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APRESENTAÇÃO 

 

A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular  

na II Guerra Mundial (1939-1942) 

 
 

João Paulo Santos de Castro Fernandes 

 
 
O foco deste trabalho é a importância da neutralidade, enquanto instrumento político, 

na História das relações internacionais peninsulares, durante a II Guerra Mundial. 

Quando terminou a Guerra Civil de Espanha o governo português, através do seu líder, 

Oliveira Salazar, perspectivou um aumento das tensões europeias, a ponto de se referir 

à eclosão de um conflito, a breve prazo. 

A questão que se colocaria a Portugal, e ao decisor político, seria o peso que os países 

do Eixo, aliados da Espanha na referida Guerra Civil, poderiam vir a exercer na decisão 

que a Espanha viesse a tomar, face à declaração de guerra. 

Pela lógica das alianças e das tendências ideológicas, Portugal, a não ser neutral, só 

poderia apoiar a Inglaterra, cumprindo o espírito da Aliança Luso-britânica. A Espanha, 

pelo seu alinhamento recente, a não ser neutral, só poderia deslocar-se para o eixo 

Roma-Berlim. 

Pretende-se demonstrar, ao longo deste trabalho, que a estratégia desenvolvida pelo 

Presidente do Conselho foi fundamental para garantir a não-entrada da Espanha, e de 

Portugal, na guerra e dissuadir os aliados de sucumbir à tentação de ocupar territórios 

peninsulares como alegada medida preventiva. 

Finalmente importa descodificar as posições que se foram tomando até à formação de 

um bloco ibérico, cuja construção, em Dezembro de 1942, na opinião de observadores 

internacionais, à época, se fez sob a égide do estado menor ou, numa lógica geopolítica, 

do pequeno estado. O objectivo acessório deste trabalho é que fique demonstrado que 

a neutralidade política de Portugal, enquadrada nas linhas tradicionais da sua política 

externa, foi o maior contributo que Portugal podia ter prestado à Grã-Bretanha, perante 

o desafio que a esta foi lançado pela Alemanha, em Setembro de 1939.  



 

Palavras-chave: Neutralidade, Portugal, II Guerra Mundial 

  



 

ABSTRACT 

 

The portuguese foreign policy and the peninsular neutrality  

during the II World War (1939-1942) 

 

 
João Paulo Santos de Castro Fernandes 

 
This dissertation establishes neutrality as a key political instrument in the history of 

peninsular international relations during the II World War. When the Spanish Civil War 

ended, the Portuguese government, through its leader, Oliveira Salazar, foresaw 

aggravated European tension and even referred to the outburst of a conflict in the short 

run. 

Portugal and its political decison-maker faced the problem of influence of the Axis 

countries, Spanish allies during he civil war mentioned above, in the Spanish decision 

as far as the war declaration is concerned. 

According to alliances and ideological trends, Portugal could only support England, 

should it not be neutral in view of the spirit of the Portuguese-British Alliance. In view of 

its latest support, Spain could only support Rome-Berlin Axis should it not be neutral. 

This dissertation establishes that the President of the Council developed a strategy that 

proved critical in the Spanish and Portuguese non-participation in the war and in 

dissuading allies from succumbing to the temptation of occupying the peninsular territory 

as preventive action. 

Finally, it is also worthy of mention the stances taken before constituting the Iberian bloc 

whose setting up in December 1942 was, according to international observers at that 

time, was decided upon the decision was taken under the protection of a minor state or, 

in view of the geopolitical logics, of a small state. An additional objective of this 

dissertation is to establish that Portuguese political neutrality, within the framework of its 

political policy, was a fundamental contribution to Great Britain in view of the German 

challenges that emerged in September 1939. 
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1. INTRODUÇÃO 

Escrever sobre a política de Salazar ou sobre a opinião que outros protagonistas da 

história tiveram sobre o antigo Presidente do Conselho, não é cómodo nem indiferente. 

O estigma que ainda subsiste sobre a sua política interna, sobretudo em Portugal, 

condiciona a visão que se tem daquele que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

entre 1936 e 1946 e desvaloriza o facto de Portugal ter escapado, quase incólume, ao 

cortejo de dramas, mortes, falências, anexações, perdas de soberania, e humilhações 

que acompanharam um conflito com a dimensão e o impacto da II Guerra Mundial.  

