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1. Introdução 

A 28 de Novembro de 1944 foi assinado um acordo entre os governos de Portugal e dos Estados 

Unidos concedendo a este último autorização para construir e utilizar uma base naval e aérea na 

Ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores. Tratava-se de uma primeira presença norte-

americana nos Açores, antes mesmo da sua transferência para a base das Lajes, já depois do 

final da segunda Guerra Mundial. A assinatura do acordo constituiu simultaneamente um ponto 

de chegada e um ponto de partida: um ponto de chegada porque representou o culminar de 

longos meses de difíceis e por vezes arrastadas negociações entre Portugal e os Estados Unidos, 

desencadeadas pelas conversas tidas em Lisboa, ainda no final de 1943, entre o jovem chargé 

d'affaires norte-americano, George Kennan, e o chefe do governo português, Oliveira Salazar; 

um ponto de partida porque o acordo permitiu às forças militares norte-americanas o acesso ao 

arquipélago açoreano e a utilização de bases navais e aéreas até hoje ininterrupta. 

O objectivo essencial deste texto é descrever o processo negocial luso-americano que culminou 

na assinatura do acordo de 1944. Assinado na fase final da segunda Guerra Mundial, o acordo 

luso-americano não pode deixar de ser entendido no contexto da política externa portuguesa 

durante a segunda Guerra Mundial, nomeadamente da inflexão dessa mesma política no sentido 

de uma “neutralidade colaborante” com as potências aliadas. Recorde-se que este acordo foi 

precedido de um outro, assinado em Agosto de 1943, entre os governos de Portugal e do Reino 

Unido, concedendo ao governo britânico autorização para criar nas Lajes uma base naval e aérea 

durante o período de guerra. 

Os Estados Unidos, sobretudo as autoridades militares norte-americanas, não ficaram 

satisfeitas com o teor do acordo luso-britânico de 1943, uma vez que este não previa a 

possibilidade de as forças norte-americanas terem acesso directo à base inglesa. Esta era cedida 

unicamente à Inglaterra e, apesar de estar previsto o seu uso “para o reabastecimento de aviões 

e navios das Nações Unidas”, a “manutenção de unidades americanas em permanência” não era 

contemplada[1]. Para os americanos esta situação tinha um duplo inconveniente: por um lado, 

continuava a faltar uma escala fundamental no transporte das tropas americanas para os 

continentes europeu e africano; por outro lado, sendo a base dos Açores um estabelecimento 

britânico, não assegurava os direitos de longa duração que os americanos pretendiam já adquirir. 

Na verdade, os Joint Chiefs of Staff (JCS) americanos tinham já elaborado vários planos para o 

estabelecimento a longo prazo de bases militares na chamada esfera de influência e de protecção 

do continente americano, bases essas que deveriam permanecer activas inclusivamente após o 

final do conflito. Nesses planos, as ilhas dos Açores figuraram sempre como uma das 

prioridades. 
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Deste modo, após conhecerem o teor do acordo luso-britânico de 1943, os JCS declararam 

qualquer acordo que impedisse a utilização das facilidades nos Açores por aviões norte-

americanos como “inaceitável”[2] e preconizaram que, doravante, “as questões relativas às ilhas 

portuguesas” fossem “conduzidas sem intermediários, com a exclusão da Inglaterra”, devendo 

iniciar-se “negociações autónomas” com o governo português[3]. A administração de Franklin 

Roosevelt foi sensível a estes argumentos e, a 14 de Outubro de 1943, o Presidente norte-

americano informou Winston Churchill que os Estados Unidos iriam, de imediato, iniciar uma 

aproximação directa ao governo português no sentido de obter “facilidades de aviação” nos 

Açores e de garantir a utilização de tais facilidades por parte das forças norte-americanas 

envolvidas no esforço de guerra aliado[4]. 

Tratava-se de uma mudança radical no modo como até aqui os aliados tinham conduzido as suas 

conversações com Portugal. Os Estados Unidos dispensavam a intervenção do Reino Unido 

como intermediário e como interlocutor privilegiado em Lisboa e passavam a desenvolver uma 

diplomacia autónoma para com Portugal. Era também uma clara indicação do novo papel 

hegemónico que os Estados Unidos se preparavam para assumir no Ocidente e do afastamento 

da Inglaterra desse mesmo papel. 

  

2. O Início das Negociações Luso-Americanas 

As negociações entre Portugal e os Estados Unidos para a concessão de facilidades nos Açores 

foram longas e complexas, demorando praticamente um ano a concluir. O seu início deu-se 

pouco tempo depois da cimeira de Moscovo, onde, no final de Outubro de 1943, os Estados 

Unidos, a Inglaterra e a União Soviética acordaram finalmente na abertura de uma segunda 

frente de guerra na Europa. No mês seguinte, em Teerão, os Aliados voltaram a encontrar-se 

para discutir a evolução do conflito e confirmaram a urgência de abertura de uma segunda 

frente de guerra na Europa Ocidental. Decidiu-se ainda que o conflito só seria dado por 

terminado quando a Alemanha e o Japão apresentassem a sua rendição incondicional. 

Foi, por conseguinte, neste contexto, que os comandos militares norte-americanos elaboraram 

uma extensa lista de facilidades requeridas ao governo português, da qual faziam parte bases 

navais e aéreas em Ponta Delgada, na Horta, no Faial, na Ilha Terceira e na Ilha das Flores. Os 

americanos pretendiam também acesso aos “sistemas de comunicações por cabo já existentes”, 

considerados essenciais para a actuação das forças norte-americanas nos Açores e também nos 

“teatros de guerra” no Norte de África e na Europa. Eram solicitadas “facilidades portuárias sem 

restrições e acomodações em terra para o pessoal necessário nos portos açorianos”, bem como 

autorização para estacionar um navio de guerra em cada um dos portos açorianos utilizados 

pelo seu pessoal. Os militares americanos pretendiam igualmente a “pronta admissão do pessoal 

americano necessário para o melhoramento, construção e funcionamento” das facilidades no 

arquipélago, bem como facilidades alfandegárias para todos os materiais necessários[5]. 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn2
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No entanto, a diplomacia norte-americana – com especial destaque para o jovem chargé 

d'affaires em Lisboa, George Kennan – conseguiu moderar o ímpeto dos militares e convencer a 

administração Roosevelt a adoptar uma aproximação mais cautelosa ao governo de Lisboa. Nas 

suas memórias, Kennan recorda ter lido a lista de facilidades requeridas pelos militares com 

“horror e estupefacção”, entendendo-a como um verdadeiro “takeover” das ilhas açorianas pelas 

forças armadas americanas. Para Kennan, “facilidades desta dimensão iriam simplesmente 

afundar a economia e a administração das ilhas sob o seu próprio peso”. Sobre este assunto, 

George Kennan consultou também o embaixador britânico em Lisboa, Ronald Campbell, a quem 

mostrou a lista de facilidades requeridas pelo governo americano. Campbell “empalideceu” à 

medida que foi lendo a lista. Era “óbvio”, concluiu Kennan, que a apresentação deste documento 

a Oliveira Salazar provocaria “um grave e perigoso desentendimento entre os nossos dois 

governos”[6]. 

Assim, Kennan apressou-se a responder para Washington afirmando que “se nesta altura 

fizermos uma aproximação a Salazar com a totalidade deste programa, ele não só recusará 

imediatamente como, daqui para a frente, verá com a maior das suspeitas até qualquer objectivo 

menor que possamos mais tarde apresentar em relação aos Açores”. Ou seja, o pedido tal como 

colocado “iria confirmar os medos de Salazar de que nós queremos nada menos do que todo o 

arquipélago” e poderia, inclusivamente torná-lo absolutamente “inflexível” em relação a pedidos 

posteriores menos ambiciosos. Assim, era de prever que Salazar batesse com a porta 

“estrondosamente” não sendo fácil, depois, “convecê-lo a abri-la de novo”. Kennan constatava 

que aquilo que os militares norte-americanos pediam aos portugueses era não apenas “muito 

mais do que os britânicos tinham conseguido”, como “ultrapassava consideravelmente aquilo 

que eles tinham requerido originariamente”. Ora, para o diplomata norte-americano, o acordo 

luso-britânico de Agosto de 1943 tinha já sido assinado de forma “relutante” e apenas com base 

na tradicional aliança luso-britânica. O chefe do governo português temia a reacção da 

Alemanha e certamente encararia as negociações com os Estados Unidos como uma possível 

causa de fricção com os germânicos. O próprio Kennan parecia dar razão a Salazar, informando 

para Washington que as relações entre Portugal e a Alemanha se encontravam “perigosamente 

perto de um ponto de ruptura”. Por fim, Kennan relembrava ainda que não tinha nenhum “quid 

pro quo” para oferecer a Salazar e recordava que os ingleses, em troca do acordo de Agosto, 

tinham “garantido o respeito pela integridade do seu império” e tinham assegurado que saíriam 

dos Açores assim que a guerra terminasse[7]. 

