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DOSSIÊ:
MANUEL TEIXEIRA 
GOMES



MANUEL TEIXEIRA GOMES (1860-1941) 
nasceu em Vila Nova de Portimão e faleceu 
em  Bougie durante a ocupação francesa. 

Criado numa atmosfera árabe que ainda se 
respirava no Algarve, foi no Mediterrâneo 
que se exilou voluntariamente após a 
renúncia ao cargo de Presidente da República 
(1925). Passou grande parte desses dezasseis 
anos na Tunísia e na Argélia, após uma breve 
passagem por Marrocos.

Estudou em Coimbra, mas liberdade e 
academismo não conjugavam. Por imposição 
paterna tornou-se comerciante. Escreveu 4 
livros antes de se comprometer ativamente 
com a República (diplomata em Londres 
e Presidente da República). Largou tudo 
em dezembro de 1925 e partiu para o 
Mediterrâneo, anónimo e solitário. Dominado 
pela “febre epistolar” escreveu mais 6 livros, 
aderiu à Seara Nova, manteve-se sempre em 
contacto com os intelectuais que resistiam 
ao Estado Novo.
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Manuel Teixeira Gomes 
em Bejaïa: 
o Magrebe e a Europa no 
dealbar do século XX

António Jorge Afonso



Introdução

Entre os anos de 1931 e 1941 Manuel Teixeira Gomes elegeu como mo-
rada o Hotel de L’ Étoile, quarto nº 13, em Bejaïa no extremo leste da co-
lónia francesa do Magrebe Central, em plena Cabília. Afastada desde há 
muito dos faustos do corso e dos réditos da construção naval, vivendo a 
quietude de glórias passadas, a cidade em que o antigo presidente da repú-
blica portuguesa já tinha estado por duas vezes, e onde no final do verão de 
1931 de novo aportou com a intenção de ali permanecer apenas por curto 
espaço de tempo, vai servir-lhe de refúgio até ao final da vida. Conhece na 
pacatez do seu dia-a-dia o farmacêutico, o dono da pastelaria, a senhora 
do quiosque dos jornais, os proprietários do hotel e o pessoal que nele tra-
balha.1 Sente-se em casa, acomoda-se. Diremos que desfruta em pleno da 
hospitalidade magrebina e da capacidade inclusiva do Islão.

Em 1942, Norberto Lopes, publicou em Lisboa uma obra resultante 
da viagem a Argel ao encontro de Manuel Teixeira Gomes, O exilado de 
Bougie2. A pedido do escritor e ex-presidente da república, o jornalista de 
Lisboa, que tinha tecido elogiosas críticas nas colunas do Diário de Lisboa 
às Novelas Eróticas, visita-o no ano de 1939. Tinha sido convidado pelo 
governo francês a integrar a comitiva do seu primeiro-ministro, Édouard 
Daladier, em visita de Estado à Argélia.3 Foi um convite a que certamente 
não foram estranhos os encómios vertidos pela imprensa do Estado Novo à 
“missão civilizadora” da colonização francesa em terras do Magrebe. 

Um outro autor, Urbano Rodrigues, também jornalista, além de dra-
maturgo e romancista, publicará igualmente no ano de 1942 A França em 
Marrocos4 onde será evidente a admiração pela obra de “resgate” do poder 

1Ventura, Maria da Graça A. Mateus (2010). “O deslumbramento do Sul e o prazer da via-
gem”. In Manuel Teixeira Gomes: ofício de viver. Maria da Graça A. Mateus Ventura (Coord.). 
Lisboa: Edições Tinta da China, 175-178.
2 Lopes, Norberto (1942). O Exilado de Bougie. Lisboa: Parceria A. M. Pereira. 
3 Quaresma, José Alberto (2019). Biografia, Manuel Teixeira Gomes: Boémio, Negociante, 
Melómano, Viajante, Escritor, Diplomata, Presidente da República. Lisboa: Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, 409.
4 Rodrigues, Urbano (1942). A França em Marrocos. Lisboa: Parceria A. M. Pereira.
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francês no Magrebe, trazendo para o seio da “civilização” as ovelhas perdi-
das do Islão e do Judaísmo. Em A França em Marrocos, Rodrigues afirmava 
terem sido D. Sebastião e Lyautey, marechal de França, os maiores cavalei-
ros que pisaram terras marroquinas. O oficial francês era apontado como 
o homem necessário à construção do novo Marrocos e ao estabelecimento 
da paz, da ordem e do progresso neste país. O livro foi prefaciado pelo ge-
neral Nogués5. O militar francês reconhecia no seu autor, que tinha seguido 
a obra de Salazar, as condições privilegiadas para compreender o sentido 
da ressurreição de que o marechal Pétain era em simultâneo animador e 
símbolo, o que legitimava todo um discurso desenvolvido ao longo de mais 
de cem páginas. 

Já no ano de 1935, Urbano Rodrigues publicara Passeio a Marrocos onde 
prodigalizava rasgados elogios à colonização francesa, afirmando que uma 
ida ao Norte de África não era para um português um passeio qualquer, pois 
‹‹visitar Marrocos é ir a um dos nossos lugares santos, ir afervorar o amor 
pátrio e retemperar a alma››6. E apontava como exemplo a acção dos fran-
ceses no Magrebe: protectores de Marrocos, que nos encorajam, mostrando 
conhecer o nosso presente melhor do que conheciam o nosso passado, mos-
trando-se a par do nosso esfôrço para nos bastarmos e nos erguermos, dizen-
do-se admiradores do nosso renascimento (Rodrigues 1935: 10-11).

O livro de Norberto Lopes excede em muito a ideia inicial do autor de 
‹‹reünir numa “plaquete” as entrevistas que fêz com Teixeira Gomes em 
Bougie›› (Lopes 1942: 24). No capítulo IV «No exílio» respira-se a imagem 
de respeito e admiração pelo Islão que Teixeira Gomes, penetrado pelo es-
pírito do seu tempo, tentou transmitir aos amigos mais íntimos e através 
destes aos seus contemporâneos. Ideia que transparece na carta publicada 
pelo jornalista no seu livro e na qual o ex-presidente da república expressa  
a vontade que sempre o assaltou de visitar as terras da moirama e que

se tivesse de mudar de nacionalidade, era entre os sarracenos que de pre-
ferência a buscaria. (...) Na minha idade, com o rosto engelhado, a barba 

5 O general Charles Noguès pode ser considerado como o perfeito paradigma da continui-
dade da administração colonial francesa e da adaptabilidade de muitos dos seus mais altos 
cargos ao regime de Vichy: nomeado Residente Geral pela Frente Popular foi mantido no 
seu posto por Pétain que lhe perdoou as hesitações na véspera do armistício.
6 Rodrigues, Urbano (1935). Passeio a Marrocos. Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 9.



encanecida, os movimentos entorpecidos, o trajo europeu, que desenha ri-
gorosamente o corpo por um figurino apolíneo, é soberanamente ridículo 
(Ibidem: 216-219).

A ocupação francesa de Bejaïa teve lugar no ano de 1833 e enfrentou co-
rajosa resistência em toda a região que se tornou num foco de permanente 
instabilidade para as forças coloniais. A estadia de Manuel Teixeira Gomes 
em Bejaïa coincidiu com um período de tentativa de afirmação do êxito 
da “missão civilizadora” da república francesa no Magrebe. Nele se pode 
situar a comemoração do centenário do desembarque em Sidi Ferrouche 
que marca o início da colonização e também a renovação do pensamento 
autóctone, o crescimento do movimento associativo, a radicalização políti-
ca e a restruturação do movimento nacionalista7.

