo. Uma das suas aulas sobre as colónias portuguesas, por 

exemplo, voltou a ser proferida a convite da Sociedade Colonial Alemã (Deutsche 

Kolonial Gesellschaft)274, tendo contado com uma ampla assistência, entre a qual se 

encontravam, segundo o bolseiro, importantes figuras da vida pública alemã. A ideia 

terá surgido na sequência dos boatos postos a circular sobre as colónias portuguesas e 

era encarada, por isso, como uma oportunidade de afirmar perante todos a posição 

intransigente de Portugal em relação a este assunto. Para além de abordar o “Portugal 

Novo” e o seu “Império Colonial”, Moreira procurou desenvolver ainda “os problemas 

raciais na nossa colonização” nas aulas, um tema extremamente atual na Alemanha 
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Nacional-Socialista, como garantia o leitor275. No final de 1936 planeava já a publicação 

desta conferência, e das suas aulas, que deveriam sair com a chancela do SPN.   

Laura Palhinha, que era a leitora de português na Universidade de Heidelberg e, 

simultaneamente, bolseira da Fundação Alexander von Humbodt, garantia ter 

transmitido “os factos mais representativos da nossa história, como definição verdadeira 

do génio e carácter do Povo Português”, preparando, assim, “o espírito dos alunos para 

uma compreensão exata e justa da grande fase histórica atual da Nação Portuguesa”276. 

Nos anos seguintes, a leitora continuou a realizar várias conferências em alemão sobre 

“Salazar e o Renascimento Português”, que tinham por objeto a obra de Salazar e as 

realizações do Estado Novo, sobre o corporativismo português, o colonialismo ou “O 

valor educativo de certas instituições novas e o papel essencial da família nessa 

educação”. De acordo com Palhinha, “estas conferências despertaram interesse no meio 

universitário e foram recomendadas aos alunos das diferentes secções pelos próprios 

professores”277. 

Já António Leitão de Figueiredo, leitor de português na Universidade de Colónia 

e, também, bolseiro trocado com o DAAD, lecionou, no Instituto de Estudos Luso-

Brasileiros de Colónia, para além do curso de conversação e fonética, um curso sobre o 

Estado Novo. Relativamente às lições sobre o regime português, o bolseiro e leitor 

afirmava ter procurado explicar “o movimento de renovação social como sendo a reação 

contra uma crise geral e, de certo modo, não apenas dos nossos dias, analisando em 

seguida essa crise sucessivamente sob os aspetos histórico, cultural, político e 

económico-financeiro, tendo assim ensejo de dar aos alunos um quadro geral da vida 

portuguesa no último século”278. Também Fernando Xavier Mora de Vasconcelos, 

bolseiro e leitor de português em Hamburgo, realizou conferências públicas sobre o 

Estado Novo. Quando concorreu ao lugar de leitor de português, apresentou um plano 

de trabalho que pretendia executar. Dizia o candidato que pretendia sublinhar, “com 

sentido nacionalista, o valor dos portugueses em todos os tempos, no campo intelectual, 

militar e sobretudo o grande papel do nosso povo nas descobertas do mundo, na 

colonização de África”279. Estando a Alemanha, “num estado de rejuvenescimento 

social” e esforçando-se Portugal por, à semelhança de outros “povos”, “acompanhar, 
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tanto quanto possível, as diretrizes nacionalistas alemãs”, comprometia-se a dedicar a 

sua atenção “à pedagogia da educação política da juventude alemã” e a promover o 

intercâmbio escolar entre os dois países. Vasconcelos acabou por executar o plano 

proposto. À frente do leitorado procurou fomentar a correspondência entre alunos 

portugueses e alemães, nomeadamente junto do Liceu Pedro Nunes e das secções de 

Filologia Germânica das faculdades de Letras.  

Por trás de muitos destes candidatos existia uma dimensão política que importa 

sublinhar e sobre a qual vale a pena debruçarmo-nos. Muitos deles não esconderam a 

admiração que nutriam pelo Reich, afirmando-se como elos de ligação entre o regime 

alemão e o Estado Novo. É importante, por isso, analisar as suas iniciativas para 

promover a compreensão entre os dois regimes. A organização da juventude alemã 

acabou por ser, para muitos, o principal interesse que os movia.  

Manuel Francisco dos Santos, aluno do ISCEF, candidatou-se por indicação de 

Knapic e, como confessou, por proposta de Amzlak, para se especializar na Alemanha 

em assuntos económicos280. Na candidatura garantia ser um “sincero admirador da 

Alemanha e das grandes virtudes do seu povo”, mantendo, desde 1930, “um aturado 

intercâmbio epistolar com diversas pessoas, suas amigas, daquela nacionalidade, que 

teve ocasião de conhecer e acompanhar em Portugal e junto das quais tem feito uma 

constante e entusiástica propaganda do nosso país”. É que o candidato era um dos 

membros da Comissão Executiva da Organização Patriótica, Núcleo de Propaganda 

Educativa “Novos de Portugal”281, estando à frente da secção de intercâmbio 

internacional e destacando-se no relacionamento que estabeleceu com os estudantes 

alemães que vinham a Portugal, nomeadamente com os bolseiros. Acompanhava-os nas 

visitas a Lisboa, organizando festas e eventos na Sociedade de Geografia, e nas 

Romagens Patrióticas dos “Novos de Portugal”. Simultaneamente, mantinha 

correspondência com estudantes estrangeiros, traduzindo artigos de jornais e revistas, 

bem como livros literários ou científicos do alemão282. Manuel Francisco dos Santos 
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entendia que a realização de um estágio na Alemanha seria uma ótima oportunidade 

para estabelecer um contacto ainda mais estreito com “a juventude dum país amigo, tão 

patrioticamente orientada, numa tarefa de estudo e de aproximação com a nossa”, 

esperando poder contar, para tal, com “o devido apoio das instâncias competentes” da 

Mocidade Portuguesa. Estava, por isso, convencido do interesse “patriótico, profissional 

e cultural” deste estágio na Alemanha”283. A partir da Alemanha deveria ainda escrever 

crónicas para jornais portugueses e para o Boletim “Novos de Portugal”, sobre as 

organizações de juventude alemãs284. 

Também Manuel Madruga, aluno de Filologia Germânica da Faculdade de Letras 

de Lisboa, que tivera conhecimento das bolsas Alexander von Humboldt por Rudolf 

Knapic, informou o IAC que desejava beneficiar daquele subsídio no ano económico de 

1938-39, para conhecer melhor a língua e a cultura alemãs e, também, “a organização 

da mocidade escolar alemã”, assunto que lhe interessava “particularmente”285. 

Através dos seus bolseiros a JEN/IAC reunia ainda informações sobre a vida na 

Alemanha e sobre organizações alemãs, que eram encaradas como importantes 

paradigmas. Isto explica, por exemplo, por que motivo lhes solicitou, “com urgência”, 

brochuras sobre a organização dos estudos superiores na Alemanha, nomeadamente 

sobre a criação de cursos e sobre a sua “lei orgânica e mais legislação de carácter 

administrativo”286. Fernando Moreira foi incumbido por Leite Pinto, quando este esteve 

na capital alemã, de recolher informações detalhadas sobre a Juventude Hitleriana287. 

Moreira, considerando-se numa posição privilegiada, decidiu ultrapassar as instruções, 

encetando conversações com os dirigentes da Juventude Hitleriana, que o levarão a 

congratular-se pelo facto de ter sido a “primeira pessoa a ocupar-se do assunto”, com o 

aval do representante de Portugal. O voluntarismo de Moreira no sentido de intensificar 

a colaboração entre as duas organizações de juventude terá ido longe demais. Em 

Fevereiro de 1937 terá viajado para Munique, a convite da direção da Juventude 

Hitleriana, para se encontrar com Baldur von Schirach e Hartmann Lauterbacher. 

Acerca destas diligências, o bolseiro entregou, em Abril de 1937, por indicação da 
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Legação de Portugal em Berlim, um relatório para o Presidente do Conselho e Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, Oliveira Salazar288. Não sabemos se terá havido alguma 

reação negativa da parte de Salazar, ou de outra figura do regime, mas tudo parece 

indicar que sim, na medida em que Leite Pinto teve de admoestar o bolseiro - que havia 

mesmo acordado com os representantes alemães a publicação, em Portugal, de artigos 

sobre a organização alemã e, na Alemanha, sobre a portuguesa -, aconselhando-o a ter 

um comportamento mais moderado, não se intrometendo em questões que diziam 

respeito ao Comissariado Nacional da Mocidade Portuguesa. 

O bolseiro ultrapassara todas as suas faculdades, intrometendo-se em assuntos que 

eram da competência de outra instituição. As suas iniciativas passaram a ser recebidas 

com pouco entusiasmo no IAC, até mesmo com silêncio289. Procurando justificar a sua 

atuação, argumentava: 

Tendo encontrado para levar a cabo a minha incumbência muitas facilidades, 

julguei que não me devia limitar a colher as informações pedidas, porquanto é da 

maior importância para o nosso país a troca de impressões que tive com os 

dirigentes da HJ. Julgo não ter ultrapassado os limites da minha competência, pois 

sempre V.Ex.ª me disse que um leitor se não deve limitar a dar aulas, mas a ser um 

elemento informativo de colaboração entre Portugal e o País onde estagia. Além 

disso vendo as portas abertas de par em par, a minha mocidade e a minha Fé, não 

me permitiram que se fechasse
290

.
 
 

Embora Leite Pinto partilhasse a opinião de que um leitor de português no 

estrangeiro era um representante de Portugal, devendo por isso ocupar-se de todos os 

assuntos que interessassem ao país, deveria ter cuidado, de forma a poder recuar sempre 

que o regime português considerasse conveniente, uma vez que o IAC e os seus 

bolseiros eram apenas “simples rodinhas na complicada máquina das relações externas 

de Portugal”291. Apesar do reconhecimento da sua atividade, as relações entre Fernando 

Moreira e o Instituto para a Alta Cultura vão azedar ainda mais depois de o IAC decidir 

não prorrogar a sua bolsa para além do Verão de 1937292, o que desagradou ao 

leitor/bolseiro: 
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Não é verdade que só foi possível depois de um trabalho intenso a aproximação, 

de que hoje nos é legítimo orgulhar, mantida com altas personalidades da 

administração pública deste país e que nos tem permitido algo realizar “a bem da 

Nação”?
293

 

Moreira pretendia continuar em Berlim para completar alguns projetos, como a 

edição de um livro de língua alemã para as escolas portuguesas, “feito em íntima 

colaboração com os serviços superiores das organizações da mocidade alemã”294. Para 

além desta obra, ia assinar, em breve, um contrato com uma editora portuguesa para a 

edição de um dicionário de alemão-português e português-alemão. Pedia, por isso, que o 

seu caso fosse considerado “especial”, permitindo-lhe que permaneça na Alemanha 

durante mais um ano.  

O Instituto para a Alta Cultura, no entanto, manteve a sua decisão e não prorrogou 

a bolsa, argumentando não menosprezar as qualidades de Moreira, mas sim “olhar para 

a preparação do corpo docente nacional”295, considerando que os leitores portugueses 

em universidades estrangeiras não deveriam permanecer nesse posto para além dos três 

anos letivos, a não ser em casos “muito especiais”. Embora considerasse que um leitor, 

já “integrado no espírito da sua universidade” poderia “contribuir mais eficazmente para 

a boa marcha do ensino”, afirmava ser “conveniente” para “a Nação um certo 

«roulement» dos leitores”296. As razões de Fernando Moreira não foram, por isso, 

atendidas. No entanto, os seus esforços “a bem da Nação”, seriam recompensados pelo 

regime. No pós-guerra, ao longo de dez anos, exerceu o cargo de Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, que lhe deu acesso à Câmara Corporativa297. 

Uma vez regressados a Portugal, os antigos bolseiros que estiveram na Alemanha 

também continuaram a “obra de aproximação”. Em Julho de 1938, a convite da 

Comissão Política da União Nacional da freguesia de Massarelos, Fernando Moreira 

proferiu uma conferência, “perante uma assistência seleta e numerosa, em que avultava 

uma grande parte da colónia alemã”, sobre “A Grande Alemanha. Alguns aspetos da 

revolução nacional-socialista”, no salão da FNAT, que foi noticiada na imprensa. Ao 

fundo da sala, relatava o Jornal de Noticias, erguiam-se as bandeiras portuguesa, da 

Legião Portuguesa, da Mocidade Portuguesa e a bandeira nazi. A sessão foi presidida 
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por Trigo de Negreiros, governador civil, e estiveram presentes Vasco Mourão, 

Comandante da Polícia, o Coronel Namorado de Aguiar, José Meneres, Alfredo Óscar 

de Magalhães e, entre outros, Oliveira Lima298. Na sua comunicação, Moreira fez 

questão de sublinhar que a Alemanha renascera para uma nova vida, reocupando o lugar 

perdido, procurando provar que nenhum outro país e nenhuma outra revolução 

encontrou uma “tão mentirosa e traiçoeira oposição” através da imprensa. Moreira 

procurou negar a imagem de uma Alemanha militarizada, os estereótipos dos “capacetes 

bicudos” e das “botas prussianas” que, em sua opinião, a imprensa ajudara a difundir e 

que assustavam os portugueses. Para o antigo bolseiro, os alemães e os portugueses 

estavam unidos por laços históricos, económicos e culturais, detetando ainda entre os 

dois países “semelhança de génios e costumes, de hábitos, sentimentos ou maneiras”299. 

O Instituto para a Alta Cultura chegou a felicitar Moreira pela palestra que visara “um 

melhor conhecimento em Portugal de algumas atitudes do nacional-socialismo” e que 

contribuíra “para a amizade espiritual, entre a Nação portuguesa e o povo alemão”. 

Realçavam, por isso, “o esforço feito por um agente do IAC no estrangeiro que teve a 

honra de ser ouvido por algumas das principais autoridades do Porto”300.  

Pela mesma altura, o antigo leitor de português em Colónia, José Gonçalves Belo, 

proferiu três conferências sobre a educação alemã e os princípios do Nacional-

Socialismo no Liceu de Lamego, com o objetivo de “fazer conhecer de professores 

estudantes e famílias a vida da Nova Alemanha”301. Também Fausto Landeiro, antigo 

bolseiro na Alemanha, proferiu uma conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa 

sobre “O Dinamismo da Nova Alemanha“ perante 700 filiados da Mocidade 

Portuguesa, do Ministério da Educação e da Legião Portuguesa. Estiveram também 

presentes Julius Claussen, um representante da Legação e Nobre Guedes. Na 

conferência, Landeiro procurou expor a história da Alemanha no pós-guerra, de forma a 

demonstrar que Hitler conseguira “arrancar a Alemanha do caos em que as discórdias 

internas e as pressões externas a tinham feito cair”. Embora reconhecendo a sua 

admiração pela Alemanha, dizia não ser necessário copiar tudo o que existia na Nova 

Alemanha, já que cada povo tinha as suas próprias características raciais, culturais e 

religiosas. No final, foram projetados filmes sobre o Reich, “provas irrefutáveis do seu 
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progresso, da posição do povo alemão no Mundo, do prestígio dos seus chefes e 

condutores”, tocando, depois, o hino dos dois países. Landeiro estivera no Reich como 

bolseiro, em missão de estudo da Mocidade Portuguesa, tendo mesmo assistido ao 

Congresso de Nuremberga. Por o considerarem um verdadeiro amigo da Alemanha, os 

alemães pretendiam mesmo condecorá-lo com a Ordem da Águia Alemã 

(Verdienstorden vom Deutschen Adler)302. 

Os casos de José Belo, de Fausto Landeiro ou de Fernando Moreira são apenas 

alguns exemplos que nos dão conta do papel que os bolseiros acabavam, 

inadvertidamente ou não, por cumprir. Serviam de elos de ligação entre os dois países, 

ajudando à propaganda da cultura alemã e da ideologia nacional-socialista em Portugal, 

e vice-versa. Por outro lado, demonstram que o IAC não hesitou em utilizar os seus 

recursos para estreitar as relações da Mocidade Portuguesa com a Juventude Hitleriana, 

até porque Leite Pinto, Secretário-Geral do Instituto para a Alta Cultura era, 

simultaneamente, responsável pelos Serviços de Propaganda da Mocidade Portuguesa.
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4. A “CIÊNCIA ALEMÃ” EM PORTUGAL. TRANSFERÊNCIAS DE 

CONHECIMENTOS E REDES CIENTÍFICAS LUSO-ALEMÃS. 

No capítulo anterior procurámos demonstrar que a aproximação à Alemanha teve 

início ainda durante a República de Weimar, tendo-se intensificado a partir de meados 

da década de 1930 graças ao esforço do regime nacional-socialista. Neste 

relacionamento, a JEN e o IAC foram as instituições portuguesas com as quais a 

Alemanha teve mais contacto no domínio cultural e científico. Os seus bolseiros 

tiveram, por isso, um papel determinante na aproximação dos dois países. Os relatórios 

que cada bolseiro enviava regularmente para Portugal permitem analisar como é que 

interagiam com a Alemanha e com os alemães, com a Junta/IAC e entre eles, 

respondendo a algumas questões. Quem eram os bolseiros? Que instituições alemãs 

frequentaram? Quais os mestres alemães que seguiram? Como se processou a 

transferência de conhecimentos entre o centro e a periferia? O que assimilaram, e o que 

trouxeram para Portugal dos ensinamentos colhidos? Para responder a estas questões foi 

necessário reconstruir o trabalho de alguns desses bolseiros, analisando os artigos e 

livros que publicaram. Procuraremos, afinal, tentar responder ao desafio deixado por um 

desses bolseiros, Henriques Barahona Fernandes: 

Seria um trabalho tentador o apuramento exato do modo como os diferentes 

estagiários de estudo no estrangeiro «viveram» o ambiente científico onde 

laboraram. Em última análise, trata-se de um problema psicológico o modo como 

um indivíduo de raça e educação diferente vive e recebe métodos e normas de 

trabalhar e pensar totalmente diversos, como apreende e assimilar, qual a 

modificação que essa nova aprendizagem traz à sua formação cultural, às suas 

atitudes científicas e métodos de trabalho, e qual a medida em que consegue 

manter a nova «forma» uma vez voltado ao meio donde proveio
1
. 

No entanto, não nos foi possível incluir neste trabalho todos os bolseiros. Por um 

lado, o número de cientistas que esteve na Alemanha no período em análise foi muito 

elevado. Segundo pudemos apurar, cerca de 97 solicitaram à JEN/IAC bolsas de estudo 

para estagiar na Alemanha2. Por outro lado, os seus relatórios são bastante desiguais. Há 

bolseiros cujos percursos pareciam, à primeira vista, promissores, mas os seus relatórios 

revelaram-se muito sintéticos. Outros, pelo contrário, são muito prolixos, descrevendo 

pormenorizadamente os estágios e emitindo, em alguns casos, opiniões pessoais sobre a 

Alemanha e sobre o próprio intercâmbio. 
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Desta forma, tivemos de restringir a análise. Escolhemos dois núcleos de 

bolseiros, um proveniente de Coimbra, da Faculdade de Ciências, e outro de Lisboa, do 

Instituto Superior de Agronomia. Destacamos estes grupos porque foram cientistas 

pioneiros nas suas áreas de estudo, criando uma “escola”, cujos discípulos seguiram as 

suas pegadas na ligação com a Alemanha. Acreditamos, por isso, que esta amostra 

permite ilustrar a dimensão do intercâmbio académico, retirando ilações que podem ser 

aplicadas a outros casos. Os dois grupos constituíram-se em torno de dois cientistas, 

Aurélio Quintanilha e António de Sousa da Câmara. Apesar de oriundos de disciplinas 

científicas distintas, a uni-los havia um mesmo interesse, a genética. Ou seja, todos eles 

foram para a Alemanha atraídos pelo desenvolvimento que aquela ciência estava a 

experimentar nos laboratórios germânicos e ambas as “escolas” ajudaram a introduzir 

importantes conhecimentos científicos e metodologias em Portugal. Em relação a estes 

case studies, procuraremos compreender o impacto que o estágio na Alemanha teve em 

cada um. O que é que cada um destes portugueses, educado segundo padrões e métodos 

diferentes dos alemães, aprendeu e assimilou nesse país? Com este capítulo 

pretendemos analisar como é que os cientistas de um país periférico se apropriaram do 

conhecimento e o colocaram ao serviço da sua própria Nação. Como é que o estágio 

alterou a sua formação cultural e profissional, o seu posicionamento científico e 

métodos de trabalho? E como é que aplicaram as novas aprendizagens uma vez 

regressados a Portugal?  
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4.1. A “CIÊNCIA ALEMÃ” EM COIMBRA: O PAPEL DA “ESCOLA” DE 

AURÉLIO QUINTANILHA  

No primeiro contingente de bolseiros que pôde usufruir de uma bolsa financiada 

pela JEN esteve Aurélio Quintanilha, que se transformou num importante elo de ligação 

à Alemanha. Para além de acompanhar o percurso deste cientista, teremos oportunidade 

de compreender a importância que teve na aproximação à ciência “alemã” encetada por 

vários portugueses. 

Aurélio Quintanilha, nascido nos Açores, matriculou-se para fazer os estudos 

preparatórios para a Escola do Exército em Coimbra, onde começou também os estudos 

preparatórios de Medicina, que frequentou durante três anos. A ausência de vocação 

para a carreira militar obrigou-o a mudar de rumo. Em 1912 transferiu-se para Lisboa, 

para frequentar a recém-criada Faculdade de Medicina, onde viria a assimilar 

ensinamentos que marcaram profundamente a sua carreira científica. Aí aprendeu 

técnicas de citologia, histologia e embriologia, que depois aplicaria à biologia. Não 

concluiu, no entanto, nenhum exame final do curso. Quintanilha não sentia qualquer 

“vocação para a vida clínica”3, interessando-se sobretudo pela investigação e pelos 

trabalhos que desenvolvia no laboratório. Aconselhado por Ruy Telles Palhinha mudou 

para a Faculdade de Ciências, onde aquele era professor, continuando a frequentar o 

laboratório de Celestino da Costa, na Faculdade de Medicina, que estava 

“magnificamente apetrechado”4. As suas qualidades de investigador impressionaram 

Palhinha e António Pereira Coutinho, seus professores, a quem mostrou, pela primeira 

vez, cromossomas de plantas5. No final do segundo ano, depois de ter obtido a 

classificação máxima no grupo das cadeiras de Botânica, foi nomeado segundo 

assistente e, em 1919, formou-se em Ciências Histórico-Naturais.  

Quando se encontrava a terminar o curso, Luís Wittnich Carrisso visitou o 

Instituto Botânico de Lisboa. Carrisso fora nomeado, recentemente, diretor do Museu, 

Laboratório e Jardim Botânico de Coimbra, substituindo Júlio Henriques. O ensino da 

biologia era bastante débil. Não havia professores, nem assistentes, e o laboratório não 

tinha preparadores. Carrisso ficou impressionado com a exposição que Quintanilha lhe 

fez acerca dos trabalhos que se encontrava a desenvolver. Depois desta visita, Carrisso 
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convidou-o a concorrer ao lugar de 1.º assistente de Botânica. Em Coimbra, a situação 

era também frágil, como recordou anos mais tarde. Quintanilha falava mesmo da 

“pobreza confrangedora” da instituição quando começou a ensinar na universidade, 

onde “não havia um único bom microscópio, nem objetivas de imersão, nem um 

micrótomo, nem estufas para inclusões ou para cultura de micro-organismos”6.  

Com o intuito de se preparar pedagogicamente para a nova função, frequentou a 

Escola Normal Superior de Coimbra7. Quintanilha era já muito conhecido entre os 

estudantes “pelo seu grande saber, eficiência didática e feitio desportivo”8. Aliava o 

saber à militância cívica, tendo sido um dos fundadores da Universidade Livre de 

Coimbra (1925-1933), criada em consonância com os valores republicanos e laicos9.  

Em 1925 doutorou-se na Universidade de Coimbra com um trabalho sobre o ciclo 

evolutivo da vida de um fungo, que iniciara em 1923. Em Portugal, ninguém se ocupava 

com o estudo da citologia vegetal10. Uma das dificuldades com que se deparou foi, por 

isso, o facto de a maior parte da bibliografia sobre o tema ser escrita em alemão, língua 

que desconhecia. Na Alemanha fora publicado, inclusivamente, o primeiro trabalho 

sobre o género de cogumelos Synchytrium, em 1863, na Berichte der Naturforschenden 

Gesellschaft Freiburg. Recorde-se ainda que um dos seus mestres, Celestino da Costa, 

estudara na Alemanha, pelo que é muito provável que tenha incutido algum interesse 

pela produção científica desenvolvida naquele país. A necessidade de aceder a estas 

leituras, indispensáveis para o seu próprio trabalho, colocou-o em contacto com a obra 

de inúmeros cientistas alemães, que descreveu pormenorizadamente ao longo de várias 

páginas da dissertação. Entre as suas leituras estiveram trabalhos no âmbito da genética, 
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 Aurélio Quintanilha, “História da Genética em Portugal”, Brotéria (Ciências Naturais), vol. XLIV 

(LXXI), n. 3-4, 1975, p. 191. 
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Foi por esta altura que conheceu Nemésio, que viria a dedicar-lhe o livro Limite de Idade.  
8
 Vitorino Nemésio, “Perfil de Aurélio Quintanilha”, p. 176. 

9
 Foi Quintanilha quem, inclusivamente, discursou na sessão da inauguração da ULC, numa sessão 

presidida por Bernardino Machado, que teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal. 
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 Aurélio Quintanilha, Contribuição ao estudo dos Synchrytrium, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1926. 
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que era uma disciplina que, na Alemanha, estava muito marcada pelo estudo da herança 

citoplásmica11, e que Quintanilha conhecia desde que frequentara a Faculdade de 

Medicina de Lisboa. 

Em 1926, Aurélio Quintanilha concorreu para professor catedrático de Botânica 

com uma tese sobre a citologia e fisiologia da digestão no Drosophyllum lusitanicum12. 

Pouco depois do concurso para catedrático, a Faculdade enviou-o como seu 

representante ao Congresso Internacional dos Anatomistas. Quintanilha dirigia então o 

Laboratório Botânico, pelo que aproveitou a ocasião para realizar uma viagem pela 

Europa com o objetivo de visitar os mais importantes centros de investigação. Passou 

pela Alemanha, Holanda, Bélgica, França e Espanha. Chegou mesmo a ir a Berlim para 

conhecer pessoalmente Hans Kniep. Quintanilha já conhecia os seus trabalhos sobre a 

sexualidade dos Basidiomicetes, um tipo de fungos comuns entre os quais se encontram 

os cogumelos. Fora este o tema que escolhera, aliás, para concorrer a catedrático13. Em 

Berlim, teve ocasião de confidenciar a este cientista alemão o interesse que as suas 

investigações lhe despertaram e o desejo de ir trabalhar com ele, sobre questões 

relacionadas com a genética de fungos. A necessidade de realizar um estágio no 

estrangeiro, junto de um “grande mestre”14, era premente, apesar de ter já alcançado a 

posição de catedrático. Pretendia aplicar os conhecimentos de histologia, de citologia e 

de bacteriologia à Botânica num instituto de investigação científica onde fosse possível 

recorrer a novas técnicas, impossíveis de assimilar através da simples leitura de livros. 

Kniep recebeu-o, deixando as portas do seu laboratório abertas para o caso de conseguir 

uma bolsa15. 

O resultado positivo das diligências feitas em Berlim levou-o a apresentar o seu 

projeto à faculdade, que foi bem aceite. A instituição decidiu atribuir-lhe um subsídio 

para a realização do estágio e a própria Direcção-Geral do Ensino Superior deu o seu 

aval para que Quintanilha fosse para Berlim estagiar sob a direção do “notável 
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 Jonathan Harwood, “National Styles in Science: Genetics in Germany and the United States between 

the Wars”, Isis, vol. 78, n. 3, 1987, p. 393. 
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 O estudo incidiu no problema fisiológico e citológico da digestão nas glândulas carnívoras. Em 

qualquer um dos seus trabalhos, a influência das técnicas de histologia aprendidas com Celestino é 

notória e Quintanilha faz questão de o sublinhar (Aurélio Quintanilha, O problema das plantas 

carnívoras: estudo citofisiológico da digestão no “Drosophyllum Lusitanicum,” Coimbra, 1926). 
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 Aurélio Quintanilha, “Doze Anos de Citologia e Genética dos Fungos”, Agronomia Lusitana, vol. III, 

1941, p. 241. 
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 Aurélio Quintanilha, “Quatro Gerações de Cientistas na História do Instituto Botânico de Coimbra”, 

Anuário da Sociedade Broteriana, vol. XLI, Outubro 1975, p. 36. 
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 Aurélio Quintanilha, “História da Genética em Portugal”, p. 193. 
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botânico”16. Note-se que o envio periódico de docentes ao estrangeiro, para se 

aperfeiçoarem nas suas especialidades, era uma prática comum por parte das 

universidades portuguesas e que, nesta altura, a Junta de Educação Nacional ainda não 

havia sido criada. 

Tendo conhecimento do interesse de Quintanilha em realizar um estágio em 

Berlim, João da Providência Sousa Costa, professor na Faculdade de Letras e leitor de 

português na Universidade de Berlim, propôs-lhe que ocupasse provisoriamente o lugar 

de leitor, já que ele não podia estar permanentemente na Alemanha. Quintanilha, para 

poder financiar a sua estada em Berlim, abraçou também este desafio, abrindo na sua 

carreira uma nova frente de trabalho. 

 

NO CENTRO DA CIÊNCIA “ALEMÃ” 

No final de Setembro de 1928 Quintanilha deixou a cidade do Mondego para 

estagiar no Pflanzenphysiologisches Institut [Instituto de Fisiologia Vegetal]. Na capital 

alemã começou logo a trabalhar sob a orientação de Kniep, que lhe sugeriu que 

realizasse o estudo genético da redução cromática de um tipo de cogumelos. 

Frequentou, simultaneamente, as suas lições e assistiu aos trabalhos práticos17. O 

biólogo alemão dedicava-se, naquela altura, ao estudo da história do desenvolvimento 

dos cogumelos, procurando esclarecer o percurso de vida e o comportamento sexual dos 

himenomicetes18. Ao longo de 1928 e 1929, o português focou-se no aperfeiçoamento 

de uma nova técnica que permitisse isolar as tétradas das unidades de reprodução 

(esporos) do género de cogumelos Coprinus, para depois a aplicar ao estudo da 

distribuição do sexo em cada uma das tétradas, as estruturas que envolvem os esporos19. 

Interessava-lhe compreender a hereditariedade do sexo neste grupo de fungos. 

Simultaneamente, frequentou o Instituto Superior de Agronomia de Berlim, onde 

acompanhou um curso teórico de patologia vegetal dirigido por Appel. Nas férias de 

Verão esteve ainda na Estação Biológica de Helgoland (Biologische Anstalt 

Helgoland20), onde assistiu a um curso sobre algas marinhas regido pelo botânico 
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 Arquivo Histórico do Ministério da Educação, Despacho de 06.08.1928. 
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 Aurélio Quintanilha, “Doze Anos de Citologia e Genética dos Fungos”, p. 243. 
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 Karl Mägdefrau, “Kniep, Hans”, in Neue Deutsche Biographie, vol. 12, Berlin, Duncker & Humblot, 
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Springer, 2013, p. 215. 
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 AHIC, 0454/3- Aurélio Quintanilha, doc.48, 09.06.1932. 
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 Fundada em 1892, como Königlich Preußische Biologische Anstalt auf Helgoland. 
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Friedrich Oltmanns21. O que ali aprendeu durante as férias nunca poderia assimilar em 

Portugal, como ele próprio confessou22. Frequentou, simultaneamente, os colóquios 

organizados pelo Kaiser Wilhelm Institut für Biologie, nos quais Kniep participava 

regularmente com os seus estudantes. No fundo, o facto de viver na Alemanha permitiu-

lhe ler bibliografia e frequentar instituições científicas, contatando com os mais 

destacados investigadores da sua área, com os quais aprendeu novas técnicas e métodos 

que aplicou aos seus trabalhos.  