O que naturalmente fica na memória colectiva são as últimas políticas, as últimas 

decisões, as últimas consequências, quer para o Estado quer para o sistema político, 

quer para os sentimentos da população, ou para o cidadão comum, e cuja avaliação é 

sempre subjectiva, consoante o ângulo de abordagem, e a ideologia que se partilha. Por 

isso, compete a quem investiga arcar com a responsabilidade de trazer luz e rigor à 

investigação, dar uma imagem global da política e da decisão política, e aceitar o 

desafio, procurando, com este trabalho, responder a um conjunto de interrogações que 

se prendiam directamente com a capacidade de Portugal, enquanto pequeno estado, 

utilizando a designação geopolítica de Políbio Valente de Almeida, influenciar um outro, 

de maior dimensão e de maior relevância estratégica.  

Parafraseando um querido e saudoso mestre, que muito fez pela nossa formação em 

Geopolítica, tudo faremos para que a defesa de uma posição tão determinante como foi 

a posição de Portugal na II Guerra, e que pela escrita se assume, não prejudique a 

objectividade e o rigor científico que presidiu a este trabalho e a toda a investigação que 

lhe está associada. 

Passemos aos factos. Em 1939, a 1 de Setembro, a Alemanha invadiu a Polónia dando 

origem à fase europeia da II Guerra Mundial. O governo português declarou, de 

imediato, a sua posição de neutralidade, aliás, regra usual na política externa 

portuguesa sempre que não estivessem em causa os superiores interesses nacionais, 

com excepção do primeiro conflito mundial. 1  

Quatro anos antes, em 1935, o governo de Portugal tinha adoptado uma política externa 

bem definida e que, nos seus traços principais, indicava um conjunto de preocupações 

                                            
1 No qual o governo português adoptou uma posição de nem neutralidade nem beligerância, numa primeira 
fase e de participação activa numa segunda fase, não por razões de carácter estritamente nacional mas 
sobretudo de carácter ideológico. 
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conjunturais, mas não se afastava das linhas de força que matizavam a política externa 

portuguesa, praticamente desde o Tratado de Tordesilhas. 

 A assinatura do tratado de Windsor, em 1386, a chegada a Ceuta, em 1415 e a política 

de expansão delineada por D. João II, a partir de 1480, acentuaram três das mais 

evidentes linhas de força da política externa portuguesa, e que se mantiveram para lá 

da II Guerra Mundial. A aposta no mar como factor de projecção política, de prestígio e 

de posse de territórios ultramarinos; a aliança luso-britânica, como factor de protecção 

e de salvaguarda da independência e a acentuação do Atlântico como factor de 

autonomia, face aos constrangimentos geográficos naturais criados pelo facto de 

Portugal estar geobloqueado pela Espanha castelhana passaram a ser denominadores 

comuns da nossa história, aos quais devemos juntar, como factores de poder, as 

lideranças internas de qualidade, a rentabilização da situação geográfica de Portugal, 

através dos recursos estratégicos que essa mesma posição tem proporcionado, uma 

diplomacia assertiva e eficaz, porque quem tem pouca força carece de hábeis 

negociadores e, finalmente, a aposta na neutralidade, como forma de minimizar as suas 

debilidades. 

Mais tarde, já em plena segunda metade do séc. XIX, fortemente condicionado pelas 

suas vulnerabilidades internas, Portugal viu-se envolvido num quadro político de enorme 

gravidade, como poucas vezes terá sentido: ao mesmo tempo em que era confrontado 

com a possível perda dos seus territórios ultramarinos, a sua independência era 

ameaçada pela Espanha, a Grã-Bretanha denotava uma indiferença problemática pela 

aliança e as convulsões europeias ameaçavam a paz europeia e, necessariamente, a 

estabilidade de países como Portugal. 

Nesse período, Andrade Corvo, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Marinha e do 

Ultramar durante quase 10 anos, de forma intermitente, entre 1871 e 1880, defendeu 

que a potencialização dos recursos tangíveis e intangíveis de Portugal eram o único 

capital disponível para fazer face aos perigos que directamente nos ameaçavam, 

voltando a sublinhar e a sublimar a vertente geopolítica da nossa dimensão, a 

rentabilização da situação geográfica de Portugal e dos recursos estratégicos e a 

confirmação da aliança luso-britânica.  

Mas voltemos à nota divulgada pela Presidência do Conselho, em 20 de Setembro de 

1935. O seu corpo estrutural evidencia quatro grandes linhas de acção e de 

preocupação: Respeito pela SDN; Desenvolvimento do nosso poderio atlântico; 
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Relações amigáveis e construtivas com a Espanha; Estrito cumprimento da Aliança 

Luso-britânica. 