Mais que fazer uma incursão sobre a vida de Manuel Teixeira Gomes, 
muito especificamente nos derradeiros anos da sua vida passados em Be-
jaïa, já abordados com detalhe por vários especialistas da sua obra, é ob-
jectivo deste breve estudo contextualizar do ponto de vista magrebino e 
europeu o tempo curto mas de extraordinária riqueza que este boémio, 
negociante, melómano, escritor, diplomata, presidente da república, com a 
vida pelo Mediterrâneo em pedaços repartida, viveu em terras da moirama.

Privilegiando as duas realidades políticas mais importantes do Magrebe 
pela sua inevitável interdependência – Argel e Marrocos – pretende este tra-
balho fazer uma breve incursão no período que na Argélia decorreu entre o 
início da ocupação francesa e o despertar do nacionalismo e também uma 
curta digressão pela História de Marrocos, abrangendo o fim do reinado do 
alauita Mawlay Sulayman (1792-1822) e a consumação da plena ingerência 
europeia no Império Xarifino. Foi este arco temporal, em Argel e Marrocos, 
marcado por acontecimentos relevantes: conferência de Madrid em 1880; 
conferência de Algeciras em 1906; comemoração do centenário da ocupa-
ção francesa; disputa das potências europeias pela hegemonia magrebina, 
pelo controlo da sua preponderante posição estratégica, e, sobretudo, pelos 
seus despojos, conduzindo à afirmação dos nacionalismos magrebinos.

7 Aïssani, Djamil (2010). “Encontrei na África francesa mais desenvolvimento do que supu-
nha: aspectos da vida cultural na Argélia nos anos 30”. In Maria da Graça A. Mateus Ventura 
(Coord.). Manuel Teixeira Gomes. Ofício de Viver. Lisboa: Tinta da China, 231.
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Argel: da ocupação francesa ao despertar do nacionalismo.

A segunda metade do séc. XVIII assistiu na Regência de Argel à dimi-
nuição dos rendimentos provenientes da prática do corso cujo breve renas-
cimento sob a égide do raïs Hamidou Ibn Ali não conseguiu contrariar. As 
catástrofes naturais – epidemias, secas, fomes – acentuaram este declínio. 
No entanto a tentativa de ressurgimento do corso argelino, a que a morte 
do seu raïs mais famoso no ano de 1815 em combate com uma força naval 
americana comandada por Stephen Decatur colocou fim, acabou por pro-
piciar o reforço da imagem de Argel como ninho de piratas espalhando o 
caos no Mediterrâneo ocidental e em vastas zonas do Atlântico. Atacar a 
regência argelina, já submersa, tanto a nível interno como externo, num 
mundo de contradições políticas, significaria assim desalojar o ocupante 
otomano de uma zona de interesse geoestratégico relevante para as po-
tências europeias hegemónicas e abalar um império ainda poderoso. Os 
franceses estavam prontos para levar a cabo o empreendimento; as outras 
potências que contavam no contexto europeu dispostas a dar a sua concor-
dância à ação da França8.

Já em Julho de 1830, o almirante Duperré, a bordo da fragata Provence 
ancorada na baía de Argel, informara o seu ministro da marinha e colónias 
sobre o número de navios encontrados pelas forças francesas de ocupação: 
uma velha fragata desarmada, uma velha corveta, quatro brigues de dez 
canhões e outras embarcações de menor importância9. Era uma descrição 
não muito abonatória da realidade da marinha de corso argelina que condi-
cionara opções geopolíticas das principais potências europeias e que tam-
bém punha em causa muitos dos pressupostos justificativos da estratégia 
francesa em relação a Argel. 

Como explicar então o acontecido após 1830? Não certamente pelo 
confronto de dois mundos que se ignoravam ou desconheciam ou como 
o aprofundamento progressivo de um primeiro encontro. Qualquer destas 
possíveis leituras derivam de uma incorrecta interpretação histórica visan-
do explicar as adversidades da colonização à luz de um primeiro contacto 

8 Blais, Hélène (2014). “Pourquoi la France a-t-elle conquis l’Algérie”. In Histoire de L’Algérie à 
la Période Coloniale. Abderrahmane Bouchène et al (Dir.) Paris: Éditions La Découverte, 52-3.
9 Belhamissi, Moulay (1983). Histoire de La Marine Algerienne (1516-1830). Alger: ENAL, 169.



entre duas realidades. É interpretação difícil de aceitar se encararmos o es-
paço mediterrânico como local de constante interacção entre as sociedades 
europeia e magrebina, nem sempre pacífica, por vezes atingindo dimensões 
de grande violência, mas impossível de ser ignorada. 

O desembarque francês em Sidi Ferrouche foi um acontecimento mar-
cante pelas violentas reacções que gerou, no curto e médio prazo, em todo 
o Magrebe e nas consequências que teve para todo o espaço geopolítico do 
Mediterrâneo ocidental. Todavia, também se inscreveu numa longa tradi-
ção de agressões territoriais levadas a cabo pelas potências europeias sobre 
territórios onde o Islão predominava. Estas últimas desencadeavam relações 
simétricas e equivalentes nas quais se podem incluir as acções do corso ma-
grebino sobre as marinhas mercantes e de guerra das potências europeias10.

Entre os anos de 1830 e 1870 ao poder militar invasor foram colocados di-
versos problemas referentes à administração colonial que este tentou enfren-
tar de forma simples. Para ele existiam apenas “indígenas” e colonos, naturais 
e invasores, primitivos e “civilizados”11. Depois da queda da regência até ao 
ano de 1870, o exército colonial francês levou a cabo uma política de destrui-
ção dos quadros económicos e políticos tradicionais. A história da Argélia 
neste período é fundamentalmente a da insurreição das tribos e das socieda-
des urbanas na tentativa de conservar os seus activos fundiários e de resis-
tência à expropriação das terras colectivas pelos agentes do poder colonial.

A questão da posse da terra revelou-se, assim, crucial para o processo 
de rejeição do colonizador. Antes da ocupação era ignorada a propriedade 
privada tal como a Europa a entendia e apenas reconhecida uma compli-
cada hierarquia de direitos sobre a terra: os direitos do Dey e os direitos 
das tribos. Que as melhores e mais produtivas parcelas de terras tenham 
mudado de mãos, que o fellah apenas tenha ficado na posse, em média, de 
três hectares para a prática da agricultura de subsistência, pouco importou 

10 Dakhlia, Jocelyne (2014). “1830, une rencontre?”. In Histoire de L’Algérie à la Période 
Coloniale, Bouchène, Abderrahmane et al (Dir.). Paris: Éditions La Découverte, 144. So-
bre a interação entre as duas margens do ocidente mediterrânico, ver Dakhlia, Jocelyne 
(2008). Lingua Franca. Histoire D’Une Langue Métisse en Méditerranée. Arles: Actes du Sud; 
Dakhlia, Jocelyne et Bernard Vincent (2011) (Dir.). Les musulmans dans l’histoire de l’Eu-
rope. I. Une intégration invisible. Paris: Albin Michel. 
11 Stora, Benjamin (1991). Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954. Paris: La Découverte, 36.
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ao colonizador francês. Tudo foi apresentado como obra do progresso im-
portado da margem norte do Mediterrâneo.