Além disso, Kennan alertou as autoridades americanas para as reservas políticas e ideológicas 

do próprio Salazar em relação aos Estados Unidos, cujo “avanço” em direcção à Europa não era 

visto com bons olhos pelo ditador português. Na verdade, no rescaldo de uma entrevista com 

Kennan, o chefe do governo português tinha escrito pelo seu próprio punho que as ambições dos 

americanos em relação aos Açores representavam “uma afirmação de prestígio das forças 

americanas, que não querem depender em nada dos ingleses” e também uma “manifestação de 

imperialismo que avança em relação à Europa”. Salazar concluía: “teremos de defender esta até 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn6
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ao extremo limite das nossas forças”[8]. Ao próprio Kennan, Salazar viria a dizer que, em caso 

de vitória dos Aliados, o futuro centro político da Europa será um “ponto onde se apoia ou de 

onde parte a resultante das duas grandes forças políticas – Inglaterra e Estados Unidos – pode 

considerar-se como um ponto ideal do Atlântico”. Sendo assim, “a aliança Portugal-Inglaterra, 

Inglaterra-Estados Unidos e os entendimentos ou arranjos Estados Unidos-América do Sul 

estão destinados a ter uma grande importância na direcção da política europeia e mundial”[9]. 

No longo telegrama enviado para Washington, Kennan colocou, por fim, aos governantes norte-

americanos aquele que se viria a tornar o dilema recorrente dos Estados Unidos na sua relação 

com Portugal durante as décadas seguintes. Para Kennan qualquer governo norte-americano, 

durante e após a guerra, teria apenas duas hipóteses a seguir para manter uma boa relação com 

Portugal e para garantir o crucial acesso aos Açores: ou os Estados Unidos apostavam no 

derrube de Salazar e do Estado Novo e no estabelecimento de um regime mais favorável às 

pretensões norte-americanas ou, pelo contrário, procuravam ganhar a confiança de Salazar e 

trabalhar com ele. Kennan manifestava-se a favor desta segunda hipótese mas acrescentava que, 

para ela ser viável, era indispensável uma declaração por parte do governo americano de 

respeito pela soberania portuguesa em todos os territórios do seu império colonial[10]. 

Na sequência desta troca de telegramas, George Kennan foi chamado a Washington para receber 

novas instruções. Da capital norte-americana regressou a Lisboa com uma considerável latitude 

negocial e com uma carta pessoal do Presidente Franklin Roosevelt para Oliveira Salazar. O seu 

plano era agora solicitar a Salazar, em primeiro lugar, que confirmasse que o governo português 

não tinha qualquer objecção à utilização pelas forças norte-americanas das facilidades 

concedidas aos britânicos. Após obter estas garantias prioritárias, Kennan iria então sondar o 

Presidente do Conselho sobre a possibilidade de facilidades adicionais para os Estados 

Unidos[11]. 

Oliveira Salazar recebeu George Kennan a 23 de Novembro de 1943. Este entregou-lhe a carta 

do Presidente Roosevelt, na qual se salientavam as vantagens, “no que respeita ao encurtamento 

da guerra e ao salvamento de vidas”, da utilização pelas forças norte-americanas de facilidades 

nos Açores. O Presidente americano afirmava também que os Estados Unidos não tinham 

quaisquer ambições sobre os territórios portugueses e evocava a sua presença nos Açores 

durante a I Guerra Mundial, para relembrar que nesses dias “nunca se colocou qualquer dúvida 

acerca da boa fé dos Estados Unidos no seu compromisso de que, após a guerra, as bases seriam 

abandonadas logo que possível”[12]. 

Kennan colocou então a Salazar as duas grandes questões que preocupavam, de momento, os 

Estados Unidos na sua relação com Portugal: em primeiro lugar, a autorização por parte do 

governo português para que os americanos utilizassem as facilidades concedidas aos britânicos e 

para que colaborassem no melhoramento das instalações das Lajes; em segundo lugar, a 

necessidade de utilização de facilidades adicionais nos Açores, por parte das forças norte-

americanas. Quanto à primeira questão colocada por Kennan, Salazar respondeu que tinha 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn8
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entendido, desde o início, que as facilidades concedidas aos britânicos poderiam ser utilizadas 

por forças militares norte-americanas. Em relação à segunda questão, Kennan adiantou que 

“estava averiguado que o campo da Terceira não chegava” e que era necessário outro aeródromo 

nos Açores. Os americanos inclinavam-se inicialmente para a ilha das Flores. Depois da guerra 

esse aeródromo, a ser construído, ficaria “com todas as suas instalações e melhoramentos para o 

governo português”. Kennan disse “insistentemente […] nada querer o seu governo fazer ou 

utilizar que não seja de acordo com o governo português e da vontade deste”[13]. 

O chefe do governo português disse não estar preparado para discutir de imediato as propostas 

de Kennan, uma vez que estas representavam uma “inversão completa da nossa política externa, 

numa palavra, um convite para entrarmos na guerra ao lado dos Estados Unidos”. Justificando a 

concessão de facilidades à Inglaterra pela existência de uma aliança anterior ao conflito, o que 

não implicava a quebra da neutralidade, Salazar disse não existir dúvida que “a concessão de 

facilidades a outro país que não a nação aliada não pode deixar de ser considerada jurídica e 

politicamente como quebra de neutralidade e acto de positiva beligerância”. Em suma, 

“qualquer favor ou facilidades, além daquelas que os Estados Unidos já logram em virtude do 

acordo com a Inglaterra, só podem ser consideradas no quadro do mesmo acordo e não por fora 

dele ou por novo acordo com outra potência”[14]. 

No seu comentário pessoal à conversa, Salazar escreveu ainda que lhe parecia existir “uma 

grande dose de ingenuidade das autoridades americanas”, um “mal contido orgulho de não 

quererem ser em parte alguma inferiores aos ingleses cuja superioridade em relação a Portugal 

em virtude da aliança lhes é difícil reconhecer” e, ao mesmo tempo, “a perigosa tendência para 

um imperialismo de que a Inglaterra não pode ou não sabe defender-se”. E acrescentou: “tenho 

receio de que a Inglaterra, absorvida na guerra e [...] disposta a sacrificar tudo ao êxito imediato 

das operações militares, não repare nos perigos que para si própria comporta esta política e não 

se defenda nem nos ajude a defender das suas piores consequências”[15]. Confirmando as 

previsões de Salazar, a diligência de Kennan foi seguida, logo a 24 de Novembro, por uma 

conversa entre o Ministro da Inglaterra em Lisboa, Henry Hopkinson, e o secretário-geral do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luís Teixeira da Sampaio. Os britânicos declaravam 

“apoiar fortemente” as propostas americanas para construção de um novo aeródromo, uma vez 

que o existente era “insuficiente”. A embaixada britânica tinha instruções para, em nome do 

governo de Sua Magestade, evocar oficialmente o tratado luso-britânico de 1373, sobretudo 

“uma frase nele contida que obriga a ser amigo de amigo e inimigo de inimigo”. Em suma, o 

governo britânico “apoiava calorosamente as propostas americanas”[16]. Esta posição britânica, 

como se viu atrás, suscitava fortes reservas por parte de Salazar e era por este considerada como 

um acto “contrário ao prestígio da Inglaterra, ao seu interesse e aos interesses futuros da 

Europa”. A Salazar não lhe preocupava apenas a manutenção da neutralidade portuguesa. É que 

os Açores constituíam, de acordo com o seu ponto de vista, “as últimas posições defensivas da 

Europa em relação à América”. Mantê-las livres de “qualquer compromisso ou servidão”, nas 

mãos de uma “potência europeia e não agressiva”, constituia um “alto serviço prestado a toda a 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn13
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Europa” e, acima de tudo, um “alto serviço prestado à Inglaterra, ao Império Britânico, à 

hegemonia ou potência britânica”[17]. 