Ao mesmo tempo em que era desenvolvido o pensamento do decisor político, a Nota 

referia que, relativamente à Sociedade das Nações, Portugal apenas respeitaria os seus 

compromissos enquanto aquela organização pudesse garantir a paz sem prejudicar a 

defesa, e os seus métodos de acção fossem capazes de concretizar o espírito da 

Segurança Colectiva sem ambiguidades.  

No entanto, desde a invasão da Manchúria por tropas japonesas, da Etiópia por forças 

italianas e da Renânia, por ordem do Chanceler alemão Adolf Hitler, que a SDN 

confirmava a incapacidade política de intervir eficazmente no sistema político 

internacional. Por outro lado, a tradição da política externa portuguesa, como é afirmado 

pelo Prof. Adriano Moreira, na sua caracterização de Portugal, pequeno estado, 

apostava na neutralidade, estatuto jurídico/político que permitia defender aqueles que, 

por não terem força militar suficiente, recorriam de outra forma à defesa dos seus 

interesses nacionais.2 

Como se sabe, os estatutos da SDN apelavam à segurança colectiva e à solidariedade 

entre os estados membros, e impediam, desta forma, o recurso à neutralidade. Por isso, 

era uma questão de tempo a denúncia, por parte de Portugal, da incompatibilidade dos 

princípios daquela organização com os superiores interesses da política externa 

portuguesa. 

No que à Espanha dizia respeito, as preocupações do Presidente do Conselho não eram 

novas e tinham-se agravado, em 1931, quando a Espanha proclamou a II República e 

o regime se inclinou para um polo oposto ao que era defendido pelo governo português 

saído da revolução do 28 de Maio. Desde esse momento, e até 1936, com algumas 

intermitências, o regime espanhol apoiou a oposição ao designado Estado Novo, e 

vieram à luz factos e declarações públicas sobre a “ressurreição” do iberismo apoiado 

num federalismo marxista, que preconizava a união de vários estados ibéricos 

socialistas inspirados no modelo soviético, entre os quais Portugal. 

As menções feitas pelo Governo, em 1935, às dúvidas que ainda subsistiam sobre a 

clareza do comportamento da Espanha face a Portugal, vieram a concretizar-se, cerca 

de um ano mais tarde, com a sublevação de 18 de Julho de 1936, e que opunha as 

                                            
2 Moreira, Adriano, “A Comunidade Internacional em Mudança”, em Revista de Estudos Sociais, Nºs1-4, 
Lisboa, 1981, Pgs. 9-177 
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tropas sublevadas, lideradas pelo General Francisco Franco, às tropas e milícias que 

apoiavam o governo de Madrid.  

A constatação que o conflito espanhol, em breve, se tornaria um palco de clivagens 

ideológicas entre o fascismo italiano e o nazismo alemão, de um lado e o comunismo 

soviético do outro, obrigava que o Governo português actuasse com a maior prudência, 

enquanto o curso da guerra não se definisse inteiramente. Atento às movimentações 

europeias, preocupado com as violações sistemáticas das fronteiras portuguesas e com 

a presença dos soviéticos na organização militar e política do governo de Madrid, o 

Chefe do Governo impôs uma diplomacia que rejeitava qualquer neutralidade perante o 

conflito, sobretudo se essa neutralidade impedisse o governo de tomar qualquer decisão 

inerente ao seu estatuto de estado vizinho. 

Apesar dos esforços envidados por algumas das potências europeias, nomeadamente 

a Inglaterra, no sentido de se promover um entendimento internacional que evitasse a 

intervenção de terceiros no conflito espanhol, sobretudo através de um comité 

internacional de não-intervenção, a participação activa dos três países já acima referidos 

demonstrou duas coisas: por um lado o quão vulnerável era o sistema de Segurança 

Colectiva e a solidariedade entre os estados, e por outro que as ambições de soviéticos, 

alemães e italianos não se reduziriam ao conflito espanhol e, nessa óptica, era 

fundamental que portugueses e ingleses se concertassem numa posição que 

defendesse os interesses da Península Ibérica, a sua posição estratégica e os regimes 

ali existentes. 