Aurélio Quintanilha estava já na Alemanha quando a JEN foi criada. Apressou-se 

por isso, a pedir à nova instituição um subsídio para poder continuar em Berlim23. A 

Junta acedeu e atribuiu-lhe um subsídio para o ano económico de 1929-3024, tendo sido 

um dos seus primeiros bolseiros. 

Em 1930, o seu percurso em Berlim sofreu um duro revés já que Hans Kniep 

adoeceu gravemente, falecendo no final do ano. Como confessou à JEN, a sua morte 

teve um “considerável prejuízo” para os trabalhos que se encontrava a desenvolver. Foi 

então convidado por Max Hartmann para dar continuidade à investigação na secção que 

dirigia no KWI für Biologie. Foi nesta instituição que esteve ao longo do segundo 

semestre de 1930-31, finalizando a componente laboratorial do seu trabalho. Aí teve 

ainda oportunidade de estabelecer relações com outros investigadores, como Otto 

Mangold, Hans Stubbe, Curt Stern, Friedrich Brieger ou Erwin Bauer, os “mais notáveis 

biologistas alemães do tempo”25, sem falar em Richard Goldschmidt ou Carl Correns. 

Teve a possibilidade de se pôr a par “de um vastíssimo campo de investigação” que, 

como confessou à JEN, “quase desconhecia”26. Participou ainda nas reuniões da 

Sociedade Alemã de Botânica (Deutsche Botanischen Gesellschaft), de que era sócio e 
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 Friedrich Oltmanns (1860-1945) foi professor catedrático na Universidade de Freiburg, director do 

Jardim Botânico. Foi um dos editores do Handwörterbuch der Naturwissenschaften (Eugen Korschelt et 
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Morphologie und Biologie der Algen (Morfologia e Biologia das Algas) (Friedrich Oltmanns, 
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 UCFCT Botânica, Fundo AQ-Pasta (19)-QUI (APS)-2, “Relatório que o Professor da Universidade de 
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Março de 1930, 26.3.1930. 
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Quintanilha”, Anuário da Sociedade Broteriana, vol. XLI, October 1975, p. 15. 
26
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onde se discutiam “os mais variados e interessantes capítulos da biologia moderna”27, 

procurando compreender a orientação do ensino da Botânica naquele país.  

Do confronto entre realidade universitária e científica portuguesa, que conhecia 

por dentro, com o que se passava na Alemanha, pôde desenvolver a sua própria opinião. 

Apesar de Quintanilha defender que o nível científico das aulas e dos trabalhos práticos 

desenvolvidos em Portugal não ficavam a dever ao que se fazia na Alemanha, 

considerava que a permanência no seu país lhe era desfavorável, porque não havia 

bibliografia científica suficiente já que as universidades, por falta de verbas, não 

adquiriam as mais importantes revistas de botânica, que eram publicadas, sobretudo, na 

Alemanha e nos EUA. Para quem lê os relatórios que enviou à JEN, nota-se um claro 

deslumbramento por aquele país. Quintanilha fora enviado pela sua faculdade em 

missão de estudo. Com base na experiência que teve oportunidade de vivenciar naquele 

país, garantia que iria sugerir “algumas medidas que se me afiguram favoráveis ao 

progresso do nosso ensino, ao desenvolvimento da nossa atividade científica e ao 

estreitamento de relações intelectuais com a Alemanha”28. A questão do ensino, na 

verdade, sempre o inquietou. Recorde-se que, na dissertação apresentada ao Exame de 

Estado da Escola Normal Superior, se debruçou sobre este tema. No relatório que 

remeteu para Lisboa, o bolseiro discorreu longamente sobre as diferenças entre os dois 

sistemas. Para além dos baixos salários dos professores, que recebiam menos do que 

qualquer preparador na Alemanha, a burocracia dificultava a contratação de assistentes 

e a compra de material no estrangeiro. Em tom de desabafo, queixava-se mesmo do 

“dispêndio de papel, de tempo e de paciência, que representa a obtenção das respetivas 

autorizações”29. As instalações eram pequenas e desadequadas, e as universidades e 

centros de investigação nacionais não dispunham de material científico moderno. E, 

quando este existia, não era em quantidade suficiente que se adequasse às necessidades 

do ensino. A estadia na Alemanha, onde contactou com uma realidade completamente 

distinta, reforçou, acreditamos nós, a opinião crítica que Quintanilha tinha do mundo 

académico português, dos laboratórios portugueses e, sobretudo, da Universidade de 

Coimbra, questão que, na verdade, levaria ao seu saneamento em 1935. 
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O KWI für Biologie era então um dos mais importantes centros de investigação da 

Europa e do mundo. Ao frequentar os seus colóquios, Quintanilha esteve em contacto 

com os “grosse Kanone”, como eram conhecidos os principais cientistas daquela 

instituição, alargando os seus horizontes científicos. Correns e Goldschmidt, a par de 

Alfred Kühn, tiveram um papel determinante no desenvolvimento da genética 

fisiológica. Correns tinha então cerca de 70 anos e Quintanilha descreve-o como um 

homem “pequeno, modesto, quase tímido, com uma curta barba branca-amarelada, 

parecia que estava sempre a desculpar-se por ser o grande Correns”30. Desde a sua 

criação, em 1912, o instituto foi-se assumindo como a instituição mais importante no 

domínio da biologia. Ao longo dos anos 20, uma das principais áreas de investigação 

biológica ali desenvolvidas dizia respeito à herança genética e ao desenvolvimento das 

diferenças sexuais. Esta era uma questão central para a própria disciplina. Carl Correns 

estudava-a ligada à botânica, Kniep às algas e fungos, Hartmann às algas, Goldschmidt 

às borboletas. Richard Goldschmidt era uma das figuras centrais para a genética na 

Alemanha. No final anos 20 estudava a herança biológica e determinação de caracteres 

sexuais na mariposa-cigana (lymantria dispar). Cruzou espécies oriundas de diversas 

partes da Europa e do Japão, dando origem a espécimes que mostravam uma mistura de 

caracteres dos dois sexos e aos quais chamou “intersexos”. A sua morfologia 

apresentava uma mistura de características do sexo masculino e feminino, a vários 

níveis (tamanho do corpo, pigmentação das asas, estrutura das antenas, genitais). Os 

cruzamentos foram realizados com base nas leis da genética mendeliana e a 

investigação foi complementada por meio da citologia e histologia31. Os resultados deste 

estudo foram publicados em 1916 no Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 

numa altura em que se encontrava nos EUA. Para Goldschmidt, o material genético era 

responsável pela manifestação de caracteres e pela sua organização. Este geneticista 

desenvolveu uma teoria alternativa à teoria do gene da escola de Thomas Morgan32. Os 

seus estudos sobre a herança genética e a determinação sexual em animais foram 

apropriados, mais tarde, para provar que a miscigenação racial conduzia à 

degenerescência. 
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Quintanilha foi, também, muito influenciado pelos trabalhos de Goldschmidt e de 

outros cientistas do KWI e estimulado pelos diálogos que teve oportunidade de travar 

com todos33. Colaborando muitas vezes entre eles, a verdade é que conseguiram 

construir verdadeiras redes, atraindo para os seus círculos de influência estudantes de 

toda a Alemanha e do estrangeiro. Esta cooperação interdisciplinar era uma marca da 

investigação científica das suas instituições, a tal ponto que um dos funcionários da 

Fundação Rockfeller chegou mesmo a afirmar que não existia na Europa outro país 

onde fosse possível encontrar químicos, embriologistas ou geneticistas dispostos a 

colaborar entre si como na Alemanha34. 

O contacto com o ambiente científico que se respirava no KWI für Biologie ajuda 

a explicar por que motivo foi Quintanilha o introdutor da genética em Portugal. É 

verdade que foi Matilde Bensaúde a primeira portuguesa a desenvolver uma 

investigação, no domínio da genética, ao debruçar-se sobre o sexo nos Basidiomicetes. 

No entanto, o trabalho foi conduzido numa instituição estrangeira, a Universidade da 

Sorbonne, não se repercutindo em Portugal35. Desta forma, as primeiras investigações 

sobre genética apenas surgiram nos anos de 1930 com os trabalhos de Quintanilha sobre 

a determinação genética do sexo num grupo de fungos, altura em que o próprio ensino 

da disciplina foi introduzido pela primeira vez nos curricula de universidades 

portuguesas no âmbito do curso de Biologia, em 1929. O tema, na agenda das 

universidades e centros de investigação no estrangeiro, levou o Conselho da Faculdade 

de Ciências de Coimbra a reconhecer “a importância que a genética estava 

adquirindo”36. A disciplina ficou a cargo de Eusébio Tamagnini e de Abílio Fernandes37 

devido à ausência de Quintanilha, que a assumiu quando regressou da Alemanha. 

Também em 1935 esteve no Instituto Botânico da Universidade de Coimbra, a convite 

do Instituto Alemão, Erwin Bauer
38

, que proferiu uma conferência a 27 de Novembro39.  
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LEITOR DE PORTUGUÊS NA UNIVERSIDADE DE BERLIM 

Em Berlim, Quintanilha dividiu o seu tempo entre a investigação e o leitorado. À 

JEN dava conta do aumento do número de estudantes a frequentarem os seus cursos. 

Esperava conseguir que a universidade convidasse oficialmente alguns intelectuais 

portugueses para realizarem conferências naquela instituição, à semelhança do que 

acontecia com a França e a Espanha, países que tinham um “intensíssimo intercâmbio 

intelectual” com as universidades alemãs40. O Ministro da Instrução e o Secretário-Geral 

da JEN estavam a par dos seus esforços para estreitar as relações culturais entre os dois 

países e para fomentar o interesse pelo estudo da língua e da literatura portuguesa nas 

universidades alemãs. Ambos haviam-no incitado a continuar esse trabalho. Com esse 

intuito, conversou com o então Ministro de Portugal em Berlim, aquando da passagem 

de Balligand, Ministro da Alemanha em Portugal, pela capital alemã. Nessa ocasião 

expôs “um programa de trabalhos e uma série de realizações concretas a pôr em 

execução gradualmente e interessando ao mesmo tempo aos dois países”, que 

encontraram uma enorme recetividade da parte dos dois diplomatas, que prometeram 

tudo fazer para a sua concretização. Apesar do apoio encontrado junto das duas 

legações, Quintanilha defendia que a JEN era a entidade que deveria “dirigir e orientar” 

este tipo de realizações.  

Do trabalho e dedicação como leitor de português na Universidade de Berlim 

resultaram importantes reflexões que verteu num manuscrito para remeter à Junta de 

Educação Nacional, nomeadamente a Simões Raposo, com quem esteve sempre em 

contacto e que importa analisar aqui.  Quintanilha mostrou-se muito crítico em relação à 

situação dos leitorados portugueses. A Alemanha tinha então dois leitorados (Hamburgo 

e Berlim), criados por intermédio da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

sem a intervenção do governo, pelo que aquela instituição aproveitava para enviar 

periodicamente para lá os seus professores e assistentes. O número de estudantes 

alemães a frequentarem os cursos de português aumentava de ano para ano, pelo que 

existia a hipótese de a língua portuguesa ganhar peso à custa do ensino do francês, que 

havia “perdido terreno” devido à antipatia face a França e por se tratar de uma língua 

“de utilidade cada vez mais reduzida como instrumento de trabalho e de penetração 
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comercial”, sendo substituída pelo ensino do espanhol e do português41. Em 1930, 

Quintanilha notava um interesse, cada vez mais intenso, pela cultura e, sobretudo, pelas 

línguas espanhola e portuguesa na Alemanha. Em sua opinião, a promoção do ensino da 

língua portuguesa naquele país tinha um duplo interesse: 

A Alemanha tem um duplo interesse em promover o estudo da língua portuguesa 

aqui. Interesse de ordem puramente material, por um lado, pois que o governo 

português é, com o espanhol, a chave da penetração comercial da América latina, 

que tanto preocupa hoje os mentores da política comercial alemã; e, por outro 

lado, de ordem científico, porquanto o português é um instrumento quase 

indispensável de cultura românica, quer pela riqueza da sua literatura, quer pela 

necessidade do seu conhecimento para os que se dedicam a estudos filológicos
42

.   

Perspicaz, o bolseiro sabia que esse interesse tinha uma motivação política e 

económica, que visava, em última instância, a América Latina. Lamentava ainda o facto 

de o governo português não aproveitar aquela oportunidade para aprofundar as relações 

culturais com aquele país, já que a existência de cadeiras de português nas universidades 

alemãs permitiria a expansão da língua e cultura portuguesas e a possibilidade de o país 

enviar, em condições favoráveis, “gente moça que queira e possa aproveitar a benéfica 

influência da cultura alemã”43. Ao contrário de Portugal, a Espanha soubera aproveitar-

se deste interesse, criando, em diversas universidades e escolas superiores ou técnicas, 

leitorados de espanhol. Por isso, a JEN deveria aproveitar “a maré” e evitar que a 

Espanha ocupasse o lugar de primazia, esmagando Portugal nesta luta entre os dois 

idiomas. Para além do país vizinho, o Brasil, que demonstrava um grande interesse em 

que o leitorado fosse ocupado pelos seus cidadãos, constituía outra ameaça à posição de 

Portugal, que arriscava perder para aquele país o lugar de leitor em Hamburgo, o que de 

facto aconteceu.  

Não eram só os diplomatas alemães a afirmar a importância de intensificar as 

relações culturais luso-alemãs. Os próprios bolseiros portugueses, como Aurélio 

Quintanilha, partilhavam também esta opinião, defendendo a criação de novos 

leitorados nas universidades alemãs e até nas escolas comerciais:  

isso representaria a possibilidade de mantermos aqui, com dispêndio 

insignificante, um número avultado de agentes de difusão da língua e da literatura 

portuguesa, e outras tantas janelas abertas sobre um país eminentemente culto, 
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organizado e com uma assombrosa produção bibliográfica em todos os ramos da 

atividade humana
44

.  

Quintanilha propunha, por isso, que fosse exercida influência junto do governo 

alemão e das universidades e escolas comerciais, por intermédio do Ministro de 

Portugal em Berlim ou, até, de uma pessoa enviada com esse propósito. Por outro lado, 

Portugal deveria oferecer bibliografia às bibliotecas das instituições onde existiam 

leitorados portugueses e facilitar a visita a Portugal de estudantes alemães que 

frequentassem cursos de língua e literatura portuguesa. Sugeria também que se 

regulamentasse o relacionamento através “de um convénio de intercâmbio de estudantes 

entre Portugal e a Alemanha”. 

Para que a ofensiva fosse bem aceite na Alemanha, preconizava o princípio da 

reciprocidade, através do “estabelecimento junto do maior número possível das nossas 

escolas superiores e secundárias, técnicas ou não, de cursos práticos de língua alemã, 

regidos por alemães que tenham interesse pelo estudo da língua ou da literatura 

portuguesa e aí queiram fazer um estágio de um a três anos”. Em sua opinião, o alemão 

era “um dos mais importantes instrumentos de cultura mental, possivelmente do mais 

necessário”. Lamentava, por isso, que os estudantes universitários e até quase todos os 

professores e assistentes não tivessem condições para aceder à “riquíssima bibliografia 

alemã”. Esta lacuna era da responsabilidade do Estado, das universidades e das 

instituições culturais que nada faziam para “tornar acessível o conhecimento desta 

língua àqueles que dela carecem para os seus estudos”. Por outro lado, o ensino do 

alemão nos liceus era insuficiente. Urgia, portanto, criar novos leitorados de alemão e 

assegurar que o governo alemão, paralelamente, criasse também leitorados de português 

na Alemanha. Sugeria por isso que, conforme previsto na legislação, as universidades 

portuguesas contratassem pessoal recorrendo a verbas resultantes de vagas existentes 

nos seus quadros. Esta medida, para além de não trazer encargos ao governo, permitiria 

“uma eficaz transfusão de sangue novo nos nossos debilitados organismos escolares”, 

uma questão que sempre preocupou Quintanilha e que lhe valeu uma dura reprimenda 

por parte da Universidade de Coimbra, que levaria, também, ao seu ulterior saneamento. 

Isto, a par do envio de bolseiros ao estrangeiro, permitiria introduzir em Portugal as 

“modernas técnicas de trabalho”, que não se aprendem através dos livros45.  
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A Alemanha era para Quintanilha um modelo que Portugal deveria seguir no que 

dizia respeito à Kulturpolitik. Embora não utilize o termo, que Quintanilha então 

desconhecia, a verdade é que aquilo que descreve é o trabalho cultural que a República 

de Weimar vinha a realizar desde o final da Grande Guerra. Como muito bem 

compreende, os alemães, para além de evidenciarem uma grande interesse pela língua 

portuguesa, desejavam difundir nos países da América Latina a sua cultura e os seus 

livros, substituindo a cultura e a influência hegemónica exercida até então pela França. 

Desejavam, por outro lado, utilizar a cultura como ponte para uma penetração comercial 

e política na América Latina46. Curiosamente, muitas das medidas sugeridas pelo 

bolseiro e leitor da JEN serão apresentadas pela Alemanha na proposta de Acordo 

Cultural que enviou ao governo português em 1937. Na qualidade de leitor, logo de 

intermediário cultural entre os dois países, procurou mesmo aproveitar todas as 

oportunidades para “estabelecer um intercâmbio cultural” entre Portugal e a Alemanha, 

levando a JEN a atrair para Portugal investigadores estrangeiros para realizarem “cursos 

de aperfeiçoamento com demonstrações e trabalhos práticos”47. Entre os cientistas 

propostos por Quintanilha estavam os nomes de Fritz von Wettstein48 e Alfred Kühn, 

que deveriam ir a Portugal realizar cursos de Botânica e Zoologia49. 

 

O REGRESSO A COIMBRA, A POSIÇÃO CRÍTICA FACE AO ESTADO 

NOVO E O SEU AFASTAMENTO 

A estadia na Alemanha permitiu que Quintanilha entrasse em contacto com “um 

número considerável de métodos técnicos” que em Portugal seria impossível aprender. 

Descobriu novas técnicas “em genética de basidiomicetes” e ampliou 

“extraordinariamente” os seus “horizontes científicos”50. Dedicou-se aos problemas da 

genética, tendo desenvolvido uma investigação científica sobre a hereditariedade do 

sexo no género Coprinus. Ao longo deste tempo, Quintanilha conheceu um campo de 
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investigação que desconhecia. Foram para o bolseiro os “mais proveitosos” para a sua 

“preparação profissional que os 14 anos que havia trabalhado sozinho em Portugal”. 

Como confidenciou mais tarde, no regresso a Coimbra adotou novas orientações nos 

cursos teóricos e nos trabalhos práticos desenvolvidos na universidade. 

No Verão de 1931 voltou para Portugal, onde aplicaria os ensinamentos colhidos. 

Montou um laboratório e uma biblioteca e lecionou as disciplinas de Botânica Médica e 

Morfologia dos Vegetais. A par da docência, continuou a investigação iniciada na 

Alemanha, que viria a dar origem ao trabalho Le problème de la sexualité Chez les 

Champignons, que foi “o primeiro trabalho original de genética” que surgiu em 

Portugal51. Foi na Alemanha que, em suma, começou a trabalhar em questões de 

genética ligadas ao sexo nesse género de cogumelos. Aí aprendeu novas técnicas, que 

lhe permitiram isolar as unidades de reprodução, aliando à genética os conhecimentos 

de citologia e fisiologia para compreender o processo de hereditariedade. Assimilou 

esses conhecimentos primeiro com Hans Kniep, no Instituto de Fisiologia Vegetal, e 

depois no KWI de Biologia. 

Os anos que esteve em Coimbra, como professor, marcaram profundamente o 

ensino universitário daquela cidade. Os seus discípulos recordavam o trabalho metódico 

e disciplinado que desenvolvia, corporizando o paradigma “germânico”52. As suas aulas 

eram “claríssimas e incisivas”, baseadas na investigação53. Abílio Fernandes realçava “a 

simplicidade, a quase familiaridade com que essas aulas eram dadas a maneira como 

acolhia os pedidos de esclarecimentos dos alunos e punha à sua disposição todos os 

livros de que necessitavam”54. Fora da universidade, jogava basquetebol com os alunos 

e confraternizava com eles nas excursões realizadas anualmente. Permitia que os alunos 

frequentassem os laboratórios e dava-lhes mesmo as chaves do gabinete. Tinha, por 

outro lado, uma visão mais abrangente da universidade na sociedade. Não fazia apenas 

investigação científica, procurava que a ciência fosse difundida entre toda a população 

(veja-se o caso da Universidade livre)55. 
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As suas ideias sobre o papel da universidade, que publicamente apresentou numa 

conferência no Salão do jornal O Século56, valeram-lhe uma dura recriminação por parte 

do Senado Universitário e estiveram por detrás do seu posterior saneamento. 

Comparando Portugal com outros países, nomeadamente com a Alemanha, o orador 

concluía que os métodos de seleção e de investimento adotados naquele país eram mais 

eficazes. Os docentes, escolhidos através de convite, eram remunerados de acordo com 

o número de alunos. Por outro lado, os que se dedicavam à investigação estavam 

libertos de tarefas burocráticas e do ensino, como acontecia nos inúmeros institutos da 

KWG, que Quintanilha tão bem conhecia, mas também nas instituições financiadas por 

meios privados, onde se apostava na cooperação internacional. Este panorama 

contrastava com o que se passava em Portugal, onde a indústria, por exemplo, não 

fomentava a investigação científica. O antigo bolseiro estava convicto que, para que 

qualquer reforma fosse bem-sucedida, era necessária a “infiltração de sangue novo”. Por 

fim, referiu-se ao importante papel da Junta de Educação Nacional, elogiando mesmo o 

então Ministro da Instrução, apesar de, como confessou sem pudor, não ter com ele 

“afinidades ou simpatias políticas”. Até o próprio Salazar mereceu um elogio de 

Quintanilha.  

No entanto, estas posições iam contra as opções que o regime português e os seus 

ideólogos tinham acerca do papel da universidade. Em 1933, Carneiro Pacheco, futuro 

Ministro da Educação, afirmara que o papel da universidade, “centro do mais alto saber 

e instrumento do Estado”, era “formar o escol espiritual da Nação”57. A introdução de 

elementos novos, em especial daqueles “estrangeirados” que se formavam no 

estrangeiro, também não agradava à universidade. Na sequência da conferência de 

Quintanilha, que depois O Século parcialmente transcreveu, o Senado Universitário 

aprovou uma moção a 3 de abril de 1933, assinada por Domingos Fezas Vital e por 

Mário de Figueiredo. De acordo com o Senado, Quintanilha procurara “apontar os 

vícios de que enferma” o ensino universitário, afirmando ainda que “a Universidade 

Portuguesa não desempenha o papel que lhe cabe”58. Aludiam nomeadamente a uma das 

afirmações que Quintanilha fizera, e que consideravam extremamente grave: “a 

                                                           
56

 “A Conferência do Prof. Aurélio Quintanilha no Salão do «Século»”, O Século, 26.03.1933, pp.1-2. 
57

 Antonio Carneiro Pacheco, “«A obra social de S. João Bosco». Discurso proferido na sessão solene de 

homenagem a S. João Bosco, na Sociedade de Geografia, em 20 de Junho de 1934”, in Portugal 

Renovado. Discursos, Lisboa, Tipografia da Casa Portuguesa, 1940, p. 48. 
58

 UCFCT Botânica, Fundo AQ - Pasta (27) UC.SEN.UNI.-1, “Moção Aprovada pelo Senado 

Universitário”, 03.04.1935. 

javascript:openLink('https://woc.uc.pt/botanica/genericpages/showgenericpage.do?idgenericpage=55')


337 
 

Universidade não produz porque o recrutamento dos elementos novos é feito pelos 

velhos, que selecionam, à sua imagem e semelhança, pessoas com a mesma mentalidade 

e que não sejam elementos perturbadores”. Ora, para o Senado, Quintanilha era “um 

exemplo vivo de que não é assim”. Pediam, por isso, que desse a conhecer ao Senado os 

“factos passados na Universidade de Coimbra em que se baseia a afirmação”, bem como 

“os casos que conhece de autênticos valores que hajam sido crucificados só por não 

terem a mesma mentalidade dos professores velhos e serem assim considerados 

elementos perturbadores”.  

A relação de Quintanilha com o novo regime era já bastante tensa. De Salazar, seu 

colega na Universidade de Coimbra, tinha uma péssima impressão, considerando-o “o 

tipo do padre católico apostólico romano fanático”59. Foram apresentados numa reunião 

de professores: 

Fui apresentado ao Salazar numa reunião de professores da Universidade de 

Coimbra. Estava num grupo, ele chegou, cumprimentou a todos e a mim não me 

falou. E um colega da Faculdade de Direito, que percebeu a coisa, perguntou-lhe: 

‘Não conhece o Prof. Quintanilha?’ Ele estendeu-me, então, dois dedos como com 

receio de se infetar por eu ser anarquista
60

. 

Quintanilha foi, depois, preso em Coimbra, sob a acusação de ter ido à Figueira da 

Foz aliciar militares para uma revolução, acusação que sempre negou. O passado 

anarco-sindicalista e a posição firme com que enfrentou os poderes instituídos da 

universidade levaram à sua aposentação compulsiva. O Decreto-lei n.º 25317 de 13 de 

Maio de 1935 explicava que a decisão se baseava no facto de aqueles indivíduos 

revelarem “espírito de oposição aos princípios fundamentais da Constituição Política”
61

. 

A sua carreira como professor foi, pois, interrompida no seu auge, quando estava a 

construir uma “escola” de investigação. Para um dos seus discípulos, a explicação para 

o afastamento de Quintanilha eram as seguintes: 

A conferência de «O Século», a antipatia que Salazar nutria por um colega que 

tinha a ousadia de jogar o futebol e o basquete com os estudantes e o desplante de 

atravessar as ruas de Coimbra em mangas de camisa nos dias de Verão, bem 

como, e principalmente, o receio que lhe inspirava a influência sobre os alunos do 
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intemerato democrata, foram sem dúvida as causas da aposentação compulsiva do 

professor de Botânica
62

. 

Quintanilha foi apanhado de surpresa por esta decisão. Estava nessa altura a 

terminar um trabalho para apresentar no Congresso de Genética, que teria lugar em 

Amesterdão, para o qual havia sido convidado. Afastado da universidade, continuava a 

precisar de um laboratório para o concluir. Pediu então ao diretor do Instituto Botânico, 

para continuar a trabalhar lá. Carrisso, temendo a recção de Tamagnini, Ministro da 

Instrução, pediu-lhe que falasse diretamente com o diretor da Faculdade:  

Olhe, se o Ministro da Educação, o Tamagnini, sabe que você continua a trabalhar 

no laboratório, atira para aí uma parelha de coices que vai tudo raso
63

. 

Anselmo Ferraz de Carvalho, por sua vez, aconselhou-o a escrever a Tamagnini 

para lhe pedir autorização. A resposta foi, como é óbvio, a esperada. O pedido foi 

indeferido. A justificar a decisão, dizia-se que “as razões que levaram ao afastamento 

deste funcionário não são de molde a permitir que continue a trabalhar em qualquer 

estabelecimento universitário”64. Quintanilha fora já ostracizado. Mesmo assim, 

participou no Congresso, em Amesterdão, onde apresentou uma comunicação sobre 

citologia e genética dos basidiomicetes: 

as intervenções que tive nas discussões, despertaram um grande interesse, 

aguçado ainda pela circunstância de eu ser um  perseguido político
65

.  

A comunicação valeu-lhe o prémio Emil Christian Hansen da Academia das 

Ciências da Dinamarca e uma bolsa do governo de Inglaterra, concedida a pedido dos 

delegados daquele país. Graças a ela, Quintanilha partiu em 1936 para Paris, onde vivia 

um dos seus irmãos, para trabalhar no Laboratoire de Bryptogamie du Muséum 

d’Histoire Naturelle. Não perdeu, no entanto, o contacto com o Instituto Botânico de 

Coimbra e continuou a colaborar no Boletim da Sociedade Broteriana. Mais tarde, 

Salazar viria a aceitar que fosse para Moçambique dirigir, em 1943, o Centro de 

Investigação Científica Algodoeira66. Ironia do destino, Quintanilha, cujos trabalhos 

sobre genética de fungos foram interrompidos por motivações de natureza política em 

1935, foi chamado a participar no esforço de colonização que o Estado Novo estava a 
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conduzir nas colónias, e para o qual não se coibiu de mobilizar a investigação 

científica67, nem mesmo a desenvolvida por aqueles que haviam revelado “espírito de 

oposição aos princípios fundamentais” da Constituição de 33. No entanto, a oposição 

política de cientistas e académicos face ao Estado Novo haveria de conduzir a uma nova 

vaga de afastamentos, em 1947
68

. Dois anos antes, o Subsecretário de Estado das 

Corporações fazia questão de lembrar que entre esses opositores haviam estado antigos 

bolseiros do IAC: 

A prova está ainda em que figuram nessa oposição antigos bolseiros do Instituto 

para a Alta Cultura a quem se proporcionaram extraordinárias facilidades para 

aperfeiçoamento da sua preparação científica. Apesar destas circunstâncias não 

surgiram os trabalhos de valor positivo que impusessem os seus autores. Não estou 

engando que haja valores intelectuais na oposição- estou afirmando que não 

realizaram trabalho útil. Ou porque não quisessem ou souberam produzir ou 

porque cometeram o crime de reservar para os seus partidos o que de direito 

pertencia à Nação. Seja como for, não exibem títulos à confiança do povo 

português – ou porque os não possuem, ou porque os sonegaram
69

. 
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4.1.2. A “ESCOLA” DE QUINTANILHA 

A importância de Quintanilha não se esgota, no entanto, na sua figura. Este 

bolseiro e leitor, professor na Universidade de Coimbra, criou uma escola de 

investigação, deixando discípulos que deram continuidade aos seus ensinamentos. 

 

ABÍLIO FERNANDES 

Abílio Fernandes foi o primeiro discípulo que Quintanilha deixou e que quis 

enviar, inclusivamente, para a Alemanha. Em carta a Celestino da Costa, a quem 

remeteu um relatório sobre a atividade científica do Instituto Botânico, dizia que 

convinha atribuir uma bolsa a Abílio Fernandes para que passasse um ano em Inglaterra 

e um ano na Alemanha70. Fernandes fora seu aluno nas cadeiras de Morfologia e 

Fisiologia Vegetal e, graças à influência de Quintanilha, começou a trabalhar em 

problemas de citologia, debruçando-se sobre os cruzamentos entre Nacissus. Depois de 

terminar a licenciatura, foi contratado como assistente.  

Abílio Fernandes introduziu o estudo dos cromossomas em Portugal, publicando, 

no Boletim da Sociedade Broteriana de 1929-1930, o trabalho “Études Sur Les 

Chromosomes”71 e, no ano seguinte, a sua tese de doutoramento intitulada Estudo dos 

cromossomas das Liliaceae e Amaralidaceae. Ainda que a citologia tenha sido o seu 

primeiro objeto de estudo, desta temática até à investigação do cromossoma foi um 

passo, pelo que os seus trabalhos foram “os primeiros publicados em Portugal em que 

os cromossomas são considerados como os portadores dos caracteres hereditários”. E, 

por isso, marcaram “o início de um novo ramo da ciência”, a “citogenética”72. A “escola 

de Coimbra”, ou melhor, a sua escola, era assim “o primeiro centro de estudos de 

citogenética criado em Portugal”73. No entanto, Fernandes “nunca teve o ensejo de ir 

aprender essas técnicas [para o estudo dos cromossomas] em qualquer centro 

especializado do estrangeiro”74. Ou melhor, teve-o, já que se candidatou a uma bolsa da 
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JEN para estagiar em Londres e Berlim, que lhe foi concedida, mas acabou por 

desistir75. O mesmo não aconteceu com Flávio Resende, que se doutorou na Alemanha. 