George Kennan apercebera-se que, para o governo português, a dificuldade fundamental era 

conceder autorização aos Estados Unidos para utilizarem facilidades que não estivessem 

especificamente mencionadas no acordo luso-britânico. Deste modo, ainda no final de 

Novembro, Kennan avançou com uma proposta inovadora. Em conversa com Teixeira de 

Sampaio, o diplomata americano sugeriu que o governo português iniciasse nos Açores a 

construção de “um grande aeródromo para depois da guerra”, sem que se discutisse para já a 

questão da sua futura utilização. Tratava-se de separar a questão da construção da questão da 

utilização. A primeira poderia ser, desde já, autorizada pelo governo português; a segunda seria 

discutida quando o aeródromo estivesse concluído e quando “se tornasse necessário segundo as 

circunstâncias”[18]. 

Perante a reacção de Teixeira de Sampaio, Kennan sentiu-se encorajado a avançar com esta 

proposta junto de Oliveira Salazar. Os dois homens voltaram a reunir-se no primeiro dia de 

Dezembro de 1943. Kennan começou por informar Salazar de que os técnicos americanos 

tinham concluido que era “impossível” construir um aeródromo na Ilha das Flores, “pela 

dificuldade extrema do terreno” e que pensavam agora na Ilha de Santa Maria. Quanto à 

“fórmula jurídica” que autorizasse a construção do segundo aeródromo, Kennan apresentou 

duas possibilidades: uma seria os ingleses solicitarem, ao abrigo do acordo existente, a 

construção de um novo aeródromo que, “uma vez construido, poderia ser utilizado por uns e 

outros, em regime misto”; outra seria o governo português “encomendar a uma casa americana, 

por ora sem qualquer compromisso, a construção desse campo”. A empresa construtora seria 

uma “empresa privada, independente do governo americano” e a obra “poderia mesmo ser 

fiscalizada por engenheiros do governo português, se este o desejasse”. Após a construção, que 

se estimava durasse três ou quatro meses, “seria examinado o problema da utilização”[19]. 

Simultaneamente com esta proposta de “fórmula jurídica”, Kennan decidiu também introduzir 

nas conversações com Salazar outro tema que sabia preocupar as autoridades portuguesas: a 

situação em Timor. O diplomata americano avançou então com uma “construção toda sua” que 

aconselhou Salazar a esquecer caso discordasse: “suponhamos […] que o governo português não 

consegue resolver a situação de Timor com os japoneses. Na Primavera encontrar-se-à 

provavelmente na situação de beligerância ou pelo menos de ruptura com o Japão, portanto ao 

lado dos Estados Unidos na luta do Extremo-Oriente. Ora a passagem pelo Atlantico é tão 

necessária para aquela guerra contra o Japão como a passagem do Pacífico”. Kennan 

acrescentou, logo a seguir, estar “informado” do pedido que o governo português tinha já feito 

junto do governo britânico para “conversas relativas a Timor” e prometeu que não deixaria “cair” 

o assunto em Washington[20]. 

Terminava aqui uma primeira ronda de conversações entre o governo português e a diplomacia 

norte-americana em Lisboa. Muito caminho tinha sido já desbravado. Como se verá mais à 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn17
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frente, George Kennan tinha feito um diagnóstico correcto da situação, tinha avaliado bem a 

sensibilidade dos portugueses e tinha, finalmente, encontrado algumas avenidas de 

entendimento que seriam exploradas com sucesso nos meses seguintes. A 4 de Dezembro de 

1943, o Secretário de Estado Cordell Hull congratulava Kennan e também o novo chefe da 

legação americana em Lisboa, Henry Norweb, pelos “progressos substanciais” obtidos e pelos 

“encorajadores telegramas” enviados para Washington, cujo conhecimento tinha, 

inclusivamente, sido levado ao Presidente e às autoridades militares[21]. 

  

3. As Primeiras Autorizações 

O principal interesse dos Estados Unidos era, por conseguinte, a construção de um novo 

aeródromo em Santa Maria. A 29 de Dezembro de 1943, o Secretário de Estado Cordell Hull 

comunicou a Henry Norweb que os chefes de estado maior norte-americanos tinham indicado 

ao Departamento de Estado que desejavam obter permissão, o mais brevemente possível, para 

construir um novo aeródromo na ilha de Santa Maria. Norweb deveria expôr a situação a Salazar 

e procurar obter o seu acordo o mais depressa possível[22]. 

A entrevista de Norweb com Salazar ocorreu no último dia do ano de 1943. Salazar concordou 

com a realização de estudos preliminares e trabalhos exploratórios na ilha de Santa Maria. 

Norweb afirmou ao Presidente do Conselho que o governo americano punha os seus técnicos à 

disposição do governo português “para fazer os estudos necessários […] com todas as despesas 

por sua conta”[23]. Na semana seguinte, Norweb sugeriu a Salazar que fosse uma “companhia 

comercial americana” a avançar com o “survey dos Açores”. Essa companhia deveria ser a Pan 

American Airways, “a organização comercial melhor equipada para levar a cabo esta tarefa”. A 

Pan American tinha já sido consultada informalmente e tinha aceite a incumbência[24]. No 

entanto, o ritmo do governo português estava longe de se coadunar com as exigências dos 

militares norte-americanos. A 21 de Janeiro de 1944, Norweb enviou nova carta a Salazar 

procurando apressar uma decisão do governo português[25]. Salazar responderia, também por 

carta, a 24 de Janeiro. O governo português não tinha agora quaisquer “dúvidas” em “aproveitar 

os serviços da Pan American, tanto mais que lhe é conhecida a competência com que exerce a 

sua actividade”. No entanto, não tinha ainda chegado a altura apropriada. Salazar não tinha 

solicitado ainda os serviços da Pan American nem combinado “as condições da sua prestação” 

porque, “além de outras razões que não pode deixar de ponderar, o governo deseja, como é 

natural, fazer acompanhar os reconhecimentos por técnicos seus e não se encontra de momento 

habilitado a fazê-lo”[26]. 

Seria necessário esperar mais quatro meses para que o governo português autorizasse em 

definitivo o início dos estudos preliminares. Na mente dos responsáveis políticos portugueses e, 

em especial, de Oliveira Salazar, pesava agora a questão de Timor, a única parcela do império 

colonial português ocupada por tropas estrangeiras e cuja continuidade sob soberania 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn21
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn22
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn23
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn24
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn25
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn26
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portuguesa poderia estar em causa. Como se referiu atrás, já antes da assinatura do acordo luso-

britânico de Agosto de 1943, Oliveira Salazar transmitira ao embaixador da Inglaterra em Lisboa 

“o desejo de que forças portuguesas fossem admitidas a participar em operações a empreender 

eventualmente por forças das Nações Unidas contra os actuais ocupantes do Timor português”. 

Mais tarde, a 4 de Outubro de 1943, “não se verificando nenhum progresso nas negociações que 

foram imediatamente entabuladas”, o governo português perguntou de novo à embaixada 

britânica “como e com quem pode ser o assunto tratado e assentes os pormenores da execução 

daquilo em que se acordar”[27]. 