Desde muito cedo que os generais franceses, embora detendo o poder 
efectivo, não coincidiram quanto à estratégia a adoptar e com frequência 
mudaram de opinião no decurso do processo argelino. As posições oscila-
ram entre a ocupação restrita e a apropriação plena.  

Em França as críticas não tardaram a surgir quanto à forma como se 
estava a desenrolar a actuação das forças ocupantes. Alexis de Tocqueville 
na Seconde Lettre sur l’Algérie (1837) também analisou a condução do pro-
cesso de colonização conduzido pelos militares e o poder político em Paris: 
‹‹Mais, après le combat, nous ne tardâmes pas à voir qu’il ne suffit pas pour 
pouvoir gouverner une nation de l’avoir vaincue››12. Posição tomada na se-
quência dos créditos solicitados pela administração da colónia francesa do 
Magrebe Central para o prosseguimento da sua missão “civilizadora”.

No interior do país o exército ocupante confrontou-se com as confra-
rias religiosas que apelaram à guerra santa. Foi neste contexto que emergiu 
Abd El Kader cujo primeiro contacto significativo com as forças francesas 
teve lugar perto de Orão13. Na sequência de um conjunto de operações de 
grande violência, estas acabaram por submeter o emir argelino. A resistên-
cia generalizada que se prolongou até à sua rendição em 23 de Dezembro 
de 1847, marcou o futuro: a partir de 1845, o que se destruiu já não foi um 
Estado, mas sim uma sociedade14. 

Com o exército do Segundo Império (1852-1870) a França optou por 
uma política de assimilação para a qual, na realidade, não possuía os meios. 
Os colonos sabiam bem o que queriam, mas não como o alcançar. A Ar-
gélia, que se pretendia assimilar, deveria transformar-se, de acordo com 
a ideologia do ocupante, no prolongamento da França na margem sul do 
Mediterrâneo e contaminar com o esperado êxito do seu processo civiliza-

12 Tocqueville, Alexis de (2003). Seconde Lettre sur L’Algérie. Paris: Éditions Mille et une 
nuits, 9.
13 Sobre o emir Abd El Kader, ver Bouyerdene, Ahmed (2008). Abd El-Kader. L’harmonie 
des contraires. Paris: Éditions du Seuil.
14  Laroui, Abdallah (1994). Historia del Magrebe. Desde los Orígenes Hasta el Despertar 
Magrebí. Madrid: MAPFRE, 289.



cional todo o Magrebe. Neste quadro, todos os direitos seriam concedidos 
aos colonos em prejuízo dos colonizados reduzidos por medidas opressivas 
a alvos da exploração da minoria ocupante. Todavia, a derrota francesa de 
1870 perante a Prússia motivou uma interrupção na sua política de coloni-
zação só reiniciada com Jules Ferry. 

Em 1830, os franceses queriam um novo Estado. Em 1847 não era seu ob-
jectivo arrasar a sociedade argelina. Em 1870 não sonhavam sequer destruir 
os laços que sustentavam e uniam a sociedade tradicional. Todavia, apesar da 
permanente manifestação destas intenções, tudo foi alcançado recorrendo 
às armas e às leis. Talvez se tivessem sido confrontados com uma economia 
dinâmica e fortalecida o recurso a estes meios fosse prescindível. É impressão 
que fica dos exemplos de Tunes e Marrocos (Laroui 1994: 293).

Entre 1880 e 1908 mais de meio milhão de hectares passaram da posse 
dos seus legítimos proprietários argelinos para a dos colonos. A população 
autóctone tinha perdido, em 1919, sete milhões e meio de hectares, que o 
Estado, os particulares e as grandes sociedades capitalistas disputaram e 
partilharam a seu belo prazer. As consequências para a maioria da popu-
lação foram a ruína das suas defesas económicas mais primárias, deixando 
sobretudo o mundo rural nas mãos de usurários e dependente da viabilida-
de de créditos e empréstimos.

O choque da Primeira Grande Guerra foi particularmente sentido na Ar-
gélia. Ao recrutamento indígena juntou-se um número superior a cem mil 
argelinos na tentativa de colmatar a carência de mão-de-obra que tinha pe-
recido nos campos de batalha europeus. Às diferenças constatadas nas trin-
cheiras, os argelinos juntarão a descoberta da fábrica e nela a revelação das 
lutas reivindicativas da classe operária francesa bem como outra realidade 
bem diferente da vivenciada no seu país natal. A primeira grande vaga de 
emigração teve lugar entre 1920 e 1924 e não foi bem aceite pelos colonos 
que viram reduzir-se a sua base de recrutamento assente em baixos salários.

A segunda década do século XX assistiu à introdução de novos métodos 
de exploração agrícola. Mudou a estrutura da propriedade e também a sua 
principal cultura, agora a vinha em detrimento da exploração cerealífera. A 
opção vinícola empobreceu o pequeno colono e sobretudo o campesinato in-
dígena. A Grande Depressão atingiu com violência o espaço argelino e esten-
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deu o modo de produção capitalista da agricultura ao conjunto da sociedade. 
Protegido pelos poderes públicos, o grande colono latifundiário reforçou a 
sua posição e desenvolveu-se até 1940 com prejuízo de todo o tecido social 
muçulmano de que necessitava para alcançar os seus objetivos empresariais15.

Entre o início do século e 1954 a população argelina duplicou não conse-
guindo ser absorvida por uma indústria exígua o que resultou em elevados 
níveis de desemprego. As opções eram escassas: permanecer nas comuni-
dades rurais e enfrentar a miséria; rumar aos centros urbanos tentando a 
integração; tomar o caminho da emigração em direção ao território francês. 

Nunca os interesses da França no Mediterrâneo de influência muçul-
mana tinham sido tão importantes. Do Magrebe ao Machrek, as empre-
sas francesas asseguravam a construção e exploração de infra-estruturas 
portuárias, estradas e caminhos-de-ferro; os bancos franceses controlavam 
as operações financeiras. A Argélia passou a ocupar o quarto lugar como 
parceiro comercial da França, com quem efectuava mais de 90% das suas 
trocas comerciais, atingindo os capitais franceses também mais de 90% da 
totalidade do capital ali investido. 

A emigração, também uma forma de resistência, teve importância assi-
nalável para o futuro da Argélia. O camponês proletarizou-se e a sua apren-
dizagem como assalariado processou-se nas fábricas francesas. Também 
nelas teve origem a descoberta e sistematização de formas de luta que o es-
timularam a aderir a organizações de trabalhadores como a CGTU16 e mais 
tarde à «Étoile Nord-Africaine». A emigração argelina foi a mais antiga e 
organizada de todo o Magrebe. 