 

FLÁVIO RESENDE 

Flávio Resende estudou na Universidade do Porto, onde concluiu o curso de 

Ciências Histórico-Naturais, em 1928. Como queria seguir a carreira de professor liceal, 

decidiu frequentar a Escola Normal Superior de Coimbra (1928-1930), ao mesmo 

tempo que exercia o cargo de professor no Liceu José Falcão. Sendo amigo de Abílio 

Fernandes, frequentou o laboratório do Instituto Botânico, onde viria a conhecer Aurélio 

Quintanilha. Depois de obter aprovação no exame de Estado para o Magistério 

Secundário, em 1931, tornou-se professor agregado de um liceu no Porto e, 

posteriormente, professor efetivo do liceu da Guarda. A experiência vivida no Instituto 

Botânico ter-lhe-á aguçado o interesse pela investigação. No Porto, onde terminara a 

licenciatura, o ensino era demasiado teórico, situação que contrastava com a dinâmica 

impulsionada por Quintanilha em Coimbra. Sentindo que os seus conhecimentos sobre 

ciências naturais eram meramente teóricos e que, para além do que lia nos livros, nada 

tinha a oferecer aos seus alunos, em Maio de 1932 solicitou à JEN uma bolsa para 

realizar um estágio no Instituto Botânico da Universidade de Coimbra, com o seguinte 

argumento:  

desejando aperfeiçoar-se na execução de trabalhos práticos de Botânica a fim de 

se integrar nos métodos modernos de técnica  e de investigações desta ciência 

para melhor poder exercer as suas funções docentes de harmonia com a índole 

atual do ensino das ciências naturais nos cursos complementares dos liceus e para 

estudar a melhor maneira de proceder à instalação do gabinete de ciências 

naturais no moderno edifício deste liceu
76

.  

A bolsa, que acabou por ser concedida, permitiu que realizasse um estágio no 

Instituto Botânico da Universidade de Coimbra, durante o ano letivo de 1932-33. 

Graças a Quintanilha, interessou-se também por questões de citogenética. E, se o seu 

desejo era regressar ao liceu e à rotina de professor, a verdade é que não mais 

abandonaria a investigação.  

Entretanto, Quintanilha recebera a oferta de uma bolsa da Fundação Humboldt, 

para um português que desejasse especializar-se na Alemanha. Vendo em Resende as 
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qualidades necessárias a um bom investigador, propôs-lhe que se candidatasse, de forma 

a poder realizar um estágio naquele país. De acordo com o parecer do então catedrático 

e diretor do Laboratório do Instituto Botânico, o bolseiro revelara sempre “grandes 

aptidões para o trabalho laboratorial e entusiasmo pelos problemas de investigação 

científica”77. Considerava, por outro lado, de “maior interesse a aprendizagem das 

modernas técnicas de trabalho e investigação em biologia, pondo-se a par da 

bibliografia atual nos capítulos que mais diretamente prenderam a sua atenção”.  

Resende candidatou-se, contando com o apoio de Quintanilha e a anuência da 

própria Junta de Educação Nacional78, com o propósito de estagiar no 

Pflanzenphysiologisches Institut, onde o seu mestre estivera alguns anos antes. No 

entanto, o instituto era então dirigido - desde a morte de Kniep - por outro investigador, 

que seguia uma linha de rumo diferente. Estava, como Resende recordou mais tarde, 

“sob a ditadura de K.[urt] Noack”. Decidiu, por isso, mudar de instituição, conseguindo 

um lugar junto de Emil Heitz, cujos trabalhos de citologia vegetal, em especial sobre a 

Drosophila, foram marcantes para a investigação no domínio da genética. Heitz era na 

altura um jovem “no auge da sua criatividade científica”79 e trabalhava, desde 1928, o 

comportamento das áreas densamente coradas (heterocromatina) no processo de divisão 

da célula (mitose) em várias plantas e em alguns animais80. Pouco tempo antes havia 

descoberto, com Hans Bauer, cromossomas gigantes na Díptera, uma ordem de insetos à 

qual pertencem, por exemplo, as moscas. Em 1931 conseguira determinar o papel do 

nucleoli em relação aos cromossomas, descoberta que viria a descrever em 1935, na 

revista da Sociedade de Botânica Alemã81. O estudo da origem dos nucléolos, os 

grânulos do núcleo das células, em certos cromossomas, designados por Heitz de SAT-

chromossomes, foi feito em 12 géneros de Vicia, uma ordem botânica à qual pertencem, 

por exemplo, as favas82. Vicia e Aloe foram, na verdade, os principais géneros botânicos 

com os quais realizou experiências sobre a ação da temperatura nos seus cromossomas, 
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e que lhe permitiu concluir que as temperaturas extremas provocavam um efeito de 

contração nos cromossomas. 

Era esta a principal área de investigação conduzida por Heitz quando, em Maio de 

1934, Flávio Resende se mudou para Hamburgo. Até à mudança para o Norte da 

Alemanha, Resende continuou em Berlim a aprofundar os seus conhecimentos de 

alemão. Este período tê-lo-á ajudado a compreender melhor o contexto científico e o 

meio académico alemão, profundamente abalado pela instauração do regime nacional-

socialista. Para poder continuar na Alemanha, solicitou à JEN uma bolsa de estudo no 

estrangeiro, visto que o subsídio da Fundação Alexander von Humboldt tinha apenas a 

duração de um ano.  

Já em Hamburgo, e por proposta de Heitz, Resende começou a estudar a relação 

entre cromossomas-nucléolos, num grande número de espécies, de forma a verificar se a 

condensação-SAT era uma função geral na célula normal ou um fenómeno ocasional. 

Este foi, aliás, o tema da sua tese. A relação entre o nucléolo e o cromossoma, assim 

como o problema da heterocromatina - conceito que Heitz introduziu - foram, por 

influência do alemão, os seus principais temas de investigação enquanto bolseiro. 

Em Maio de 1935, Resende pediu à Junta a prorrogação da bolsa83, com base no 

parecer do seu orientador, que garantia que o bolseiro conseguiria terminar o 

doutoramento. O bolseiro português continuava as suas investigações citológicas com 

sucesso. Assim o asseverara Heitz, num parecer remetido à JEN. Por outro lado, a 

Fundação Alexander von Humboldt concedeu-lhe um novo subsídio para o período 

compreendido entre Novembro de 1935 e Julho de 1936, o que também provava o seu 

empenho84 e era, para a própria Junta, uma “prova de interesse da gloriosa instituição 

alemã pelos nossos bolseiros e pela aproximação cultural entre os nossos dois países”85.  

Em suma, graças à JEN/IAC e à Fundação Humboldt, Flávio Resende esteve na 

Alemanha entre 1934 e 1937, onde se dedicou à investigação na área da citologia e 

genética nas plantas, tendo concluído, em Fevereiro de 1937, o seu doutoramento na 

Universidade de Hamburgo86, com uma dissertação intitulada “Die Ubiquität der SAT-

Chromosomen bei den Blütenpflanzen” [“Sobre a ubiquidade dos SAT-Cromossomas 

nas Phanerogamicas”]. No certificado, cuja cópia se encontra no arquivo do Instituto 
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Camões, com uma cruz suástica aposta, a Faculdade de Ciências Naturais, pela mão do 

decano Berthold Klatt, reconhecia a Flávio Resende o grau de Doutor em Ciências 

Naturais. Na Alemanha, Resende conseguiu publicar os resumos das suas investigações 

em revistas importantes, como a Planta, a Berichte der Deutschen Botanischen 

Gesellschaft, Berichte über die Wissenschaftliche Biologie, Gartenbauwissenschaft, 

Botanische Centralblatt, Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Foi, para além disso, sócio da 

Sociedade Alemã de Botânica (Deutsche Botanische Gesellschaft) desde 1935. 

Apesar de Flávio Resende ter solicitado, novamente, a prorrogação da bolsa, o 

IAC, por falta de verba, respondeu negativamente ao seu pedido, bem como ao de 

Delfim Santos e de António Lima Faleiro87. Perante a recusa, o bolseiro voltou a 

escrever ao IAC, pedindo o “prolongamento da minha estada aqui sem encargos para a 

fazenda pública além do meu ordenado de professor efetivo do liceu”88, e foi equiparado 

a bolseiro89. O grau de Doutor obtido na Universidade de Hamburgo foi reconhecido 

pelo Conselho Permanente de Ação Educativa em 1938. Nesse ano regressou a 

Portugal, onde continuou a investigação na Estação Agronómica Nacional, dirigida por 

António de Sousa Câmara e no final do Verão voltou a Hamburgo, para concluir um 

trabalho baseado no material recolhido no Jardim Botânico de Berlim, também na 

qualidade de equiparado a bolseiro. No final desse ano, pediu ao IAC o prolongamento 

da equiparação de forma a poder “continuar no KWI für Biologie de Berlim e no Institut 

für Allgemeine Botanik de Hamburgo”90.  

Nestas instituições, Resende desenvolveu estudos cariológicos91 nas aloinae, dado 

o interesse citológico da espécie, uma vez que o seu cruzamento era muito fácil, mesmo 

entre espécies de géneros diferentes e, por outro lado, encontrava-se facilmente em 

Portugal, como se fosse uma espécie espontânea. Resende submeteu-as a temperaturas 

extremas e a radiações, técnica que aprendera com Heitz em Hamburgo, para concluir 

que este fenómeno provocava um efeito de contração nos cromossomas92. 

Em Agosto de 1939 abandonou, definitivamente, o Institut für Allgemeine Botanik 

(Instituto de Botânica) de Hamburgo, a fim de continuar a investigação em Copenhaga, 
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depois em Lund e, mais tarde, em Berlim, no KWI für Biologie, junto de Wettstein. Não 

tendo conseguido obter o visto em Copenhaga, desistiu do estágio em Lund e regressou 

à Alemanha93. Entre 1938 e 1941 permaneceu no KWI, que considerava um “dos 

institutos de biologia mais bem apetrechados do mundo”94, aí contactando com 

inúmeros cientistas.  

No Outono de 1941, Resende decidiu regressar a Portugal, provavelmente devido 

às duras condições que a Alemanha atravessava95. Não nos esqueçamos que, nesta 

altura, o Reich travava já uma guerra total, que se estendera à URSS. Dizia José 

Contreiras, seu amigo e especialista em fisiologia vegetal, que fora “no vespeiro 

científico e tecnológico da Alemanha, um pouco antes que os excessos do nazismo 

afetassem a sua irradiação e posição preponderante em vários domínios, que Flávio 

Resende tomou consciência do fenómeno da criação científica”96. Ora, na realidade, 

Resende esteve na Alemanha exatamente no período em que o regime nacional-

socialista esteve no poder. Aí teve a oportunidade de acompanhar a evolução política 

que aquele país atravessou e que se repercutiu em todos os domínios, incluindo na 

academia e na ciência. 

O Instituto para a Alta Cultura, que procurava aproveitar os seus bolseiros para 

promover o desenvolvimento da ciência e das universidades em Portugal, não queria 

que ele voltasse para o lugar de professor de liceu. A direção do IAC escreveu então às 

faculdades de ciências das Universidades de Coimbra e do Porto, pondo em prática a 

diretiva que determinava a responsabilidade daquela instituição em encaminhar os 

antigos bolseiros para ocuparem cargos nos quais pudessem pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos no estrangeiro, como docente ou investigador. Apesar de ser 

professor liceal, queriam evitar “o seu regresso ao magistério liceal, onde as suas 

qualidades e competência não podem ser devidamente aproveitadas”97. Em Coimbra, as 

diligências do IAC foram infrutíferas. Conseguiram apenas que Pires de Lima o 

acolhesse no Instituto Botânico Dr. Gonçalo Sampaio, que então dirigia. A 

Universidade, em especial a de Coimbra, sempre demonstrara, na verdade, forte 

renitência em aceitar a “infiltração de sangue novo” - como Quintanilha tão bem notou 

na conferência que proferiu em 1933 -, fechando-se em casta e recusava introduzir nas 
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suas fileiras estes bolseiros que estagiaram no estrangeiro. Resende, no entanto, não 

desistiu. Em 1942 concorreu ao lugar de professor extraordinário do 2.º grupo da secção 

de Ciências Naturais, e foi aprovado. Em 1943 era já professor catedrático de Botânica 

da Faculdade de Ciências de Lisboa e no ano seguinte assumiu o lugar de Diretor do 

Museu, Laboratório e Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa.  

À semelhança de outros académicos, como Francisco Pulido Valente ou Celestino 

da Costa, Flávio Resende foi afastado do cargo por deliberação do Conselho de 

Ministros de 18 de Julho de 1947. Apresentou, no entanto, recurso e foi reintegrado 

pouco depois, retomando a investigação sobre questões fisiológicas, ocupando-se ainda 

da cariologia e da criação das revistas Portugaliae Acta Biologica e Artigo de 

Divulgação. Da Alemanha trouxe, no entanto, importantes e inovadores conhecimentos 

no domínio da citologia vegetal, que assimilou junto de Emil Heitz. Foi o caso, por 

exemplo, do estudo comportamento das células no processo de divisão ou dos 

cromossomas SAT e da heterocromatina, conceito que Heitz introduzira e que Resende 

trabalhou na tese de doutoramento. Em 1948 apresentou uma comunicação ao VII 

Congresso Internacional de Genética. Continuou muito ligado ao meio académico 

alemão, tendo participado, em 1951, na reunião anual da Sociedade Alemã de Biologia 

(Deutsche Botanische Gesellschaft). Em 1953 voltou a solicitar uma nova bolsa ao IAC 

para realizar um estágio na Alemanha, que foi concedida e que lhe permitiu trabalhar 

durante um ano no Max-Planck-Institut für Biologie98, em Tübingen, cujo diretor, Georg 

Melchers, era seu amigo. Em Junho 1957 participou uma vez mais na reunião anual da 

Sociedade Alemã de Botânica, à qual apresentou duas comunicações. Em 1958, a 

convite do Institut für Experimentell Krebsforschung, fez várias palestras e a convite de 

Melchers voltou ao Max-Planck-Institut für Biologie de Tübingen. Em 1961 foi 

convidado a realizar um curso nas universidades de Rostock e Greifswald e, em 1962, 

foi responsável por um curso de fisiologia da floração na Universidade de Hamburgo, 

que decorreu no semestre de Verão. Em 1963 esteve novamente ao Max-Planck-Institut 

für Biologie, onde realizou um estágio durante as férias. A ligação de Resende à ciência 

desenvolvida na Alemanha continuou mesmo depois de regressar a Portugal e, portanto, 

sobreviveu à extinção do KWI für Biologie e à sua substituição pelo Max-Planck. 
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ALBERTO XAVIER DA CUNHA MARQUES  

Foi também por sugestão de Aurélio Quintanilha que Alberto Xavier da Cunha 

Marques, assistente do departamento de Zoologia da Faculdade de Ciências de Lisboa, 

rumou à Alemanha nos anos 3099. O candidato solicitou uma bolsa à JEN, a iniciar em 

Janeiro de 1931. Licenciado em Ciências Histórico-Naturais, pretendia “continuar os 

seus estudos de Zoologia com o Prof. Goldschmidt no Kaiser Wilhelm Institut für 

Biologie em Berlim-Dahlem”, durante dois anos100.  

Graças à intervenção de Quintanilha conseguiu um lugar naquela instituição. No 

entanto, Max Hartmann aconselhou-o a realizar um estágio num instituto universitário 

de zoologia. O diretor do KWI für Biologie considerava que o curso que o bolseiro 

concluíra em Portugal tinha um carácter essencialmente teórico e uma fraca componente 

prática. O português precisava, para levar a bom porto a investigação que pretendia 

realizar, completar a sua formação no domínio da Zoologia. Hartmann sugeriu-lhe 

assim que fosse para Göttingen, onde poderia trabalhar sob a orientação de Alfred 

Kühn.  

Durante este primeiro semestre de preparação, Marques esteve no Zoologisches 

Institut de Berlim (Instituto Zoológico), sob a direção de Richard Hesse. 

Simultaneamente, aprofundou os seus conhecimentos de língua alemã, que não 

dominava, e teve ainda a oportunidade de aceder à imensa biblioteca daquele instituto, 

onde pôde, certamente, ler livros e artigos que, em Portugal, não estavam acessíveis. O 

bolseiro português visitou Kühn em Julho, que o recebeu e lhe mostrou as instalações 

do seu instituto101. Naquele momento, entre doutorandos e investigadores já doutorados, 

o instituto era formado por 40 pessoas. As suas instalações, remodeladas e ampliadas, 

eram “excelentes”. Sobre os trabalhos realizados no seminário, o bolseiro salientava as 

conferências proferidas por alemães e estrangeiros. 
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Alfred Kühn era, sem dúvida, um dos mais importantes zoólogos na Alemanha. 

Estudara Zoologia e Fisiologia na Universidade de Freiburg com August Weismann e 

Johannes von Kries. Depois de uma curta estadia na Estação Zoológica de Nápoles, 

voltou para a Alemanha para ser assistente de Weismann, em 1908. Pôde participar nas 

investigações conduzidas por Weismann sobre a transformação provocada pela 

temperatura nos padrões das asas das borboletas, que muito iriam influenciar os seus 

futuros trabalhos. Depois da guerra, passou dois anos em Berlim, onde desenvolveu 

estudos morfológicos e fisiológicos sobre a divisão celular102, publicando as suas 

primeiras monografias103. Em 1920 foi substituir Ernst Ehlers no Instituto Zoológico da 

Universidade de Göttingen, onde começou a trabalhar sobre fisiologia comparada da 

orientação especial e a cor da visão dos animais104. A partir de 1925 colaborou ainda 

com Fritz von Wettstein e, em 1922, escreveu uma introdução à Zoologia que, durante 

décadas, será um importante manual da disciplina105. 

Durante a República de Weimar ensinou zoologia e genética na Universidade de 

Göttingen, onde dirigia ainda o Instituto Zoológico. O seu principal objeto de estudo era 

a Ephestia kühniella106, em relação à qual estudava a formação de padrões e os efeitos 

dos genes. A agenda de Kühn mudou com a influência dos trabalhos de genética de 

Goldschmidt sobre a coloração das asas da mariposa-cigana, que aliava  a análise da 

variação genética com a compreensão dos fenómenos fisiológicos107. A “escola” de 

genética de Kühn, que estudava a coloração dos olhos da mosca, associando a genética, 

a embriologia, a fisiologia e a bioquímica, era reconhecida internacionalmente como um 

das melhores, como chegou a afirmar um dos funcionários da Fundação Rockfeller, 

Wilbur Earle Tisdale108. Kühn, assim como Goldschmidt, estiveram em Portugal onde 

participaram no 12.º Congresso Internacional de Zoologia que teve lugar em Lisboa, 

entre 15 e 21 de Setembro de 1935. Neste congresso participaram, na verdade, vários 

alemães e os trabalhos foram inaugurados por Eusébio Tamagnini.  
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No final de Agosto de 1931, Resende seguiu o conselho de Hartmann e de 

Quintanilha, que meses antes visitara o instituto, e mudou-se para Göttingen. Kühn era 

um cientista internacionalmente conhecido pelos seus trabalhos sobre genética e 

fisiologia, o que explica que fosse um dos professores alemães que Quintanilha 

pretendia que viesse a Portugal109. O alemão tinha a capacidade de atrair a essa 

instituição inúmeros estudantes de todo o país e, até, do estrangeiro, construindo uma 

rede de influência na área da Zoologia. 

Foi, portanto, Kühn que introduziu o bolseiro português no estudo de “um 

problema heredo-fisiológico-evolutivo”: 

Tem-se conseguido provocar certas modificações dos fatores hereditários por meio 

de aplicações com raios X. O Sr. Cunha está estudando num exemplar sujeito há 

anos a este tratamento no meu Instituto o desenvolvimento dos órgãos sexuais 

tanto masculinos, como femininos, investigando qual é a fase evolutiva em que as 

células desses órgãos manifestam maior sensibilidade para os raios x e quais são 

as modificações que tal aplicação produz nas células
110

. 

Kühn propôs-lhe que realizasse um trabalho sobre a “embriologia das glândulas 

sexuais” da Ephestia Kühneliana e que encetasse uma “tentativa de produção de 

mutações pelos raios x, pelo tratamento das glândulas sexuais nos diferentes estados do 

desenvolvimento”, uma vez que, em sua opinião, o problema das mutações era “um dos 

problemas mais palpitantes da Biologia experimental”111. 

Este trabalho levou o bolseiro português a concluir que a ação dos genes na 

Ephestia kühniella determinava a cor das larvas, a cor dos olhos e a pigmentação. Se 

numa “raça selvagem” as larvas tinham uma cor rósea, em adulto aquele inseto 

apresentava “olhos pretos e testículos fortemente pigmentados”. Já numa “raça obtida 

por mutação espontânea” a cor das larvas era, branca-amarelada e, em adulto, os insetos 

tinham olhos vermelhos e os testículos não eram pigmentados, ou eram-no fracamente. 

Concluiu, assim, que “os caracteres da raça mutante” eram “excessivos” relativamente 

aos de “raça normal, selvagem”112. Em Göttingen, frequentou ainda o curso de 

Hereditariedade e Fisiologia do Desenvolvimento, lecionado por Kühn, de Zoologia 

Especial, lecionado por Heuke e Kröning e de Geografia Zoológica. 
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Marques manteve a relação com Kühn mesmo depois de o bolseiro regressar a 

Coimbra, em Outubro de 1933. Alguns anos mais tarde traduziria mesmo para 

português, com Francisco Ferrand Pimentel, o manual de zoologia que Kühn publicara 

em 1922113. Os trabalhos de genética e citologia que realizou na Alemanha não puderam 

ser continuados em Coimbra devido à falta de condições no Laboratório de Zoologia da 

Universidade de Coimbra, para a qual foi nomeado assistente, no final de 1933. 

Doutorou-se em 1935, com uma dissertação, baseada nas investigações desenvolvidas 

na Alemanha, sobre a ação de um gene pleiotrópico na Ephestia kuehniella114 e em 1942 

voltou a publicar um novo trabalho sobre esta espécie de traças115, que era, de facto, um 

objetos preferidos pelos investigadores para realizarem estudos de genética e a 

fisiologia do desenvolvimento.  
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JOSÉ ANTUNES SERRA 

Outro discípulo de Quintanilha foi José Antunes Serra116, que começara por cursar 

Medicina, onde aquele era responsável por um curso geral de Biologia para médicos, no 

qual dava especial destaque às questões de citologia e de genética117. Foi durante essas 

aulas que se conheceram. Quintanilha convidou então o seu jovem aluno a deixar 

Medicina e a mudar-se para Biologia, desafio esse que Serra abraçou. O primeiro 

contacto com a genética aconteceu, portanto, pela mão de Quintanilha, quando Serra 

ainda frequentava o curso de Medicina e foi aprofundado, depois, em Biologia. 

Quando terminou a licenciatura, recebeu convites de vários departamentos. Nessa 

altura, Quintanilha havia sido afastado por questões políticas e José Antunes Serra 

acabou por aceitar o convite para ingressar no Departamento de Zoologia e 

Antropologia, onde havia uma vaga de professor catedrático e uma de primeiro 

assistente118. Escolheu, então, Eusébio Tamagnini como seu orientador. Em 1938 

começou a publicar trabalhos de antropologia e, em 1949, surgiu o “primeiro tratado de 

genética em língua portuguesa”119. O caso de Serra tem especial interesse por se 

cruzarem no seu percurso a influência da ciência desenvolvida na Alemanha por meio 

de dois intermediários, primeiro Quintanilha, depois Tamagnini.  

A ligação de Tamagnini à Alemanha é um caso paradigmático. Apesar de não ter 

sido bolseiro, nem ter estudado na Alemanha, foi um profundo conhecedor da ciência 

“alemã”, provando que os “espaços transnacionais” não são apenas físicos, podendo ser 

também mentais120. Manteve uma relação muito próxima com aquele país, chegando 

mesmo a ser nomeado membro correspondente da KWG por Eugen Fischer, com o qual 

se encontrou pessoalmente num congresso em Copenhaga, em 1938, altura em que 

esteve também em Berlim121. Nos documentos do Auswärtiges Amt é descrito como um 
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católico conservador, amigo dos alemães, que chegaram a colocar a hipótese de o 

convidar para o Reichsparteitag122. Fora um dos fundadores do Nacional-Sindicalismo 

em Coimbra, mas que rapidamente rompera com Rolão Preto, o líder do movimento, 

para se integrar no Estado Novo, tendo sido “recompensado” com o cargo de Ministro 

da Instrução, que ocupou entre 23 de Outubro de 1934 a 18 de Janeiro de 1936123. 

Curiosamente, pouco depois de assumir o cargo, a diplomacia alemã em Lisboa, que se 

regozijou com a nomeação de alguém próximo da Alemanha, temia que, devido aos 

conflitos pessoais com o Ministro da Instrução anterior, pudesse inverter as linhas de 

orientação por ele seguidas, já que muitos opositores profetizavam uma curta 

permanência no ministério124. 

Foi com Quintanilha e com Tamagnini que Serra despertou para as questões da 

genética, que haveriam de marcar o seu percurso académico durante muito tempo. 

Como o próprio Serra afirmou no seu currículo, dedicou-se à antropologia “de carácter 

racial-comparativo”, utilizando métodos estatísticos. Não se tratava, portanto, de nada 

de novo. Os estudos realizados continuavam a recorrer a métodos estatísticos e a 

descrever a morfologia. Este foi o caso do trabalho de pelvimetria, dado à estampa em 

1938, que desenvolveu sobre a cavidade óssea da bacia dos portugueses, tema sugerido 

por Tamagnini. A osteometria era, como se sabe, uma questão sobre a qual o catedrático 

de Coimbra já se debruçara125. Serra assume claramente que aquele trabalho tinha 

objetivos anatómicos e raciais. Para o levar a bom porto, recorreu à coleção de 

esqueletos do Museu e Laboratório de Antropologia, utilizando os convencionais 

métodos da antropometria, ou seja, o método da medição e o cálculo de índices. Foi, no 

entanto, um pouco mais longe, efetuando comparações de medidas e índices numa 

perpetiva racial. Para tal, utilizou, entre outros, os dados compilados no livro Grundriss 

der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene (Teoria da Hereditariedade 
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Humana e Higiene Racial), de Erwin Bauer, Eugen Fischer e Fritz Lenz126. Assim, 

depois da primeira fase de recolha de dados e cálculo de índices, procedeu à sua 

comparação com outros povos. O objetivo era, obviamente, encontrar diferenças raciais 

através da análise dos dados. Por meio desta comparação esforçou-se por provar que, 

pelo valor da largura da bacia (pelve), os portugueses se situavam entre o padrão 

calculado para os Europeus e que se afastavam do valor dos “negros”, “malaios” ou 

“australianos”127, levando-o a concluir que “os portugueses em todas as medidas e 

índices estão próximos das restantes séries de Europeus e, pelo contrário, diferem, em 

vários diâmetros, das raças negras ou monglóides”128. Afirmava mesmo que a população 

portuguesa era homogénea, embora detetasse alguns cruzamentos. Note-se, contudo, 

que esta miscigenação que Serra apontou existia apenas com o que designa de “raça 

mediterrânica”, predominante, e as “raças nórdicas”129, recorrendo a nomenclatura 

utilizada por Fischer. 

O problema racial estava inscrito na agenda científica na Europa e nos EUA, e o 

pequeno meio académico português não ficou imune a esta evolução. Eusébio 

Tamagnini foi um dos mais convictos defensores. Em congressos ou em revistas 

esforçou-se por provar que os investigadores estrangeiros que afirmavam que os 

portugueses se inseriam fora das “raças brancas”, considerando-os “mestiços 

negroides”, estavam errados. Tamagnini veio em várias ocasiões em defesa dos “altos 

interesses morais e políticos da Nação Portuguesa”, para provar que tais afirmações 

eram falsas e não tinham base científica130.  

Ao longo da década de 1930 e 1940, a antropologia desenvolvida em Coimbra 

começou a acompanhar este rumo. Se antes era praticada, sobretudo, por médicos, 

foram surgindo investigadores formados nas ciências naturais. De uma fase em que se 

limitava a descrever a morfologia e a medir ossos, evoluiu-se para a comparação de 

dados de várias populações a par do estudo da “hereditariedade dos caracteres 

humanos”131. Em Coimbra estava mesmo a ser organizado um ficheiro das famílias que 
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viviam no concelho e foi criada uma Sociedade de Estudos Eugénicos132. A 

hereditariedade era um dos temas “quentes” da agenda científica europeia e 

entusiasmou, também, Tamagnini, que considerava que estas questões ajudariam a 

compreender melhor o homem133. Em sua opinião, os conhecimentos de antropologia 

em Portugal eram, então, muito limitados, sobretudo se comparados a outros países. 

Essa transformação foi acompanhada por Tamagnini, pelo menos de forma indireta, já 

que a biblioteca do Instituto recebia 114 revistas de antropologia e biologia134. Ela 

incluía, por exemplo, o “estudo dos movimentos populacionais e da Eugenética” que 

estavam a avançar e que eram “outro aspeto das Ciências Antropológicas muito 

interessante”, por serem “aplicações práticas de muito valor e de incontestável 

atualidade”, que seriam “a base das reformas sociais indispensáveis à melhor vida”. 

Apesar do interesse que este tipo de investigação parecia despertar, e de Serra e 

Tamagnini defenderem “um alargamento das possibilidades da Antropologia”135, o 

Instituto de Antropologia evidenciava algumas dificuldades em acompanhar a mudança: 

estes estudos devem necessariamente ser tratados com toda a objetividade e 

requerem possibilidades no que respeita a pessoal e organização que hoje se não 

possuem senão em grau limitado, de maneira que alguns destes trabalhos em que 

está interessado o Instituto de Antropologia de Coimbra, só muito lentamente 

poderão ser efetuados
136

.  

Alguns académicos portugueses mantinham mesmo contacto com cientistas 

alemães que desenvolviam investigação neste domínio137. Esta aproximação deu-se, no 
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entanto, ainda durante a República de Weimar, tendo-se prolongado, depois, durante o 

regime nazi. Em 1929, Erwin Bauer estivera em Coimbra, onde proferiu uma 

conferência sobre “O Problema da Evolução visto à luz das Novas Investigações”138 e 

estabeleceu contacto com alguns professores daquela universidade, nomeadamente com 

Eusébio Tamagnini e José Antunes Serra. A Universidade de Coimbra manteve também 

contacto com Eugen Fischer e, por ocasião da comemoração do Centenário, distinguiu-o 

com o doutoramento honoris causa. Tamagnini conhecia muito bem os trabalhos de 

Fischer, Lenz, Bauer ou Verschuer e considerava que o livro Rehobother Bastards de 

Fischer era um “notável tratado sobre hereditariedade”139. 