Estando a Grã-Bretanha renitente em reconhecer o governo de Burgos, apesar de todas 

as evidências que lhe eram transmitidas por Lisboa, e decidida que estava a sorte da 

Guerra a favor do exército sublevado, já em 1938, o governo português reconheceu 

oficialmente a Junta de Burgos como legítimo governo de Espanha e acreditou como 

seu representante oficial Pedro Theotónio Pereira. Durante 8 anos, Theotónio Pereira 

desenvolveu uma acção diplomática crucial, de total acordo com a estratégia definida 

pelo Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, a partir de Outubro 

de 1936, e que visava manter a neutralidade na Península.  

Salazar temia, sobretudo, que Franco, após a guerra civil, ficasse “refém” do apoio e da 

influência dos países do Eixo, o que o colocaria, nos antípodas da posição britânica 

assim que a guerra europeia se iniciasse. O empenhamento do governo português e do 

seu representante oficial em Burgos/Salamanca, e posteriormente em Madrid, atingiu o 
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seu apogeu, em primeiro lugar, no reconhecimento do regime de Franco por parte do 

governo britânico, em 1939. 

Posteriormente, a assinatura do Tratado de Amizade e Não-agressão entre Portugal e 

a Espanha, em 17 de Março de 1939, do Protocolo adicional, de Julho de 1940, da 

construção do chamado Bloco Ibérico, em Dezembro de 1942 e, finalmente, o 

reconhecimento público que foi feito por vários embaixadores residentes em Madrid, 

considerando o desempenho da diplomacia portuguesa, e do seu representante, crucial 

para a neutralidade conjunta da Península, puseram em evidencia a sintonia da 

estratégia delineada por Salazar com a forma irrepreensível como Theotónio Pereira a 

executou. 

Contudo, era da Grã-Bretanha que o governo português mais esperava colaboração 

para os seus desígnios políticos e preocupações. Como que adivinhando que a postura 

da Grã-Bretanha variava consoante o momento e o líder, Salazar foi confrontado, 

durante a guerra civil de Espanha, com notícias concretas sobre a possibilidade de 

existir um terceiro projecto de partilha das colónias portuguesas, entre ingleses e 

alemães. Embora não faça parte do âmbito deste trabalho, é importante referir que o 

estado de espírito do Chefe do Governo, a respeito da Inglaterra, estava bastante 

condicionado pela forma como o processo decorreu e que, aliás, implicou a saída do 

governo, do então responsável pelo Foreign Office, Anthony Eden. 

É com este quadro que se depara a diplomacia portuguesa, na véspera da guerra: de 

um lado a Grã-Bretanha, nossa velha aliada e país com o qual Portugal mantém as 

obrigações inerentes à Aliança e do outro a Espanha, condicionada pela Alemanha e 

pela Itália, e que contando com a catastrófica situação daquele país, tudo farão para 

deslocar a Espanha para a sua órbita, jogando com as cumplicidades políticas e com 

as vulnerabilidades militares. 

Mas, em Setembro de 1939, muito mais do que uma questão ideológica, o problema 

que se colocava ao Estado Novo era a necessidade de levar a Espanha a respeitar as 

cláusulas que constavam do Tratado de Não-Agressão, perante a possibilidade de se 

exercerem fortes pressões para que Franco não adoptasse um estatuto de neutralidade. 

Para Salazar era evidente que se a Espanha entrasse na guerra ao lado da Alemanha 

e da Itália, Portugal entraria na guerra num campo oposto ao da Espanha e Hitler 

aproveitaria a posição geográfica da Espanha para tirar partido da situação estratégica 

do território português em toda a sua dimensão, envolvendo os seus adversários pelo 

flanco sul e neutralizando o Estreito de Gibraltar.  
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A partir do Verão de 1940, contudo, a posição neutral da Espanha foi sofrendo algumas 

cambiantes. Apesar dos esforços do Ministro dos Assuntos Exteriores, Cor. Beigbeder, 

em se aproximar das posições defendidas por portugueses e ingleses, a influência deste 

ministro diminuía proporcionalmente ao crescimento da influência do Ministro da 

Governação, Ramón Serrano Suñer. Adepto duma política de clara aproximação ao Eixo 

e sobretudo a Roma, Serrano Suñer, membro destacado da Falange e um dos mais 

próximos conselheiros de José António Primo de Rivera, o líder assassinado em 1936, 

foi o principal obreiro da política de Não-beligerância decidida por Franco, a partir de 12 

Junho de 1940. 