No ano de 1930 comemorou-se o Centenário da ocupação francesa da 
Argélia celebrando-se a obra de colonização e civilização do qual um dos 
acontecimentos relevantes foi a manifestação em Sidi Ferrouche no dia 
14 de Junho para celebrar a data do desembarque das forças francesas. Os 
numerosos eventos organizados pela administração colonial no âmbito da 

15  Stora, Benjamin (1991). Histoire de l’Algérie coloniale (1830-1954). Paris: La Découverte, 49.
16 CGTU – Confédération générale du travail unitaire, fundada na década de vinte do séc. 
XX, inicialmente de inspiração anarco-sindicalista, alinhando depois com a tendência co-
munista. Foi dissolvida em 1936 e integrou a CGT – Confédération Générale du Travail de 
pendor comunista.



comemoração do Centenário não devem ser analisados ou interpretados 
no mesmo plano. Se alguns, segundo Jacques Berque, pela sua ingenuidade 
nos fazem sorrir, outros irão funcionar pela agressividade ideológica como 
alimento do nacionalismo argelino. Encontra-se entre estes últimos o mo-
numento de Boufarik que o seu «maire» inaugurou à glória colono fran-
cês17. O colono, modelador da paisagem, agente de proletarização, contri-
buiu concretamente, ainda que de forma inconsciente, para as revoltas do 
futuro18. E foi de Boufarik que Gaston Doumergue partiu para inaugurar a 
coluna de Sidi Ferrouche à glória da França19.

Confrontados com a imagem idealizada de um poder europeu que lhes 
concedia paternalmente a sua civilização, os muçulmanos foram sobretu-
do atingidos pela vertente hagiográfica da comemoração. A reconstituição 

17 Boufarik, comuna localizada na província de Blida, aproximadamente a cerca de 30 qui-
lómetros de Argel.
18 Berque, Jacques (1962). Le Maghreb entre deux guerres. Paris: Éditions du Seuil, 245.
19 Gaston Doumergue, Presidente francês entre 1924 e 1931.

Figura 1 –Bougie, 1906. Coleção de MGMV.
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histórica do corpo expedicionário de 1830 revelou-se particularmente ino-
portuna e humilhante para a comunidade muçulmana. Muitos argelinos 
criticaram a frequente associação da vitória francesa com o espírito de um 
catolicismo de cruzada, deplorando também que à celebração do Cente-
nário estivesse associado o Congresso Eucarístico de Cartago realizado no 
mesmo ano. Na realidade, o Vaticano, mais sensível aos contextos em que 
se movia do que muitos dos homens políticos do seu tempo, começou a de-
marcar-se da estratégia dos impérios coloniais. Lembrava agora aos missio-
nários que eles deviam trabalhar não para alargar e consolidar um qualquer 
reino terrestre, mas sim o reino de Cristo20.

Nas antigas colónias do primeiro império francês do século XVI (Antilhas, 
Ilha da Reunião, etc.) a abolição da escravatura em 1848 reconheceu aos anti-
gos escravos o estatuto de cidadãos com todos os direitos que lhe estavam as-
sociados. Foi todavia a partir das duas últimas décadas de Oitocentos, embora 
muita da imprensa republicana da época defendesse a política francesa para a 
Argélia, que alguns jornais de Paris publicaram artigos denunciando as descri-
minações coloniais e apelando à urgência de reformas. Em 23 de Julho de 1881 
criou-se com este propósito a Société française pour la protection des indigènes 
des colonies. No entanto, foi a participação das tropas coloniais nos campos de 
batalha da Primeira Guerra Mundial que colocou a discussão da atribuição da 
cidadania francesa aos “indígenas” argelinos21. Na véspera deste primeiro con-
flito global a questão da cidadania foi levantada em Argel pelos Jeunes Algériens 
que agruparam, segundo o modelo do partido dos Jovens Turcos, um conjunto 
de organizações muito activas, entre elas o Cercle Jeune Algérien de Tlemcen e 
a Toufikya de Argel. Este partido reunia no seu seio opiniões heterogéneas que 
iam desde os assimilacionistas, reivindicando a cidadania francesa, até outros 
que se contentavam apenas em denunciar as injustiças coloniais, defendendo o 
alargamento dos direitos políticos sem exigir a naturalização. 

Se o eclodir da Primeira Guerra Mundial adiou algumas reformas já 
anunciadas pelo poder em Paris, teve, por outro lado, dado o envolvimento 
pleno dos argelinos nos campos de batalha e no esforço de guerra, um efei-
to acelerador na mudança política e no despertar da corrente reformadora. 

20  Frémaux, Jacques (1991). La France et l’Islam depuis 1789. Paris: PUF, 168-9.
21 Blévis, Laure (2014).  “Quelle citoyenneté pour les Algériens?”. In Bouchène, Abderrahmane 
et al  (Dir.). Histoire de L’Algérie à la Période Coloniale. Paris: Éditions La Découverte, 354.



Foi no contexto criado por esta corrente que a Lei Jonnart de 4 de Fevereiro 
de 1919, concedendo direitos eleitorais aos naturais da Argélia sem cidada-
nia francesa, irá desencadear o investimento no novo cenário eleitoral dos 
Jeunes Algériens que criarão no ano de 1927 a Fédération des Élus Musul-
mans Algériens, suscitando imediata e violenta oposição dos colonos eu-
ropeus. Mas as reivindicações políticas dos argelinos saltarão para a praça 
pública através das acções da Association des oulémas d’Algérie, fundada em 
Argel no ano de 1931, reagrupando um conjunto de teólogos reformistas 
agrupados à volta do ‘alim  Abdelhamid Ben Badis e pelo primeiro partido 
nacionalista, criado no seio da imigração argelina, a Étoile Nord-Africaine.

Todavia desde 1930, nascidos da expansão das ideias comunistas na Euro-
pa,  já se faziam sentir os ventos da contestação ao processo de colonização. 
Os partidos políticos instalaram-se em Argel onde em Fevereiro de 1934 cer-
ca de dez mil pessoas, metade composta por muçulmanos, se manifestaram 
contra o fascismo. A instauração em França do regime de Vichy não modifi-
cou a relação de forças na colónia francesa do Magrebe central, nem o equi-
líbrio cada vez mais precário resultante do compromisso colonial e da sua 
política, com excepção da nova componente anti-semita largamente aceite 
pelos colonos. A lei de 7 de Outubro de 1940, velha aspiração do anti - judaís-
mo francês, revogou o decreto Crémieux do ano de 1870 (Blévis 2014: 358)22.

Durante a luta contra o ocupante nazi travada em Junho de 1940 no 
território francês, a Argélia chegou a ser encarada como local de refúgio da 
administração central. Todavia um hipotético apoio da colónia não chegou 
sequer a ser considerado pelas autoridades locais. A jornada de luto cele-
brada em Argel a 25 de Junho de 1940 marcou em definitivo o apoio dos 
colonos ao governo do marechal Pétain. O dever de resistência ao inimigo 
estava, segundo a imprensa argelina, ligado ao poder colonial, subordinado 
ao de obediência ao “homem providencial”, tendo em conta que só ele esta-
va na posse dos elementos que permitiam analisar a situação. O armistício 
possibilitava assim, de acordo com o poder colonial argelino, o enterro de-
finitivo da Terceira República e a alteração do estatuto da Argélia: prolon-

22 O Decreto Crémieux (1870) possibilitou aos cerca de trinta e cinco mil judeus argelinos 
o abandono do estatuto de dihmmi e a integração na cidadania francesa. Sobre esta matéria, 
ver Abitbol, Michel (2003). Le passé d’une discorde. Juifs et Arabes depuis le VIIe siècle. Paris: 
Éditions Perrin, 159-166.
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gamento da metrópole, a Argélia declarava-se agora vocacionada a partici-
par na “ordem nova” anunciada por Pétain23. A ligação da Argélia francesa 
ao regime de Vichy tornou ainda mais tensas as relações entre os colonos 
e a comunidade muçulmana interrompidas pelo desembarque aliado em 8 
de Novembro de 1943. O retorno da colónia ao esforço de guerra alterou 
significativamente o seu contexto interno. A mobilização geral foi procla-
mada: 120.000 europeus e 130.000 muçulmanos foram chamados para a 
luta contra a Alemanha nazi. A Revolução Nacional conseguiu sobreviver 
na Argélia ainda durante alguns meses, sob a chefia do almirante Darlan e 
depois do general Giraud, até que este último em Março de 1943 rompeu 
oficialmente com Vichy.