Logo em 1935, no discurso de abertura do 12.º Congresso Internacional de 

Zoologia, Tamagnini, então Ministro da Instrução não se coibiu de, perante os 

congressistas, o Presidente da República e diversos diplomatas, fazer uma apologia do 

ensino da biologia pelo papel que poderia desempenhar no domínio político. O Ministro 

português começava por se regozijar com o entusiasmo dos sábios ali reunidos, 

“naquela hora, plena de apreensões e incertezas perante o destino dos povos e das 

nações, nesta luta cada vez mais acirrada entre os defensores da tocha da civilização 

ocidental e os audaciosos corifeus do internacionalismo dissolvente”. No final, 

Tamagnini defendeu a não existência de objeções, do ponto de vista científico, quanto 

às medidas de higiene racial tomadas pela Alemanha: 

Gostava somente de sublinhar, no que diz respeito à economia social, os grandes 

progressos realizados no campo da genética experimental e os seus impactos nas 

leis que regulamentam os fenómenos hereditários. As consequências sociais que os 

conhecimentos recentemente adquiridos neste domínio deram lugar, podem ser 

perfeitamente apreciadas a partir da controversa apertada que levantou a sua 

aplicação sobre o caso do Homem. Independentemente dos motivos que podemos 

apresentar contra certas medidas tomadas em alguns países para a defesa da 

higiene da raça, o que podemos afirmar é que, de um ponto de vista científico, não 

existem quaisquer objeções contra elas. A necessidade em sanear e em valorizar, 

no sentido biológico, a massa da nação é desde há muito tempo reconhecido por 

todos. É assim indispensável educarmos a vontade dos jovens alunos de maneira a 

que tomem posições neste sentido
140

. 
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Os estudos de genética em Portugal, no entanto, limitavam-se às medições em 

esqueletos ou à utilização de animais, já que lhes era impossível recorrer a humanos 

para fazerem experiências. Serra sabia que esta era uma questão polémica, o que o terá 

levado a justificar a utilização que faz do conceito de “raça” e a distanciar-se dos 

trabalhos de investigação que estavam a ser conduzidas na Alemanha nazi: 

quando me refiro, em todo este trabalho, a «raça», sem mais especificações, faço-o 

no sentido restritamente biológico, isto é, no sentido de um conjunto de indivíduos 

que diferem doutros pelo menos num fator ou gene. As outras noções de raça, a 

geográfica e taxonómica e a puramente especulativa, tão usada atualmente, 

sobretudo por autores germânicos, não me interessam nesta altura
141

. 

Mesmo assim, José Antunes Serra, Eusébio Tamagnini, e outros académicos, 

procuraram sustentar a posição racial dos portugueses entre os europeus142. Ao mesmo 

tempo que enalteciam a nação e o seu passado colonial grandioso, garantiam que essa 

feição não havia influído na “pureza” e muito menos conduzido a uma “degeneração 

racial” na cadeia evolutiva. Sabiam, como deu a entender Tamagnini, que a “análise da 

genética do comportamento hereditário dos caracteres humanos era mais difícil e 

complexa” porque “o homem não se pode submeter, como os outros organismos, ao 

critério rigoroso da experimentação”143. No Congresso de Ciências da População (1940), 

Tamagnini e Serra voltaram a afirmar não ser possível fazer “experiências conformes 

aos métodos diretos na genética dos animais e plantas”. Os anseios de Tamagnini e da 

“escola antropológica de Coimbra”, que se estenderam também a alguns juristas da 

mesma universidade– Beleza dos Santos esforçou-se por enviar bolseiros para se 

especializarem em direito e biologia criminal em centros de investigação na Alemanha, 

nomeadamente em Munique, junto de Franz Exner e de Edmund Metzger, que 

desenvolveram investigações de cariz antropológico-racial-, foram efémeros e nunca 

conseguiram ultrapassar a via profilática, que prevaleceu sempre no debate travado 

entre académicos portugueses acerca da eugenia.  Não é de estranhar, por isso, que os 

primeiros estudos a aplicarem métodos de genética tivessem surgido no âmbito da 

zoologia e da biologia. Ou seja, só nas plantas e animais era possível fazer experiências, 

em laboratório, com vista ao seu melhoramento.  
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A citogenética foi, como vimos, a primeira área de estudos a desenvolver-se em 

Portugal, com Quintanilha. Quanto à genética aplicada ao melhoramento animal 

desenvolve-se em Portugal, pela primeira vez, com a tese de doutoramento José 

Antunes Serra, que se debruçava sobre a hereditariedade da pigmentação em pêlos de 

coelhos e em cabelos humanos144. A pigmentação era, na altura, como o próprio autor 

afirma, uma das principais formas de classificar as várias raças, sendo estudada, 

sobretudo, nos pequenos mamíferos, como o coelho. E isto só foi possível devido à 

redescoberta das Leis de Mendel. Entre os cientistas que se debruçaram sobre este 

problema estavam os da escola de Nachtsheim, Schulz, Engelmeier, Daneel, que Serra 

conhecia muito bem e aos quais recorre sistematicamente. Serra pretendia compreender 

melhor a hereditariedade e a “fenogénese” (genética fisiológica), conceito que, segundo 

Maria Gago, foi buscar a Fischer, demonstrando ter um bom conhecimento do projeto 

que o alemão desenvolvia no KWI de Antropologia, utilizando coelhos145, animal que 

Serra também escolheria para efetuar as suas investigações. Para esta autora, os 

trabalhos de Serra colocam-no no “estilo alemão” de genética identificado por 

Harwood. 

Apesar de no Arquivo Instituto Camões existir um documento no qual Tamagnini 

informava o IAC que o seu assistente, José Antunes Serra, pretendia “continuar os seus 

estudos sobre a Pigmentação melânica, no homem e nos Mamíferos, em ligação com 

Hans Nachtsheim, do Instituto für Vererbungs- und Züchtungsforschung der Universität 

Berlim”146, a verdade é que Serra nunca estagiou na Alemanha. Isto não invalida, no 

entanto, que tenha assimilado essa influência na sua obra e isso é notório na informação 

que demonstra possuir em relação à literatura alemã. Serra manteve, na verdade, 

contacto pessoal com o alemão, já que foi o próprio Nachtsheim que lhe enviou as peles 

de coelho que utilizou para a tese. Para além dos coelhos, o cientista português efetuou 

determinação da cor dos olhos de forma indireta, através de um “pigmentrómetro”, em 

rapazes e raparigas de várias escolas entre os 7 e os 22 anos147.  

Tanto o trabalho publicado em 1938148, como a tese de doutoramento149, foram 

alvo de críticas favoráveis em revistas internacionais alemãs, nomeadamente na 
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Anthropologisches Anzeiger e na Chemisches Zentralblatt. A tese, concluída em 1939, 

cita vários autores alemães, demonstrando um enorme conhecimento daquele meio 

académico. Refere, por exemplo, os que se debruçaram sobre a pigmentação dos 

mamíferos, e incluindo do homem, como Fritz Lenz, Virschow, Engelsmeier, e até 

mesmo a obra Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene (1936). Criticou, 

inclusivamente, Eugen Fischer, em especial por ter utilizado os resultados de 

Nachtsheim sobre os coelhos, para estudar a hereditariedade da pigmentação no homem.   

Ao longo do texto, tece alguns comentários sobre os quais vale a pena refletir. Diz 

na introdução, por exemplo, que, no homem, a hereditariedade era “muito mais difícil 

de estudar, já pela impossibilidade da experimentação, já porque as observações não se 

podem efetuar sobre raças puras, que no estado atual da humanidade têm uma 

probabilidade de existência infinitamente pequena”150. Na página anterior, Serra tinha já 

afirmado que “a classificação das várias raças repousa ainda e principalmente sobre 

caracteres pigmentares, embora se note tendência para enveredar pelo justo caminho da 

consideração do maior número de semelhanças e contrastes”151 e que, em alguns casos a 

hereditariedade apenas pode ser estudada por analogia, enquanto não fosse possível 

recorrer a “métodos diferentes dos atuais”152. Uma vez mais, voltava a sublinhar a 

impossibilidade de fazer experiências em humanos, admitindo a existência, ainda que 

escassa, de “raças puras”. 
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4.2. ANTÓNIO DE SOUSA DA CÂMARA E A GENÉTICA EM LISBOA 

A par da “escola” de Quintanilha, formou-se em Lisboa um outro grupo, em torno 

de António Pereira de Sousa da Câmara, que trabalhava em questões de cariologia e de 

genética, tendo sido o responsável pela cadeira de Genética no Instituto Superior de 

Agronomia e o fundador da Estação Agronómica Nacional (EAN).  

A EAN resultou da necessidade de criar em Portugal, à semelhança do que 

acontecia no estrangeiro, uma instituição especializada em investigações agronómicas. 

A emergência do problema da autarcia económica nas agendas políticas de diversos 

países nas décadas de 1930 e de 1940 esteve muito ligada à experiência vivida durante a 

Grande Guerra e à ascensão de regimes autoritários de natureza fascista. A guerra e, 

posteriormente, a Grande Depressão foram experiências traumáticas, devido à 

propagação da fome pela Europa153. A dependência de um país da importação do 

estrangeiro era um ponto fraco de que os outros poderiam tirar partido. Isto tornou-se 

muito óbvio quando a Inglaterra impôs um bloqueio, impedindo que chegassem à 

Alemanha as matérias-primas e a comida, levando ao alastramento da fome. Em 1917, 

Erwin Bauer escreveu um memorando no qual advogava a criação de um instituto, no 

seio da KWG, que se dedicasse ao melhoramento das plantas, através do recurso à 

genética, e trabalhasse no sentido de conduzir a Alemanha à autossuficiência154. Apesar 

das dificuldades financeiras que o país atravessou terem atrasado a sua criação, que data 

apenas de 1928, a verdade é que este voluntarismo demonstra que os cientistas estavam 

dispostos a colocar a ciência ao serviço dos interesses da nação.  

A investigação agrícola passou a ser encarada como um investimento que traria 

como retorno a autarcia. Era, por isso mesmo, o caminho para a total independência 

económica, pelo que foi facilmente abraçado pelos regimes nacionalistas que se 

instalaram em países como a Alemanha, Itália ou Portugal. Este projeto contou, 

simultaneamente, com o apoio e a legitimação dos cientistas que se colocaram ao 

serviço desta agenda. A genética, quer fosse aplicada à antropologia, à botânica ou à 

zoologia, visava a melhoria das populações, das plantas ou dos animais, aspirando, em 

última instância, à hegemonia, quer económica, quer racial155. 
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As questões em torno da ligação entre a agronomia e a biologia e a política 

nacionalista têm vindo a ser estudadas por inúmeros investigadores, que procuraram 

compreender os instrumentos que os cientistas colocaram à disposição do Estado para o 

exercício do poder e para a execução do seu programa expansionista, sobretudo no que 

diz respeito ao caso alemão156. Estes trabalhos provaram que a investigação biológica se 

tornou essencial para as ciências agrárias e que o regime nazi a apoiou, até porque 

queria construir na Europa um Grande Reich, autárcico. No entanto, estes planos não se 

restringiram ao nazismo. O desejo de libertação da dependência imposta pela 

importação de bens do estrangeiro fez-se sentir noutros países, tendo sido especialmente 

premente em Portugal, onde a agricultura continuava a ter um peso esmagador. Depois, 

há que ter em conta que, tanto no imperialismo alemão, como no colonialismo 

português, por exemplo, existiu a ambição de se apropriarem e transformarem territórios 

que consideravam integrantes da Nação (o Leste da Europa era encarado como parte 

integrante do “Espaço Vital” alemão, enquanto as colónias portuguesas eram entendidas 

como o prolongamento da Nação portuguesa) com recurso à agricultura. Só esses 

territórios assegurariam os bens necessários para garantir a autossuficiência e, assim, a 

própria soberania nacional157. Com esse intuito foi criada em Portugal, em 1936, uma 

Estação Agronómica Nacional, como “organismo de investigação científica, de 

orientação e cooperação técnica”, na dependência da Direcção-Geral dos Serviços 

Agrícolas. Competia à nova instituição conduzir “os estudos de investigação 

agronómica necessários à resolução dos problemas que respeitam ao desenvolvimento e 

defesa da produção agrícola e orientar os estudos de experimentação e ensaio a executar 

pelos organismos regionais”, bem como “fornecer os elementos técnicos necessários 

para a elaboração e execução do plano de fomento e assistência técnica à Direcção-

Geral dos Serviços Agrícolas” e “complementar a habilitação profissional dos 

agrónomos destinados aos serviços agrícolas da metrópole e das colónias”. Entre a 

investigação contemplada no decreto era referida a genética e o melhoramento de 

plantas158. O seu primeiro diretor foi António da Sousa da Câmara, que é, sem dúvida, 

uma figura central para o nosso estudo, já que foi com ele que a genética surgiu aplicada 
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à investigação agrícola em Portugal159. Essa influência assimilou-a em Inglaterra e, 

depois, na Alemanha, como recordou Abílio Fernandes: 

a maneira de proceder do Diretor da Estação Agronómica Nacional, inspirada 

possivelmente no que tinha visto no Kaiser Wilhelm Institut für Biologie de Berlin-

Dahlem, era nova no nosso país e encontrava-se bem em harmonia com a superior 

educação, a gentileza e o fino trato que distinguem o que era para todos o 

"Professor Câmara
160

.  

Na EAN organizou, semanalmente, palestras para promover a troca de ideias 

sobre resultados, métodos e experiências que investigadores estavam a desenvolver, à 

semelhança do que se fazia no KWI für Biologie161 e manteve um contacto muito estreito 

com institutos alemães, enviando para lá os seus investigadores para se especializarem 

na área da genética: 

Há muitos anos que a Estação Agronómica Nacional não tem contacto com os 

organismos similares alemães. Pode dizer-se que desde a guerra, as nossas 

relações com os Institutos da Alemanha se limitam a um modesto e muito ténue 

serviço de intercâmbio de sementes. E no entanto, antes da grande conflagração 

mundial, mantínhamos ativíssima correspondência com muitas organizações 

germânicas, nomeadamente nos domínios da genética, ou da biologia dum modo 

geral dessas ligações se colheram fartos benefícios, conseguindo-se 

inclusivamente preparar pessoal, colher nova s técnicas, obter material de 

trabalho e estudo. Afigura-se-me que chegou a ocasião de reatar as nossas 

relações com as Estações Experimentais da Agricultura da Alemanha, de 

procurarmos seguir os trabalhos que ali se estão a executar, em grande parte com 

o decidido apoio das autoridades inglesas e americanas
162

.  

Este contacto foi promovido pelo seu diretor. Ainda em 1935, o Ministério da 

Agricultura informava o IAC que Câmara e o seu auxiliar, Canas Martins, pretendiam 

aprofundar estudos sobre genética na Alemanha. Este Ministério considerava ser “do 

maior interesse (...) possuir elementos da maneira como esses serviços estão 

organizados naquele país, de mais a mais vistos por um técnico especializado neste 

ramo, elementos que muito valor poderão ter para uma futura organização dos serviços 

deste Ministério”163. A política de atribuição de bolsas pela JEN e, sobretudo, pelo IAC 

respondia à agenda científica que o Estado Novo pretendia impor. Dessa agenda faziam 

parte os problemas ligados à agricultura. Dito de outra forma, a autarcia económica era 
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um dos objetivos do regime salazarista, tal como o era para o Fascismo em Itália164 ou o 

Nacional-Socialismo na Alemanha165 e a JEN e o IAC utilizaram os seus recursos - as 

bolsas - para colmatar as deficiências no domínio da biologia e da agronomia. Também 

nesta área, a Alemanha era encarada como um paradigma, uma vez que “logo na 

agricultura, o poder da ciência alemã se revela prodigiosamente”166.  

Antes de ir para a Alemanha, Câmara estivera já alguns meses em Edimburgo, 

junto do geneticista Frank Crew167, como bolseiro da JEN. Nesse país, aprofundou ainda 

com Koller os conhecimentos de genética e citogenética na drosophila. As suas 

investigações versaram sobretudo o trigo, publicando em 1934 “Um estudo citológico 

do Triticum monococcum”. Câmara foi o primeiro que, em Portugal, estudou a ação dos 

raios-X nos cromossomas, nomeadamente no trigo, em 1935. 

Quando regressou a Portugal, organizou um Laboratório de Genética no ISA, 

reunindo em torno de si um grupo de investigadores. No Verão de 1934 fez uma viagem 

pelos “melhores laboratórios de genética da Europa”, que o levou a países como a 

Suécia ou a Alemanha168. Acompanharam-no Canas Martins e Azevedo Coutinho. Foi 

nessa ocasião que estabeleceu contacto com Richard Goldschmidt, do KWI für 

Biologie169.   

Já em Portugal, escreveu ao alemão, manifestando-lhe o desejo de um dia estagiar 

naquela instituição. As condições de trabalho dos laboratórios portugueses eram muito 

débeis, sem material ou pessoal técnico. Estes problemas também se faziam sentir no 

ISA e afetaram os planos de Câmara para desenvolver as suas investigações. Ele 
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encarava a realização de um estágio num laboratório estrangeiro, dotado de recursos 

materiais e técnicos, como a oportunidade ideal para dar continuidade aos seus projetos. 

Assim, em Junho de 1935, o catedrático do ISA, solicitou à JEN uma bolsa para 

poder continuar as investigações genéticas em alguns institutos de biologia da 

Alemanha170. Para além do departamento liderado por Goldschmidt, existiam na 

Alemanha outros “centros magníficos de investigações genéticas”, como o 

departamento de Genética do KWI für Hirnforschung (Instituto de Investigação 

Neurológica), à frente do qual se encontrava o conhecido geneticista russo Nikolay 

Timofejev Resovsky. No entanto, era no KWI für Biologie que Câmara pretendia 

aprofundar a sua formação, de forma a “obter base sólida para os trabalhos que tem em 

vista realizar ou no seu Laboratório, ou num futuro Instituto de Fitogenética e 

melhoramento de Plantas que venha a ser criado”171. A sua ida para Berlim foi tratada 

por correspondência com o seu diretor, Fritz von Wettstein172. 

Graças ao apoio do IAC, Câmara pôde contactar com o ambiente internacional 

que se vivia nos institutos da KWG, algo que, para o meio científico e académico 

português, era pura utopia. Afirmava mesmo que a Harnak Haus era o seu “lar” e que 

ali, assim como no seu laboratório do KWI für Biologia se sentia “tão bem” que nunca 

se considerou “estrangeiro”173. Fora nesta instituição que Correns, Wettstein ou 

Goldschmidt desenvolveram os seus trabalhos de investigação, que o bolseiro português 

tão bem conhecia. Outro instituto que realizara uma “obra notável” era o KWI für 

Züchtungsforschung (Instituto de Investigação do Melhoramento de Plantas), em 

Müncheberg, dirigido pelo botânico e geneticista Erwin Bauer. Bauer era, em sua 

opinião, um cientista “dotado duma vontade de ferro, de qualidades invulgares de 

trabalho, dum entusiasmo sem limites”, o paradigma do “Investigador-impulsionador, 

do elemento dinâmico capaz de arrastar todos os colaboradores a uma boa produção 

científica”174.  

A organização da Kaiser Wilhelm Gesellschaft não passava despercebida aos 

investigadores portugueses que por lá passavam. Câmara foi, obviamente, um deles. 

Quando regressou da Alemanha, em 1937, realizou uma conferência a convite da 
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direção da Sociedade de Ciências Agronómicas. Ao longo dessas páginas é possível 

sentir o impacto daquela experiência, que foi depois publicada na Revista 

Agronómica175. Para além da “disciplina precisa”, impressionava-o o facto de os 

cientistas poderem dedicar-se a tempo inteiro à investigação, estando libertos de “outras 

preocupações”, como o ensino. Nestes institutos tinham ainda ao seu dispor todas as 

facilidades, tanto ao nível do material como das próprias instalações, onde existia uma 

biblioteca com milhares de livros. A “obra notável” daquele instituto no domínio da 

genética era, em sua opinião, o resultado “dos recursos de trabalho, da gente bem 

selecionada e bem treinada, de boa qualidade e na quantidade suficiente, de instalações 

ricas, bem adequadas aos vários trabalhos, de tradições na investigação” 176. 

Quando António de Sousa da Câmara esteve na Alemanha, Hitler estava já no 

poder. Na conferência atrás referida, para além de descrever o ambiente científico do 

instituto onde estagiou, deixou um precioso testemunho sobre o III Reich, que vale a 

pena destacar. Ele não ignorava, por exemplo, a política racial e antissemita do regime, 

que levara à expulsão dos judeus de todas as esferas da vida pública (da universidade, 

do exercício da medicina ou até a perda da cidadania). Para o português, aquele país 

atravessava uma “fase febril de reconstrução”, que repercutiu também na “vida dos 

laboratórios”. As “convulsões” experimentadas pela Alemanha são o motivo que 

Câmara avança para explicar a saída de alguns dos investigadores: 

Não será de admirar assim, pelas convulsões que esse país experimentou, que a 

atividade de alguns departamentos sofresse, e que se tenha de lamentar hoje a 

perda de alguns dos seus grandes investigadores
177

.  

Curiosamente, um dos cientistas afastado foi Richard Goldschmidt, um geneticista 

mundialmente famoso, e que Câmara conhecera pessoalmente na visita que fizera em 

1934 a Berlim, como já foi referido anteriormente. Ora, como se sabe, Goldschmidt era 

judeu e, por isso, o motivo do seu afastamento foram as Leis de Nuremberga. 

Dizia Câmara que, “quem visita a Alemanha não poderá estranhar que até ao 

sossego dos laboratórios chegue qualquer coisa, qualquer eco, embora distante, do 

esforço titânico que o nacional-socialismo despende para reorganizar o país”. Na 

verdade, não se tratava de um eco qualquer. Era, pelo contrário, o eco das medidas 

contra os judeus que os nazis colocaram em prática desde que chegaram ao poder. No 
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mesmo texto, afirmava ainda que se sentia “um ambiente novo de nacionalismo 

entusiasta” que não passava despercebido no estrangeiro. Nos laboratórios, havia quem 

tivesse cumprido o Arbeitdienst (Serviço de Trabalho) ou que pertencesse “às várias 

organizações políticas do partido nacional-socialista”. Câmara não estranhava, no 

entanto, este posicionamento perante o novo regime já que, em sua opinião, se estava 

“procedendo a uma organização similar” em Portugal. Como poderia - questiona-se - 

“estranhar a atmosfera nacionalista, que ali me envolveu se eu já há bastantes anos não 

sei o que seja viver noutra?” 

Como poderia estranhar que alguns colegas fizessem “propaganda hitleriana” e 

tivessem em cima das suas secretárias um retrato de Hitler, se ele próprio tinha no seu 

laboratório em Dahlem uma fotografia de Salazar para não restarem dúvidas acerca da 

sua nacionalidade e, consideramos nós, acerca do seu posicionamento político perante o 

Estado Novo. Considerava mesmo que algumas “manifestações de nacional-socialismo” 

que chegavam aos laboratórios o impressionavam de forma positiva. Uma delas era o 

Socorro de Inverno, por intermédio do qual todos contribuíam, “dentro das suas posses, 

para essa grande obra de caridade”. Outra eram os passeios e festas organizadas pelos 

diretores dos diversos institutos como forma de “aproximar o pessoal de todas as 

camadas sociais”. Se a maior parte dos estrangeiros se sentiam “superiores a essas 

manifestações de nacional-socialismo”, o bolseiro, “como português, portanto 

simplório” na sua “maneira de pensar e de agir”, não hesitou. Participou e confessa que 

não deu “por mal-empregado o tempo”, já que pôde compreender “a atual disciplina 

alemã, que não nasce de disposições forçadas, mas da vontade de todos”178.   

Regressando novamente ao seu percurso como investigador, recorde-se que um 

dos objetos de estudo de Câmara foi a drosophila melanogaster, que considerava uma 

“eterna ferramenta genética”179. Trata-se de um inseto conhecido como “mosca da fruta” 

ou “mosca do vinagre”. Desde muito cedo que este inseto começou a ser utilizado por 

investigadores no âmbito de estudos de genética. Foi o caso do norte-americano Thomas 

Morgan, que em 1933 recebeu o prémio Nobel da Medicina pelas investigações acerca 

do papel do cromossoma na hereditariedade. Em 1943, Câmara publicou com Sarah 

Vasconcellos um pequeno estudo sobre as populações deste inseto em Portugal180. O 
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estudo genético da drosophila melanogaster despertou sempre um grande interesse 

entre os investigadores que viam nestes animais um objeto de estudo essencial para 

compreender o problema da evolução. Naquela altura, aprofundar o conhecimento sobre 

“a natureza e a origem da variabilidade natural” era “uma das maiores preocupações, 

senão a dominante, de numerosos laboratórios de genética”. A drosophila era para as 

investigações em genética uma ferramenta muito importante, devido à difusão das 

espécies e por facilitar análises genéticas e citológicas, permitindo recriar o processo 

evolutivo: 

 o facto de se saber hoje que os agentes externos são capazes, em certas 

circunstâncias, de criar mutações significa que os homens encontraram, pela 

primeira vez, na história da biologia, um método de repetir experimentalmente o 

fenómeno da evolução
181

.  

António Sousa da Câmara trouxera da Alemanha o interesse, e os conhecimentos 

necessários, para utilizar a mosca da fruta como objeto de estudo no âmbito da genética, 

que introduziu no ISA, onde era professor e responsável pela cadeira de Genética182, e 

na EAN, que dirigia, e onde iniciou vários alunos em questões de genética. Câmara 

considerava a genética como o “ramo mais vigoroso da biologia”, afirmando-se como 

um “estudioso dos problemas da hereditariedade”. Ele sabia que “a modelação dos 

seres, de harmonia com as exigências dos mercados” exigia estudos aprofundados de 

genética. Acreditava profundamente que esta disciplina permitiria o avanço da 

zootecnia, transformando-se, desta forma, numa arma para combater a fome e a miséria. 

Era, em suma, essencial para resolver o problema da produtividade183. 
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4.2.1 JOÃO MARQUES DE ALMEIDA 

O Instituto Superior de Agronomia, pela mão de António Sousa da Câmara enviou 

vários bolseiros para a Alemanha. Foi o caso de João Marques de Almeida, licenciado 

em Agronomia, que desde Outubro de 1934 se especializava em genética vegetal e 

Melhoramento de Plantas no Laboratório de Genética do ISA, sob a orientação de 

Câmara. Aí iniciou-se, por exemplo, na investigação citológica e genética na drosophila 

e em trigos e outros cereais. Foi Câmara, como o próprio candidato afirmou, que o 

aconselhou a estagiar no KWI de Müncheberg, para aí se familiarizar com as técnicas 

utilizadas na Alemanha na criação de novas variedades de culturas, trazendo para 

Portugal as suas coleções que enriqueceriam a Estação Agronómica Nacional, onde, 

garantia o candidato, poderia utilizar os conhecimentos assimilados a “Bem da Nação”. 

A genética vegetal era encarada como uma ciência que poderia trazer inúmeros 

benefícios à economia do país: 

o melhoramento de plantas é fora de dúvida um dos ramos da ciência agrícola, que 

maior influência deverá exercer na economia nacional. O momentoso problema da 

superprodução de certos produtos, só poderá ser solucionado pela restrição cultural, 

fornecendo ao lavrador sementes de alta produtividade que permitam obter, por 

uma maior produção, a compensação à menor área cultivada. Por outro lado haverá 

que introduzir entre nós, novas culturas, “fabricando” formas adaptadas às nossas 

condições de meio, capazes de preencher lacunas abertas pela restrição
184

. 

Solicitou por isso ao IAC uma bolsa de dois anos para se especializar no KWI185. 

O IAC acedeu e, a partir de Julho de 1937, Almeida pôde iniciar os seus trabalhos. 

Ocupou-se das técnicas de sementeiras, envasamentos, castrações, polonizações, 

colheita de sementes, exames de campo, estudando as espécies a partir de dois aspetos, 

o seu melhoramento e a sua fisiologia. Enquanto o melhoramento foi “feito dentro das 

formas clássicas - por seleção das formas mais produtivas, mais resistentes ao meio, 

mais precoces, de melhor qualidade, etc., e cruzamento”186 -, a seleção visou a obtenção 

de “plantas desejáveis”. A nível fisiológico, interessava-lhe compreender o 

comportamento das diferentes formas sob a influência da luz e da temperatura. A par 

dos trabalhos desenvolvidos no laboratório, assistiu a “todas as conferências, em 

Berlim, sobre melhoramento ou Genética”. O bolseiro estava muito entusiasmado com a 

investigação e pretendia mesmo fazer o doutoramento naquela cidade, por insistência de 

Rudorf. Os trabalhos de Wilhelm Rudorf, que substituíra Erwin Bauer à frente do KWI 
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für Züchtungsforschung, foram muito importantes para o bolseiro português, levando-o 

a analisar a forma como as plantas reagiam à ação de agentes físicos e parasitários, para 

encontrar formas mais resistentes ao meio e às doenças, nomeadamente ao frio187. A 

eclosão da guerra obrigou-o, no entanto, a terminar o seu estágio, regressando a 

Portugal para, no Ministério da Agricultura, colocar ao serviço do país as técnicas que 

desenvolvera na Alemanha: 

Em Müncheberg, onde exclusivamente trabalhei, a vida, no momento da minha 

partida, apresentava-se tanto quanto possível normal. Algumas restrições na 

alimentação e aquecimento que não afetavam o indispensável. Em todos com que 

lidei encontrei sempre as melhores provas pessoais de simpatia e amizade, bem 

como as melhores palavras para o nosso povo e governantes. As condições de 

trabalho eram no entanto ultimamente, menos ideais do que em período normal. 

Numeroso pessoal encontra-se a cumprir os seus deveres militares, o que obriga o 

restante a um desdobramento de atividade, com prejuízo manifesto na assistência 

técnica aos estudantes estrangeiros. Por outro lado, restrições de carvão 

obrigaram a paralisar um grande número de estufas e o pessoal auxiliar estava 

também afetado. Sei que numerosas Universidades foram fechadas e alguns 

professores deslocados para outros serviços. Nestas condições a minha 

permanência em Müncheberg deixava de ser interessante, tanto mais que me 

encontrava já em condições de poder ser útil ao nosso Ministério da 

Agricultura
188

. 

 

4.2.2 VIRGÍLIO CANAS MARTINS 

Determinante foi também a influência de António de Sousa da Câmara no 

percurso de Virgílio Canas Martins, já que foi com ele que se iniciou em questões da 

genética, quando ainda era seu aluno no Instituto Superior de Agronomia189.  Foi, por 

isso, no Laboratório de Genética do ISA que começou a trabalhar sobre a drosophila, 

procurando induzir cruzamentos cromossómicos por meio da centrifugação das 

larvas190. Este trabalho de investigação, que serviu de base ao relatório de final de curso, 

foi publicado na Revista Agronómica191. A investigação foi, mais tarde, continuada em 

Berlim, já que, em Junho de 1935, Canas Martins solicitou uma bolsa à JEN192, pois 

pretendia “realizar em alguns Institutos da Alemanha a continuação da sua 
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especialização em assuntos de genética ligados ao melhoramento de plantas”193, 

frequentando duas instituições, o KWI für Züchtungsforschung de Muncheberg e o KWI 

für Biologie de Berlim, para, sob a orientação de Goldschmidt194, “continuar as suas 

investigações em Drosophila melanogaster”195.  

O subsídio acabou por ser atribuído e o bolseiro começou a frequentar, em 

Outubro de 1936, o KWI für Biologie, nomeadamente o laboratório dirigido por Alfred 

Kühn. Sobre aquele instituto, Martins frisava sempre as facilidades que lhe foram 

facultadas, tendo sido comprada, inclusivamente, uma máquina para centrifugar, para 

que o bolseiro pudesse realizar o seu trabalho. Da parte dos que trabalhavam no 

instituto, dizia ter encontrado “a maior boa vontade” em auxiliá-lo196. Ao longo de 1937 

continuou a observar algumas linhas de drosophila melanogaster, preparando ainda a 

“fixação e coloração dos cromossomas das suas glândulas salivares de acordo com o 

método introduzido no instituto pelo Dr. Bauer” e continuou o trabalho de “variações de 

crossing-over”. Para poder dar continuidade a este trabalho teve de aprender técnicas de 

extração e de observação de cromossomas de glândulas salivares da drosophila, 

realizando ainda estudos citológicos sobre este material197. 

