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Resumo 

As viagens presidenciais ao longo da vigência do Estado Novo definiram-se a partir da articulação de 
uma política de propaganda concreta para o Império colonial. Para que tal se efectivasse com sucesso, o 
caminho preconizado pelo regime de Salazar balanço entre a organização exposições nacionais, que 
mostrassem as colónias aos portugueses na metrópole, e as viagens presidenciais ao ultramar 
português. Ambas as acções seriam definidas a partir de um discurso assente na propaganda da 
ideologia nacional que ajudassem a criar uma imagem em consonância com os valores instituídos pelo 
governo de Portugal.  

Contudo, foram as viagens presidenciais a verdadeira arte de propaganda, e portanto, oportunidades 
singulares de um tempo pleno de significados e reflexos. O périplo colonial iniciou-se com o Presidente 
Carmona a quando da sua visita a S. Tomé e Angola em 1938, e depois a Cabo Verde e Moçambique, em 
1939. A II Guerra Mundial interromperia as deslocações presidenciais que são depois retomadas em 
pleno pelo Presidente Craveiro Lopes em 1954, 1955 e 1956, respectivamente a S. Tomé e Angola, Guiné 
e Cabo Verde e por fim, Moçambique. Américo Thomaz visitaria, por sua vez, Angola (1963), 
Moçambique (1964), Cabo Verde e Guiné (1968) e finalmente S. Tomé, em e 1970. O ciclo de viagens 
durante o Estado Novo encerrar-se-ia com a viagem de Américo Thomaz ao Brasil em 1972. Interessante 
é o facto de o ciclo de viagens dos Chefes de Estado portugueses durante o Estado Novo se fechar com o 
Brasil, precisamente o mesmo destino da primeira viagem colonial do século XX de um Chefe de Estado 
nacional: em 1922 o Presidente República António José de Almeida havia-se deslocado ao Brasil, por 
ocasião da comemoração do I Centenário da Independência do Brasil e da travessia aérea do Atlântico 
sul levada a cabo por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

Convém no entanto não esquecer que, se as viagens presidenciais se converteram num espaço de 
aproximação entre a metrópole e as províncias ultramarinas, por outro, o distanciamento efectivo e 
real, tornava cada província um lugar “estrangeiro” para Portugal e é dentro dessa dicotomia que se 
pode constatar que Portugal manter-se-ia ao longo da ditadura salazarista um país “retraído” no que 
concerne à viagem ultramarina, fechado sobre si num “orgulhosamente sós”. Uma característica comum 
aos cenários definidos pela ideologia nacional quer na metrópole quer no ultramar foi o facto de o 
Estado ter convidado os artistas nacionais a colaborar e a “colorir” a imagem de Portugal enquanto 
capital do império. Contudo, os artistas convocados a retratarem as colónias, mal conheceram a 
realidade ultramarina, ou desconheceram-na mesmo por completo, o que fez com que trabalhassem a 
partir do enaltecimento de uma grandeza patriótica que nem sempre correspondia à verdade vivida. Na 
verdade, foi a tensão entre a identidade da viagem física e da viagem ideológica portuguesa que fez 
surgir na produção artística nacional toda a sua especificidade e carácter.  
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