Esta política, então escondida por Beigbeder a Theotónio Pereira, após a sua aprovação 

em Conselho de Ministros, provocou as mais sérias reservas e receios dos 

embaixadores da Aliança, que a consideravam perniciosa e favorável à quebra de 

neutralidade, numa fase da guerra em que Hitler já estava às portas de Paris, e 

rapidamente controlaria a fronteira dos Pirenéus. Muito mais do que a neutralidade, o 

estatuto de Não-beligerância, não reconhecido pelo Direito Internacional europeu, 

permitia a Franco aumentar o grau de ambiguidade evidenciada desde o início do 

conflito. 

Apesar de tudo, Theotónio Pereira, em perfeita consonância com o Presidente do 

Conselho, viria a obter de Franco e com a cumplicidade de Beigbeder, em Julho de 

1940, um protocolo adicional ao Tratado de Amizade e não-agressão de Março de 1939, 

que mereceu fortes críticas do ministro Serrano Suñer.  

Contudo, nem só da Península emergiam cenários problemáticos para a posição 

portuguesa. Em 1941, Roosevelt, recentemente reeleito Presidente, bem como alguns 

Senadores, assumiram posições oficiais favoráveis à ocupação preventiva das ilhas 

atlânticas portuguesas, nomeadamente dos Açores e de Cabo Verde, numa tentativa de 

impedir o controlo do Atlântico-Sul por parte da Alemanha, mas num claro desrespeito 

pela soberania de Portugal, da neutralidade, dos seus interesses e objectivos nacionais. 

O mal-estar instalou-se nas relações entre os dois países e impediu, pelo menos 

temporariamente, qualquer concertação nos esforços de americanos e ingleses em 

contar com a colaboração de Salazar para o esforço de guerra conjunto. 

E nem o espectro de possíveis movimentações estratégicas alemãs, no sentido de 

ocupar posições no mesmo espaço Atlântico, secretamente enquadradas numa 

operação de guerra designada com o nome de código “Félix”, alterou a posição 

irredutível assumida por Salazar. O Presidente do Conselho teve, aliás, e mais do que 
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uma vez, a oportunidade de referir que o espírito da aliança luso-britânica não era o 

mesmo que unia Lisboa e Washington e que dessa forma não se sentia minimamente 

obrigado a conceder qualquer tipo de facilidades aos americanos e que no espírito do 

cumprimento estrito da neutralidade não estava nos seus horizontes políticos abrir 

qualquer excepção, inclusivamente para a própria Grã-Bretanha. 

Ao longo do quarto ano da guerra, Portugal iria ter uma participação mais activa e 

determinante na busca da neutralidade peninsular. À cimeira de Sevilha, de Fevereiro 

de 1942, que tinha colocado frente a frente, e pela primeira vez, Salazar e Franco, 

seguir-se-ia um período extraordinariamente importante e clarificador: Em Setembro, 

Serrano Suñer era substituído na pasta dos Estrangeiros pelo Conde de Jordana e este, 

menos sensível às dificuldades que os países do Eixo começavam a sentir, aconselharia 

Franco a abdicar gradualmente da política de Não-beligerância, mais favorável aos 

desígnios de Hitler.  

A alteração consequente foi adequadamente preparada pelo Embaixador português e 

pelo ministro espanhol que, demonstrando uma abertura negocial diametralmente 

oposta à de Serrano, solicitou ao governo português, e nomeadamente ao Presidente 

do Conselho, uma reunião de trabalho, em Lisboa, para que a posição dos dois países 

“aparecesse” reforçada como uma decisão política do futuro “Bloco Ibérico”, na 

designação utilizada pelo já referido Conde de Jordana, e adoptada, a partir daí, pelos 

meios diplomáticos e pelos estudiosos espanhóis da história das Relações 

internacionais. 

Já no final desse ano de 1942, Salazar e Franco eram informados, pelos aliados, da 

Operação Torch, ou seja, do desembarque das forças anglo-americanas no norte de 

África, concretizando-se um dos cenários desenhados por Churchill, e que viria a 

possibilitar a defesa do Mediterrâneo e do flanco Sul do Atlântico, sem qualquer 

oposição da Espanha. A partir deste momento terá sido menos problemático para o 

Presidente do Conselho tomar a decisão de conceder facilidades aos britânicos nos 

Açores, em 1943, sendo que, durante vários meses, foram incessantes os pedidos de 

Churchill para que Portugal pudesse, ao abrigo da Aliança, contribuir para um esforço 

final de guerra, dissipando-se daquele lado qualquer dúvida relativamente à defesa dos 

territórios portugueses em caso de vir a sofrer qualquer represália.  