No final do primeiro semestre de 1937, e tendo terminado o trabalho que estava a 

realizar no laboratório, pediu autorização ao IAC para continuar os seus estudos de 

genética animal, com Hans Nachtsheim, da Landwirtschaftlich Tierärztliche Fakultät 

(Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária), da Universidade de Berlim. Para 

esse trabalho havia já pedido ao Ministro de Portugal em Berlim que lhe enviasse, por 

intermédio da Legação de Portugal, coelhos das ilhas de Porto Santo e Madeira198, para 

realizar experiências de cruzamento de raças. Nachtsheim havia encarregado o bolseiro 

português de trabalhar os “caracteres craniológicos dos coelhos e sua hereditariedade” 

no Institut für Vererbungsforschung (Instituto de Genética) da Universidade de 
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Berlim199. Neste Instituto teve a oportunidade de acompanhar a investigação 

desenvolvida por Nachtsheim sobre a hereditariedade dos caracteres patológicos no 

coelho e de Paula Hertwig nos ratos. A partir da medição de crânios, o bolseiro 

português procurou determinar índices com vista a estabelecer comparações entre as 

raças selvagens de coelhos no Sul e no Norte da Europa, trabalho que visava também 

provar cientificamente que os portugueses haviam sido os primeiros a povoar as ilhas: 

E se admitimos que esses coelhos foram levados pelos nossos navegadores, 

teremos também de admitir que eles seriam de origem portuguesa, e sendo assim e 

não tendo eles sofrido influência de cruzamentos estranhos, que lhes viesse alterar 

as descendências, encontrar-nos-íamos perante outro problema também de grande 

interesse: verificar até que ponto e em que sentido sofreram esses animais 

variações, e a sua comparação com aquela que sofreram os coelhos que povoam a 

nossa península e os que dela saíram para os diferentes países da Europa
200

. 

A par deste trabalho de investigação, o bolseiro procurou aprofundar os seus 

conhecimentos sobre genética de animais domésticos através da leitura de literatura 

científica. Centrou-se ainda nas questões do melhoramento da raça de alguns animais, 

bem como na sua relação com a Zootecnia e a produção de leite bovino201. 

Simultaneamente, frequentou cursos de Patologia Hereditária dos animais domésticos, 

Zoologia, Zootecnia Geral, Genética das vacas leiteiras. O estágio de Canas Martins 

dividiu-se, assim, em duas etapas. Primeiro, dedicou-se à genética pura, desenvolvida 

no KWI e, depois, debruçou-se sobre os crânios por ele trazidos de Lisboa.  

A outra motivação que o levava a estar no Reich era a Mocidade Portuguesa, uma 

vez que o Comissariado Nacional daquela organização o havia nomeado, com 

conhecimento da JEN/IAC, seu delegado na Alemanha. Para Martins, este era um 

“honroso cargo”, que desempenhou com entusiasmo, procurando não defraudar as 

expectativas colocadas sobre a sua missão. Assumiu, portanto, essa tarefa com especial 

empenho nacionalista202. Em 1939, por exemplo, chegou a participar no Congresso 

Internacional dos Albergues, que teve lugar em Nuremberga203. Na sequência do 

deflagrar da II Guerra Mundial, e por decisão adotada pela direção do IAC, a bolsa de 

Virgílio Martins foi suspensa por tempo indeterminado. O IAC, depois de ponderar as 

“circunstâncias atuais da vida internacional”, pediu ao bolseiro, a 9 de Setembro de 
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1939, que regressasse o mais depressa possível204. Já em Portugal, foi nomeado 

professor-auxiliar da cadeira de Zootecnia do Instituto Superior de Agronomia, lugar 

que lhe permitiu, como escreveu ao IAC, “empregar grande parte dos conhecimentos 

adquiridos como bolseiro”205. 

Podemos afirmar, em suma, que do Instituto Superior de Agronomia partiu para a 

Alemanha um número considerável de bolseiros que, uma vez regressados a Portugal, 

tiveram um papel pioneiro no domínio da genética.  
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CONCLUSÃO 

Como procurámos demonstrar, o período aqui estudado (entre 1933 e até 

praticamente o final da II Guerra Mundial) foi extremamente fértil para o 

relacionamento luso-alemão, repleto de “encontros”, de intercâmbios e de transferências 

inter-estatais e transnacionais, que beneficiaram do facto de os dois regimes partilharem 

a mesma natureza ideológica. Ao longo da tese sustentámos também o argumento de 

que a diplomacia germânica em Portugal procurou instrumentalizar o prestígio que a 

ciência e a cultura alemãs há muito gozavam entre os meios intelectuais e académicos 

nacionais. Embora a estratégia começasse a ser desenvolvida ainda durante a República 

de Weimar, a verdade é que a participação portuguesa na Grande Guerra e os 

subsequentes problemas em torno das reparações afastaram os dois países. Assim, só no 

final da década de 1920 é que a diplomacia alemã voltou a atuar em pleno em Portugal. 

Note-se, no entanto, que as constantes substituições na chefia da Legação não trouxeram 

a estabilidade necessária para a execução de uma agenda político-diplomática 

concertada. Essa estabilidade foi apenas conseguida com a vinda do barão Oswald von 

Hoyningen-Huene para Lisboa, numa altura em que o regime nacional-socialista estava 

já no poder.  

As relações luso-alemãs ganharam assim um novo fôlego em meados da década 

de 1930, coincidindo com o período de maior radicalização do regime português, que 

parecia alinhado com a “Nova Ordem” que estava a ser gizada na Europa, e que atingiu 

o auge com a eclosão de uma guerra civil no país vizinho, em 1936. Numa conjuntura 

marcada pela agitação da bandeira anti-bolchevique, a proximidade ideológica dos dois 

regimes tornou-se ainda mais óbvia, ao mesmo tempo que o país se distanciava da Grã-

Bretanha. Portugal e a Alemanha assumiam então uma mesma frente comum na defesa 

da Europa contra o comunismo. Foram os anos da propaganda mais vistosa, das visitas 

da Juventude Hitleriana e da KdF a Portugal, acompanhadas de uma intensificação da 

propaganda cultural, que obrigará os ingleses a ripostar. O Ministro alemão soube tirar 

partido da aceleração do processo de “fascistização” do regime português e promoveu 

um intenso intercâmbio. 

As fontes são unânimes em reconhecer o papel desempenhado pelo Ministro na 

aproximação do Portugal salazarista à Alemanha nazi. Ele conseguiu, por um lado, 

demonstrar junto do Auswärtiges Amt que Portugal era importante na geopolítica 

europeia e mundial - sobretudo por causa das suas colónias - e que, por isso, deveriam 
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intensificar as relações com este país. Conseguiu, por outro lado, conquistar a 

admiração e a confiança inequívoca do ditador português. Ao longo dos quase dez anos 

em que permaneceu na capital portuguesa, a sua agenda diplomática esteve sempre 

muito centrada nas elites, que pretendia ver rendidas à suposta superioridade cultural 

alemã, condição que conduziria à aceitação do novo regime. Por isso, trabalhou 

intensamente junto dos meios científicos e académicos portugueses, até porque os 

docentes universitários lhe davam acesso a um “público” mais amplo, uma vez que 

exerciam um ascendente muito grande sobre os alunos, acabando por funcionar como 

um fator “multiplicador” da influência alemã. Tratava-se, portanto, de um plano a 

executar em longa duração, que conduziria à construção de uma elite germanófona e 

germanófila.  

Os jovens foram um dos seus principais alvos, o que explica que os alemães se 

tenham centrado em instituições como a Mocidade Portuguesa - a organização da 

juventude portuguesa -, ou a Junta de Educação Nacional/Instituto para a Alta Cultura - 

que financiavam e tutelavam o intercâmbio académico. E até o próprio intercâmbio com 

as escolas foi fomentado. Os jovens eram encarados como os futuros dirigentes da 

nação, pelo que era necessário cooptá-los para a sua esfera de influência, formando-os 

nas suas universidades ou mesmo junto das organizações nazis, onde eram devidamente 

doutrinados para, no futuro, poderem ser usados como meios para cultivar um clima de 

amizade pela Alemanha.  

Sendo os jovens e as elites académicas um dos mais importantes focos da política 

externa alemã, uma das principais formas de fomentar a aproximação passou, 

naturalmente, pela promoção do ensino do alemão, que levou à criação de leitorados da 

Academia Alemã, ao reforço do Grémio Luso-Alemão ou à intensificação das 

atividades do Instituto Alemão da Universidade de Coimbra. O papel desempenhado 

por este último foi, na verdade, essencial para a política cultural alemã em Portugal, até 

porque era em Coimbra que se localizava a mais importante universidade do país. Os 

diplomatas alemães desde cedo reconheceram esta proeminência e deram todo o seu 

apoio à instituição, deslocando-se em diversas ocasiões à cidade do Mondego para 

participarem nas suas atividades. Era o mais importante centro de informações sobre a 

Alemanha em Portugal, e até mesmo sobre o Nacional-Socialismo. Na década de 1930 

voltou a publicar o seu Boletim, organizou exposições e representações, deu à estampa 

vários livros e ensinava o idioma alemão. Para a própria Legação, os seus leitores - Piel 
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e, sobretudo, Beau - desempenharam um papel relevante na transmissão de informações 

sobre o país e na difusão da cultura alemã em Portugal. Albin Eduard Beau, em 

Coimbra, e Johannes Roth, em Lisboa, foram as figuras que mais auxiliaram Hune na 

condução da sua estratégia. 

Para além do ensino do alemão, outro dos aspetos relevantes foram as viagens de 

portugueses à Alemanha e de alemães a Portugal, quer fossem dirigentes de 

organizações estatais, jornalistas, cientistas ou bolseiros. Estes périplos transformaram-

se num dos melhores meios de doutrinação, sendo preparados ao pormenor de maneira a 

criar uma impressão positiva sobre a Alemanha nazi. No âmbito da propaganda cultural, 

as repetidas visitas dos navios da KdF e dos próprios navios de guerra - símbolos do 

poderio naval alemão - foram outro elemento fundamental já que permitiram uma 

aproximação “informal”206, dando aos representantes do Reich, em especial a Huene, a 

possibilidade de sublinhar, publicamente, a amizade e a proximidade ideológica entre a 

Alemanha e Portugal. Estas demonstrações da amizade luso-alemã mais exuberantes 

foram, no entanto, progressivamente silenciadas com o início da guerra e a 

intransigência de Salazar em manter a neutralidade, ao contrário do intercâmbio cultural 

e académico que esteve assegurado até ao final do conflito, o que permitiu que os 

alemães continuassem a participar nos congressos portugueses, a realizar conferências 

nas universidades nacionais ou a organizar exposições, que eram abertamente noticiadas 

na imprensa. 

A componente cultural e científica do relacionamento luso-alemão, que tem sido 

descurada pela historiografia, não foi um mero apêndice da diplomacia germânica. Esta 

abordagem afigura-se-nos, por isso, essencial para compreender as relações entre os 

dois países, até porque os fenómenos de intercâmbio e de transferência promovidos pela 

Alemanha estiveram muito ligados às ambições políticas do país. Através da difusão 

dos seus “produtos” culturais e científicos, procurava fomentar a compreensão pelo seu 

regime e pelas suas políticas, divulgando os seus cientistas, os seus laboratórios e 

institutos, as suas revistas, a sua arte e até o seu próprio idioma. Todas as atividades 

promovidas, as visitas ao Reich, as conferências, as exposições, as receções, o 

intercâmbio juvenil e académico, na década de 30 e 40, visavam promover a imagem do 

regime nacional-socialista junto das elites portuguesas e, por intermédio delas, 

influenciar a própria orientação diplomática do governo de Salazar e afastar Portugal da 
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omnipresente “Aliança Inglesa”, isto é, da forte influência económica inglesa, 

colocando o país sob a hegemonia alemã. É que, nesta altura, a Alemanha procurava 

afirmar-se como uma grande potência europeia, capaz de ultrapassar a Grã-Bretanha. 

Através da sedução, conseguida pela cultura e pela ciência, aspirava ainda a que o seu 

programa expansionista a imperialista fosse encarado como legítimo, sobretudo à 

medida que este se radicalizava e era alvo de uma crescente contestação nas 

chancelarias europeias. Esta estratégia ajuda a compreender por que motivo, no 

relacionamento luso-alemão, as “Musas” - isto é, a cultura e a ciência, que não foram 

neutras e muito menos apolíticas - ajudaram a “afugentar”, ou pelo menos a atenuar, o 

fantasma de uma Alemanha bélica e imperialista (simbolizada, nas Notícias Culturais 

que a Legação Alemã publicou, na figura de “Marte”) até 1945. 

Não é por acaso que, em 1937, propôs ao Auswärtiges Amt a assinatura de um 

Acordo Cultural com Portugal, que visava a expansão da cultura alemã em Portugal e a 

promoção das relações culturais. Como Marcelo Caetano muito bem compreendeu, ao 

reconhecer a ascendência cultural da Alemanha, o país tornava-se permeável à sua 

influência, que passava a ser aceite e bem recebida. Rapidamente a admiração e o 

respeito pela cultura e a ciência alemãs se transformariam em influência. E a influência 

que a Alemanha poderia exercer em Portugal angustiava alguns dirigentes portugueses, 

como foi possível inferir a partir do parecer redigido por Marcelo Caetano, vogal da 

direção do IAC. Angustiava-os, por exemplo, a possibilidade de difusão da língua 

portuguesa na Alemanha, uma vez que visava o fortalecimento das relações comerciais 

da Alemanha com o Brasil e com as colónias portuguesas. O que de facto temiam não 

era a penetração económica alemã em Portugal continental, mas sim que a Alemanha 

procurasse impor-se no espaço de língua portuguesa, utilizando o país como ponte de 

acesso ao Brasil e às colónias, nomeadamente a Angola e a Moçambique. É que as 

colónias, na verdade, foram sempre um fator de dissensão nas relações luso-alemãs. 

É claro que, para o Ministro alemão, a assinatura deste acordo permitiria ainda 

transformar a Legação na instituição responsável pelo planeamento e execução da 

política cultural alemã em Portugal, esforço este que se insere na intensa luta verificada 

entre as diversas instituições nazis pelo controlo daquela esfera de ação. Através dele 

pretendia reforçar o ensino do alemão, garantindo ainda que os leitorados estavam nas 

mãos de pessoas da sua confiança.  
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Naturalmente, o impulso dado pela Alemanha foi depois seguido por outros 

países, que se viram forçados a iniciar ou a reforçar a sua política cultural em Portugal. 

Ao longo da década de 1930, e mesmo depois de a guerra eclodir, vários países 

fomentaram, como nunca antes, uma diplomacia que se apoiou na cultura, na ciência e 

nos seus institutos culturais. A aspiração ao exercício de uma hegemonia cultural foi 

muito visível em Portugal devido à posição de neutralidade, que permitiu que o país se 

transformasse num verdadeiro palco onde se enfrentaram as instituições alemãs, 

italianas, francesas ou inglesas. Todas procuraram influenciar as elites portuguesas e, 

através delas, a própria natureza política do regime. A existência de uma “comunidade 

de destino” (Schicksalsgemeinschaft) era entendida como a causa das estreitas relações 

culturais e de amizade entre Portugal e a Alemanha, como chegou a referir o Presidente 

do Instituto Ibero-Americano, Faupel207. Esta “guerra” era sobejamente conhecida pelos 

dirigentes portugueses, que participavam ativamente, como vimos, nas iniciativas 

promovidas pelo British Council, pelo Instituto Francês ou pelo Grémio Luso-Alemão. 

O próprio Ministro da Educação, António Carneiro Pacheco, no discurso proferido na 

inauguração do Instituto Britânico em Portugal, em Novembro de 1938, reconheceu que 

os “organismos culturais” eram “auxiliares da diplomacia”208. Um ano antes, na 

inauguração da nova sede do Instituto Francês, havia já afirmado que aquele era um 

“instrumento de ação diplomática”209.  

Os estrangeiros que viviam em Portugal também foram mobilizados para 

apoiarem este esforço diplomático. Por outro lado, foram eles próprios objeto da ação 

destas instituições. No caso da colónia alemã, este facto foi flagrante. À semelhança do 

que aconteceu em muitos outros países, foi criado um Grupo Local do NSDAP e várias 

instituições nazis atuaram sobre os alemães que residiam em Portugal, para integrarem 

os Auslandsdeutsche - os alemães que viviam fora das fonteiras da Alemanha - na 

Volksgemeinschaft (“Comunidade do Povo”). O Ministro Huene teve a prudência de 

refrear os ímpetos das organizações nazis, restringindo a sua atuação à colónia alemã. A 

doutrinação nazi era sobretudo feita em “espaços” privados, como nas escolas alemãs, 
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no Clube Alemão ou até mesmo nos navios da KdF. Embora alguns portugueses 

também participassem, a verdade é que a inculcação ideológica mais visível ocorria à 

porta fechada e não em espaços públicos.  

Huene fez questão de instruir a sua Legação no sentido de separar as iniciativas da 

instituição que dirigia da propaganda. Esta era, aliás, uma luta no seio do próprio 

Auswärtiges Amt, que se esforçava por se distanciar do Ministério de Goebbels. Esta 

linha de orientação, a par da limitação da sua atividade aos alemães que viviam em 

Portugal, terá sido um dos focos de tensão entre o Ministro e o Landesgruppeleiter, que 

atuava segundo as diretivas da Auslands-Organisation, muitas vezes contra a vontade 

da própria Legação. O diplomata temia que a diplomacia paralela pudesse provocar 

danos irreparáveis à própria orientação política da Legação, ameaçando mesmo a 

relação de confiança que mantinha com o governo português210. Huene sabia que a 

atividade do partido deveria ser mais reservada, de forma a não provocar protestos211. 

Esta atitude do Ministro foi essencial para conquistar a confiança do ditador português e 

diferiu da posição da embaixada e dos súbditos ingleses que viviam em Portugal, o que 

terá levado Salazar a elogiar os alemães e a queixar-se da maneira “como se comportava 

a colónia inglesa”, que falava e intrigava “com aquele ar de quem se encontra num país 

servil”212. Huene não era um nazi convicto, mas sim um diplomata herdado da 

República de Weimar, que, à semelhança de tantos outros alemães, se acomodou ao 

novo regime e progrediu no cursus honorum do Auswärtiges Amt. O facto de estar num 

país periférico e que manteve a neutralidade durante a guerra permitiu-lhe executar o 

seu trabalho sem ter de demonstrar uma militância política demasiado radical. Isto fez 

com que caísse nas “boas graças” do Estado Novo e ajudou a mantê-lo no mesmo posto 

durante um período tão longo. No entanto, serviu fiel e eficazmente o regime nazi, 

aderindo mesmo ao NSDAP – provavelmente por pressão e/ou para evitar ser afastado 

da carreia diplomática – em 1937. Depois de dois fracassos importantes – não 

conseguiu evitar a cedência da base nos Açores  ou o embargo do volfrâmio – o III 

Reich afastou-o e procurou substitui-lo por um nazi conhecido pelo seu radicalismo, 

algo que Salazar tentou evitar, com êxito. 
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Na primeira parte desta tese procurámos, em suma, compreender as linhas de 

orientação da política externa alemã em Portugal e sua base institucional. No entanto, 

faltava-nos perceber o seu impacto prático. A par disto, tínhamos noção que a maior 

parte dos trabalhos existentes se centravam nas relações bilaterais, pelo que 

considerámos importante incluir também na nossa análise os atores não estatais, 

reconcetualizando as relações luso-alemãs num quadro mais abrangente que não o 

meramente político ou económico, alargando o objeto de estudo aos bolseiros, 

protagonistas que se localizavam fora do quadro do pessoal diplomático dos ministérios 

dos Negócios Estrangeiros, mas que também ajudaram a moldar o relacionamento entre 

os dois países, permitindo-nos nos “ir além do papel central do Estado”213. Os cientistas 

portugueses que foram para a Alemanha, enquanto bolseiros, inseriram-se em malhas 

internacionais, uma vez que aquele país conseguiu juntar estudantes e investigadores de 

diversas nacionalidades e pô-los a colaborar com os seus próprios cientistas, em 

institutos e universidades, criando uma comunidade transnacional. As redes que ligaram 

portugueses à Alemanha, à sua cultura e à sua ciência, foram um fenómeno mais lato do 

relacionamento entre os dois países, que implicou transferências recíprocas e que ajudou 

também a transformar o fascismo num fenómeno transnacional, permitindo a circulação 

de ideologias na Europa. Os intercâmbios, as interações e transferências ajudaram, em 

nossa opinião, a fortalecer a cooperação entre os dois regimes, acentuando as afinidades 

existentes entre ambos e ajudando a mitigar as diferenças.  

No centro destas investidas estiveram duas instituições portuguesas, a Junta de 

Educação Nacional e, sobretudo, o Instituto para a Alta Cultura, que eram as instituições 

responsáveis pelo intercâmbio cultural e académico entre os dois países. Tiveram de 

assegurar um difícil equilíbrio, promovendo a difusão da cultura e da língua portuguesa 

no estrangeiro e, simultaneamente, enfrentar o ímpeto da diplomacia cultural de países 

como a Alemanha ou a Inglaterra, que também encontraram resistências. No seio da 

JEN e do IAC, várias figuras de proa, que estudaram na Alemanha, conhecendo bem o 

meio universitário germânico, procuraram fomentar as relações culturais e o 

intercâmbio académico com aquele país, com o qual tinham uma ligação muito 

próxima. Isso, no entanto, não os impediu de conduzir uma política mais neutral, que foi 

muito visível no processo de negociação do Acordo Cultural proposto pela Alemanha.  
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Em nossa opinião, o Acordo Cultural foi o paradigma da política cultural que o 

regime nazi queria impor a Portugal. Ele sintetizava toda a estratégia conduzida pelas 

instituições alemãs no país, sendo também o símbolo do seu fracasso. O regime 

português acabou por não firmar o tratado, uma vez que – parece-nos - marcava de 

forma inequívoca, e sem espaço de manobra, o seu alinhamento político-ideológico com 

o regime nazi, que não era de forma alguma consensual. A Alemanha Nacional-

Socialista despertava fortes críticas nos meios católicos portugueses, que utilizavam 

como argumento para rejeitar a aproximação entre os dois países o facto de o 

imperialismo alemão ser uma ameaça latente às colónias portuguesas e de o nazismo ser 

um regime pagão, que hostilizava o Catolicismo. Apesar da intensidade das relações 

culturais e científicas, esta cooperação não chegou a institucionalizar-se e não foi capaz 

de atenuar os receios de Salazar em relação à Nova Ordem Europeia nazi, como revela a 

troca de correspondência com o ministro português em Berlim, Pedro Tovar de Lemos. 

Huene foi ainda incapaz de impor o alemão como língua obrigatória nas escolas 

portuguesas e de transformar as elites nacionais em germanófilas. A intransigência de 

Salazar em manter o alinhamento com a Grã-Bretanha e a neutralidade durante a guerra, 

a derrota da Alemanha e a sua divisão e enfraquecimento no pós-guerra, a emergência 

da Guerra Fria e dos EUA como potência mundial, e do inglês como língua dominante, 

impossibilitaram a concretização daquele plano. 

Mesmo assim, o fracasso não foi total, já que conseguiu atrair para a sua esfera de 

influência importantes cientistas portugueses, que tiveram um papel pioneiro nas suas 

áreas de atividade, como procurámos demonstrar no último capítulo. Graças a alguns 

estudos de caso, foi possível compreender que os portugueses se deixaram permear pela 

influência da ciência produzida nos laboratórios e institutos alemães, cuja suposta 

excelência era mundialmente reconhecida e aceite. As palavras de Gertrud Richert são, 

por isso, bastante esclarecedoras quando se referiu aos bolseiros da JEN e do IAC 

enviados para a Alemanha, afirmando que eram “ótimos artífices da aproximação das 

duas nações amigas”214. 

Acompanhando os percursos académicos de alguns bolseiros vimos que a 

influência alemã foi exercida de forma indireta, através da bibliografia, e direta, por 

intermédio dos estágios que realizaram na Alemanha ou de contactos estabelecidos em 

congressos internacionais. Curiosamente, os cientistas alemães, transformaram-se em 
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atores importantes na arena internacional, funcionando mesmo como “embaixadores 

científicos e culturais”215. Treinaram, inclusivamente, especialistas estrangeiros, 

incluindo portugueses. Os institutos da Kaiser Wilhelm Gesellschaft, encarados como 

instituições apolíticas, foram o lugar perfeito para o trabalho cultural no estrangeiro e os 

seus cientistas eram incentivados a convidar colegas estrangeiros para frequentarem a 

instituição e para proferirem conferências na Alemanha, enquanto os alemães cumpriam 

os mesmos objetivos fora das fronteiras do Reich, levando a que a linha que separava as 

conferências com objetivos científicos daquelas que tinham intuitos políticos se 

desvanecesse por completo216.  

Como vimos, desde o pós-I Guerra que o intercâmbio académico serviu o 

propósito de recuperar o seu prestígio internacional. Levar os estrangeiros para a 

Alemanha, e aí treiná-los segundo os métodos e os modelos pedagógicos e científicos 

alemães, permitia conquistá-los e convencê-los da sua suposta superioridade científica e 

cultural. Aí podiam ler literatura alemã, estar em contacto com as suas instituições e os 

seus cientistas e académicos e, assim, assimilar o modelo germânico. Simultaneamente, 

desencadeavam um sentimento de admiração, de identificação e lealdade. Através desta 

estratégia, conseguiram construir uma estrutura, da qual Portugal não ficou de fora. 

Uma vez regressados aos seus países, os bolseiros funcionavam como instrumentos para 

difundir os interesses da Alemanha e como base de apoio para a sua própria diplomacia. 

Embora o relacionamento com a Alemanha fosse anterior à chegada de Hitler ao 

poder, a verdade é que a partir de 1933 se verificou um reforço das relações da Junta 

com a Alemanha, sendo assinado um acordo de intercâmbio com o DAAD. O 

intercâmbio manteve-se mesmo depois de a guerra começar, apesar de número de 

bolseiros enviados pelo IAC ao estrangeiro ter diminuído, sendo vantajoso para ambas 

as partes: para os portugueses que iam investigar e estudar em instituições conceituadas, 

num ambiente internacional, junto de prestigiados cientistas; para os alemães porque aí 

podiam conduzir uma intensa doutrinação.  

Foram vários os motivos que explicam o facto de os portugueses procurarem a 

Alemanha como destino. Em primeiro lugar, Portugal era um país periférico e há muito 

que se sentia a necessidade de se aproximar dos centros produtores da ciência. Depois, 

grande parte dos artigos e livros científicos eram publicados em alemão. Aliás, existia a 
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crença generalizada de que o idioma era um importante instrumento de trabalho, que 

permitiria o acesso à numerosa produção bibliográfica. Uma vez na Alemanha, 

passavam a ter acesso às revistas, para as ler ou nelas publicarem os resultados das suas 

investigações. Por outro lado, o ensino em Portugal era demasiado teórico e com uma 

fraca componente prática, até porque os laboratórios portugueses eram bastante 

deficitários, não dispondo de material, literatura, ou até mesmo pessoal especializado. 

Podiam contactar com os mais importantes centros de investigação para aprender novas 

ideias científicas, novas técnicas e métodos que depois introduziram em Portugal, e 

assim ajudar a reforçar as bases da modernidade do país.  

As universidades procuraram colmatar estas lacunas através do envio dos seus 

professores para estagiarem em instituições estrangeiras. Face à pressão que se sentia 

para internacionalizar, as instituições universitárias tiveram de apostar no 

aperfeiçoamento dos seus docentes na Europa, integrando-os nas redes científicas que 

uniam o continente. No entanto, os recursos eram escassos e só com a criação da JEN, 

em 1929, é que se deu um alargamento, ainda que insuficiente, dos estágios. Esta 

instituição pretendia aproximar Portugal dos países considerados de vanguarda, 

promovendo a participação em congressos, o intercâmbio académico, e os estágios de 

curta duração. A Alemanha, a par da França, foram os principais destinos escolhidos 

pelos bolseiros. Ciências como a medicina, a agronomia, ou as engenharias eram 

encaradas como os principais baluartes do desenvolvimento económico. Não é de 

estranhar, por isso, que a maioria dos bolseiros da JEN/IAC sejam oriundos destas 

áreas, incluindo os que rumaram à Alemanha. 

Todos os nomes aqui abordados, desde Aurélio Quintanilha a Virgílio Martins, 

foram importantes cientistas portugueses que se formaram, ou se especializaram, na 

Alemanha. Optámos, propositadamente, por incluir indivíduos que estiveram naquele 

país apenas durante a República de Weimar ou já durante o III Reich, para sustentar a 

nossa hipótese. Há muito que estas redes atravessavam a Europa, tornando-se mais 

densas durante o Nacional-Socialismo pela necessidade sentida em promover o regime e 

evitar um novo isolamento internacional, fenómeno esse que já vinha a trilhar caminho 

desde Weimar. Durante os anos 20 e 30, a cultura e a ciência produzidas na Alemanha 

tornaram-se, na verdade, mais acessíveis ao público estrangeiro, nomeadamente ao que 

se encontrava para lá dos Pirenéus, onde o acesso era dificultado pela barreira 

linguística e muitas vezes feito graças a intermediários. 
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Acompanhando o percurso de cada um foi possível compreender o processo de 

transferência do conhecimento que foi, indubitavelmente, desigual. O grupo de 

bolseiros aqui abordados tinham em comum o interesse pela genética e, por outro lado, 

relacionaram-se entre si. Na Alemanha puderam contactar com um meio científico onde 

fervilhavam as investigações sobre esta ciência. Parece-nos óbvio que o 

desenvolvimento desta ciência em Portugal esteve muito ligado à Alemanha. Em 

Portugal, os estudos de hereditariedade que tivessem o homem como objeto de estudo 

recorriam ao método genealógico e estatístico. Como não podiam fazer experiências 

diretas, utilizavam-se métodos indiretos. Os métodos diretos ficavam assim reservados 

aos estudos genéticos nos animais e nas plantas, desenvolvidos por estes cientistas. 

Quando a própria antropologia começou a deixar-se influenciar pela agenda científica 

internacional, teve de se adequar ao contexto - muito específico - português. E, de facto, 

em Portugal era impossível seguir o caminho experimental que a genética humana 

estava a trilhar na Alemanha. 

Tendo em conta a sua visão tecnocrática, a admiração que estes bolseiros sentiam 

pela ciência desenvolvida na Alemanha levou alguns a aceitar, e até legitimar, algumas 

medidas tomadas pelo regime. Por outro lado, há que equacionar ainda outro fator, as 

motivações de ordem política e ideológica. Em Portugal, a ascensão de Hitler ao poder 

foi encarada, por alguns sectores, com entusiasmo. O interesse pela cultura alemã 

ajudava a assumir uma visão favorável ou a relativizar o que ali se passou desde 1933. 

Há que ter em consideração, depois, que o regime português também tinha 

características político-ideológicas semelhantes às do regime nacional-socialista. 