O nacionalismo argelino ressurge agora abertamente radicalizado pela 
situação interna da colónia. Em Fevereiro de 1943 Ferhat Abbas publicou 
o Manifeste du peuple algérien renunciando de vez a uma assimilação que 
ainda reivindicava em 1941. A entrada na guerra de tropas recrutadas nas 
colónias tinha criado infundadas esperanças nos argelinos. A resposta de 
Paris foi violenta e brutal. As correntes favoráveis à luta armada passaram a 
ser preponderantes e desencadearam-na em 1 de Novembro de 1954. Após 
oito anos de guerra pela independência e um referendo levado a cabo em 1 
de Julho de 1962, esta foi obtida e proclamada a 5 do mesmo mês, 132 anos 
depois do desembarque em Sidi Ferrouche.

Marrocos: da ingerência Europeia à independência.

O conceito estratégico de Magrebe lançou raízes no pensamento políti-
co português e orientou a acção da sua diplomacia junto dos sultões alaui-
tas no último quartel do século XVIII e durante todo século XIX. Quando 
em 5 de Setembro de 1769 o xarife de Marrocos escreveu ao rei D. José no 
sentido de transformar a trégua existente em definitivo Tratado de Paz, Na-
vegação e Comércio, iniciou-se o processo de complementaridade estraté-
gica que terminaria no acordo com a regência de Argel em 1813. Pelo meio 
ficaram outros com as regências de Tripoli (1799) e Tunes (1799) dados à 
estampa na Gazeta de Lisboa24. 

23 Cantier, Jacques (2014). “Vichy et l’Algérie, 1940-1942”. In Abderrahmane Bouchène et al 
(Dir.). Histoire de L’Algérie à la Période Coloniale. Paris: Éditions La Découverte, 381.
24  O Tratado de Tréguas com a Regência de Tunes foi sucessivamente renovado até 1822.



Em 1774 o sultão alauita Muhammad Ben ‘Abd Allah (1757-1790) as-
sinou um Tratado com Portugal na linha da sua abertura ao exterior e da 
afirmação da dignidade califal face ao sultão otomano e ao conjunto da 
Umma. O descendente de Mawlay Ismaïl (1672-1727) estabeleceu também 
acordos com outras potências europeias e o novo poder que se perfilava no 
Atlântico Norte e que mudaria de forma definitiva a relação de forças no 
Mediterrâneo Ocidental, os Estados Unidos.

As rebeliões que tiveram lugar em Marrocos, logo após morte de 
Mawlay Yazid (1790-1792), nas quais o reino espanhol interveio através de 
agentes no terreno e do seu embaixador Juan Manuel González Salmon que 
de Cádis tentava gerir os acontecimentos, fez dos principais portos ligados 
à exportação de trigo, locais estratégicos à volta dos quais se teceram in-
trincadas redes de interesses e onde a oposição a Mawlay Sulayman (1792-
1822) tentou autonomizar-se. 

Em 1830, após a intervenção francesa em Argel, a complementaridade 
da política externa portuguesa em relação ao Magrebe ruiu face à nova or-
dem internacional saída dos campos de batalha europeus e à política arqui-
tectada nas chancelarias europeias para o espaço norte-africano. Portugal 
viu acentuar-se a sua condição periférica e a dependência dos complicados 
acertos estratégicos que tiveram lugar no Velho Continente. No entanto, 
para compreender a natureza e a dimensão das ações e reações entre o Im-
pério Xarifino e as potências ocidentais, convém analisar de entre estas úl-
timas aquela em torno de qual girava a diplomacia marroquina25. A França 
era, sem qualquer dúvida, essa potência. À volta dela articularam-se todas 
as relações com as potências ocidentais, excepção apenas para um curto pe-
ríodo em que Mawlay Sulayman tentou anular a pressão napoleónica com a 
aproximação à Grã-Bretanha.

O Magrebe assistiu entre 1844 e 1912 à consolidação da ocupação da 
Argélia, à instalação do protectorado francês na Tunísia e à derrocada da 
independência no Império Xarifino. Sob o ponto de vista histórico os anos 
entre 1844-1860, no Império Xarifino, são de rutura na continuidade po-
lítica e uma ameaça para a sua soberania e integridade territorial. A partir 

25 Berramdane, Abdelkhaleq (1987). Le Maroc et L’Occident (1800-1974). Paris: Éditions 
Karthala, 12.
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desta data, o processo de colonização dinamiza-se e define a sua estratégia 
de ingerência e consequente apropriação do espaço político marroquino. 

O ano de 1844 colocou o reino de Marrocos perante uma nova realidade. 
França e Espanha fortaleceram a acção diplomática através de intervenções 
militares a Este e Sudoeste do Império Xarifino. Marrocos que apoiou a re-
belião do nacionalista argelino Abd El Kader foi derrotado no ano de 1844 
em Isly e compelido a assinar, em Maio de 1845, o tratado de Lalla Marnia. 
Pela imprecisão da fronteira com Argel, pelo reconhecimento do “direito de 
perseguição”, as disposições consignadas neste tratado alargaram a ingerên-
cia da França no território marroquino. A Espanha seguiu o procedimento 
francês e invocando o tratado de 28 de Maio de 1767 com Marrocos e os 
direitos de pesca que nele lhe foram atribuídos, bem como o acordo de 26 
de Abril de 1860, instalou-se progressivamente em Ifni,  Saquiete al Hamra 
e Oued Ed Dahab, informando duas décadas depois, em 1885, as potências 
do estabelecimento do seu protectorado num território compreendido en-
tre o Cabo Bojador a Norte e o Cabo Branco a Sul. Marrocos, bloqueado a 
Sudeste pela França e Sudoeste pela Espanha, viu-lhe ser cortado o acesso 
aos seus territórios saharianos (Berramdane 1987: 12). 

O acontecimento mais relevante de final de Oitocentos em relação ao 
Magrebe foi a Conferência de Madrid (1880) que marcou a internacionali-
zação da questão marroquina. A conferência tinha como objectivo tranqui-
lizar os poderes hegemónicos europeus e os Estados-Unidos sobre o desti-
no de Marrocos e funcionou como ponto de partida do processo colonial 
que teria o seu auge na Conferência de Berlim (15 de Novembro de 1884 
- 26 de Fevereiro de 1885). Durante esta Yalta colonial, as potências euro-
peias partilharam a África em zonas de domínio e influência (Ibidem: 25). 