Relativamente ao futuro do sistema político internacional, Salazar não tinha dúvidas que 

os anos que se seguiriam à guerra provocariam a emergência de uma nova grande 

potência marítima e mundial, os EUA, e a desvalorização da posição britânica, 
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alterando-se profundamente um paradigma das Relações Internacionais que tinha 

durado cerca de quatro séculos.  

A constatação que a estratégia diplomática de Portugal, definida por Salazar, da qual 

Theotónio Pereira é, em Burgos primeiro e em Madrid depois, o rosto mais visível, 

influenciou decisivamente a posição de Franco, relativamente à neutralidade da 

Espanha, e concomitantemente terá sido potencialmente agregadora dos esforços 

desenvolvidos pelos aliados na península, é o objectivo central desta tese. 

Ela é sustentada, em primeiro lugar, pelos testemunhos - na primeira pessoa – de altos 

responsáveis da diplomacia espanhola, em períodos particularmente sensíveis da 

guerra, nomeadamente Beigbeder e Jordana, mas, também, de figuras-chave da 

diplomacia política e económica britânica, quer em Madrid, quer em Lisboa. Samuel 

Hoare, embaixador da Grã-Bretanha em Madrid, entre 1940 e 1944, e David Eccles, 

principal responsável do Ministério da Guerra Económica, na Península Ibérica, entre 

1940 e 1942, nos seus escritos e arquivos pessoais, bem como na correspondência que 

mantiveram, oficial e oficiosamente, com Londres, com Churchill e com os responsáveis 

do Foreign Office, fizeram questão de realçar o papel fundamental de Salazar e dos 

seus mais directos colaboradores na definição e na obtenção de objectivos comuns à 

Grã-Bretanha, e sem o qual, os mesmos poderiam não ter sido atingidos. 

Ao contrário do que é reflectido pela maioria dos autores espanhóis de História 

Diplomática contemporânea, que praticamente ignoram o papel de Portugal no conflito, 

tentaremos demonstrar que este papel não só não pode ser ignorado como não pode 

ser negligenciado, sob pena de desvirtuarmos a verdade histórica e o rigor que deve 

presidir à interpretação dos factos. Provar-se-á que Salazar viu, muito cedo, que a 

guerra de Espanha significava simultaneamente uma oportunidade e um perigo para 

Portugal e, nesse âmbito, desenhou uma estratégia que pretendia alcançar dois 

objectivos claros: evitar a ameaça ibérica e manter activa a Aliança luso-britânica, como 

mecanismo de defesa do interesse nacional português. 

Defender que à proximidade dos dois estados vizinhos se somou a sua sintonia política, 

e que em resultado dessa estratégia se seguiu um percurso demasiado óbvio, nas 

relações entre os dois estados, é esvaziar a história diplomática da península e 

esquecer o axioma estruturante da política de Portugal, que se baseia no postulado que 

a política externa portuguesa está dirigida para a manutenção da independência 

nacional, e que as relações entre Portugal e Espanha, se não forem devidamente 
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valorizadas, do ponto de vista espanhol, podem ser vistas como uma ameaça, segundo 

o ponto de vista português. 

Em consequência destas asserções, sustentarei que o objectivo prioritário da estratégia 

portuguesa passava pela criação de instrumentos políticos que conciliassem ambas as 

visões, ou seja, o apoio a Franco e o reforço da Aliança luso-britânica, disfarçando a 

falta de argumentos militares dos portugueses, e isto só podia acontecer através do 

estrito cumprimento de dois requisitos: um verdadeiro compromisso espanhol com a 

neutralidade; e um verdadeiro compromisso inglês com a sustentabilidade económica 

da Espanha, no pós- guerra civil. 

Igualmente se tentará demonstrar que, ao contrário do que defende a historiografia 

contemporânea portuguesa de cariz marxista, o facto de Portugal ser um regime 

autoritário não o impediu de ter uma estratégia autónoma, bem definida e 

internacionalmente bem acolhida, e que foi essa mesma autonomia e a inteligência da 

sua aplicação, que possibilitou que Portugal e Espanha não entrassem na guerra, o que 

a suceder os atiraria para campos necessariamente opostos, adiando dessa forma a 

recuperação económica que lhes era vital, depois de anos de guerra, instabilidade e 

perturbações sociais. 