Face ao investimento que o envio de bolseiros para o exterior implicava, a JEN 

comprometia-se a aproveitar, em Portugal, os conhecimentos que adquiriram, 

garantindo a sua colocação profissional, em institutos criados e financiados pela 

instituição, ou noutros centros existentes no país. Aos bolseiros exigia-se, por isso, que 

se concentrassem no interesse nacional. O entendimento do papel do bolseiro enquanto 

missão foi, também, assimilado pelos próprios bolseiros, que serviram, afinal, de elo de 

ligação entre os dois países. Assimilaram o que lhes era incutido na Alemanha, com 

espírito mais ou menos crítico, e difundiram-no em Portugal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de portugueses que solicitaram bolsas/subsídios à 

JEN/IAC para estagiar na Alemanha1 

 Bolseiro Especialidade Instituição de Origem 

 Abílio Fernandes Botânica Faculdade de Ciências de 

Coimbra 

 Acácio de Gouveia e Sousa  Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa 

 Adolfo Leitão Cabreira de 

Oliveira Cabral 

Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa 

 Alberto Malafaia Baptista Medicina Faculdade de Medicina do 

Porto 

 Alberto Pereira de Carvalho Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 Alberto Xavier da Cunha 

Marques 

Ciências Naturais 

(Zoologia) 

Faculdade de Ciências de 

Coimbra 

 Amália Vaz Duarte Bacelar Ciências Naturais Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa 

(Museu Bocage) 

 Amilcar Mário de Jesus Mineralogia Instituto Superior Técnico/ 

Serviços Geológicos de 

Portugal 

 Aníbal Garcia Pereira Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras de 

Lisboa 

 Antero Frederico de Seabra Ciências Naturais 

(Zoologia) 

Faculdade de Ciências de 

Coimbra 

 António Almeida Costa Anstronomia e 

Geometria 

Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto 

 António Augusto Rodrigues Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras de 

Coimbra 

 António Baptista da Silva 

Coelho 

Filologia 

Germânica 

Liceu de Faro 

 António da Silva Lima Medicina  

                                                           
1
 Estão aqui incluídos todos os que requereram uma bolsa à JEN/IAC para estagiar na Alemanha, ainda 

que alguns não a tenham usufruído. 
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Faleiro 

 António Jorge Dias Filologia 

Germânica 

 

 António José de Oliveira 

Ferraz Júnior 

Medicina Faculdade de Medicina do 

Porto 

 António Leitão de 

Figueiredo 

Filologia 

Germânica 

 

 António Marques da Paixão Engenharia Instituto Superior Técnico 

 António Pereira de Sousa 

da Câmara 

Agronomia Instituto Superior de 

Agronomia 

 António Quintino da Costa  INEF/Mocidade Potuguesa 

 Armando de Vasconcelos 

Laroze Rocha 

Química? Faculdade de Farmácia do 

Porto 

 Armando Pinho de Morais Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 

 Armando Soeiro Moreira de 

Lacerda 

Fonética 

Experimental 

 

 Arnaldo Abranches de 

Almeida Dias 

Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa (Clínica Neurológica) 

 Arsénio Luís Alves 

Cordeiro 

Medicina  

 Artur Varela Cid Aeronáutica  

 Augusto da Silva Travassos Medicina Hospitais Civis de Lisboa 

 Aurélio Pereira da Silva 

Quintanilha 

Ciências Naturais 

(Botânica) 

Faculdade de Ciências de 

Coimbra 

 Delfim Pinto dos Santos História e 

Filosofia das 

Ciências 

 

 Eduardo Henriques da Silva 

Correia 

Direito  

 Eduardo Lima Basto Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 Eudoro de Sousa   

 Eugénio Margarido Correia Engenharia Instituto Superior de 
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Agronómica Agronomia 

 Fausto Nunes Landeiro Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 Fernando Frade Viegas da 

Costa 

Ciências Naturais Faculdade de Ciências de 

Lisboa 

 Fernando Henrique Ferreira Psiquiatria  

 Fernando Jorge de Azevedo 

Moreira 

Filologia 

Germânica 

 

 Flávio Ferreira Pinto 

Resende 

Ciências Naturais 

(Botânica) 

Instituto Botânico da 

Universidade de Coimbra 

 Francisco Caldeira Cabral Arquitetura 

Paisagista 

Instituto Superior de 

Agronomia 

 Francisco da Ascensão 

Mendonça 

Ciências Naturais Universidade de Coimbra 

(Instituto Botânico) 

 Gastão de Lorena de Sèves 

 

Direito (Ciências 

Criminais) 

 

 Guilherme Gonçalves de 

Oliveira 

Medicina Faculdade de Medicina de 

Coimbra 

 Henrique João de Barahona  

FernandesMedicina 

Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 Horácio Hermínio da Gama 

Tavares 

Filologia 

Germânica 

 

 Hugo Cabral de Moncada   

 João de Espregueira 

Mendes 

Medicina Faculdade de Medicina do 

Porto 

 João Emílio Raposo de 

Magalhães 

Medicina Faculdade de Medicina de 

Coimbra 

 João Filipe António 

Ferreira 

Medicina Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto 

 João Lopes Raimundo Engenharia 

Química 

Instituto Superior Tecnico 

 João Rebelo Marques de 

Almeida 

Engenharia 

Agronómica 

Instituto Superior de 

Agronomia 
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 Joaquim José de Barros Ciências Naturais Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. 

 Joaquim Monteiro 

Conceição 

Medicina 

Veterinária 

 

 José Aires de Azevedo 

Novais Basto 

Medicina Faculdade de Medicina do 

Porto 

 José Custódio de Morais Ciências Naturais  Faculdade de Ciências da 

Universidade de Coimbra 

 José de Almeida Fernandes 

Cruz 

Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 José Gomes de Azevedo 

Matos 

Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras de 

Coimbra 

 José Gonçalves Belo Filologia 

Germânica 

 

 José Joaquim de Oliveira 

Guimarães 

Fonética 

Experimental 

Instituto de Fonética 

Experimental da 

Universidade de Coimbra 

 José Manuel de Magalhães  

Coutinho Guedes 

Educação Física INEF 

 José Maria da Silva 

Mouzinho  

de Figueiredo 

Medicina 

Veterinária 

 

 Laura Palhinha da Costa 

Dias 

Filologia 

Germânica 

 

 Leonel de Melo Furtado Filologia 

Românica 

 

 Luis António Almeida Gois  Agronomia Instituto Superior de 

Agronomia 

 Luís Silveira Filologia 

Germânica 

 

 ManueI de Paiva Boleo Filologia 

Românica 

 

 Manuel Dâmaso Prates Medicina IPO 

 Manuel de Mesquita Medicina  
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Guimarães  Júnior 

 Manuel Filipe Goulart 

Madruga 

Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras de 

Lisboa 

 Manuel Francisco dos 

Santos 

Ciências 

Económicas e 

Financeiras 

ISCEF 

 Manuel Gonçalves 

Cavaleiro de Ferreira 

Direito  

 Manuel Pinto Rodrigues da 

Costa Barros 

Engenharia 

Mecânica 

 

 Manuel Seabra Filologia 

Germânica 

 

 Manuel Teles Antunes Física  

 Manuel Teles de 

Vasconcelos 

  

 Maria dos Prazeres Leão 

Carvalho da Silva 

Medicina Maternidade Alfredo da 

Costa 

 Maria Teresa Furtado Dias Medicina IPO 

 Mariano Joaquim de 

Oliveira Feio 

Paleontologia  

 Martinho Cândido Vaz 

Pires 

Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 

 Maximiano Luís Helbling 

Alves 

Arte (Escultura)  

 Óscar Teixeira Bastos Medicina Faculdade de Medicina de 

Lisboa 

 Paulo Manuel Pires 

Quintela 

Filologia 

Germânica 

Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra 

 Pedro Batalha Reis Numismática  

 Pedro Cabral de Moncada Engenharia de 

Minas 

 

 Rodrigo de Sá Nogueira Fonética 

Experimental 

 

 Silvério Ferreira Gomes da Medicina Faculdade de Medicina de 
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Costa Lisboa 

 Tibério Barreira Antunes Medicina Faculdade de Medicina da 

Universidade de Coimbra 

 Virgílio Canas Martins Ciências Naturais 

(Biologia) 

Instituto Superior de 

Agronomia 

 Vítor Hugo Moreira Fontes Medicina Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa 
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Anexo 2: Evolução das Bolsas concedidas para França, Alemanha e 

Inglaterra2 
 

 França Alemanha Inglaterra 

1929-1930 12 12 4 

1930-31 19 16 8 

1931-32 28 12 11 

1932-33 13 9 7 

1933-34 16 14 9 

1934-35 13 13 10 

1936 11 19 7 

1937 15 17 14 

1938 16 9 10 

1939 12 12 9 

1940 3 3 1 

1941 2 7 2 

 

 

                                                           
2
 Dados calculados a partir das listas dos bolseiros fora do país. 
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Anexo 3: Bolseiros Portugueses no Estrangeiro (1929-1930)3 

País N.º Bolseiros 

Alemanha 12 

França 12 

Suíça 7 

Bélgica 5 

Espanha 4 

Inglaterra 4 

Itália 2 

Grécia 1 

Jugoslávia 1 

Polónia 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1929-1930, Lisboa, Seara Nova, 1930. 
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Anexo 4: Lista dos Bolseiros fora do país em 1930-19314 

Nomes Especialidade Locais de 

Estágio 

Duração Observações 

Luís de Sousa 

Adão 

Cirurgia 

Experimental 

Estrasburgo 5  

Francisco 

Manuel Alves 

História Simancas 3  

Aurea Judite 

Amaral 

Ensino de 

anormais 

Genebra e 

Bruxelas 

10  

Paulo Emílio de 

Brito Aranha 

Rádio 

Electricidade 

Paris 8 A continuar em 

1931-32 

Alberto de 

Bettencourt 

Malariologia Paris, Skopje, 

Roma 

4  

Amélia Vaz 

Duarte Bacelar 

Zoologia Paris, Londres e 

Berlim 

5  

Joaquim José de 

Barros 

Botânica Berlim  8 A continuar em 

1931-32 

ManueI de 

Paiva Boleo 

Filologia 

Românica 

Hamburgo 14 A continuar em 

1931-32 

José de Freitas 

Bragança 

História Paris   

António Homem 

da Costa Cabral 

Engenharia 

(fabricação de 

papel) 

Madrid 8 A continuar em 

1931-32 

Alberto Pereira 

de Carvalho 

Bacteriologia Berlim  20  

João de Sousa 

Carvalho 

Ortofonia Bruxelas 8 A continuar em 

1931-32 

António 

Rodrigues 

Cavalheiro 

História e 

ciências 

auxiliares 

Paris 7 A continuar em 

1931-32 

Fernando Frade 

Viegas da Costa 

Zoologia Paris, Londres e 

Berlim 

5  

Luis Cincinato Enologia. Asti, Montpelier, 5  

                                                           
4
 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1930-1931, Lisboa, Seara Nova, 1932, pp. 58–59. 
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Cabral da Costa Viticultura Bordéus 

Manue] 

Joaquim da 

Costa 

Fisico-química 

aplicada à 

Medicina 

Estrasburgo, 

Paris 

8  

Silvério Ferreira 

Gomes da Costa 

Físico-química 

aplicada à 

Medicina 

Berlim  9  

Jenardana 

Upendra Naique 

Counttó 

Electrotecnia Paris 3 Ao fim de 3 

meses o bolseiro 

desistiu do 

estágio e restituiu 

as quantias 

recebidas 

Arnaldo 

Abranches de 

Almeida Dias 

Anatomia 

patológica do 

sistema nervoso 

Berlim, 

Hamburgo e 

Breslau 

36 Estágio iniciado 

em 1928-29 

Manuel Inácio 

Duarte Júnior 

Língua e 

literatura francesa 

Paris 8  

António Jorge 

Andrade de 

Gouveia 

Quimica Liverpool 8 A continuar em 

1931-32 

José Afonso Dias 

Guimarães 

Fisiologia Bruxelas 8  

Luis José de 

Pina Guimarães 

Antropologia Paris, Varsóvia, 

Bolonha 

5  

Francisco 

Amândio dos 

Santos Hall 

Silvicultura Wiscounsin e 

Nova York 

2 A continuar em 

1931-32 

Abel Cirilo 

Higgs 

Estatística Bruxelas  desistiu da bolsa 

Armando Soeiro 

Moreira de 

Lacerda 

Fonética 

experimental 

Hamburgo 8 A continuar em 

1931-32 

Fausto Nunes 

Landeiro 

Malariologia Hamburgo, 

Skopje, Roma 

4  

Irene do Céu 

Vieira Lisboa 

 Pedagogia. 

Ensino infantil 

Genebra 20 A continuar em 

1931-32 
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Francisco 

Romano Newton 

de Macedo 

Psicologia 

experimental 

Paris 8 A continuar em 

1931-32 

Alberto Xavier 

da Cunha 

Marques 

Zoologia Berlim 6 A continuar em 

1931-32 

António Augusto 

da Silva Martins 

Cirurgia 

experimental 

Londres 2 interrompida por 

falecimento do 

bolseiro 

José Claudino 

Rodrigues 

Miguéis 

Pedagogia. 

Ensino de 

anormais 

Genebra 20 A continuar em 

1931-32 

Ilda da Ascensão 

Moreira 

Ensino infantil Roma 6 A continuar em 

1931-32 

Rodrigo de Sá 

Nogueira 

Fonética 

experimental 

Madrid 16  

Francisco de 

Paula Leite 

Pinto 

Engenharia. 

Astrofísica 

Paris 20 A continuar em 

1931-32 

Paulo Manuel 

Pires 

Filologia 

Germânica 

Berlim 32 Iniciada em 

1928-29. A 

continuar e 1931-

32 

Manuel Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

Patológica 

Hamburgo 4 A continuar em 

1931-32 

Aurélio Pereira 

da Silva 

Quintanilha 

Botânica Berlim 33 Iniciada em 

1928-29. A 

continuar e 1931-

32 

Jose Manuel da 

Silva Ramos 

Economia 

politica 

Paris 8 A continuar em 

1931-32 

Manuel 

Raimundo 

Proença Fortes 

de Mendonça 

Corte-Real 

Radiologia Paris 17 Iniciada em 

1928-29. A 

continuar e 1931-

32 

Armando de 

Vasconcelos 

Laroze Rocha 

Quimica Berlim 3  
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António Augusto 

Rodrigues 

Filologia 

Germânica 

Bonn e Londres 29 Iniciada em 

1928-29. A 

continuar e 1931-

32 

João Rodrigues 

de Almeida 

Santos 

Fisica Manchester 7 A continuar em 

1931-32 

Fernando 

Correia Pereira 

da Silva 

Direito 

internacional 

Genebra 20 A continuar em 

1931-32 

António da 

Silveira 

Fisica Paris 20 Iniciada em 

1929-30. A 

continuar e 1931-

32 

Alberto da Silva 

e Sousa 

Anatomia Paris e Londres 10 A continuar em 

1931-32 

João Augusto da 

Graça 

Tapadinhas 

Ortofonia Bruxelas 8 A continuar em 

1931-32 

Augusto da Silva 

Travassos 

Medicina 

experimental 

Berlim 6  

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Fisica Genebra e Paris 20 A continuar em 

1931-32 

Luís Falcão de 

Vasconcelos 

Avicultura Londres 6  
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Distribuição das Bolsas Concedidas por País 

País N.º Bolseiros 

França 19 

Alemanha 16 

Inglaterra 8 

Bélgica 5 

Itália 5 

Suíça 5 

Espanha 3 

Reino da Jugoslávia 

(Skopje) 

2 

EUA 1 

Polónia 1 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Local de Estágio 

Joaquim José de Barros Botânica Berlim  

Aurélio Pereira da Silva 

Quintanilha 

Botânica Berlim 

Amália Vaz Duarte Bacelar Zoologia Berlim, Londres e Paris 

Fernando Frade Viegas da 

Costa 

Zoologia Berlim, Londres e Paris 

Alberto Xavier da Cunha 

Marques 

Zoologia Berlim 

Paulo Manuel Pires Filologia Germânica Berlim 

António Augusto Rodrigues Filologia Germânica Bona e Londres 

ManueI de Paiva Boleo Filologia Românica Hamburgo 

Armando Soeiro Moreira de 

Lacerda 

Fonética experimental Hamburgo 

Manuel Dâmaso Prates Anatomia Patológica Hamburgo 

Arnaldo Abranches de 

Almeida Dias 

Anatomia patológica do 

sistema nervoso 

Berlim, Hamburgo e Breslau 

Alberto Pereira de Carvalho Bacteriologia Berlim 

Silvério Ferreira Gomes da 

Costa 

Físico-química aplicada à 

Medicina 

Berlim 

Fausto Nunes Landeiro Malariologia Hamburgo, Skopje e Roma 

Augusto da Silva Travassos Medicina experimentai Berlim 

Armando de Vasconcelos 

Laroze Rocha 

Quimica Berlim 
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Anexo 5: Lista dos bolseiros fora do país em 1931-19325  

Nomes Especialidade Local de Estágio Duração até 30 

de Junho de 

1932 

Observações 

Paulo Emilio de 

Brito Aranha 

Engenharia T. S. 

F. 

Paris 14 meses  

Amelia Vaz 

Duarte Bacelar 

Zoologia Paris, Londres, 

Berlim 

5  

Joaquim José de 

Barros 

Botânica Berlim 20 A continuar em 

1932-33 

Manuel Gaspar 

de Barros 

Química-Física Paris 8  

Alberto de 

Bettencourt 

Malariologia Paris, Skopje, 

Roma 

4  

Manuel de Paiva 

Boleo 

Filologia 

Românica 

Hamburgo 26 A continuar em 

1932-33 

António Homem 

da Costa Cabral 

Fabricação de 

papel 

Madrid 8 Desistiu da Bolsa 

Arnaldo Peres 

de Carvalho 

Química Paris 9 A continuar em 

1932-33 

João de Sousa 

Carvalho 

Ortofonia Bruxelas 9  

João da Silva 

Correia 

Filologia 

Românica 

Genebra 2  

Fernando Frade 

Viegas da Costa 

Zoologia Paris, Londres, 

Berlim 

5  

António 

Carvalho Dias 

Malariologia Paris, Roma   Desistiu da Bolsa 

José Chaves 

Ferreira 

Malariologia Paris, Skopje, 

Roma 

4  

Elisa Figueira Língua e 

literatura inglesa 

Londres 3  

António Jorge 

Andrade de 

Quimica Liverpool 20 A continuar em 

1932-33 

                                                           
5
 JEN, Relatório dos trabalhos efectuados em 1931-1932, Lisboa, Seara Nova, 1933, pp. 60–61. 
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Gouveia 

Luis José de 

Pina Guimarães 

Antropologia Bolonha 5  

Francisco 

António dos 

Santos Hall 

Silvicultura Nova York 14 A continuar em 

1932-33 

Maximiano Luís 

Helbling 

Engenharia Berlim, Leipzig 4  

Amilcar Mário 

de Jesus 

Mineralogia Paris e Genebra   Desistiu da Bolsa 

Armando Soeiro 

Moreira de 

Lacerda 

Fonética 

experimental 

Bonn 20 A continuar em 

1932-33 

Pedro Manuel 

de Almeida 

Lima 

Neurocirurgia Londres 6 A continuar em 

1932-33 

Irene do Céu 

Vieira Lisboa 

Ensino infantil Genebra, Roma, 

Paris, Bruxelas 

32  

José Baptista 

Lopes 

Geodesia Madrid   Desistiu da Bolsa 

João Avelar 

Maia de 

Loureiro 

Química 

Biológica 

Zurich 6 Desistiu da Bolsa 

Francisco 

Romano Newton 

de Macedo 

Psicologia 

experimental 

Paris 20  

Gaspar José 

Machado 

Língua e 

Literatura 

Francesa 

Tours 2  

José António 

Madeira 

Astronomia Greenwich 8 A continuar em 

1932-33 

Alberto Xavier 

da Cunha 

Marques 

Zoologia Göttingen 18 A continuar em 

1932-33 

Branca Edmée 

Marques 

Quimica Paris 8 A continuar em 

1932-33 
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João Jose 

Francisco 

Xavier Freire de 

Menezes 

Educação Física Liège 8  

José Claudino 

Rodrigues 

Migueis 

Pedagogia Bruxelas 21 A continuar em 

1932-33 

António Aniceto 

Ribeiro 

Monteiro 

Matemática Paris 8 A continuar em 

1932-33 

José Custódio de 

Morais 

Mineralogia Göttingen, 

Berlim, Bonn 

3  

Ilda da 

Ascenção 

Moreira 

Ensino infantil Roma, Genebra 8  

António Leal de 

Oliveira 

Educação Física Lund 4  

António Lopea 

Branquinho de 

Oliveira 

Botânica. 

Patologia Vegetal 

Cambridge   Desistiu da Bolsa 

Guilherme 

Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia 

Patológica 

Hamburgo 5 A continuar em 

1932-33 

João Gomes de 

Oliveira 

Pedagogia Bruxelas 3  

Jose Augusto 

Correia de 

Oliveira 

Psiquiatria Paris 3 A continuar em 

1932-33 

Francisco de 

Paula Leite 

Pinto 

Astrofísica. 

Engenharia 

Paris 32 A continuar em 

1932-33 

Paulo Manuel 

Pires 

Filologia 

Germânica 

Berlim 44 A continuar em 

1932-33 

Manuel Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

Patológica 

Hamburgo 16 A continuar em 

1932-33 

Aurélio Pereira 

da Silva 

Quintanilha 

Botânica Berlim 34  
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José Manuel da 

Silva Ramos 

Economia 

Política 

Paris 20 A continuar em 

1932-33 

Manuel 

Raimundo 

Proença Fortes 

de Mendonça 

Corte Real 

Radiologia Paris 29 A continuar em 

1932-33 

António Augusto 

Rodrigues 

Filologia 

Germânica 

Londres 41 A continuar em 

1932-33 

João António de 

Matos Romão 

Filosofia Louvain  Desistiu da Bolsa 

Álvaro da Silva 

Sampaio 

Botânica Paris 8  

João Rodrlgues 

de Almeida 

Santos 

Física Manchester 19 A continuar em 

1932-33 

Baltazar Lopes 

da Silva 

Filologia 

Românica 

Paris  Desistiu da Bolsa 

Fernando 

Correia Pereira 

da Silva 

Direito 

internacional 

Genebra 32 A continuar em 

1932-33 

George 

Agostinho 

Baptista da Silva 

Filologia Clássica Paris 8 A continuar em 

1932-33 

António da 

Silveira 

Física Paris 32 A continuar em 

1932-33 

José de Sampaio 

e Castro Pereira  

da Cunha da 

Silveira 

Química Agrícola Paris 1 Desistiu da Bolsa 

Alberto da Silva 

e Sousa 

Anatomia Paris e Londres 13  

Joaquim 

Gonçalves 

Ferreira de 

Sousa 

Engenharia Paris 3  

João Augusto da 

Graça 

Ortofonia Bruxelas 9  
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Tapadinhas 

Celeste da 

Conceição Teles 

Pedagogia Bruxelas  Desistiu da Bolsa 

António da Silva 

e Sousa Torres 

Mineralogia Paris 3  

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Física Paris 32 A continuar em 

1932-33 

Luís Falcão de 

Vasconcelos 

Avicultura Londres 6  

 

 

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por País 

País N.º Bolseiros 

França 28 

Alemanha 12 

Inglaterra 11 

Bélgica 7 

Itália 6 

Suíça 6 

Espanha 2 

Macedónia 2 

EUA 1 

Suécia 1 
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Anexo 6: Cursos de Português no Estrangeiro6  

País Cursos existentes 

antes da acção da 

Junta (1929) 

Cursos já existentes 

ou a inaugurar 

brevemente (1932-

1933) 

França 2 Paris 

 

6 Paris (1.º 

lugar) 

Paris (2.º 

lugar) 

Rennes 

Rennes Toulouse 

Bordeus 

Montpellier 

Alemanha 1 Berlim 4 Berlim 

Hamburgo 

Colónia (1.º 

lugar) 

Colónia (2.º 

lugar) 

Inglaterra 2 Londres 5 Londres 

Cardiff 

Glasgow Cambridge 

Oxford (1.º 

lugar) 

Oxford (2.º 

lugar) 

Espanha  0 1 Santiago de 

Compostela 

Total  5 16 

 

 

 

                                                           
6
 Ibid., p. 24. 
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Anexo 7: Lista de Bolseiros fora do País em 1932-19337 

Nomes Especialidades Cidade de 

Estágio 

Duração Observações 

Augusto Lopes 

Andrade 

Oftalmologia Berna 2 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Manuel Teles 

Antunes 

Física Madrid 6 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Joaquim José de 

Barros 

Botânica Berlim 28  

Manuel de Paiva 

Boléo 

Filologia 

Românica 

Hamburgo 35 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

António Pereira 

de Sousa da 

Câmara 

Agronomia Edinburgo 8 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Arnaldo Peres 

de Carvalho 

Química Paris 21 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Fernanda 

Pereira de 

Matos Cunha 

Letras Paris 8 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Maria Tereza 

Furtado Dias 

Cultura de 

Tecidos 

Berlim 7 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Fernando 

Henriques 

Ferreira 

Psiquiatria Berlim  7 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Herculano 

Amorim 

Ferreira 

Física Londres 5 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

José Chaves 

Ferreira 

Malariologia Paris, Skopje e 

Roma 

4 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

António Jorge 

Andrade de 

Gouveia 

Quimica Liverpool 31 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Francisco 

António dos 

Santos Hall 

Silvicultura Nova Iorque 17  

                                                           
7
 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1932-1933, Lisboa, Seara Nova, 1934, p. 41. 
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Armando Soeiro 

Moreira de 

lacerda 

Fonética 

Experiemental 

Bona 25 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

João Avelar 

Maia de 

Loureiro 

Química 

Biológica 

Zurique 10 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Francisco 

Romano Newton 

de Macedo 

Psicologia 

experimental 

Paris 20  

José António 

Madeira 

Astronomia Greenwich e 

Paris 

10  

Alberto Xavier 

da Cunha 

Marques 

Zoologia Göttingen 30 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Branca Edmée 

Marques 

Química Paris 20 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

José Claudino 

Rodrigues 

Miguéis 

Ensino de 

anormais 

Bruxelas 29  

António Aniceto 

Ribeiro 

Monteiro 

Matemática Paris 20 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

António Lopes 

Branquinho de 

Oliveira 

Patologia Vegetal Cambridge 6 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Guilherme 

Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia 

Patológica 

Hamburgo 14 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

José Augusto 

Correia de 

Oliveira 

Neurologia Paris 9 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Francisco de 

Paula Leite 

Pinto 

Astrofísica. 

Engenharia 

Paris 44 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Paulo Manuel 

Pires 

Filologia 

Germânica 

Berlim 44  

Manuel Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

Patológica 

Hamburgo 25 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 
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Manuel 

Raimundo 

Proença Fortes 

de Mendonça 

Corte Real 

Radiologia Paris 26  

António Augusto 

Rodrigues 

Filologia 

Germânica 

Londres  36  

João Rodrigues 

de Almeida 

Santos 

Física Manchester 28 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Fernando 

Correia Pereira 

da Silva 

Direito 

Internacional 

Genebra 44 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

George 

Agostinho 

Baptista da Silva 

Filologia Clássica Paris 20  

António da 

Silveira 

Física Paris 25 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Física Paris 44 Bolsa a continuar 

em 1933-1934 

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por País 

País Bolseiros enviados 

França 13 

Alemanha 9 

Inglaterra 7 

Suíça 3 

Bélgica 1 

Itália 1 

Espanha 1 

Skopje (Reino da 

Jugoslávia) 

1 

EUA 1 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Local de Estágio 

Alberto Xavier da Cunha 

Marques 

Zoologia Göttingen 

Joaquim José de Barros Botânica Berlim 

Armando Soeiro Moreira de 

lacerda 

Fonética Experiemental Bona 

Manuel de Paiva Boléo Filologia Românica Hamburgo 

Paulo Manuel Pires Filologia Germânica Berlim 

Fernando Henriques Ferreira Psiquiatria Berlim  

Guilherme Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia Patológica Hamburgo 

Manuel Dâmaso Prates Anatomia Patológica Hamburgo 

Maria Teresa Furtado Dias Cultura de Tecidos Berlim 
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Anexo 8: Lista dos Bolseiros fora do País em 1933-19348 

Nomes Especialidades Locais de 

Estágio 

Duração (meses) Observações 

Augusto Lopes 

de Andrade 

Oftalmologia Berna  13  

Manuel Teles 

Antunes 

Física Madrid 18 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Paulo Teixeira 

de Queiroz de 

Barros 

Rádio-

electricidade 

Londres 6 Desistiu 

Eduardo Lima 

Basto 

Aeronáutica Berlim 8 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Manuel de Paiva 

Boléo 

Filologia 

românica 

Hamburgo 39 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António Pereira 

de Sousa da 

Câmara 

Agricultura Edimburgo 12  

Arnaldo Peres 

de Carvalho 

Química Paris 33 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Artur Varela 

Cid 

Aeronática Berlim 3 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Joaquim Vieira 

Botelho da 

Costa 

Física do solo Rothamstead 4 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Fernanda 

Pereira de 

Matos Cunha 

Filologia clássica Paris 13  

Maria Teresa 

Furtado Dias 

Cultura de 

tecidos 

Berlim 12  

Abílio 

Fernandes 

Botânica Londres e berlim 6 Desistiu 

Elísio Filinto 

Milheiro 

Fernandes 

Química 

biológica 

Madrid 3 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Henrique João 

Barahona 

Psiquiatria Frankfurt 3 Bolsa a continuar 

                                                           
8
 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1933-1934, Coimbra, Coimbra Editora, 1935, pp. 36–37. 
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Fernandes em 1934-35 

Fernando 

Henriques 

Ferriera 

Psiquiatria Berlim 13  

Herculano 

Amorim 

Ferreira 

Física Londres 15 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

José Chaves 

Ferreira 

Malariologia Roma 3  

Joaquim 

Fernando Abreu 

Figanier 

Língua e 

literatura francesa 

Bordéus 5  

António Jorge 

Andrade de 

Gouveia 

Química Liverpool 40 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António de 

Medeiros 

Gouveia 

Geografia Paris 8 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António 

Marques de 

Jesus 

Filologia clássica Roma 3 Desistiu 

Armando Soeiro 

Moreira de 

Lacerda 

Fonética 

experimental 

Bona 27  

João Avelar 

Maia de 

Loureiro 

Química 

biológica 

Paris 14 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Augusto Fereira 

Machado 

Aquicultura, 

piscicultura 

Nancy  4  

Alberto Xavier 

da Cunha 

Marques 

Zoologia Göttingen 33  

Branca Edmée 

Marques 

Química Paris 32 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António Aniceto 

Ribeiro 

Monteiro 

Matemática Paris 32 Bolsa a continuar 

em 1934-35 
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Manuel João 

Xavier Morato 

Embriologia Bruxelas 3 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Rodrigo de Sá 

Nogueira 

Fonética 

experiemental 

Hamburgo 3 Desistiu 

Manuel Augusto 

Zaluar Nunes 

Geometria Paris 8 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António Lopes 

Branquinho de 

Oliveira 

Patologia vegetal Cambridge 18 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Guilherme 

Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia 

patológica 

Hamburgo 20 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

José Augusto 

Correia de 

Oliveira 

Neurologia Paris 12  

Francisco de 

Paula Leite 

Pinto 

Astrofísica Paris 47  

Domingos 

Rosado Vitória 

Pires 

Genética aplicada Svalof 4 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Manuel Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

patológica 

Hamburgo 31  

Carlos Artur de 

Paiva Raposo 

Electro-

radiologia 

Paris 9 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Flávio Ferreira 

Pinto ReZende 

Botânica Berlim 8 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Abílio Manuel 

Roseira 

Filologia 

românica 

Madrid 8 Desistiu 

João Rodrigues 

de Almeida 

Santos 

Física Manchester 40 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Aurélio 

Marques da 

Silva 

Física Paris 8 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Fernando 

Correia Pereira 

Direito 

internacional 

Genebra 48  
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da Silva 

João de Oliveira 

e Silva 

Embriologia Paris, Bruxelas 2 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

José Maria 

Camolino 

Ferraz de Matos 

e Silva 

Correntes fracas Londres 6 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

António da 

Silveira 

Física Paris 3  

Torquato 

Brochado de 

Sousa Soares 

História da 

Medicina 

Madrid 3 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Acácio de 

Gouveia e Sousa 

Filologia 

germânica 

Colónia 4 Bolsa a continuar 

em 1934-35 

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Física  Paris 50  

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por País 

País Bolseiros enviados 

França 16 

Alemanha 14 

Inglaterra 9 

Bélgica 2 

Itália 2 

Suíça 2 

Suécia 1 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Abílio Fernandes Botânica Londres e Berlim 

Alberto Xavier da Cunha 

Marques 

Zoologia Göttingen 

Flávio Ferreira Pinto 

Resende 

Botânica Berlim 

Artur Varela Cid Aeronática Berlim 

Eduardo Lima Basto Aeronáutica Berlim 

Acácio de Gouveia e Sousa Filologia germânica Colónia 

Armando Soeiro Moreira de 

Lacerda 

Fonética experimental Bona 

Manuel de Paiva Boléo Filologia românica Hamburgo 

Rodrigo de Sá Nogueira Fonética experiemental Hamburgo 

Fernando Henriques Ferriera Psiquiatria Berlim 

Guilherme Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia patológica Hamburgo 