O sucesso da diplomacia portuguesa em Madrid, largamente enaltecido 
pela imprensa de Lisboa, não se repetiu no ano de 1906 em Algeciras. Entre 
1900 e 1905, Itália, França, Espanha e Grã-Bretanha entenderam-se sobre o 
futuro de Marrocos. O consenso materializou-se nos acordos franco-italia-
no de 14-16 de Dezembro de 1900, franco-britânico de 8 de Abril de 1804 
e franco-espanhóis de 3 de Outubro de 1904 e 1 de Setembro de 1905. A 
quádrupla aliança concluiu-se nas costas do Império Xarifino, em benefício 
de Espanha e França, com o apoio da Rússia. 



Todavia, um novo ator surgiu na questão marroquina, a Alemanha. Este 
país procurou que os seus interesses económicos em Marrocos não fos-
sem postos em causa pela dominação francesa e espanhola naquele espaço 
geográfico de inquestionável importância geoestratégica. Perante a intran-
sigência francesa em abrir negociações com a Alemanha, o Kaiser Guilher-
me II desembarcou em Tânger no dia 31 de Março de 1905 onde proferiu 
um discurso pleno de ameaças e fez pairar a probabilidade de um conflito 
com a França. A Alemanha propôs então a realização de uma conferência 
internacional para resolver o diferendo entre as duas nações, sugestão de 
imediato acolhida pelo sultão ‘Abd al-‘Aziz (1894-1908) que descortinava 
assim um meio de escapar ao protectorado francês. 

As intransigências francesa e alemã foram de alguma forma resolvidas 
pelo presidente americano Theodore Roosevelt, inicialmente pouco incli-
nado a intervir no diferendo franco-alemão, que propôs às duas nações um 
memorando de conciliação pelo qual estas aceitavam discutir numa confe-
rência, sem programa prévio, todas as questões relacionadas com o Império 
Xarifino. A Conferência de Algeciras  que reuniu os treze signatários da 
Conferência de Madrid aos quais se juntaram a Rússia e os Estados Unidos 
da América, iniciou-se em 16 de Janeiro de 1906 e prolongou-se até 7 de 
Abril do mesmo ano. A delegação marroquina, composta por 61 elementos 
sob a condução do na’ib Mohammed Torres e o novo Amin al-Umana ‘Abd 
al-Salam al-Moqri foi totalmente ignorada nesta convenção e coube aos 
EUA desbloquear os problemas levantados pelas potências europeias.

A ata final reconhecia formalmente a independência, soberania e in-
tegridade territorial marroquinas. Mas o conjunto de medidas adotadas 
invalidava a tese oficial. As potências presentes tinham chegado a resul-
tados diferentes daqueles pretendidos por Marrocos e Alemanha. Não só 
a independência do Império dos Xarifes não tinha sido preservada como 
Espanha e França viram os seus interesses amplamente reconhecidos. 

Uma segunda crise eclodirá em 1911 de novo com a intervenção da Ale-
manha. Perante a determinação desta última, a França acabará por assinar 
com ela, em 4 de Novembro de 1911, um acordo concedendo-lhe com-
pensações coloniais no Congo e facilidades comerciais em Marrocos; em 
troca a Alemanha renunciava a qualquer intervenção no Império Alauita. 
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O poder francês via assim o caminho aberto para o protetorado (Berram-
dane 1987: 30). 

Os sultões alauitas recorreram com êxito à diplomacia, se por êxito se 
entender a capacidade de protelar o inevitável. A luta que, apesar de todos 
os condicionalismos, Marrocos levou a cabo contra a ocupação estrangeira, 
com algum sucesso no caso de Espanha e Portugal, acabou por revelar-
se simples construção ideológica cimentando uma autoridade débil. Em 
finais de Oitocentos, Argélia e Marrocos partilhavam as mesmas deficiên-
cias estruturais, pois não dispunham de um exército próprio e forte e eco-
nomicamente dependiam do exterior. Estavam criadas as condições para 
a ocupação estrangeira que viriam a sofrer. A formação de um consenso 
europeu sobre a questão de Marrocos derrotou em definitivo a diplomacia 
marroquina e a sua estratégia de neutralidade baseada fundamentalmente 
na gestão das rivalidades entre as potências europeias26.

A imprensa de Lisboa destacou a importância da reunião de Algeciras, 
transmitindo uma forma de ler o Islão magrebino que irá marcar os primei-
ros anos do século XX. Dias antes do início da conferência tinha surgido nas 
páginas de O Século, com o título “Portugal e Marrocos”, um artigo sobre a 
actualidade política do Reino. Recorrendo-se à ambivalente imagem do Is-
lão magrebino, fazia-se uso do neologismo “marroquinisar” para adjetivar 
o ambiente político. Criticava-se a tendência para nos “marroquinisar-mos”, 
para sermos “marroquinos” do ponto de vista administrativo, financeiro e no 
comportamento social. Ainda segundo O Século, a nossa situação era pior do 
que a dos “marroquinos”, pois aquilo que eles por atraso de civilização nunca 
tinham possuído, nós estávamos, por inércia e desleixo, deixando estragar27. 
Era uma ideia que espelhava a visão do Islão magrebino sob o domínio fran-
cês e que se transmitiu à delegação portuguesa em Algeciras28. 

Em 19 de Janeiro de 1906, o Jornal do Comércio, juntamente com outros 
jornais de referência, iniciou a cobertura da conferência. Em 20 de Janeiro 

26  Benjelloun, Thérèse (1991). Visages de la Diplomatie Marocaine Depuis 1844. Casablan-
ca: Editions EDDIF, 137.
27 O Século, Nº 8631, 8 de Janeiro de 1906.
28 Portugal esteve representado pelo Ministro Plenipotenciário da Legação de Madrid, 
Conde de Tovar e pelo Ministro Plenipotenciário da Legação Portuguesa em Tânger, Conde 
de Martens Ferrão.



de 1906, o mesmo periódico publicava parte do discurso de abertura de 
pronunciado pelo duque de Almodôvar: ‹‹As potencias concordam igual-
mente em reconhecer que tão precioso fim só poderia alcançar-se median-
te a introdução de reformas no Império, baseadas no tríplice principio da 
soberania do Sultão, da integridade dos seus estados e da igualdade isto é, 
a porta aberta››29. Este discurso não foi, todavia, bem aceite em Lisboa que 
vivia, no rescaldo do Ultimato, de glórias passadas. O Jornal do Comércio 
criticava, ainda no mesmo artigo, o não aproveitamento do prestígio de 
que ainda desfrutava em Marrocos o barão de Colaço, acompanhando as 
críticas que de forma mais ou menos explícita se faziam em Portugal à atua-
ção da representação portuguesa. André Tardieu no Apêndice X “Liste des 
missions diplomatiques à la conférence d’Algéciras” à obra publicada sobre 
esta reunião referia a composição da missão portuguesa: ‹‹MM. Le comte 
de Tovar (presque toujours absent); le comte de Martens Ferrão; Navarro, 
attaché commercial›30.

A edição de 4 de Abril de 1906 do Jornal do Comércio voltava à Con-
ferência de Algeciras num artigo intitulado “Figura de Portugal na con-
ferência”  e censurava o facto de o país não participar do “banquete” de 
Marrocos31. O colonialismo preparava-se para consumir o império dos xa-
rifes. A imagem da aparente debilidade civilizacional do Islão magrebino 
vigente em Portugal da qual, segundo os pretensos entendidos em Lisboa, 
não se conseguira tirar proveito, alimentava, agudizando-o, o ressentimen-
to nacional. Jorge Colaço, colaborador artístico de O Século, em Janeiro de 
1904, já analisara a importância dos mares de Marrocos para a subsistência 
das pescas portuguesas e dos pescadores algarvios, salientando dever ser a 
questão marroquina acompanhada pela política externa do reino.