Concluindo, sustentarei ainda que a melhor maneira de entender a política externa 

portuguesa face á necessidade de garantir a neutralidade peninsular não é através dum 

mimetismo ideológico nem da pseudo-amizade, mas através da compreensão 

estratégica que os superiores interesses nacionais assentaram, laboriosamente, num 

triângulo Lisboa-Londres-Madrid, no qual o ângulo Lisboa/Londres assumiu 

protagonismo e criou condições para conter a ameaça que representava Madrid, se ao 

lado do Eixo.. 

1.1. METODOLOGIA 

Ao longo do tempo que durou esta investigação, e antes mesmo que se estruturasse o 

plano de trabalho, decidiu-se recorrer a fontes primárias, ou arquivísticas, para que a 

essência da informação não tivesse sofrido qualquer processo de interpretação prévia. 

Necessariamente, o arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) foi uma das 

ferramentas, sobretudo a documentação pertencente ao Gabinete do Secretário-Geral, 

Embaixador Luís Teixeira de Sampaio. Pudemos, em determinados momentos, obter 

informação privilegiada, através da desclassificação de documentos por nós 

requisitados, documentos esses ainda não tratados e que apareciam amputados, na 
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sua transcrição, na colecção do Livro Branco, dos Dez anos de Política Externa, 1936-

1946. 

Mas, para além das surpresas que o arquivo do MNE ainda nos reserva, foi o arquivo 

do Embaixador Hoare, na Biblioteca da Universidade de Cambridge e o arquivo do 

General Franco, disponibilizado pela Fundação Nacional Francisco Franco, em Madrid, 

a quem muito temos que agradecer, que nos proporcionaram o maior e melhor 

manancial de informação original. Quer pela riqueza documental, quer pelas condições 

logísticas, quer pela acessibilidade às fontes, o trabalho feito em Cambridge e em 

Madrid tornou-se uma experiência inesquecível e absolutamente crucial para atingir os 

objectivos propostos.  

Ler os testemunhos na primeira pessoa, e a correspondência trocada com os 

protagonistas que fizeram história, e cujas decisões marcaram a História, sem que antes 

essas fontes tivessem sido, por nós, acessadas, dá-nos a noção clara da relevância e 

da responsabilidade do papel do investigador. Igualmente os National Archives, em 

Londres, embora aqui já os documentos estivessem previamente requisitados, e o 

arquivo Oliveira Salazar, na Torre do Tombo, se revelaram fundamentais, para a recolha 

e tratamento de informação muitíssimo relevante e complementar.  

Assim, e relativamente ao método de estudo, de análise, de comparação das fontes, e 

da interpretação da tomada da decisão política, no tempo e no modo como 

aconteceram, optou-se pelo método dedutivo, porque se parte de premissas gerais em 

busca de uma verdade particular. Por outro lado, apoiámo-nos igualmente no método 

descritivo por assentar em estratégias de pesquisa que observam e descrevem 

comportamentos, incluindo a identificação de factores que possam estar relacionados 

com um fenómeno em particular. A forma como aplicámos estes métodos foi 

influenciada pela nossa formação pós graduada em geopolítica e em geoestratégia.  

A História das Relações Internacionais reflecte um determinado pensamento estratégico 

e é também ela condicionada pelos objectivos estratégicos vitais traçados por cada 

estado, numa determinada circunstancia e numa determinada realidade geográfica. 

Estamos habilitados a afirmar que as constantes e linhas de força da política externa 

portuguesa, delineadas há vários séculos a esta parte, têm derivado duma posição 

geográfica, de uma dimensão territorial, de constrangimentos espaciais, duma 

proximidade e cumplicidade com o mar, dos recursos naturais estratégicos, da 

vulnerabilidade das fronteiras, de ambições, de formas de estar, de viver, duma busca 

de alianças compatíveis e duma cultura feita de princípios e valores ecuménicos. 
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Permita-se-nos particularizar um dos momentos de maior transcendência na história da 

política externa portuguesa, e que esteve associada à política de Expansão, delineada 

por D. João II. Foi um exemplo preclaro de geopolítica no seu maior alcance e assentou 

num conjunto de premissas políticas, diplomáticas, culturais, e técnicas, cruzadas 

transversalmente pela geografia e pela decisão política, e tão inovadoras como a 

utilização do mar como factor gerador de poder. O mar aparece, então, aos portugueses 

dos séculos XIV e XV, não só numa perspectiva de utilização como meio de 

comunicação, entre continentes, mas, igualmente, na garantia do seu uso exclusivo, 

como forma de exercício do poder e como um laboratório para futuras descobertas. 