Henrique João Barahona 

Fernandes 

Psiquiatria Frankfurt 

Manuel Dâmaso Prates Anatomia patológica Hamburgo 

Maria Teresa Furtado Dias Cultura de tecidos Berlim 
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Anexo 9: Lista dos Bolseiros fora do país em 1934-19359 

Nomes Especialidades Cidade de 

Estágio 

Duração Observações 

Ermindo 

Augusto Alvarez 

Cirurgia  Barcelona 2  

Manuel Teles 

Antunes 

Física Madrid 32 Bolsa a continuar 

em 1936 

José Augusto 

Correia de 

Barros 

Ciências político 

económicas 

Londres 3 Bolsa a continuar 

em 1936 

Eduardo Lima 

Basto 

Aeronáutica Berlim 26 Bolsa a continuar 

em 1936 

Manuel de Paiva 

Boléo 

Filologia 

românica 

Hamburgo 44  

Arnaldo Peres 

de Carvalho 

Química Paris 44  

Pedro Roberto 

da Silva Chaves 

Bioquímica Bélgica e França 1  

Artur Varela 

Cid 

Aeronáutica Berlim e 

Darmstadt 

21 Bolsa a continuar 

em 1936 

António Baptista 

da Silva Coelho 

Filologia 

germânica 

Colónia 12 Bolsa a continuar 

em 1936 

João da 

Providência 

Sousa Costa 

Bibliotecnia Espanha 1  

Joaquim Vieira 

Botelho da 

Costa 

Física do solo Rothamstead 22 Bolsa a continuar 

em 1936 

José Emiliano 

da Costa 

Pecuária Provence, EUA 6  

António da Silva 

Lima Faleiro 

Fsiopatologia 

cardíaca 

Viena 5 Bolsa a continuar 

em 1936 

Elísio Filinto 

Milheiro 

Fernandes 

Química 

biológica 

Madrid 7 Bolsa a continuar 

em 1936 

                                                           
9
 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1934-1935, Coimbra, Coimbra Editora, 1938, pp. 86–87. 
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Henrique João 

de Barahona 

Fernandes 

Psiquiatria Frankfurt e Bona 21 Bolsa a continuar 

em 1936 

Herculano 

Amorim 

Ferreira 

Física  Londres 16  

José Chaves 

Ferreira 

Malariologia Roma e Viena  21  

Manuel 

Gonçalves 

Cavaleiro de 

Ferreira 

Direito penal Munique 2 Bolsa a continuar 

em 1936 

António Jorge 

Andrade de 

Gouveia 

Química Liverpool 41  

António de 

Medeiros 

Gouveia 

Geografia Paris 26 Bolsa a continuar 

em 1936 

Pedro Manuel 

de Almeida 

Lima 

Neurologia Londres e 

Estocolmo 

2  

João Avelar 

Maia de 

Loureiro 

Química 

biológica 

Paris 19 Bolsa a continuar 

em 1936 

Branca Edmée 

Marques 

Química Paris 50  

João de 

Espregueira 

Mendes 

Tuberculose 

óssea 

Paris, Bolonha, 

Berlim, Colónia, 

Bruxelas, Berna 

4  

Francisco da 

Ascensão 

Mendonça 

Botânica Berlim e Londres 4  

António Aniceto 

Ribeiro 

Monteiro 

Matemática Paris 50 Bolsa a continuar 

em 1936 

Manuel Augusto 

Zaluar Nunes 

Geometria Paris 26 Bolsa a continuar 

em 1936 

António Lopes 

Branquinho de 

Patologia vegetal Cambridge e 24 Bolsa a continuar 
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Oliveira Baarn em 1936 

Guilherme 

Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia 

patológica 

Hamburgo 36 Bolsa a continuar 

em 1936 

Celestino 

Bernardo 

Feliciano 

Marques Pereira 

Educação física Estocolmo 6 Bolsa a continuar 

em 1936 

Domingos 

Rosado Vitória 

Pires 

Genética aplicada Svalof 10  

Manuel Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

patológica 

Berlim  2 Bolsa a continuar 

em 1936 

Carlos Artur de 

Paiva Raposo 

Electro-

radiologia 

Paris 12  

Flávio Ferreira 

Pinto Resende 

Botânica Berlim 26  

Abílio Manuel 

Roseira 

Árabe  Madrid 3 faleceu durante o 

estágio 

Delfim Pinto dos 

Santos 

História e 

Filosofia das 

Ciências 

Viena 3 Bolsa a continuar 

em 1936 

João Rodrigues 

de Almeida 

Santos 

Física Manchester 47  

Antero 

Frederico de 

Seabra 

Biologia 

zoológica 

Paris, Bruxelas, 

Londres, Madrid 

e berlim  

3  

Aurélio 

Marques da 

Silva 

Física Paris 26 Bolsa a continuar 

em 1936 

João de Oliveira 

e Silva 

Embriologia Paris e Bruxelas 10  

José Maria 

Camomilo 

Ferraz de Matos 

e Silva 

Correntes fracas Londres 8  
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Luís Silveira Filologia 

germânica 

Hamburgo 10  

Torquato 

Brochado de 

Sousa Soares 

Historiografia Madrid 18  

José Maria de 

Queiroz Veloso 

História  Madrid, Paris e 

Simancas 

2  

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por País 

País Bolseiros enviados 

Alemanha 13 

França 13 

Inglaterra  10 

Espanha  8 

Bélgica 4 

Suécia  3 

Áustria  3 

Itália  2 

Países Baixos  1 

Suíça 1 

EUA 1 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Antero Frederico de Seabra Biologia zoológica Paris, Bruxelas, Londres, 

Madrid e berlim  

António Baptista da Silva 

Coelho 

Filologia germânica Colónia 

Artur Varela Cid Aeronáutica Berlim e Darmstadt 

Eduardo Lima Basto Aeronáutica Berlim 

Flávio Ferreira Pinto 

Resende 

Botânica Berlim 

Francisco da Ascensão 

Mendonça 

Botânica Berlim e Londres 

Guilherme Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia patológica Hamburgo 

Henrique João de Barahona 

Fernandes 

Psiquiatria Frankfurt e Bona 

João de Espregueira Mendes Tuberculose óssea Paris, Bolonha, Berlim, 

Colónia, Bruxelas, Berna 

Luís Silveira Filologia germânica Hamburgo 

Manuel Dâmaso Prates Anatomia patológica Berlim  

Manuel de Paiva Boléo Filologia românica Hamburgo 

Manuel Gonçalves Cavaleiro 

de Ferreira 

Direito penal Munique 
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Anexo 10: Lista dos Bolseiros fora do país em 193610 

Nomes Especialidades País de Estágio Local de 

Estágio 

Duração Observações 

José 

Agostinho 

Vulcanologia e 

sismologia 

Inglaterra Edimburgo 2  

 

 

Francisco 

Manuel 

Alves 

Arqueologia 

histórica 

Espanha  Simancas, 

Madrid 

Bolsa 

global 

Bolsa a 

aproveotat 

oportunamente 

Manuel 

Teles 

Antunes 

Física Alemanha  Giessen 44  A continuar em 

1937 

José Augusto 

Correia 

Barros 

Ciências 

político-

económicas 

Inglaterra Londres 15 Idem 

Eduardo 

Lima Basto 

Aeronáutica Alemanha  Berlim 38 Idem 

Henrique 

Bastos 

Urologia Áustria, Itália Viena, Veneza Bolsa 

global 

 

Óscar 

Teixeira 

Bastos 

Medicina Legal França, Áustria, 

Alemanha 

Lion, Graz, 

Viena, Berlim, 

Dresden, 

Munique 

5  

Manuel de 

Lencastre 

Araújo 

Bobone 

Agronomia Itália Vercelli 7  

Luiz António 

A.P.de 

Sequeira L. 

Bramão 

Ciências 

agrológicas 

EUA Califórnia 2 A continuar em 

1937 

Francisco 

Caldeira 

Cabral 

Arquitectura de 

jardins 

Alemanha  Berlim 1 Idem 

António 

Pereira de 

Sousa da 

Câmara 

Biologia Alemanha Berlim 3  

                                                           
10

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1936, Coimbra, Coimbra Editora, 1940. 



454 
 

Adolfo Faria 

de Castro 

Desenho França  Paris 1 

 

A continuar em 

1937 

Artur Varela 

Cid 

Aeronáutica Alemanha  Darmstadt 33 Idem  

António 

Baptista da 

Silva Coelho 

Filologia 

Germânica 

Alemanha  Colónia 21  

Joaquim 

Vieira 

Botelho da 

Costa 

Física do solo Inglaterra Harpenden, 

Londres 

26  

Bernardo 

Xavier da 

Costa 

Coutinho 

Literatura 

comparada 

França  Paris 3 

 

A continuar em 

1937 

Laura 

Palhinha da 

Costa Dias 

Literatura 

alemã 

Alemanha  Heidelberg 3 Idem 

António da 

Silva Lima 

Faleiro 

Fisiopatologia 

cardíaca 

Áustria  Viena 12 Idem 

José da Mota 

Faria 

Ginecologia Inglaterra Londres, 

Dublin 

Bolsa 

global 

Bolsa a 

aproveitar em 

1937 

Elísio Filinto 

Milheiro 

Fernandes 

Química 

orgânica 

Espanha Madrid 10  

Henrique 

João 

Barahona 

Fernandes 

Psiquiatria Alemanha  Munique 29  

Manuel 

Gonçalves 

Cavaleiro de 

Ferreira 

Direito penal Alemanha Munique 11 

 

A continuar em 

1937 

Fernando 

Henrique 

Ferreira 

Psiquiatria Alemanha  Berlim 4 Idem  



455 
 

Joaquim 

Fernando de 

Abreu 

Figanier 

Estudos árabes França Rabat (França)
 

11
 

3  

Vítor Hugo 

Moreira 

Fontes 

Psiquiatria Itália, 

Alemanha, 

Suíça  

Itália, 

Alemanha, 

Suíça 

2  

Leonel de 

Melo 

Furtado 

Filologia 

Românica 

Alemanha Hamburgo 3 A continuar em 

1937 

António de 

Medeiros 

Gouveia 

Geografia França Paris 38 Idem 

Armando 

Nobre de 

Gusmão 

Filologia Espanha  Madrid 6  

Vítor Hugo 

de Lemos 

Geodesia Inglaterra Londres 1  

João Avelar 

Maia 

Loureiro 

Química 

biológica 

Inglaterra, EUA Londres, 

Baltimore 

26 A continuar em 

1937 

Virgílio 

Canas 

Martins 

Biologia Alemanha  Berlim 3 Idem 

António 

Aniceto 

Ribeiro 

Monteiro 

Matemática França Paris 56  

Manuel 

Augusto 

Zaluar 

Nunes 

Geometria França Paris 38 A continuar em 

1937 

António 

Lopes 

Branquinho 

de Oliveira 

Patologia 

Vegetal 

Inglaterra Cambridge 27 Idem 

Guilherme 

Gonçalves de 

Anatomia Alemanha  Berlim 43  

                                                           
11

 Rabat era na época um protectorado francês. 
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Oliveira Patológica 

Celestino 

Bernardo F. 

Marques 

Pereira 

Educação física Suécia, 

dinamarca  

Estocolmo, 

Copenhaga 

14  

António de 

Sousa 

Pereira 

Cirurgia 

experimental 

França  Estrasburgo 6  

António 

A.A.P.de 

Sampaio 

Forjaz 

Pimentel 

Química Itália, áustria  Roma, Viena Bolsa 

global 

 

Manuel 

Dâmaso 

Prates 

Anatomia 

Patológica 

Alemanha  Berlim 14  

António 

Coutinho da 

Silveira 

Ramos 

Cirurgia Áustria Viena 2  

Flávio 

ferreira 

Pinto 

Resende 

Botânica Alemanha  Hamburgo 38 A continuar em 

1937 

Orlando da 

Cunha 

Ribeiro 

Geografia França Paris 1 Idem 

Arnaldo 

Pereira Rodo 

Ortopedia Áustria Viena 5  

Fernando A. 

De Almeida 

S. Saldanha 

Anatomia Itália Modena, 

Milão 

10  

Delfim Pinto 

dos Santos 

História e 

Filosofia das 

ciências 

Áustria, 

Alemanha 

Viena, Berlim 10  

Joaquim 

Rodrigues 

dos Santos 

Júnior 

Etnografia e 

arqueologia 

Portugal 

(Moçambique), 

União Sul 

Africana 

Moçambique, 

União Sul 

Africana 

Bolsa 

global 

 



457 
 

Aurélio 

Marques da 

Silva 

Física França  Paris 38 A continuar em 

1937 

Maria dos 

Prazeres 

Leão 

Carvalho da 

Silva 

Obstetrícia França, Suíça, 

Alemanha 

Paris, 

Genebra, 

Berlim  

2  

Torquato 

Brochado de 

Sousa Soares 

Historiografia Espanha  Espanha 31  

José Maria 

Queiroz 

Veloso 

História Espanha  Simancas 4 Bolsa a 

aproveitar 

oportunamente 

 

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

Alemanha 19 

França 11
12

 

Inglaterra  7 

Áustria  7 

Itália  5 

Espanha  5 

Suíça 2 

EUA 2 

União Sul Africana 1 

Dinamarca 1 

Suécia  1 

Moçambique (Portugal) 1 

 

 

                                                           
12

 Uma delas para Rabat. 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

António Baptista da Silva 

Coelho 

Filologia germânica Colónia 

António Pereira de Sousa da 

Câmara 

Biologia Berlim 

Artur Varela Cid Aeronáutica Darmstadt 

Delfim Pinto dos Santos História e filosofia das ciências Viena, Berlim 

Eduardo Lima Basto Aeronáutica Berlim 

Fernando Henrique Ferreira Psiquiatria Berlim 

Flávio ferreira Pinto Resende Botânica Hamburgo 

Francisco Caldeira Cabral Arquitectura de jardins Berlim 

Guilherme Gonçalves de 

Oliveira 

Anatomia patológica Berlim 

Henrique João Barahona 

Fernandes 

Psiquiatria Munique 

Laura Palhinha da Costa 

Dias 

Literatura alemã Heidelberg 

Leonel de Melo Furtado Filologia românica Hamburgo 

Manuel Dâmaso Prates Anatomia patológica Berlim 

Manuel Gonçalves Cavaleiro 

de Ferreira 

Direito penal Munique 

Manuel Teles Antunes Física Giessen 

Maria dos Prazeres Leão 

Carvalho da Silva 

Obstetrícia Paris, Genebra, berlim  

Óscar Teixeira Bastos Medicina legal Lion, Graz, Viena, Berlim, 

Dresden, Munique 

Virgílio Canas Martins Biologia Berlim 

Vítor Hugo Moreira Fontes Psiquiatria Itália, Alemanha, Suíça 
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Anexo 11: Bolsas de Estudo fora do país durante 193713 

Nomes Especialidades Locais de 

Estágio 

Duração Observações 

João Rebelo 

Marques de 

Almeida 

Genética vegetal Müncheberg 6 meses Bolsa a continuar 

em 1938 

Manuel Teles 

Antunes 

Física Giessen 50  

Alberto Feio 

Soares de 

Azevedo 

Historiografia Génova e Roma 3 Bolsa a continuar 

em 1938 

José Augusto 

Correia de 

Barros 

Ciências político-

económicas 

Londres e Roma 24  

Manuel Pinto 

Rodrigues da 

Costa Barros 

Engenharia 

mecânica 

Zurique e 

Augsburg 

3 Bolsa a continuar 

em 1938 

Eduardo Lima 

Basto 

Aeronáutica Berlim 45  

Luís António 

Álvaro Pereira 

de Sequeira 

Lamarão 

Bramão 

Física do solo EUA 14 Bolsa a continuar 

em 1938 

José Gomes 

Branco 

Literatura Roma 4 Bolsa a continuar 

em 1938 

Francisco 

Caldeira Cabral 

Urbanização Berlim 13 Bolsa a continuar 

em 1938 

Manuel 

Sebastião Queijo 

Cabral 

Teologia Lovaina 8 Bolsa a continuar 

em 1938 

Raúl Vasco de 

Garcia Cabral 

Fitopatologia Cambridge 3 Bolsa a continuar 

em 1938 

Carlos Álvaro 

Fernandes 

Carvalho  

Estatística 

Matemática 

Londres 7 Bolsa a continuar 

em 1938 

                                                           
13

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1937, Coimbra, Coimbra Editora, 1941, pp. 20–21. 
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Manuel Lourenço da 

Cunha Vasconcelos 

Carvalho 

Botânica Angola Bolsa global 

Adolfo Faria de 

Castro 

História da Arte e 

Didáctica 

Paris e Bruxelas 4  

Mário Tavares 

Chicó 

Arqueologia Paris 4 Bolsa a continuar 

em 1938 

Artur Varela 

Cid 

Aeronáutica Berlim 44  

António 

Almeida Costa 

Astronomia e 

Geometria 

Berlim 4  

Luís da Câmara 

Pinto Coelho 

Direito Civil Roma 3 Bolsa a continuar 

em 1938 

João da 

Providência de 

Sousa Costa 

Biblioteconomia Londres Bolsa global Bolsa adiada para 

ocasião oportuna 

Maria Irene 

Leite da Costa 

Psicologia 

Experimental 

Genebra 3 Bolsa a continuar 

em 1938 

Bernardo Xavier 

da Costa 

Coutinho 

Literatura 

Comparada 

Paris 6 Bolsa a continuar 

em 1938 

Laura Palhinha 

da Costa Dias 

Filologia 

Germânica 

Heidelberg 9 Bolsa a continuar 

em 1938 

António da Silva 

Lima Faleiro 

Fisioterapia 

cardíaca  

Berlim e Viena 14 Bolsa a continuar 

em 1938 

José da Mota Faria Medicina tropical Londres Bolsa global 

António Júlio de 

Castro 

Fernandes 

Corporativismo Roma 6  

José Manuel de 

Almeida 

Fernandes 

Técnica de 

sondagem 

Bucareste 3  

João Filipe 

António 

Ferreira 

Anatomia Berlim 4  

José Simões Radio-fisioterápia Paris 6  
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Ferreira Júnior 

Manuel 

Gonçalves 

Cavaleiro de 

Ferreira 

Direito Penal Munique 19  

Joaquim 

Fernando de 

Abreu Figanier 

Árabe Rabat
1
 15 Bolsa a continuar 

em 1938 

Leonel de Melo 

Furtado 

Filologia 

românica 

Hamburgo 12  

Arnaldo 

Cardoso 

Ressano Garcia 

Metodologia do 

desenho 

Paris 3  

António de 

Medeiros 

Gouveia 

Geografia Paris 50 Bolsa a continuar 

em 1938 

Amilcar Mário 

de Jesus 

Mineralogia Paris, Leipzig e  2  

João Baptista de 

Sousa Lobo 

Oftalmologia Paris 3  

Álvaro 

Rodrigues 

Machado 

Espectrometria Londres e Paris 2  

José António 

Madeira 

Astronomia Greenwich e 

Paris 

2  

Virgílio Canas 

Martins 

Genética Berlim 15 Bolsa a continuar 

em 1938 

Francisco Júlio 

das Neves 

Filologia 

germânica 

oxford e Londres 8  

Mário Malheiro 

Reymão 

Nogueira 

Direito Comercial 

Marítimo 

Roma 2 Bolsa a continuar 

em 1938 

Manuel Augusto 

Zaluar Nunes 

Geometria  Paris 46  

António Lopes 

Branquinho de 

Oliveira 

Patologia Vegetal Cambridge e 

Baarn 

31  
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Samuel de 

Matos Agstinho 

de Oliveira 

Ciências 

pedagógicas e 

económicas  

Lovaina 6  

Maria Teresa 

Duarte da Silva 

Paulo 

Puericultura Paris, Milão e 

Roma 

3 Bolsa a continuar 

em 1938 

Hermilo Branco 

Ramalhete 

Filologia 

Germânica 

Nothingam 3  

Pedro Batalha 

Reis 

Numismática Paris, Viena e  3  

Flávio Ferreira 

Pinto Rezende 

Botânica Hamburgo 44  

Eduardo 

Baptista de 

Ascenção 

Rodrigues 

Filologia 

Germânica 

Southampton 3 Bolsa a continuar 

em 1938 

António Cruz de 

Sampaio 

Motores de 

explosão 

Londres 9 Bolsa a continuar 

em 1938 

Delfim Pinto dos 

Santos 

História e 

filosofia das 

ciências 

Berlim e 

Cambridge 

24  

Aurélio 

Marques da 

Silva 

Física Paris 50 Bolsa a continuar 

em 1938 

Torquato 

Brochado de 

Sousa Soares 

Historiografia Bruxelas 36  
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Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

Alemanha 17 

França 15
14

 

Inglaterra  14 

Itália  7 

Bélgica  4 

Suíça 2 

Áustria  2 

Holanda 1 

EUA 1 

Roménia 1 

Angola (Portugal) 1 
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 Rabat era na época um protectorado francês. 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Amilcar Mário de Jesus Mineralogia Paris, Leipzig e Londres 

António Almeida Costa Astronomia e Geometria Berlim 

António da Silva Lima 

Faleiro 

Fisioterapia cardíaca  Berlim e Viena 

Artur Varela Cid Aeronáutica Berlim 

Delfim Pinto dos Santos História e Filosofia das 

Ciências 

Berlim e Cambridge 

Eduardo Lima Basto Aeronáutica Berlim 

Flávio ferreira Pinto Resende Botânica Hamburgo 

Francisco Caldeira Cabral Urbanização Berlim 

João Filipe António Ferreira Anatomia Berlim 

João Rebelo Marques de 

Almeida 

Genética vegetal Müncheberg 

Laura Palhinha da Costa 

Dias 

Filologia Germânica Heidelberg 

Leonel de melo Furtado Filologia Românica Hamburgo 

Manuel Gonçalves Cavaleiro 

de Ferreira 

Direito penal Munique 

Manuel Pinto Rodrigues da 

Costa Barros 

Engenharia mecânica Zurique e Augsburg 

Manuel Teles Antunes Física Giessen 

Pedro Batalha Reis Numismática Paris, Viena eBerlim 

Virgílio Canas Martins Genética Berlim 
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Anexo 12: Leitores de Português (1937)15 

Nomes Designação dos 

Leitorados 

País observações 

António Leitão de 

Figueiredo 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Colónia 

Alemanha Licenciado em 

filologia germânica 

Delfim Pinto dos 

Santos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

berlim 

Alemanha Professor do ensino 

liceal 

Fernando Jorge de 

Azevedo Moreira 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Berlim 

Alemanha Licenciado em 

Filologia germânica 

Fernando Xavier 

Mora de Vasconcelos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

hamburgo  

Alemanha  Professor do Ensino 

Liceal 

Hans Flasche Leitorado de 

Português na 

Universidade de Bona 

Alemanha Antigo bolseiro 

alemão trocado com o 

DAAD 

José Gomes de 

Azevedo Matos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rostock 

Alemanha Bolseiro português da 

Humboldt Stiftung 

José Gonçalves Belo Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Colónia 

Alemanha Professor do ensino 

Liceal 

Laura Palhinha da 

Costa Dias 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Heidelberg 

Alemanha Bolseira Portuguesa da 

Humboldt Stiftung 

Leonel de Melo 

Furtado 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Hamburgo 

Alemanha Estudante de filologia 

românica 
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 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1937, p. 59. 
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Luís Silveira Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

hamburgo 

Alemanha Director da Bilioteca 

Pública e Arquivo 

Distrital de Évora 

Nemésio Mendes 

Pinheiro da Silva 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

bruxelas 

Bélgica Doutor em Letras 

Alfredo Caetano 

Oliveira de Carvalho 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

liceal 

Alvaro Júlio da Costa 

Pimpão 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

liceal 

Ivo Dane Leitorado de 

Português na 

Universidade de Bona 

França Secretário-geral do 

Centro de Estudos 

Luso-Brasileiros de 

Colónia 

Jean Baptiste 

Aquarone 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Montpellier 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Leon Bordon Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Poitiers 

França Antigo Director do 

Instituto Francês em 

Portugal 

Orlando da Cunha 

Ribeiro 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de Paris 

França doutor em Ciências 

Geográficas 

Raymond Bernard Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Toulouse 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Sezinando Raimundo 

Raimundo de Chagas 

Franco 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rennes 

França Oficial do exército 

Marcus de Jong Leitorado de 

Português na 

Holanda Privaat-docent da 

Faculdade de Letras de 
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Universidade de 

Amesterdão 

Amesterdão 

Lucie Paula 

Marlinska 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Lwow 

Polónia Encarregada do curso 

António Augusto 

Rodrigues 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Oxford 

Inglaterra Professor da 

Faculdade de Letras de 

Coimbra 
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Anexo 13: Bolsas de Estudo para fora do País no ano de 193816 

Nomes Especialidades Locais de 

Estágio 

Duração Observações 

José Ribeiro de 

Albuquerque 

Matemática Nancy 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

João Rebelo 

Marques de 

Almeida 

Genética Vegetal Berlim 18 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Fernando Abreu 

Carvalho Araújo 

Agronomia Londres 3 Bolsa a continuar 

em 1939 

Alberto Feio 

Soares de 

Azevedo 

Historiografia Génova, Pisa, 

Siena, Roma 

6  

Manuel Pinto 

Rodrigues da 

Costa de Barros 

Engenharia Zurique 15 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Joaquim José 

Monteiro Bastos 

Cirurgia Milão 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Hermes Martins 

Guerreiro Boto 

Engenharia Dieppe 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Luís Bramão Física do Solo Nova Iorque 24  

José Gomes 

Branco 

Literatura Roma 13  

Francisco 

Caldeira Cabral 

Urbanização Berlim 25 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Manuel 

Sebastião Queijo 

Cabral 

Teologia Lovaina 20 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Raúl Vasco de 

Garcia Cabral 

Fitopatologia Cambridge 15 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

João de Oliveira 

Campos 

Anatomia 

Patológica e 

patologia 

Genebra 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

                                                           
16

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1938, Coimbra, Coimbra Editora, 1941, pp. 18–19. 



469 
 

Experimental 

Carlos Álvaro 

Fernandes 

Carvalho 

Estatística 

Matemática 

Londres 19 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Mário Tavares 

Chicó 

Arqueologia Paris 12  

Fernando Pinto 

Coelho 

Química Londres 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Luís da Câmara 

Pinto Coelho 

Direito Civil Roma 15 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Joaquim 

Monteiro 

Conceição 

Medicina 

Veterinária 

Berlim 9 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Arsénio Luís 

Alves Cordeiro 

Ginástica Médica Roma, Bolonha, 

Berlim, 

Hamburgo 

5  

António Almeida 

Costa 

Astronomia e 

Geometria 

Berlim 16 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Maria Irene 

Leite da Costa 

Psicologia 

Experimental 

Genebra   

Bernardo Xavier 

da Costa 

Coutinho 

Literatura Paris 9  

Guilherme Braga 

da Cruz 

Direito Privado Paris 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Fábio Esperdião 

Schäller Dias 

Filologia 

Germânica 

Reading 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

António da Silva 

Lima Faleiro 

Fisioterápica 

cardíaca 

Viena e Berlim 17  

José Manuel de 

Almeida 

Técnica de 

Sondagem 

Bucareste 12  
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Fernandes 

Joaquim 

Fernando de 

Abreu Figanier 

Árabe Rabat
17

 24  

Arnaldo Cardoso 

Ressano Garcia 

Metodologia do 

desenho 

Paris 7  

António de 

Medeiros 

Gouveia 

Geografia Paris 52  

Manuel de 

Mesquita 

Guimarães 

Júnior 

Ginástica médica Bolonha, Berlim, 

Hamburgo 

4  

David de Melo 

Lopes 

Historiografia Paris 7 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Rui de Loureiro 

e Malho 

Filologia 

Germânica 

Bristol 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Alberto 

Abecassis 

Manzanares 

Hidráulica Pádua 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

João Ferreira 

Marques 

Dermatologia Viena e Zurique 7 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Virgílio Canas 

Martins 

Agronomia Berlim 27 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Bernardo de 

Azevedo Bártolo 

Ferreira 

História do Direito Paris 3 Bolsa a continuar 

em 1939 

Francisco 

Joaquim Mendes 

Geofísica Paris 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Amaro Joaquim 

Monteiro 

Física Paris 1  

Mário Malheiro 

Reimão Nogueira 

Direito Comercial, 

marítimo e aéreo 

Roma 11  

                                                           
17

 Rabat era na época um protectorado francês. 
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António 

Marques da 

Paixão 

Metalurgia e 

electrometria 

Berlim 7 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Maria Teresa 

Duarte da Silva 

Paulo 

Puericultura Paris 12  

Filipe Armindo 

Pinto 

Filologia 

Germânica 

Durham 3 Bolsa a continuar 

em 1939 

Ermilo Branco 

Ramalhete 

Filologia 

Germânica 

Nothingham 10  

Manuel Coelho 

Mendes da 

Rocha 

Engenharia Cambridge 

(USA) 

3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 

Eduardo 

Baptista de 

Ascensão 

Rodrigues 

Filologia 

Germânica 

Southampton 10  

António Cruz de 

Sampaio 

Motores de 

Explosão 

Londres 21 Bolsa a continuar 

em 1939 

Francisco Inácio 

Pereira dos 

Santos 

Corporativismo Paris 3  

Aurélio Marques 

da Silva 

Física Paris 56  

Carlos Teixeira Geologia Lille 3 

 

Bolsa a continuar 

em 1939 
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Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

França 16
18

 

Inglaterra  10 

Alemanha 9 

Itália  8 

Suíça 4 

EUA 2 

Áustria 2
19

 

Bélgica  1 

Roménia 1 

 

 

Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locail de Estágio 

António Almeida Costa Astronomia e Geometria Berlim 

António da Silva Lima 

Faleiro 

Fisioterápica cardíaca Viena e Berlim 

António Marques da Paixão Metalurgia e electrometria Berlim 

Arsénio Luís Alves Cordeiro Ginástica Médica Roma, Bolonha, Berlim, 

Hamburgo 

Francisco Caldeira Cabral Urbanização Berlim 

João Rebelo Marques de 

Almeida 

Genética Vegetal Berlim 

Joaquim Monteiro Conceição Medicina Veterinária Berlim 

Manuel de Mesquita 

Guimarães Júnior 

Ginástica médica Bolonha, Berlim, Hamburgo 

Virgílio Canas Martins Agronomia Berlim 

                                                           
18

 Uma delas para Rabat, na época um protectorado francês. 
19

 Apesar de em 1938 se ter dado o Anschluss, as bolsas para 1938 foram concedidas no ano anterior, 
pelo que a Áustria é aqui considerada como país independente. 
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Anexo 14: Leitores de Português (1938)20 

Nomes Designação dos 

Leitorados 

País observações 

António Jorge Dias Leitorado de 

Português de Rostock 

Alemanha Licenciado em 

Filologia Germânica 

António Leitão de 

Figueiredo 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Colónia 

Alemanha Licenciado em 

filologia germânica 

Armando Pinho de 

Morais 

Leitorado de 

Português Hamburgo 

Alemanha Estudante de Filologia 

Germânica 

Delfim Pinto dos 

Santos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

berlim 

Alemanha  Professor do ensino 

liceal 

Fernando Xavier 

Mora de Vasconcelos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

hamburgo  

Alemanha  Professor do Ensino 

Liceal 

Hans Flasche Leitorado de 

Português na 

Universidade de Bona 

Alemanha Antigo bolseiro 

alemão trocado com o 

DAAD 

Ivo Dane Leitorado de 

Português na 

Universidade de Bona 

Alemanha Secretário-geral do 

Centro de Estudos 

Luso-Brasileiros de 

Colónia 

José Gomes de 

Azevedo Matos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rostock 

Alemanha Bolseiro português da 

Humboldt Stiftung 

Laura Palhinha da 

Costa Dias 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Heidelberg 

Alemanha Bolseira Portuguesa da 

Humboldt Stiftung 

Leonel de Melo 

Furtado 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Hamburgo 

Alemanha Estudante de filologia 

românica 

                                                           
20

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1938, p. 47. 
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Nemésio Mendes 

Pinheiro da Silva 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

bruxelas 

Bélgica Doutor em Letras 

Alvaro Júlio da Costa 

Pimpão 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

liceal 

Jean Baptiste 

Aquarone 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Montpellier 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Leon Bordon Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Poitiers 

França Antigo Director do 

Instituto Francês em 

Portugal 

Orlando da Cunha 

Ribeiro 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de Paris 

França doutor em Ciências 

Geográficas 

Raymond Bernard Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Toulouse 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Sezinando Raimundo 

Raimundo de Chagas 

Franco 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rennes 

França Oficial do exército 

Zulmira de Azevedo 

Costa 

Leitorado de 

Português no Liceu 

Louis-le-Grand de 

Paris 

França Diplomado pela 

Sorbonne 

Marcus de Jong Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Amesterdão 

Holanda Privaat-docent da 

Faculdade de Letras de 

Amesterdão 

António Augusto 

Rodrigues 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Londres 

Inglaterra Professor da 

Faculdade de Letras de 

Coimbra 

Francisco Júlio das Leitorado de Inglaterra Professor do ensino 
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Neves Português em Oxford liceal 

Hermilo Branco 

Ramalhete 

Leitorado de 

Português em 

Liverpool 

Inglaterra Professor do Ensino 

Técnico 

Giovanna Nella Aita Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Nápoles 

Itália Doutora em Letras 

José Gomes Branco Leitorado de 

Português em Roma 

Itália Professor do ensino 

liceal 

Lucie Paula 

Marlinska 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Lwow 

Polónia Encarregada do curso 
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Anexo 15: Bolsas de Estudo para fora do país no ano de 193921 

Nomes Especialidades Locais dos Estágios Duração Observações 

José Ribeiro de 

Albuquerque 

Matemática Paris e Nancy 13  

João Rebelo 

Marques de 

Almeida 

Genética Vegetal Müncheberg/Mark 26  

Fernando Abreu 

Carvalho 

Araújo 

Agronomia Londres 12  

Francisco 

Jacinto 

Sarmento C. 