Numa das suas edições de Março de 1906, o Diário de Notícias publicou 
uma carta de José Daniel Colaço, 1º barão de Colaço e Macnamara, com 
grande repercussão em Lisboa. Nela Daniel Colaço congratulava-se com os 
resultados alcançados em Algeciras que abriam à exploração europeia os re-
cursos marroquinos. Colaço tinha, contudo, uma preocupação: o diamante 

29 Jornal do Comércio, Nº 15606, 20 de Janeiro de 1906.
30 Tardieu, André (1908). La Conférence D’Algéciras. Histoire Diplomatique de la Crise Ma-
rocaine (15 Janvier-7 Avril 1906). Deuxième Édition. Paris: Félix Alcan, Éditeur, 503.
31 Jornal do Comércio, Nº 15665, 4 de Abril de 1906.
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em bruto, Marrocos, deveria ser lapidado em benefício de todos os interes-
sados. Defendendo a manutenção dos direitos portugueses em matéria de 
pescas, avisava também para as naturais resistências que não se deveriam es-
tranhar num ‹‹paiz de tradicional e arreigado fanatismo alkorânico››32.

Duas décadas depois será o êxodo dos portugueses, muitos fugindo ao 
serviço militar, em navios de Olhão, rumo a Gibraltar, Casablanca, Tânger, 
engrossando a comunidade portuguesa em Marrocos33. Emigrantes força-
dos, arredados das grandes discussões teóricas do seu tempo num país que 
não lhes garantia a subsistência, procurarão o carácter inclusivo do Islão e 
a sua universalidade.

Mas o que restava da invocação das glórias passadas e do anacrónico ape-
lo a uma maior participação portuguesa nas grandes decisões respeitantes ao 
Norte de África? Apenas as sobras do Regime, milhares de operários portugue-
ses trabalhando nas obras de Casablanca, Rabat, Mequinez e entre os quais se 
encontravam muitos daqueles que na década de vinte teriam embarcado clan-
destinamente ao largo de Olhão. Restavam os ‹‹feiticeiros do martelo e da co-
lher›› (Outeiro 1926: 85-86) e Joaquim Costa, o homem de Mequinez, saído de 
Tomar, também com uma colher e um fio-de-prumo, então já multimilionário, 
tudo alcançado num processo de colonização que Urbano Rodrigues haveria 
mais tarde, na sua obra de 1942, de considerar exemplar; restavam sobretudo 
os esquecidos de Mazagão que o general Hunot encontrou a sul do Oued Noun 
perfeitamente integrados nas tribos que submeteu. Mais uma vez somos con-
frontados, agora já em pleno séc. XX, com as capacidades de atração e acolhi-
mento do Islão magrebino às quais se juntavam as naturais características dos 
portugueses no relacionamento com outras culturas.

O período pós-Algeciras não vai ser menos problemático para o conjun-
to do território marroquino. A Conferência confirmou a importância dos 
Estados-Unidos no espaço do Império Alauita, sobretudo a relevância dos 
seus interesses económicos que se opunham aos da potência dominante em 
Marrocos, a França. Foi um conflito que se desenrolou durante mais de três 
décadas (1917-1947), condicionado pela situação vivida no campo inter-

32 Diário de Notícias, Nº 14466, 6 de Março de 1906.
33 Outeiro, José Maria Claro (1926). Apontamentos Sobre o Estado das Pescas na Área de 
Olhão. Lisboa: Imprensa Nacional, 12-3.



nacional, ao qual a Segunda Guerra Mundial pôs temporariamente termo.

A influência dos Estados Unidos teve início em 1911, sob presidência de 
Taft34. A nova administração americana enveredou por uma estratégia que 
visava desenvolver os seus interesses económicos no mundo, substituindo 
assim a pressão militar pelo apelo do dólar, resumida no novo conceito da 
política externa americana: “Dollars Diplomacy”35. Foi esta recente estraté-
gia diplomática da nação americana que levou os Estados Unidos a recusar 
a adesão ao acordo franco-alemão de 4 de Novembro de 1911, preceden-
do o estabelecimento do protectorado francês em Marrocos. O tratado de 
protectorado de 30 de Março de 1912 não foi reconhecido, aliás como era 
previsível, pelo Departamento de Estado americano.

Será necessário esperar pelo eclodir da Primeira Guerra Mundial para 
que a atitude negativa dos Estados Unidos face ao protectorado francês seja 
abandonada. Foram apenas as necessidades de pendor geopolítico e geoes-
tratégico que propiciaram a atitude mais complacente do poder americano 
com o seu aliado, reconhecendo a realidade do seu protetorado em Marro-
cos. Todavia, na óptica da política externa norte-americana, Marrocos con-
tinuava a ser um Estado soberano, chegando mesmo a ser posta a hipótese 
de convidar o reino magrebino a aderir ao Tratado de Paz de Versailles, 
proposta liminarmente recusada pela república francesa, pois a sua admis-
são equivaleria ao reconhecimento da independência do Império Xarifino.

A aprovação da Acta da Conferência de Algeciras por Mawlay ‘Abd al-
‘Aziz suscitou grande indignação entre a população marroquina. Conside-
rado indigno de usar o título de Príncipe dos Crentes, sobretudo após a sua 
condecoração pela república  francesa com as insígnias da Legião de Hon-
ra, o sultão alauita acolheu-se à proteção do governo francês para manter 
o seu trono. Todavia, a eclosão de uma violenta revolta popular levaria os 
altos dignitários religiosos do império a pronunciar, em 3 Janeiro de 1908, 
a destituição de Mawlay ‘Abd al-‘Aziz e a sua substituição por Mawlay ‘Abd 
al-Hafidh (1908-1912)36.

34 William Howard Taft, 27º Presidente dos Estados Unidos entre 1909 e 1913.
35 Berramdane, Abdelkhaleq. Le Maroc, 34.
36  Abitbol, Michel (2009). Histoire du Maroc. Paris: Perrin, 399.
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Pela primeira vez na história de Marrocos o acto de investidura do novo 
sultão (bay’a) continha exigências difíceis de manter: a recuperação de 
Oudja e Casablanca; o respeito pela integridade territorial do reino; o fim 
da protecção consular; a rejeição da ingerência estrangeira; a abolição de 
alguns impostos e o respeito pelas instituições religiosas. 