Também a diplomacia americana se apercebeu rapidamente que a questão de Timor poderia ser 

decisiva no desbloquear das conversações com os portugueses. Logo a 24 de Novembro de 1943, 

Henry Norweb tinha chamado a atenção do Departamento de Estado para a importância de 

Timor, considerando que a situação neste território poderia vir a ter um papel decisivo nas 

negociações com o governo português[28]. Depois, como se referiu anteriormente, Kennan 

decidiu também introduzir a questão de Timor nas suas conversações com Salazar, afirmando 

serem os Açores “necessários” para a guerra contra o Japão, dizendo, simultaneamente, estar 

“informado” do pedido que o governo português tinha feito junto do governo britânico para 

“conversas relativas a Timor” e prometendo que não deixaria “cair” o assunto em 

Washington[29]. Também na conversa tida com Norweb a 31 de Dezembro de 1943, Salazar 

levantou de novo a questão da libertação de Timor, preocupando-se em contrastar a posição de 

Portugal com a dos restantes países neutrais da Europa e dizendo que, para Portugal, a guerra 

só terminaria quando chegassem ao fim as hostilidades no Pacífico[30]. 

Uma vez que o assunto tinha sido levantado primeiramente junto do governo britânico, a 

diplomacia norte-americana aguardava uma resposta por parte da Inglaterra. Essa resposta 

chegou, num primeiro momento, a 23 de Dezembro de 1943 quando o governo britânico 

comunicou ao Departamento de Estado considerar desejável a realização de um convite ao 

governo português para estar presente em conversações técnicas relativas à sua “cooperação na 

guerra contra o Japão”. Um mês depois, o governo britânico fez também chegar ao 

Departamento de Estado uma aide-mémoire na qual se chamava a atenção para o “bom 

momento psicológico” que se atravessava para levantar a questão de Timor com Oliveira Salazar. 

Os britânicos acreditavam que a participação portuguesa nas conversações poderia ajudar a 

resolver “outros problemas existentes”, nomeadamente o dos Açores e o do volfrâmio[31]. 

No entanto, só no final de Fevereiro de 1944, perante a inexistência de avanços concretos na 

realização dos estudos preparatórios em Santa Maria, o Departamento de Estado instruiu o 

ministro dos Estados Unidos em Lisboa para dizer a Salazar que a participação portuguesa 

numa eventual expedição a Timor estava sob consideração dos Joint Chiefs of Staff e que o 

governo americano gostaria de ser informado dos desejos do governo português quanto à 

“oportunidade, extensão e natureza” da participação portuguesa[32]. 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn27
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Norweb transmitiu esta informação a Salazar no dia 26 de Fevereiro de 1944. Os americanos 

sabiam que o governo português tinha manifestado ao governo britânico o desejo de estar 

presente na “reocupação da ilha de Timor”. No entanto, era aos Estados Unidos que competia 

“dirigir aquela campanha”. Assim sendo, as autoridades americanas consideravam que “o maior 

serviço que Portugal podia prestar às Nações Unidas naquela guerra era permitir a passagem 

pelos Açores dos aviões destinados ao Extremo Oriente”. No entanto, tinha-se já concluído que o 

aeródromo das Lajes era manifestamente insuficiente: “1200 aviões deveriam passar por mês 

em fase futura, prevista, das operações, naquela direcção. Outro aeródromo seria por isso 

indispensável”. Que propunha Norweb ao governo português? Construírem os Estados Unidos 

para Portugal um novo aeródromo, “onde e como fosse estudado, sem qualquer compromisso 

prévio acerca da sua utilização”. Em aberto, durante a construção, ficaria a “possibilidade de 

utilização pelos Estados Unidos” e o “acordo com Portugal para essa utilização”, dependentes 

“da evolução da guerra na Europa”[33]. 

A resposta portuguesa continuou a tardar, apesar das constantes pressões vindas de Washington. 

A 21 de Maio de 1944, os chefes de estado-maior enviaram ao Departamento de Estado um 

memorando onde se dizia que “um passo voluntário por parte de Portugal para se envolver na 

guerra contra o Japão e contra o Eixo Europeu como um aliado activo, seria bem-vindo pelos 

chefes de estado-maior conjuntos”. Não existia, para isso, qualquer “objecção militar” a uma 

participação portuguesa numa eventual operação para libertar Timor. Mas as autoridades 

militares tinham concluído que a mais importante contribuição que Portugal poderia dar para 

derrotar o Japão e libertar Timor seria a concessão das facilidades nos Açores, solicitadas pelos 

norte-americanos[34]. 

A 23 de Maio de 1944, Norweb encontrou-se com Oliveira Salazar e transmitiu-lhe a urgência 

com que o assunto era encarado em Washington e, em especial, no Pentágono. Salazar, por seu 

turno, reiterou a posição do governo português: era necessário dividir “as questões relativas ao 

estudo e construção e as relativas a uma eventual utilização”. A posição portuguesa era a de que 

“a atitude tomada em relação às primeiras questões não representa compromisso nenhum nem 

nenhuma posição em relação à segunda ordem de problemas”. No entanto, o governo português, 

compreendendo a urgência manifestada pelas autoridades americanas, iria agora “escrever 

imediatamente uma carta à direcção em Lisboa da Pan American a pedir-lhe que se 

encarregasse dos estudos de um aeródromo na ilha de Santa Maria”. Quanto à construção, 

Salazar não considerava “provável que nos encarregássemos pelos nossos próprios meios de 

construir o aeródromo pois que esse trabalho embora nos ficasse muito mais barato deveria 

exigir-nos espaço de tempo muito maior”. Era provável, por isso, que, “embora com sacrifício 

monetário correspondente, nos dirigíssemos igualmente à Pan American para se encarregar da 

construção dentro do orçamento apresentado”. Norweb ainda sugeriu a Salazar a possibilidade 

de o governo americano “custear as despesas da construção”, mas o chefe do governo respondeu 

que Portugal “não aceitava que um governo estrangeiro custeasse despesas daquela natureza no 

seu território”. Salazar perguntou, por fim, se Henry Norweb tinha já alguma resposta sobre o 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn33
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn34
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desejo português de “tomar parte na reocupação de Timor no caso de, até ao momento das 

operações empreendidas pelas Nações Unidas, não estar favoravelmente resolvido o incidente 

provocado pela entrada das tropas japoneses naquela ilha”. Norweb respondeu que as 

conversações entre Londres e Washington sobre este assunto continuavam e que “esperava em 

breve dar uma resposta ao governo português”. O embaixador acrescentou que “a colaboração 

indirecta que déssemos com o aeródromo de Santa Maria seria ajuda preciosa nessa luta com o 

Japão”[35]. 

Deste modo, a 30 de Maio de 1944, o governo português enviou uma carta à Pan American 

Airways, solicitando que esta companhia americana se “encarregasse dos estudos de um 

aeródromo na Ilha de Santa Maria, devendo apresentar ao governo os respectivos projectos e 

orçamento”. Para evitar a aparência de um acordo governamental em plena guerra, o assunto 

era encarado como um negócio privado entre a Pan American e o governo português. 

Simultaneamente, previa-se a existência de uma missão portuguesa de acompanhamento do 

trabalhos a realizar em Santa Maria, “não só para coadjuvar os técnicos enviados pela Pan 

American como para se encarregarem de outros estudos e diligências necessárias”[36]. 

O governo português, porém, insistia em manter separadas as questões da construção e da 

utilização do aeródromo. Nas instruções enviadas pelo Presidente do Conselho à missão 

portuguesa de acompanhamento dos estudos declarava-se expressamente que a questão da 

utilização futura do aeródromo de Santa Maria era de grande melindre, estando “envolvidos aí 

interesses políticos que não podem ser tratados ligeiramente”. Era de esperar que, uma vez 

construído o aeródromo, o governo britânico, “por si ou a pedido do governo norte-americano, 

solicite do governo português que se estendam a este campo as facilidades de que goza na Ilha 

Terceira (Lajes) e de que participam já aviões em trânsito dos Estados Unidos”. Por outro lado, 

como não se podia contar com “grande discrição” da parte dos norte-americanos, “não será de 

estranhar que a missão de técnicos daquela nacionalidade aborde este assunto”. Os oficiais 

portugueses eram, no entanto, instruídos para não se pronunciarem sobre o assunto “nem fazer 

previsões sobre a atitude do governo em tal hipótese”[37]. 