Araújo 

Resistência de 

materiais 

Gand 2  

Alberto de 

Ataíde Malafaia 

Baptista 

Farmacologia Berlim, Bruxelas e 

Zurique 

 Bolsa Global 

Manuel Pinto 

Rodrigues da 

Costa de Barros 

Engenharia 

Mecânica 

Zurique e 

Augsburgo 

22  

Joaquim José 

Monteiro Bastos 

Cirurgia Milão 12  

Fernando 

Bettencourt 

Anatomia Artística Roma  Bolsa Global 

Maria Helena de 

Amorim 

Campos Borges 

Ginástica Estocolmo 12 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Maria Leonor 

Correia Botelho 

Assistência Social França e Bélgica  2  

Hermes Martins 

Guerreiro Boto 

Hidráulica Marítima Dieppe 11  

Francisco 

Caldeira Cabral 

Urbanização Berlim 34  

Manuel 

Sebastião Queijo 

Cabral 

Teologia Lovaina 29  

                                                           
21

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1939, Lisboa, Gráfica Santelmo, 1949, pp. 26–27. 
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Raul Vasco de 

Garcia Cabral 

Fitopatologia Cambridge 24  

João de Oliveira 

Campos 

Anatomia 

Patológica e 

Patologia 

Experimental 

Genebra 6  

Arnaldo Peres 

de Carvalho 

Química Orgânica Paris 2  

Carlos Álvaro 

Fernandes 

Carvalho 

Estatística 

Matemática 

Londres 27  

Fernando Pinto 

Coelho 

Química Orgânica Londres 12  

Luís da Câmara 

Pinto Coelho 

Direito Civil Roma 23  

Joaquim 

Monteiro 

Conceição 

Medicina 

Veterinária 

Berlim 21 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Eugénio 

Margarido 

Correia 

Enologia Geisenhein 6  

António 

Almeida Costa 

Astronomia e 

Geometria 

Berlim 24  

Maria Lourdes 

Ramos Moniz 

da Costa 

Sericicultura Pavia 2 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Bernardo 

Xavier da Costa 

Coutinho 

Literatura 

comparada 

Paris 12  

Guilherme 

Braga da Cruz 

Direito Privado Paris e Chartres 15 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

José Jacinto 

Cutileiro 

Microbiologia 

Animal 

Madrid  Bolsa Global 

Fábio Espardião 

Schäller Dias 

Filologia Germânica Reading 10  

António da Silva Fisiopatologia da 

circulação 

Viena e Berlim  Bolsa Global 
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Lima Faleiro sanguínea 

António José de 

Oliveira Ferraz 

Júnior 

Neurologia Breslau 7  

Luís António de 

Almeida Góis 

Microbiologia 

agrícola 

Geisen Hein 6  

Manuel Moreira 

Jacob 

Bacteriologia Reading 3 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Augusto Salazar 

Leite 

Micologia médica Argel (colónia 

Francesa) 

2  

David Melo 

Lopes 

História Paris 17 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Rui de Loureiro 

e Malho 

Filologia germânica Bristol 10  

Alberto 

Abecassis 

Manzanares 

Hidráulica técnica e 

experimental e 

hidráulica fluvial 

Pádua 14 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

João Ferreira 

Marques 

Dermatologia Paris 14  

Deolinda da 

Costa Martins 

Ginástica Estocolmo  Bolsa Global 

Virgílio Canas 

Martins 

Genética Animal Berlim 36  

Bernardo de 

Azevedo Bártolo 

Ferreira de 

Matos 

História do Direito Paris 12  

Francisco 

Joaquim 

Mendes 

Geofísica Paris 12  

António 

Marques Paixão 

Metalurgia e 

electrometalurgia 

Berlim 17 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Filipe Armindo 

Pinto 

Filologia Germânica Durham 10  
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José Filipe 

Rebelo Pinto 

Hidráulica 

(aproveitamentos 

hidáulicos) 

Grenoble 9 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Afonso 

Rodrigues 

Queiró 

Direito Público Roma 1 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

Manuel Coelho 

Mendes da 

Rocha 

Engenharia 

(fotoelastecidade) 

Cambridge (EUA) 12  

António Cruz de 

Sampaio 

Motores de 

explosão 

Londres e 

Cambridge 

33 

 

Bolsa a 

continuar em 

1940 

 

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

Alemanha 12 

França 12
22

 

Inglaterra  9 

Itália  6 

Bélgica 4 

Suíça 3 

Suécia 2 

Espanha 1 

EUA 1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Uma das bolsas foi concedida para ser usufruída em Argel, na época uma colónia francesa. 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Alberto de Ataíde Malafaia 

Baptista 

Farmacologia Berlim, Bruxelas e Zurique 

António Almeida Costa Astronomia e Geometria Berlim 

António da Silva Lima 

Faleiro 

Fisiopatologia da circulação 

sanguínea 

Viena e Berlim 

António José de Oliveira 

Ferraz Júnior 

Neurologia Breslau 

António Marques Paixão Metalurgia e electrometalurgia Berlim 

Eugénio Margarido Correia Enologia Geisenhein 

Francisco Caldeira Cabral Urbanização Berlim 

João Rebelo Marques de 

Almeida 

Genética Vegetal Müncheberg/Mark 

Joaquim Monteiro Conceição Medicina Veterinária Berlim 

Luís António de Almeida 

Góis 

Microbiologia agrícola Geisen Hein 

Manuel Pinto Rodrigues da 

Costa de Barros 

Engenharia Mecânica Zurique e Augsburgo 

Virgílio Canas Martins Genética Animal Berlim 
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Anexo 16: Leitores de Português (1939)23 

Nomes Designação dos 

Leitorados 

País observações 

António Jorge Dias Leitorado de 

Português na 

Universidade de de 

Munique 

Alemanha Licenciado em 

Filologia Germânica 

António Leitão de 

Figueiredo 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Colónia 

Alemanha Licenciado em 

filologia germânica 

Armando Pinho de 

Morais 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Hamburgo 

Alemanha Estudante de Filologia 

Germânica 

Delfim Pinto dos 

Santos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

Berlim 

Alemanha Professor do ensino 

liceal 

Ivo Dane Leitorado de 

Português na 

Universidade de Bona 

Alemanha Secretário-geral do 

Centro de Estudos 

Luso-Brasileiros de 

Colónia 

Manuel Filipe 

Madruga 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rostock 

Alemanha Bolseiro da Fundação 

Alexander von 

Humboldt 

Vítor Falcão Instituto de Cultura 

Portuguesa de 

Bruxelas 

Bélgica Director do Instituto 

Vitorino Nemésio 

Mendes Pinheiro da 

Silva 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

bruxelas 

Bélgica Doutor em Letras 

Alvaro Júlio da Costa 

Pimpão 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

liceal 

                                                           
23

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1939, p. 60. 
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Jean Baptiste 

Aquarone 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Montpellier 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Leon Bordon Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Poitiers 

França Antigo Director do 

Instituto Francês em 

Portugal 

Luís da Matos Leitorado de 

Português da 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

Liceal  

Orlando da Cunha 

Ribeiro 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de Paris 

França doutor em Ciências 

Geográficas 

Raymond Bernard Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Toulouse 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Sezinando Raimundo 

Raimundo de Chagas 

Franco 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rennes 

França Oficial do exército 

Zulmira de Azevedo 

Costa 

Leitorado de 

Português no Liceu 

Louis-le-Grand de 

Paris 

França Diplomado pela 

Sorbonne 

Marcus de Jong Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Amesterdão 

Holanda Privaat-docent da 

Faculdade de Letras de 

Amesterdão 

António Augusto 

Rodrigues 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Londres 

Inglaterra Professor da Faculdade 

de Letras de Coimbra 

Francisco Júlio das 

Neves 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Oxford 

Inglaterra Professor do ensino 

liceal 

Hermilo Branco Leitorado de 

Português em 

Inglaterra Professor do Ensino 
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Ramalhete Liverpool Técnico 

José Gomes Branco Leitorado de 

Português em Roma 

Itália Professor do ensino 

liceal 

Arménio Fernandes 

Campos 

Escola Portuguesa de 

Casablanca 

Marrocos (França) Professor do Ensino 

Primário 

Lucie Paula 

Marlinska 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Lwow 

Polónia Encarregada do curso 
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Anexo 17: Bolsas de Estudo fora do país no ano de 194024 

Nomes Especialidades Locais dos 

Estágios 

Duração Observações 

Lopo de 

Carvalho 

Cancela de 

Abreu 

Tuberculose Óssea Roma, Cortina 

d’Ampezzo, 

Veneza e Leysin 

Global  

José Ribeiro de 

Albuquerque 

Matemática Nancy 22  

Serafim 

Casanova Alves 

Tisiologia Roma 4  

Fernando 

Bettencourt 

Anatomia Artística Nápoles, 

Florença e Milão 

8  

Maria Helena 

Pessoa de 

Amorim Campos 

Borges 

Ginástica Estocolmo 19  

Joaquim 

Monteiro 

Conceição 

Medicina veterinária Berlim 31  

Jaime Augusto 

Croner Celestino 

da Costa 

Oncologia Paris 2  

Maria Irene 

Leite da Costa 

Psicologia 

experimental 

Genebra 9 

 

Bolsa a continuar 

em 1941 

Maria de 

Lourdes Ramos 

Moniz da Costa 

Sericicultura Pavia 11 

 

Idem 

Guilherme Braga 

da Cruz 

Direito privado Madrid 20  

José de Almeida 

Fernandes Cruz 

Cirurgia Berlim 12 

 

Bolsa a continuar 

em 1941 

José Manuel de 

Magalhães 

Coutinho Guedes 

Educação física Berlim 6  

                                                           
24

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1940, Lisboa, Gráfica Santelmo, 1949, p. 15. 
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Ruy Tomaz da 

Costa Guerreiro 

Medicina 

Veterinária 

Milão   

José Joaquim de 

Oliveira 

Guimarães 

Psicologia Barcelona, Milão 

e Madrid 

  

Alberto 

Abecassis 

Manzanares 

Hidráulica Zurique 19  

António Marques 

da Paixão 

Electrometalurgia e 

Metalurgia 

 27  

José Filipe 

Rebelo Pinto 

Hidráulica fluvial Grenoble 15  

Afonso 

Rodrigues 

Queiró 

Direito público Roma 7  

António Cruz de 

Sampaio 

Motores de 

Explosão 

Londres e 

Cambridge 

35  

António da 

Silveira 

Física Colúmbia, 

Chicago e 

Princeton 

10  

Torquato 

Brochado de 

Sousa Soares 

Historiografia Galiza, Astúrias, 

Leão e Zamora 

3  

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Física  Pavia, Milão e 

Roma 

11 

 

Bolsa a continuar 

em 1941 

 

 

 

 

 

 

 



486 
 

Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

Itália  8 

Suíça 4 

Espanha 3 

Alemanha 3 

França 3 

Inglaterra  1 

EUA 1 

Suécia 1 

 

Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Joaquim Monteiro Conceição Medicina veterinária Berlim 

José de Almeida Fernandes 

Cruz 

Cirurgia Berlim 

José Manuel de Magalhães 

Coutinho Guedes 

Educação física Berlim 
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Anexo 18: Leitores de Português (1940)25 

Nomes Designação dos 

Leitorados 

País observações 

António Jorge Dias Leitorado de 

Português na 

Universidade de de 

Munique 

Alemanha Licenciado em 

Filologia Germânica 

Delfim Pinto dos 

Santos 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

Berlim 

Alemanha Professor do ensino 

liceal 

Eudoro de Sousa Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

Heidelberg 

Alemanha  

Horácio Hermínio da 

Gama Tavares 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

Hamburgo 

Alemanha Licenciado em 

Filologia Germânica 

Manuel Seabra Leitorado de Português na 

Universidade de  Colónia 

Alemanha 

Etienne Vauthier Leitorado de 

Português na 

Universidade de  

Bruxelas 

Bélgica  

José Manuel da 

Costa 

Cadeira de Cultura 

Portuguesa da 

Universidade Centrak 

de Madrid 

Espanha Professor liceal  

Jean Baptiste 

Aquarone 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Montpellier 

França Antigo leitor de 

francês na 

Universidade de 

Coimbra 

Luís da Matos Leitorado de 

Português da 

Universidade de 

Bordéus 

França Professor do ensino 

Liceal  

Orlando da Cunha Leitorado de 

Português na 

França doutor em Ciências 

                                                           
25

 Ibid., p. 54. 
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Ribeiro Universidade da 

Sorbonne 

Geográficas 

Sezinando Raimundo 

Raimundo de Chagas 

Franco 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Rennes 

França Oficial do exército 

Zulmira de Azevedo 

Costa 

Leitorado de 

Português no Liceu 

Louis-le-Grand de 

Paris 

França Diplomado pela 

Sorbonne 

Marcus de Jong Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Amesterdão 

Holanda Privaat-docent da 

Faculdade de Letras de 

Amesterdão 

António Augusto 

Rodrigues 

Leitorado de 

Português na 

Universidade de 

Oxford 

Inglaterra Professor da 

Faculdade de Letras de 

Coimbra 

Hermilo Branco 

Ramalhete 

Leitorado de 

Português em 

Liverpool 

Inglaterra Professor do Ensino 

Técnico 

José Gomes Branco Leitorado de 

Português em Roma 

Itália Professor do ensino 

liceal 
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Anexo 19: Bolsas de estudo para fora do país em 194126 

Nomes Especialidades Locais dos 

Estágios 

Duração observações 

Alberto Nunes 

Aboim 

Biologia  Genebra  Nao utilizou este 

ano 

Mário de 

Granada Afonso 

Ergoterápia Genebra  Nao utilizou este 

ano 

Miguel Augusto 

Mendes Alves 

Fisiologia e 

terapêutica 

Madrid Global   

Tibério Barreira 

Antunes 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

Bona, Freiburg e 

Heidelberg 

5 meses  

José Aires de 

Azevedo Novais 

Basto 

Heredobiologia e 

Higiene Racial 

Berlim 8 continua em 1942 

Eduardo Brazão História Roma 3  

José de Oliveira 

Pires Correia 

Contreiras 

Fisiologia vegetal Cambridge Global  

Maria Irene 

Leite da Costa 

Psicologia técnica Genebra 19  

Maria de Lurdes 

Ramos Moniz da 

Costa 

(Valadares) 

Sericicultura Pavia e Baltimore 23 continua em 1942 

Luís Maria 

Perestrelo Pinto de 

Sousa Coutinho 

Mecânica Boston (EUA) Nao utilizou este ano 

José de Almeida 

Fernandes Cruz 

Estomatologia Berlim 22 continua em 1942 

António 

Ferreira 

Taborda Duarte 

Biologia Milão 1 continua em 1942 

Mariano 

Joaquim de 

Oliveira Feio 

Paleontologia Munique 2 continua em 1942 

                                                           
26

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1941, Lisboa, Gráfica Santelmo, 1950, p. 13. 
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José Maria da 

Silva Mouzinho 

de Figueiredo 

Patologia 

veterinária 

Berlim 3 continua em 1942 

José Manuel de 

Magalhães 

Coutinho 

Guedes 

Educação física Berlim  9  

David de Melo 

Lopes 

História Paris Global  

Luís de Matos Filologia clássica Madrid e 

Montpellier 

9  

João Ferreira de 

Oliveira 

Medicina tropical 

e subtropical 

Roma Global  

Flávio Ferreira 

Pinto Rezende 

Botanica berlim global  

Fernando 

Peixoto Vieira 

de Sá 

Medicina 

veterinária 

Reading  Nao utilizou este 

ano 

Germano da 

Fonseca 

Sacarrão 

Biologia Genebra  Nao utilizou este 

ano 

Manuel José 

Nogueira 

Valadares 

Física Roma 15  

 

Distribuição das Bolsas Concedidas por país 

País Bolseiros enviados 

Alemanha 7 

Itália  5 

Suíça 4 

Espanha 2 

Inglaterra  2 

EUA 2 

França 2 
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Bolseiros na Alemanha 

Nomes Especialidades Locais de Estágio 

Flávio Ferreira Pinto 

Rezende 

Botanica Berlim 

José Aires de Azevedo Novais 

Basto 

Heredobiologia e Higiene 

Racial 

Berlim 

José de Almeida Fernandes 

Cruz 

Estomatologia Berlim 

José Manuel de Magalhães 

Coutinho Guedes 

Educação física Berlim  

José Maria da Silva 

Mouzinho de Figueiredo 

Patologia veterinária Berlim 

Mariano Joaquim de Oliveira 

Feio 

Paleontologia Munique 

Tibério Barreira Antunes Ginecologia e Obstetrícia Bona, Freiburg e Heidelberg 
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Anexo 20: Bolseiros Alemães enviados para Portugal em 1934-35 ao 

abrigo do acordo entre a JEN e o DAAD27 
1. Frederic Wilhelm Verner, na Faculdade de Direito e no Instituto Superior de Ciências 

Económicas;  

2. Johannes Buyken, na Faculdade de Direito de Lisboa e no ISCEF;  

3. Hans Rudolf Paul Eduard Thiele, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;  

4. Hanns Woischnick, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;  

5. Hans Flasche, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; 

Anexo 21: Bolseiros Alemães enviados para Portugal em 1936 ao 

abrigo do acordo entre a JEN e o DAAD28 
1. Johannes Buyken, n a Faculdade de Direito de Lisboa e no ISCEF;  

2. Hans Flasche, na Universidade de Coimbra; 

3. Hans Voischnik; 

4. Robert Heineman, no ISCEF;  

5. Horst Thimm  

6. Helmut Helling, assistente no Instituto Zoológico da Faculdade de Ciências de 

Coimbra;  

Anexo 22: Bolseiros Alemães enviados para Portugal em 1938 ao 

abrigo do acordo entre o IAC e o DAAD29 
1. Hans Günther Deuter, na Faculdade de Direito de Lisboa e ISCEF; 

2. Helmut Helling, na Faculdade de Ciências de Coimbra; 

3. Hans Werner Lerche, instrutor de voo sem motor da Mocidade Portuguesa; 

4. Paul Pöhl, na Faculdade de Letras de Coimbra; 

5. Werner Schaarschmidt (Escola Superior Colonial; 

6. Otto Steiner, na Faculdade de Direito de Coimbra; 

7. Horst Thimm; na Faculdade de Letras de Lisboa;  

8. Arnold Heinrich Wiebe, na Faculdade de Direito de Lisboa e ISCEF; 

Anexo 23: Bolseiros Alemães enviados para Portugal em 1940 ao 

abrigo do acordo entre o IAC e o DAAD30 
1. Georg Toschke, Medicina;  

2. Antonie Börsch, estudante de medicina; 

3. Bernhard Wenzel, estudante de direito; 

4. Siegried Conde de Dohna, na Faculdade de Direito de Lisboa, no ISCEF e na Faculdade 

de Letras de Lisboa; 

5. Susane Gilmer;   

 

                                                           
27

 JEN, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1934-1935, pp. 157–158. 
28

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1936, p. 76. 
29

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1938, pp. 68–69. 
30

 IAC, Relatório dos Trabalhos Efectuados em 1940, p. 68. 
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Anexo 24: Lista de Alemães Condecorados pelo Governo Português 

entre 1920 e 1945 

NOME  ORDEM  GRAU  DATA  PAÍS  

WOLFER A. (Professor) SANT'IAGO da 

ESPADA 

O 1921/02/28 Alemanha 

EY Luiza (Professor) SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1922/05/18 Alemanha 

MULLER Lauro CRISTO GC 1923/06/07 Alemanha 

DE BACKER E. E 

(Engenheiro) 

CRISTO Com 1926/05/12 Alemanha 

HOPFFGARTEN Elise von 

(Barão) 

CRISTO O 1926/10/29 Alemanha 

NOBICOURT Pierre 

(Professor) 

SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1928/06/12 Alemanha 

OYE A. Schimmelpenninck van 

der (Dr.) 

CRISTO O 1928/10/18 Alemanha 

LOUPART Otto Mattbien 

Eugéne 

MÉRITO 

INDUSTRIAL 

Com 1930/02/14 Alemanha 

VORETZSCH E. A. (Dr.) CRISTO GC 1930/04/28 Alemanha 

BUSCH Ernest CRISTO Com 1930/09/08 Alemanha 

JANTZEN F. (Comandante) CRISTO Cv/Dm 1930/09/08 Alemanha 

VOSSLER Carlos (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GO 1932/04/14 Alemanha 

HORSTMANN Alfred 

(Ministro Plenipotenciario) 

CRISTO GC 1933/01/14 Alemanha 

BILHADT Kurte MÉRITO Cv/Dm 1933/06/09 Alemanha 

SOENHLEIN Pablst Frederico 

(Consul) 

MÉRITO Cv/Dm 1933/06/09 Alemanha 

ALBERTI Gustav Mayer 

(Consul) 

CRISTO O 1933/09/29 Alemanha 

DANE Ivo (Dr.) SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1933/09/29 Alemanha 
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LEUPOLD Ernest SANT'IAGO da 

ESPADA 

GO 1933/09/29 Alemanha 

LEJEUNE Fritz (Dr.) SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1933/09/29 Alemanha 

BREHM Hans CRISTO O 1934/01/20 Alemanha 

MIELITZ Theodor Edouard 

René 

CRISTO O 1934/02/19 Alemanha 

NEUBERG Carl (Professor) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GO 1934/12/17 Alemanha 

EY Luiza (Professor) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1935/01/26 Alemanha 

STUVE Wilhelm H. CRISTO O 1935/06/25 Alemanha 

STUVE Dagmar CRISTO Cv/Dm 1935/06/25 Alemanha 

SIEBERT Friedrich 

Maximilian (Major) 

AVIS Com 1935/06/25 Alemanha 

KRUGER Fritz (Professor) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1935/10/28 Alemanha 

BARTENSTEIN Reinhold 

(Consul) 

MÉRITO O 1936/09/24 Alemanha 

MAUS Ferdinand (Consul) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1937/03/04 Alemanha 

GRONAU Wolfgang CRISTO Com 1937/03/04 Alemanha 

HUENE Oswald Hoyningen CRISTO GC 1937/05/14 Alemanha 

HERTZOG Ernest MÉRITO 

INDUSTRIAL 

Com 1937/08/03 Alemanha 

BURBACH Triedhelm CRISTO O 1937/12/18 Alemanha 

ECKART CRISTO Com 1938/05/13 Alemanha 

DIEM Charles (Dr.) CRISTO Com 1938/08/23 Alemanha 

LEWALD Theodor (Dr.) CRISTO GC 1938/08/23 Alemanha 

GELDEMACHER Erwin SANT'IAGO da 

ESPADA 

GO 1938/11/10 Alemanha 
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BECKERATH Emil Von (Dr.) SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1938/11/10 Alemanha 

GEORGII Walter (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1938/12/26 Alemanha 

BRAND Ernst Freiberr von 

(Barão) 

CRISTO Cv/Dm 1939/01/30 Alemanha 

TRENDTEL Werner (Capitão-

Tenente) 

CRISTO O 1939/03/22 Alemanha 

SCHRODER Berthold Otto CRISTO Cv/Dm 1939/04/22 Alemanha 

SIEBURG Friedrich CRISTO O 1939/06/28 Alemanha 

SCHWANTE Vicoo Von 

Bullow 

CRISTO GC 1939/06/28 Alemanha 

TAUBADEL Hans-Jurgen von 

Cramon (Major) 

AVIS Com 1940/05/09 Alemanha 

MARIENFELD Walter 

(Capitão) 

AVIS Com 1940/05/09 Alemanha 

KOHLBACH Wilhelm 

(Tenente-Coronel) 

AVIS Com 1940/05/09 Alemanha 

GRIPP Helmuth (Major) AVIS Com 1940/05/09 Alemanha 

BULOWINS Alfred (Coronel) AVIS Com 1940/05/09 Alemanha 

HEINICHEN Eberhard 

(Capitão-de-mar-e-guerra) 

AVIS Com 1940/08/05 Alemanha 

 

WILHELMI Hans AVIS Com 1940/08/05 Alemanha 

REPPCHEN Fritz (Major) AVIS Com 1940/08/05 Alemanha 

KRAHMER Eckart AVIS GO 1940/08/05 Alemanha 

BERNER Wilhelm CRISTO Cv/Dm 1940/08/05 Alemanha 

SCHMIDT Hans Dietrich 

(Dr.) 

CRISTO Cv/Dm 1940/08/05 Alemanha 

BREHM Hans CRISTO GC 1940/08/05 Alemanha 

BREISKY Hubert von CRISTO Com 1940/08/05 Alemanha 
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DIETMAR Hellmuth (Dr.) CRISTO GO 1940/08/05 Alemanha 

ROTH Johannes INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

O 1940/08/30 Alemanha 

RICHERT Gertrud (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

O 1940/09/19 Alemanha 

JURGENS Adolfo (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1940/09/19 Alemanha 

RUST Bernardo (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GC 1940/09/19 Alemanha 

MEISSNER Otto (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GC 1940/09/19 Alemanha 

KRUESS Hugo A. (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GO 1940/09/19 Alemanha 

BOENIGK Oskar Freiherr 

von (Major) 

AVIS GO 1940/09/23 Alemanha 

BEISSEL Joachim Graf 

(Major) 

AVIS Com 1940/09/23 Alemanha 

JUNGE Michel AVIS Cv/Dm 1940/09/23 Alemanha 

BULOWINS Alfred (Coronel) AVIS GO 1940/10/29 Alemanha 

FAUPEL Wilhelm (General) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GC 1941/06/20 Alemanha 

BRUNS Walter (Coronel) AVIS GO 1941/09/19 Alemanha 

PIXIS Peter (Arquitecto) CRISTO O 1942/04/25 Alemanha 

RENNER Otto (Arquitecto) CRISTO O 1942/04/25 Alemanha 

SPEER Albert (Inspector 

Chefe) 

INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GC 1942/04/25 Alemanha 

BRUGMANN Walter 

(Professor) 

INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

GO 1942/04/25 Alemanha 

WOLTERS Rudolf (Dr.) INSTRUÇÃO 

PÚBLICA 

Com 1942/04/25 Alemanha 

JAHNKE Franz MÉRITO 

INDUSTRIAL 

Cv/Dm 1942/04/25 Alemanha 
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VANDENHIRS Gerhard MÉRITO 

INDUSTRIAL 

Cv/Dm 1942/04/25 Alemanha 

WIESNER Konrad 

(Arquitecto) 

CRISTO Cv/Dm 1942/07/15 Alemanha 

ARNIM Achim Von (Major) AVIS Com 1942/08/30 Alemanha 

ESEBECK Jordan Barão Van 

(Coronel) 

AVIS GO 1942/09/30 Alemanha 

HEINICHEN Eberhard 

(Capitão-de-mar-e-guerra) 

AVIS GO 1943/01/28 Alemanha 

ELTZE Hans MÉRITO 

INDUSTRIAL 

GC 1943/06/07 Alemanha 

BREDOW Hasso Von CRISTO O 1943/11/13 Alemanha 

KNAPPERTSBUSCH Hans 

(Dr.) 

SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1944/05/24 Alemanha 

REINHARDT Hermann MÉRITO 

INDUSTRIAL 

GC 1951/05/29 Alemanha 

PIEL Joseph Maria 

(Professor) 

SANT'IAGO da 

ESPADA 

Com 1954/10/11 Alemanha 

Fonte: 

 

http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=154 
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Anexo 25: Distribuição de alunos que frequentavam alemão em 193831  
Angra do Heroísmo- Padre Jerónimo Estado de Andrade: 3 

Aveiro- José estevao: 0 

Beja- Diogo de Gouveia: 0 

Braga- Sá de Miranda: 10 

Bragança- Emídio Garcia: 0 

Castelo Branco- Nun’Alvares: 4  

Chaves- Fernão de Magalhães: 0 

Coimbra- Infanta D. Maria: 8 

Coimbra- D. João III: 14 

Évora- André de Gouveia: 8 

Faro- João de Deus: 11 

Funchal- Jaime Moniz: 6 

Guarda- Afonso de Albuquerque: 50 

Guimarães- Martins Sarmento: 3 

Horta- Manuel de Arriaga: 0 

Lamego- Latino Coelho: 2 

Leiria- Rodrigues Lobo: 4 

Lisboa- Camões: 26  

Lisboa- Camões (secção mista): 8 

Lisboa- D. Filipa de Lencastre: 6 

Lisboa- Gil Vicente: 5 

Lisboa- Maria Amália Vaz de Carvalho: 14 

Lisboa- Passos Manuel: 11 

Lisboa- Passos Manuel (secção masculina): 13  

Lisboa- Pedro Nunes: 16 

Lisboa- Pedro Nunes (secção feminina): 0 

Ponta Delgada- Antero de Quental: 6 

Portalegre- Mouzinho da Silveira: 1 

Porto- Alexandre Herculano: 6 

Porto- Carolina Michaelis: 5  

Porto- Carolina Michaelis (secção feminina): 2 

Porto- Rodigues de Freitas: 6 

Povoa do Varzim- Eça de Queiroz: 7 

Santarém- Sá da Bandeira: 2 

Setúbal- Bocage: 0 

Viana do Castelo- Gonçalo Velho: 5  

Vila Real- Camilo Castelo Branco: 0 

Viseu- Alves Martins: 9 
 

 

 

 

 

                                                           
31

 AHIC, 1378/5 – Grémio Luso-Alemão. Centro Luso-Alemão de Intercâmbio Cultural, documento 15, 
9.06.1938. 
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Anexo 26: Projeto de Acordo Cultural 
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