Reconhecido em 9 de Janeiro de 1909 pela França e outras potências 
europeias, depois da aceitação das condições de Algeciras, o novo sultão 
manterá os impostos que tinha acordado suspender e, contra o conselho 
dos ulemas, continuará a exploração do monopólio real do tabaco e do kif. 
A agitação interna, resultado da ingerência europeia, continuará e, em 24 
de Março, Eugène Regnault chegará a Fez com um tratado de protetorado 
para apresentar ao sultão de Marrocos. Mawlay ‘Abd al-Hafidh tentou re-
sistir, mas a 30 de Março cedeu e colocou a sua assinatura no documento 
que lhe foi apresentado pelo representante francês. Uma força militar de 
cinco mil soldados franceses mantinha-se a pouca distância do palácio real 
enquanto altas personalidades marroquinas se entregavam à pilhagem das 
riquezas do makhzen, tanto por sua conta como actuando em nome dos seus 
amigos muçulmanos, judeus ou europeus (Abitbol 2009: 407). Antes de deixar 
Fez e partir para Tânger, o último sultão de Marrocos independente destruiu 
os símbolos do poder alauita, marcando assim o repúdio do diktat com que foi 
confrontado: destruiu com as próprias mãos o pára-sol escarlate, símbolo da 
realeza marroquina, que protegia a sua cabeça durante as cerimónias oficiais37. 

A personalidade de Lyautey, dominará, assegurando a penetração fran-
cesa, a política marroquina entre 1912 e 1925 e a exploração por parte do 
colonizador, agora sob formas mais subtis, prosseguiu38. 

Em 3 de Setembro de 1939 a França entrou em guerra contra a Alema-
nha. Mensagens de apoio chegaram às autoridades francesas em Marrocos 

37 Sobre o significado do para-sol usado como símbolo do poder pelos sultões marroqui-
nos, ver o importante artigo de Jocelyne Dakhlia. “Pouvoir du Parasol et Pouvoir Nu. Une 
Dépouillement Islamique.” In Bulletin du Centre de Recherche du Château de Versailles, 
https://doi.org/10400/crvc.233. 
38 Balta, Paul (1990). Le grand Maghreb: Des indépendances à l’an 2000. Paris: La Décou-
verte, 109.



provenientes de todo o Império. Sultão, altas personalidades, dirigentes 
nacionalistas, chefes religiosos, comerciantes muçulmanos e judeus, decla-
raram o seu total apoio à luta da França contra a ameaça alemã, enquanto, 
como em 1914, milhares de soldados marroquinos rumavam aos campos 
de batalha na velha Europa que lhes cerceava a independência. Como em 
Argel a desilusão chegará com o não reconhecimento do seu esforço pelo 
poder colonial. 

A resistência foi feroz; o surgimento de uma pequena burguesia citadina 
oriunda dos negócios deu origem a um novo estilo de oposição semelhante 
ao praticado na Europa. Marrocos entrou assim num ciclo de resistência
-repressão que só terminou com a independência em Março de 1956.

Na segunda metade do século XX, o Magrebe tinha acedido no seu con-
junto à independência. A sua afirmação na cena internacional iria ser um 
outro processo que se desenrolaria a diferentes velocidades, ao sabor das 
várias conjunturas internas e externas das realidades políticas magrebinas e 
dos poderes que as envolviam.
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Conclusão

A estadia de Manuel Teixeira Gomes em Bejaïa entre os anos de 1931 e 
1941 foi marcada por importantes mudanças geopolíticas e geoestratégicas 
em todo o Mediterrâneo Ocidental. Os contemporâneos que com ele parti-
lharam a agitada vivência de uma Europa que mal refeita da carnificina da 
Primeira Guerra Mundial se preparava para mergulhar num segundo grande 
conflito, defendem, com maior ou menor veemência, a missão civilizadora 
da França em terras do Magrebe e sua aberta ingerência na política interna 
de duas das suas mais importantes realidades políticas, a Argélia e o Império 
Alauita. Encontram-se entre estes Norberto Lopes e Urbano Rodrigues.

A imagem que marcou toda a sociedade portuguesa no século XIX e 
primeira metade do XX, caracterizou-se por dois aspectos: a não inclusão 
na sua definição das marcas identificadoras da influência islâmica e a per-
manente ambiguidade que oscilou entre a condescendência civilizacional e 
o pragmatismo da política externa. A redução de Portugal à sua dimensão 
periférica não o impediu de tentar fundamentar procedimentos e opções 
de política externa, todavia persistindo em relação ao Magrebe a sua inata 
capacidade de relacionamento com outras realidades culturais.

Norberto Lopes convidado pelo primeiro-ministro de França, Édouard 
Daladier a acompanhá-lo numa deslocação à Argélia, convite a que não foi 
com toda a certeza estranho o apoio que em Portugal se fazia sentir à inge-
rência francesa em todo o Magrebe e o sonho de vir a participar nos despojos 
da ocupação, visitou no ano de 1939 Manuel Teixeira Gomes, a pedido deste, 
no seu isolamento de Bejaïa. Dele traçou o jornalista e escritor português uma 
imagem plena de admiração, já antes expressa na crítica elogiosa que fizera nas 
páginas do Diário de Lisboa às Novelas Eróticas e que não se coibirá de repetir 
no livro que publicou em 1942 onde reuniu sob o título O Exilado de Bougie as 
entrevistas que ali fez ao ex-presidente da república.

No Capítulo IV «O Exílio», Norberto Lopes dá-nos a imagem de um 
ancião pleno de admiração pela cultura islâmica e muito particularmente 
pelas características civilizacionais do Islão magrebino. Tudo isto é bem 
evidente numa carta, transcrita pelo jornalista de Lisboa,  que Teixeira Go-
mes escreve a Columbano.



A missiva transmite os conhecimentos e sensualidade da poesia árabe 
que o seu autor já encontrara nas lendas de mouras encantadas narradas 
aos meninos no seu Algarve natal, a que se juntariam mais tarde os périplos 
mediterrânicos e a capacidade inclusiva do Islão magrebino que descortina 
até na indumentária capaz de imprimir à figura de um ancião um aspecto 
de nobre gravidade, respeito e veneração. 

Todavia, Manuel Teixeira Gomes foi um homem do seu tempo e a con-
fissão que faz de ter encontrado em África mais desenvolvimento do que 
supunha, transforma-o num admirador, ainda que talvez discreto e não 
esquecendo o sofrimento indígena, da missão “civilizadora” francesa em 
terras magrebinas. Era aliás uma ideia consentânea com o escrito e publi-
cado em Portugal e que pode também ser encontrada nas obras de Urbano 
Rodrigues sobre Marrocos. 

O período que decorreu entre 1860 e 1941, anos do nascimento e morte de 
Manuel Teixeira Gomes, foi marcado, em relação ao espaço magrebino, pela 
intensificação da pressão europeia, triunfo do colonialismo e consequente 
início da ascensão das realidades políticas norte-africanas à independência. 
A “anarquia” palavra usada com muita frequência para caracterizar a situação 
no Magrebe pelas chancelarias das potências europeias e depois por muita 
da sua historiografia; o superior interesse civilizacional, escorado ideologi-
camente por séculos de produção nas mais variadas áreas do conhecimento, 
levou a Europa a dirimir os seus interesses na margem sul do Mediterrâneo.

A França sairá, com a conivência estratégica da Grã-Bretanha, vence-
dora do confronto que levará as sociedades magrebinas a acordarem do 
sonho igualitário no pesadelo das trincheiras da Primeira Guerra Mundial 
e nos campos de batalha europeus devastados pelos exércitos alemães no 
segundo conflito de dimensão planetária que assolou o Velho Continente.

As independências acabarão por ter lugar na segunda metade do século 
XX respeitando as características muito próprias das sociedades norte-afri-
canas e também as relações substancialmente diferenciadas que as reali-
dades políticas magrebinas, Tunes, Argel e Marrocos, mantiveram com o 
colonizador.
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