Entretanto, perante a ausência de qualquer decisão por parte do governo português, a 

administração norte-americana voltou a insistir junto de Salazar, no início de Julho de 1944, 

para que este fornecesse agora garantias mais concretas sobre a futura utilização do aeródromo 

de Santa Maria. O Secretário de Estado norte-americano, Cordell Hull, instruiu o embaixador 

Norweb para solicitar uma audiência imediata com Oliveira Salazar. Do chefe do governo 

português, Norweb deveria procurar obter um “compromisso […] a respeito da utilização e do 

controlo americano do aeródromo de Santa Maria”[38]. 

A entrevista entre Salazar e Norweb teve lugar a 6 de Julho de 1944. Norweb informou Salazar 

dos resultados da missão da Pan American enviada a Santa Maria e da necessidade de proceder 

a um estudo mais aprofundado das condições, com o envio para o terreno de 20 a 25 técnicos 

americanos. Salazar respondeu ter recebido também o relatório da Pan American e disse que 
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tencionava ocupar-se “com urgência do assunto, convencido como estava de que, na verdade, 

[...] seria necessário utilizar o bom tempo até fim de Setembro, ou princípio de Outubro, para o 

desembarque dos maquinismos e material necessários à construção do aeródromo”[39]. Nada 

mais foi discutido sobre Santa Maria nesta reunião. 

No dia seguinte, a 7 de Julho de 1944, Salazar recebeu conjuntamente os embaixadores da 

Inglaterra e dos Estados Unidos, que tinham solicitado uma audiência para “fazerem uma 

comunicação dos seus respectivos governos acerca de Timor”. O embaixador britânico, Ronald 

Campbell, explicou a demora na resposta ao pedido português para ter uma intervenção na 

libertação de Timor, “não só pela necessidade de consultas entre os dois governos interessados 

mas pela confusão da situação estratégica no Extremo Oriente”. Agora era já possível “definir o 

quadro geral das operações naquela frente”, nas quais os Estados Unidos “desempenham o 

papel preponderante e têm a direcção superior”. Assim, os dois governos “aceitavam em 

princípio a comparticipação portuguesa nas operações destinadas a reocupar a colónia de Timor 

e ofereciam discutir entre Estados Maiores das três Nações a forma dessa colaboração, se se 

desse o caso de ter de realizar-se”[40]. 

Em Washington, pressionado pelos militares, Cordell Hull exasperava perante a ausência de 

uma posição clara por parte do governo português e com os frequentes adiamentos da questão. 

Em meados de Julho, o Secretário de Estado afirmava a Henry Norweb que se tinha chegado a 

um “momento crucial”, para além do qual o projecto de Santa Maria não podia ser adiado sem 

que se incorresse em “perdas incalculáveis”. Uma vez mais, Norweb era instruido para se 

encontrar com Salazar e dizer que “qualquer novo adiamento da sua decisão terá de ser 

entendido por este governo como uma decisão negativa”. A resposta de Salazar deveria incluir 

“aquiescência com as nossas propostas relativas à construção, utilização e controlo do 

aeródromo de Santa Maria”[41]. Muito directamente, escreveu Cordell Hull a 14 de Julho, 

Norweb deveria submeter a Salazar um conjunto de questões por escrito: “Estamos autorizados 

a prosseguir com a construção em Santa Maria? A utilização e o controlo pelos Estados Unidos 

serão concedidos após a conclusão da construção?”. A não ser que Salazar responda 

afirmativamente a estas questões num prazo de dois ou três dias “o projecto deve ser 

abandonado na sua totalidade”. Não era possível aguardar por mais “trocas formais de 

documentos e de correspondência”. O Departamento de Estado tinha sido “forçado a acreditar” 

pelo Departamento de Guerra que se tratava “literalmente de um caso de agora ou nunca!”[42]. 

Norweb encontrou-se com Salazar a 19 de Julho, ou seja, cinco dias depois de receber as 

instruções de Cordell Hull. O embaixador disse então ao Presidente do Conselho que era 

necessário esclarecer o assunto da utilização futura do aeródromo de Santa Maria e “chegar a 

uma solução com urgência”. Desagradado com a diligência do embaixador norte-americano, 

Salazar respondeu que o governo português se recusava “da maneira mais nítida e categórica 

[…] a tratar de um negócio da construção do aeródromo em Santa Maria com um governo 

estrangeiro”. Portugal estava apenas disposto a “tratar com uma empresa privada estrangeira” e, 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn39
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por conseguinte, não podia “converter em negócios de Estado os negócios tratados ou a tratar 

com ela”. Munido de um extenso memorando de apoio, Salazar passou então a ler ao 

embaixador, “extractos das numerosissimas conversas havidas sobre o assunto, desde as 

primeiras de Kennan em Novembro, até à última com ele Norweb”. Conta o próprio Salazar que, 

perante o embaixador, agora “aflito” e “com redobrada atenção”, “talvez em mais de uma hora, 

vagarosamente, traduzi todas as passagens relativas ao assunto, para concluir que nunca se vira 

o problema de forma diferente, nem podia ver-se, daquela que o governo português entendeu 

ser a única com possibilidades de conduzir a resultados práticos”, ou seja: “separar a construção 

do aeródromo da possível utilização futura; utilização de uma empresa privada americana para 

se ocupar dos estudos e da construção, sem qualquer compromisso prévio acerca da utilização 

do aeródromo”[43]. 

Qual a razão de fundo desta atitude do governo português? Dizia Salazar que se tinha entendido 

que Portugal, “seguindo uma política neutral, não se encontrava em condições de ajustar com 

um Estado beligerante a cedência de bases contra outro Estado com o qual Portugal se encontra 

em relações normais”. Poderia o governo português fazê-lo apenas com a Inglaterra, devido à 

aliança luso-britânica. Para já, aos Estados Unidos, Portugal não podia mais do que, “em nome 

da amizade, prestar serviços que não contendessem com a sua posição neutral”. Uma vez 

construído o aeródromo e só então, “se examinaria o problema da utilização, ou por acordo 

directo, se o país estivesse em condições de negociar directamente uma tal concessão com os 

Estados Unidos, ou através do acordo anglo-luso que se pode considerar sempre como um 

recurso”. Segundo Salazar só havia, por conseguinte, um caminho a seguir: “continuar 

calmamente no caminho que vínhamos seguindo”, com a Pan American a realizar os “estudos 

definitivos” e com o governo americano a fornecer as “máquinas” e os “materiais” necessários. 

Deste modo, “nenhum tempo se perdia” e “os desembarques podiam fazer-se ainda no Verão ou 

no começo do Outono”[44]. 

Foi ainda no decurso desta conversa que o Embaixador Norweb mostrou a Salazar, “a título 

absolutamente confidencial”, uma resolução dos Joint Chiefs of Staff onde, a respeito da 

“proposta portuguesa para estar presente na reocupação pelas armas da colónia de Timor”, se 

dizia que “a maior contribuição que pode dar para esse efeito é o uso de um aeródromo em 

Santa Maria, nos Açores, para a passagem de aviões destinados ao teatro de guerra no Extremo 

Oriente”. Salazar limitou-se a replicar que Portugal procuraria ainda “chegar a entendimento 

amigável com o Japão para a retirada das suas tropas do Timor português”[45]. 

Perante a inflexibilidade de Oliveira Salazar, o governo americano resolveu enviar a Lisboa Paul 

Culbertson, chefe da divisão da Europa Ocidental do Departamento de Estado. Culbertson 

trouxe consigo uma nova carta de Franklin Roosevelt para Oliveira Salazar, na qual o Presidente 

americano manifestava o desejo dos Estados Unidos em construir um aeródromo na ilha de 

Santa Maria “para ser utilizado em ligação com as nossas operações no teatro de guerra do 

Pacífico”. Roosevelt afirmava que, “devido às incertezas climatéricas”, não eram possíveis mais 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn43
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adiamentos e que a construção deveria iniciar-se “de imediato”, caso contrário o projecto teria 

de ser abandonado. Roosevelt evocava os “interesses mútuos” de Portugal e dos Estados Unidos, 

afirmando acreditar que Salazar iria, de imediato, autorizar o envio para Santa Maria de “todo o 

equipamento e material necessários para a construção do aeródromo”[46]. 

Paul Culbertson entregou a carta de Roosevelt a Salazar no dia 22 de Julho. O funcionário do 

Departamento de Estado insistiu igualmente na “necessidade de ter todo o material na ilha 

antes de começar o mau tempo” e, por conseguinte, no pedido de autorização para “o 

desembarque do que seria necessário ao desenvolvimento ulterior das obras, se o aeródromo 

viesse a ter a utilização que eles pensavam”. Mais uma vez, Salazar explicou a Culbertson a 

posição portuguesa: a questão da construção devia ser diferenciada da questão da utilização. 

Esta divisão do problema em dois pontos distintos “tinha afinal em mira torná-lo de solução 

possível, pois dada a nossa situação e política de neutralidade […] nós não estávamos em 

condição de negociar com os Estados Unidos beligerantes a cessão de um campo, o que era da 

nossa parte um acto de beligerância”. Nem sequer a construção do aeródromo poderia ser 

entregue ao governo americano, pois também não se compreenderia “a construção de um 

aeródromo em terra portuguesa neutral por um Estado beligerante”. Assim se tinha chegado ao 

acordo de que a construção seria efectuada por uma empresa privada norte-americana. Se essa 

empresa “pode ou não hoje realizar uma construção daquela envergadura sem se apoiar no 

governo americano ou sem que este lhe forneça máquinas e materiais, isso é um aspecto que não 

nos interessa propriamente”, acrescentou Salazar. Por outro lado, durante a elaboração dos 

projectos de construção, o governo português nunca se opusera a que o aeródromo de Santa 

Maria fosse pensado como um aeroporto não apenas para ligações insulares mas também para 

ligações “interoceânicas”. Face às insistências americanas, Salazar declarava que o governo 

português “não porá objecção a que [...] desde já possa ser transportado e desembarcado na Ilha 

o material que se suponha poder vir a ser preciso na hipótese de o campo vir a ter a utilização 

prevista pelo governo americano”. Quanto a essa utilização, Salazar colocava o problema de 

forma muito clara: o momento adequado para a sua discussão poderia ser “o das conversações 

acerca da reocupação de Timor”. De momento ainda não se sabia qual viria a ser a “evolução da 

posição portuguesa no Oriente”, pelo que não havia a “menor vantagem em precipitar as coisas, 

visto sobretudo que não existe o aeródromo e levará meses a construir”. “Depois se verá”, 

concluiu Salazar[47]. 

A 25 de Julho, Norweb voltou a encontrar-se com Oliveira Salazar, procurando fazer o ponto da 

situação. Salazar disse que não podia fazer com a Pan American o “contrato definitivo” sem que 

esta apresentasse “para aprovação do governo os projectos definitivos e memórias descritivas 

das obras”. Mas, sensível aos argumentos americanos e “para não se perder tempo nem se 

desperdiçar a melhor estação para o transporte e desembarque de materiais e mesmo para 

alguns trabalhos no campo”, o próprio Salazar iria escrever à Pan American “autorizando-a a 

tomar desde já todas as providências necessárias àquele efeito, e a começar os trabalhos que 

pudesse realizar independentemente dos projectos definitivos”[48]. 
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Era mais um passo do governo português que assim autorizava o início das obras em Santa 

Maria. O embaixador americano mostrou-se “manifestamente contente com a solução mas 

ainda desconfiado” e perguntou se “não se levantariam dificuldades na execução”. Melindrado, 

Salazar respondeu a Norweb “não ser costume connosco haver dificuldade na execução dos 

nossos acordos ou contratos”. Os portugueses, admitia Salazar, poderiam ser “difíceis na 

discussão ou nos ajustes”, uma vez que não pretendiam “tomar compromissos”sem a certeza de 

os poder “rigorosamente cumprir”. Mas por isso mesmo, concluía Salazar, “uma vez assentes os 

compromissos ou posições, não se discute, nem se foge, nem se adia – cumpre-se 

seriamente”[49]. 

A carta prometida por Salazar foi enviada à Pan American a 26 de Julho de 1944, nos exactos 

termos que Salazar explicara ao embaixador Norweb[50]. No dia seguinte, o Presidente do 

Conselho respondia a Franklin Roosevelt anunciando ter autorizado o início das obras em Santa 

Maria. Apesar de este passo ser reconhecido por Salazar como “a primeira e essencial condição 

para todas as eventualidades futuras”, nada estava ainda esclarecido sobre a utilização futura da 

pista em construção[51]. 

  

4. O Ultimato Americano 

Durante os meses de Agosto e Setembro, as obras decorreram a bom ritmo em Santa Maria. A 21 

de Setembro, Salazar fazia o balanço para o Duque de Palmela, embaixador português em 

Londres. As obras em Santa Maria “têm corrido bem” e “a impressão da nossa gente é favorável”. 

Quanto à questão de Timor, Salazar dizia que tinha continuado “as negociações com o Ministro 

do Japão para a retirada voluntária da Ilha e ocupação por forças nossas; mas até hoje nada 

tenho conseguido de positivo e parece que uma decisão do outro lado precederá a anuência 

nipónica”[52]. 

Salazar punha o Duque de Palmela ao corrente do seu pensamento sobre este assunto e sobre o 

modo como a questão da utilização de Santa Maria se encontrava ligada à questão de Timor:  

  

“pelo menos tenho respondido às insistências do Embaixador dos E.U. que a oportunidade de 

pôr a pretensão e o quadro em que ela poderia ser incluida era o da nossa participação na 

campanha para a reconquista de Timor. O próprio Norweb por várias vezes me falou em que a 

nossa comparticipação indirecta no Extremo Oriente por meio da utilização dos Açores lhes era 

mais útil que toda a colaboração que pudessemos dar-lhes com tropas. Apesar disso, ignoro até 

este momento se a questão do aeródromo de Santa Maria será posta nas negociações acerca de 

Timor, tal é o receio que os americanos manifestam de uma discussão do assunto a três e o 

desejo que têm sempre mostrado em que a eventual utilização de Santa Maria seja só negociada 
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entre mim e o Embaixador dos E.U. e sejam as autoridades americanas a mandar no campo sem 

subordinação aos ingleses”[53]. 

  

No início de Setembro, tinham chegado a Lisboa as delegações americana e britânica para as 

negociações acerca de Timor. Pouco tempo depois, o embaixador americano enviou nova carta a 

Salazar, indicando agora a urgência de as obras em Santa Maria entrarem numa nova fase. Os 

Estados Unidos desejavam que se ultrapassasse o “plano limitado Panair” para entrar no 

“desenvolvimento do plano máximo”, isto é, da construção de uma base com dimensão 

suficiente para assegurar largo tráfego de aviação transatlântica. A questão de Timor era uma 

vez mais abordada. O embaixador manifestava a sua convicção de que “os interesses de Portugal 

no Pacífico servirão para levar as negociações a um término feliz, a tempo para serem 

coordenados os esforços comuns na luta tremenda a travar no Pacífico”. Na verdade, “para levar 

a guerra do Extremo Oriente para a indiscutível vitória, torna-se de importância vital não só a 

conclusão do aeródromo de Santa Maria, senão também o conhecimento exacto, para podermos 

forjar o nosso completo programa estratégico, do período dentro do qual será terminado aquele 

campo e prestes para a sua missão”[54]. 

Do governo português não chegou, uma vez mais, resposta conclusiva. Já perto do final do mês 

de Setembro, o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Luís Teixeira de 

Sampaio, conversou com o embaixador britânico, Ronald Campbell, a quem disse ser agora 

“impossível protelar, ou dificultar sem fundamento”, as pretensões norte-americanas em Santa 

Maria, nomeadamente a passagem para uma segunda fase de obras mais vastas. Portugal estaria 

disposto a fazê-lo, a não ser que, ao negar aos americanos as suas pretensões, estivesse a servir 

“um interesse comum português e britânico”, ou seja, se “dificultando ou recusando aos Estados 

Unidos o que eles desejavam, prestássemos um serviço à Inglaterra, e encontrássemos nela 

apoio, ou a nossa atitude lhe servisse a ela para outros fins”. O embaixador britânico replicou 

que, pelo contrário, a “rápida construção de Santa Maria era um interesse britânico”. Sendo este 

o caso, concluiu Sampaio, Portugal iria informar o governo americano que “se a questão da 

participação indirecta portuguesa nas operações do Pacífico relacionadas com Timor for 

levantada na comissão dos Estados Maiores agora reunida”, o governo português concordava 

que ela se poderia realizar “por meio de facilidades nos Açores que serão fixadas num acordo 

entre Portugal e os Estados Unidos”. Ronald Campbell “não fez a mínima objecção”[55]. 

Era um novo passo decisivo do governo português. Esclarecida a questão com os britânicos, 

Salazar dedicou-se então a elaborar um projecto de acordo relativo à construção e utilização do 

aeródromo de Santa Maria. Esta proposta seria entregue ao embaixador dos Estados Unidos em 

Lisboa no dia 2 de Outubro de 1944. Juntamente com o projecto de acordo seguia uma nota que 

serviria de “complemento” e que continha um conjunto de garantias políticas económicas 

julgadas fundamentais pelo governo português. O objectivo dos documentos era o de “deixar 
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claramente expressos os compromissos que o governo português deseja do governo dos Estados 

Unidos”[56]. 

O projecto de acordo determinava a construção de um aeródromo em Santa Maria, sendo os 

trabalhos executados “por conta do governo português e pela empresa americana Pan American 

Airways”. O governo português concedia a utilização do aeródromo às forças aéreas americanas 

e britânicas durante a guerra e por um período de três meses após terminadas as hostilidades no 

Pacífico. Já o projecto de nota, anexo ao acordo, determinava que o acordo de Santa Maria 

completava “o acordo entre os Estados Maiores português, americano e britânico para a 

eventual cooperação portuguesa em operações a realizar no Pacífico, destinadas à reocupação da 

colónia portuguesa de Timor”. Ambas as partes concordavam que a autoridade portuguesa 

efectiva sobre Timor seria “integralmente restabelecida logo que as forças portuguesas possam 

ocupá-lo por si ou logo e à medida que as operações conjuntas de reconquista o permitam”. 

Além disso, o governo dos Estados Unidos “reconhece e fará valer o direito de Portugal a 

representar-se na conferência incumbida de regular a paz e os problemas do Pacífico”. Por outro 

lado, reconhecendo que “a existência de uma situação económica regular é necessária à 

eficiência da política de cooperação”, os americanos garantiam considerar “com maior 

benevolência” os pedidos do governo português relativos a “géneros ou mercadorias necessários 

ao abastecimento regular do país”, bem como facilitar a Portugal “a aquisição, aos preços do 

governo americano, de material de guerra para completar o rearmamento das suas forças de 

terra e mar, incluindo material automóvel e material aeronáutico”. Por último, de acordo com o 

projecto de nota redigido por Oliveira Salazar, os Estados Unidos deviam também 

comprometer-se a fornecer a Portugal um número não especificado de “aviões destinados à 

aviação comercial portuguesa” a “preços do governo americano”[57]. 

Esta proposta portuguesa foi considerada inaceitável, causando perplexidade junto das 

autoridades americanas, tanto mais que a primeira fase das obras em Santa Maria tinha chegado 

ao fim, não existindo autorização do governo português para que se passasse à fase seguinte. No 

dia 4 de Outubro, Henry Norweb encontrou-se com Teixeira de Sampaio, acusando Portugal de 

não conseguir “compreender” o que eram realmente “as operações do Pacífico” para os Estados 

Unidos. Nos textos entregues à embaixada, prosseguia Norweb, “continuava-se também a não 

manifestar qual a posição de Portugal, qual a atitude que Portugal se propunha decisivamente 

tomar”. Em vez da “compreensão esperada”, tinha sido apresentado um projecto “cheio de 

pequenas coisas que vão levar muito tempo a discutir”[58]. 

Em Washington, os diplomatas portugueses depararam-se também com uma reacção bastante 

negativa. Vasco Vieira Garin, da embaixada portuguesa, encontrou-se com Paul Culbertson e 

constatou uma “atmosfera carregada e pessimista”. As propostas do governo português, foi dito 

a Garin, “tinham aberto inesperados problemas que lhes não era materialmente possível 

resolver nas próximas semanas, ao passo que a regularização da questão de Santa Maria não 

admitia delongas”. Deste modo, não se via no Departamento de Estado qualquer “solução para 
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as negociações”, caso o governo português mantivesse a sua atitude. Ora, caso fosse necessário 

“interromper” as negociações e “começar a retirar material dos Açores, era evidente que o 

ambiente nas relações entre dois países seria profundamente alterado”. Esta última frase, 

contou Garin para Lisboa, tinha sido dita “mais a título pessoal”, mas o diplomata português 

saiu da conversa com a “impressão de que a atitude americana era bastante firme”[59]. 

O Secretário de Estado Cordell Hull ficou também surpreendido com a posição portuguesa, 

considerada “totalmente inaceitável”. Hull não comprendia que, na conjuntura de então, Salazar 

decidisse “forçar a sua posição negocial” ao ponto a que o tinha feito. Enviou então instruções ao 

embaixador Norweb para que este “suspendesse todas as conversações com Salazar […] 

relacionadas com as propostas escritas recebidas”. Hull dizia ainda a Norweb para se encontrar 

com Salazar o mais rapidamente possível e para lhe entregar uma nota escrita afirmando que as 

hesitações dos portugueses se estavam a tornar numa “grave obstrução à prossecução da guerra 

no Pacífico” e mesmo numa “importante ajuda ao Japão”. A ameaça era clara: se o governo 

português não alterasse a sua posição, os Estados Unidos ver-se-iam obrigados a suspender de 

imediato todas as conversações com Portugal, inclusivé as relativas a questões económicas, e a 

“adoptar medidas no sentido de uma imediata interrupção do auxílio económico correntemente 

fornecido a Portugal ao abrigo de outros acordos”. Hull dizia a Norweb para assumir uma 

posição dura (as suas palavras eram; “get tough with Salazar”). O governo americano, concluía 

o Secretário de Estado, “quer atingir os seus objectivos rapidamente e os sentimentos do 

governo português são de importância secundária desde que o nosso fim seja alcançado”[60]. 

Felizmente para Portugal, para os Estados Unidos e para o futuro das relações luso-americanas, 

este documento nunca chegou às mãos de Salazar. Neste processo teve uma intervenção decisiva 

o experiente diplomata português, Luís Teixeira de Sampaio, que entendeu a nota americana 

como um verdadeiro “ultimato” e que aconselhou o embaixador a não entregá-la a Salazar. Isso 

criaria uma situação “irremediável”, disse Sampaio a Norweb[61]. 

Apesar de tudo, quando Norweb se encontrou com Salazar, a 10 de Outubro de 1944, não deixou 

de lhe salientar a urgência que o governo norte-americano colocava na questão: Portugal devia 

autorizar a continuação das obras em Santa Maria e devia comprometer-se, “desde já, a 

conceder aos americanos a utilização e administração das facilidades a conceder no aeródromo 

de Santa Maria”. Salazar respondeu que era necessário encontrar uma “base jurídica ou política 

sem a qual não era possível qualquer avanço nas negociações”. Existiam, na sua opinião, dois 

caminhos possíveis: “ou enquadrar as negociações na aliança luso-britânica, e isso parecia não 

agradar aos Americanos, ou então podíamos criar uma base política nova”. Esta base política 

tratava-se, no fundo, da aceitação formal por parte do governo americano do “compromisso de 

que a participação de Portugal nas operações do Pacífico se poderia fazer por uma forma […] 

indirecta […] representada pelas facilidades em Santa Maria, nos termos de um acordo a 

efectuar entre os governo português e americano”. Salazar relembrou que os embaixadores da 

Inglaterra e dos Estados Unidos tinham já declarado, “em conformidade com as recomendações 

http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn59
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn60
http://www.ipri.pt/investigadores/artigo.php?idi=8&ida=138#_ftn61


 18 

dos Estados Maiores, que era desejável a participação de Portugal nas operações do Pacífico”. Se 

assim era, interrogou-se Salazar, “que dificuldade havia em deixar registado numa simples nota 

diplomática, por exemplo, um compromisso correspondente à declaração que já haviam 

feito?”[62]. 

Sem qualquer referência às exigências económicas e militares que constavam da proposta 

entregue anteriormente, Oliveira Salazar dispôs-se a redigir um novo “projecto de nota”. De 

acordo com este novo texto, o governo americano “aceita e concorda com a participação de 

Portugal nas operações eventualmente destinadas a expulsar os japoneses de Timor português 

para ser restituído à plena soberania portuguesa” e reconhece que essa participação se pode 

efectuar por forma indirecta, através da “concessão ao governo dos Estados Unidos de 

facilidades para construção e utilização de uma base aérea na ilha de Santa Maria”[63]. 

Ao encontrar-se de novo com Norweb, logo no dia seguinte, Salazar perguntou se este “estava 

preparado para aceitar o referido projecto” pois se assim fosse, podia, desde já, dar satisfação 

aos urgentes pedidos norte-americanos. Norweb disse que necessitava da “ratificação” de 

Washington. Mas a pressão sentida pelo Embaixador era tanta que este decidiu solicitar a 

Salazar que autorizasse de imediato o reinício das obras em Santa Maria. De acordo com o 

apontamento de conversa existente no Arquivo de Salazar, Norweb apelou “à boa vontade do 

Senhor Presidente, ao desejo que sempre mostrara de levar a bom termo as negociações”; pediu 

um “gesto largo, do homem de Estado, e disse que apenas pedia metade: - autorização para que 

começassem as obras do aeródromo”; disse considerar este gesto de Salazar como “um gesto de 

grande alcance”, como uma “gota de óleo num motor emperrado”, certamente “muito apreciado 

no State Department”. O embaixador “quase tomava o risco de afirmar que o projecto ia ser 

aceite”. Salazar, “depois de reflectir um momento”, acedeu ao pedido do embaixador Henry 

Norweb. Este ficou “muito comovido”, diz-nos o mesmo relato da conversa, e o chefe do governo 

português “puxou dum block-notes e redigiu o telegrama para Santa Maria dando as instruções, 

que mandou imediatamente expedir”. Estabeleceu-se, assim, “uma atmosfera mais aliviada”[64]. 

O essencial estava conseguido e, nas semanas seguintes, os dois governos acertaram agulhas 

para a elaboração do texto final do acordo. 

Mas o governo português aguardava ainda pela resposta definitiva do governo norte-americano 

e pelos resultados das conversações conjuntas entre os representantes dos Estados-Maiores. 

Escrevendo para a embaixada portuguesa em Washington, a 20 de Outubro de 1944, Oliveira 

Salazar dizia que em Santa Maria “os trabalhos não têm encontrado qualquer dificuldade e 

prosseguem activamente”, mas não convinha ao governo português que a situação ainda 

indefinida, com ausência de um acordo escrito, se “eternizasse”[65]. 

O assunto seria resolvido em Washington nos últimos dias de Outubro. A 21, o adido militar 

norte-americano em Lisboa, coronel Payne, informou o governo português que tinha recebido 

ordens para seguir para Washington imediatamente, a fim de tomar parte na “reunião conjunta 

do Estado Maior e do State Department […] sem a qual não será formulada uma resposta 
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definitiva à questão do Pacífico e de Santa Maria”[66]. A reunião conjunta realizou-se a 27 de 

Outubro e a embaixada portuguesa foi informada que as perspectivas eram “muito boas”, 

faltando apenas a questão ser “examinada entre os militares antes de darem resposta”[67]. 

Finalmente, a 10 de Novembro de 1944, o embaixador Norweb informou Teixeira de Sampaio, 

com “ar satisfeito”, que tinha recebido a resposta positiva do governo americano “relativamente 

à questão da nossa participação em operações do Pacífico e ao aeródromo de Santa Maria”. A 

demora justificava-se pela necessidade de consultar “não só os Estados Maiores mas o próprio 

MacArthur que tem poderes absolutos nas operações que comanda”. Norweb entregou depois ao 

embaixador um “projecto de nota sobre a participação, revisto e com poucas modificações”[68]. 

  

5. O Acordo Luso-Americano de 1944 

Por conseguinte, só no final de 1944, com os Aliados cada vez mais perto de vencer a guerra, é 

que Oliveira Salazar resolveu abandonar definitivamente a sua estratégia de demora e de atraso 

nas negociações com os americanos. O chefe do governo pressentiu que a continuação da sua 

recusa em conceder aos americanos instalações próprias em Santa Maria poderia pôr em risco 

não só a manutenção de Timor, como de todo o império colonial e, em última análise, do 

próprio regime.  

O acordo principal entre os dois governos seria assinado a 28 de Novembro de 1944 por Oliveira 

Salazar e pelo embaixador Henry Norweb. Os governos português e americano comprometiam-

se a construir na Ilha de Santa Maria um aeródromo para servir de “base aérea”, sendo que a 

“parte dos trabalhos” a cargo do governo português seria executada “por intermédio de uma 

empresa privada”. Todas as construções “uma vez em estado de servirem, serão consideradas 

propriedade do Estado português”. Portugal concedia aos Estados Unidos “a utilização sem 

restrições da base aérea de Santa Maria que ficará, tanto no que respeita a operações como a 

administração e controle, sob o comando da força aérea americana”. Estava também prevista a 

utilização da base pelas forças aéreas britânicas, “na qualidade de potência aliada dos Estados 

Unidos e de Portugal”. O artigo terceiro do acordo previa que a utilização da base pelos aliados 

terminasse seis meses após o fim das hostilidades ou a assinatura de um “armistício com as 

potências com as quais os Estados Unidos se encontram actualmente em guerra no Extremo 

Oriente”. Caso este período de seis meses não fosse suficiente para permitir o retorno do pessoal 

e material, o governo português concederia “uma prorrogação de até três meses para aquele 

efeito”. O artigo quarto previa a negociação de um conjunto de acordos complementares para 

regular “tudo o que respeita à defesa do campo e do pessoal e à segurança das operações”, “a 

isenção de direitos aduaneiros a conceder pelo governo português relativamente às importações 

a realizar para a construção e utilização do campo”, “as condições de entrega do campo e de 

disposição das instalações no termo das facilidades” e ainda “o eventual uso do campo pelos 

aviões de guerra ou comerciais do governo português”. Por fim, o artigo quinto estipulava que o 
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acordo permaneceria “secreto” enquanto “um dos governos julgar inconveniente a divulgação do 

seu conteúdo”[69]. 

Em anexo ao acordo principal foram trocadas duas notas diplomáticas de teor idêntico entre o 

governo português e os governos americano e britânico. Através destas notas, os governos 

americano e britânico, “cônscio[s] do legítimo desejo do governo português de pôr termo à 

ocupação de Timor pelos japoneses e reconhecendo que este território português se encontra 

compreendido num largo campo de operações empreendidas” pelos Aliados no Pacífico, 

“aceita[m] e concorda[m] com a participação de Portugal nas operações que eventualmente 

sejam conduzidas para expulsar os japoneses do Timor português a fim de ser restituido à plena 

soberania portuguesa”. Ambos os governos reconheciam também que essa participação poderia 

ter lugar de forma directa, “pelo emprego de forças portuguesas”, ou de forma indirecta, “pela 

concessão ao governo dos Estados Unidos de facilidades para construção, utilização e controle 

de uma base aérea na ilha de Santa Maria, destinada a facilitar a deslocação das forças 

americanas para o teatro de guerra no Pacífico ou deste para os Estados Unidos”[70]. 

No final de todo este processo, Norweb escrevia para Washington que o sucesso das negociações 

tinha sido conseguido através da “persuação” e da “franca discussão” das divergências e não da 

utilização de ameaças ou da assunção de uma postura mais intransigente. Uma aproximação 

mais “dura” não teria sido compreendida por este país neutral “imbuído de todas as 

considerações jurídicas típicas dos países neutrais em tempo de guerra”. Salazar, confidenciava 

Norweb, “não estará infeliz” com o resultado final[71]. 
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