Quando temos presente a actual definição do conceito de estratégia, partilhado por 

vários autores e que nos reitera, resumidamente, que a Estratégia é a arte e a ciência 

de estabelecer e hierarquizar objectivos e gerar, estruturar e utilizar recursos, tangíveis 

e intangíveis, a fim de se atingirem determinados objectivos nacionais, não podemos 

ignorar que perante a estratégia diplomática concebida por Salazar, utilizando recursos 

tangíveis mas, sobretudo os intangíveis, onde se destacam a capacidade de negociar, 

a persuasão, a resiliência, a convicção, o discernimento, a inteligência e a fé, torna-se 

quase impossível ignorar o papel da abordagem estratégica, para melhor entender a 

história das relações internacionais. 

Igualmente, o Direito Internacional esteve intrinsecamente ligado à génese e à 

concepção deste trabalho. Havendo a necessidade de não esquecer que existe um 

enquadramento jurídico da neutralidade, não poderia deixar de o referir, através de 

obras de referência na matéria, embora o âmbito da análise da neutralidade, o objecto 

do seu estudo é de natureza essencialmente política. O Termo Neutralidade, não 

aparece isolado, nem solto, nesta conjuntura, mas define um enquadramento político/ 

jurídico que permitiu a Portugal e ao seu chefe de governo, encontrar um argumento 

moral, ético e político que tendo uma determinada interpretação, à luz do Direito 

Internacional, ganha um outro significado no domínio da política externa, e aí não 

depende de códigos ou manuais, mas da vontade ou reconhecimento que estados 

terceiros possam fazer dessa mesma posição de neutralidade. 

A evolução do conceito, a sua discussão, a sua interpretação e a sua aplicação prática, 

mereceram destaque especial neste trabalho, configurando um capítulo específico. 

Procurou-se aí estudar o maior número de autores do Direito das Gentes, e privilegiar 

os que escreveram sobre essa temática, desde a época medieval até ao período da 

segunda guerra mundial. A intenção foi, objectivamente, tentarmos compreender que 

quadro mental existia sobre a neutralidade, à data do início da guerra, que concepções 
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estavam em vigor, que argumentos poderiam ser mais facilmente invocados, que quadro 

normativo constrangia o decisor, que relevância poderia assumir, no domínio das 

relações internacionais. 

Ao dedicarmos o primeiro capítulo à problemática da Neutralidade, pretendeu-se definir 

o conceito e, a partir daí, utilizá-lo para responder a um conjunto de interrogações que 

se levantavam à medida que se avançava na matéria investigada: Que papéis devem 

ter os neutros num conflito internacional? Sobre que ponto de vista devemos analisar 

os seus direitos e os seus deveres à luz das relações internacionais? A que situação 

devem ser remetidos? Podem manter a sua soberania e simultaneamente evitar ser 

envolvidos num conflito para o qual não pretendem tomar qualquer posição? Resistirão 

às pressões que serão exercidas?  

Em função da sua pertença a uma determinada comunidade, deve um estado, socorrer-

se das possibilidades que o Direito Internacional lhe oferece e resguardar-se de 

situações que ponham em causa os princípios referidos. Mas pode um estado, apenas 

pelo facto de ser soberano, evitar ser envolvido na complexa teia das relações 

internacionais, mantendo-se imperturbável perante um sem-número de interesses em 

jogo e perante decisões às quais é alheio, tomadas por estados mais fortes, obedecendo 

a lógicas que extravasam o simples desenrolar pacífico das Relações Internacionais? 

Pretendemos responder a esta questão no capítulo que lhe é reservado, partindo, 

contudo da definição que adoptámos a partir de Nipold: A Neutralidade é definida como 

uma atitude política de imparcialidade, tomada por estados terceiros face a estados 

beligerantes e reconhecida por estes, incorrendo os estados neutrais num conjunto de 

direitos e deveres. Qualquer estado que seja soberano é responsável pela sua posição 

e a questão de ser neutral, ou não, passa a ser uma questão de política e não do Direito, 

ou seja, considera-se que estas matérias são do âmbito da Política Internacional e não 

do Direito Internacional. 

Tendo igualmente presente a nota enviada à imprensa, em 20 de Setembro de 1935, na 

qual o Presidente do Conselho estabelece os eixos principais da política externa 

portuguesa, bem como as preocupações que daí decorrem, nomeadamente a 

conflitualidade nas relações luso-espanholas, procurar-se à traçar, no segundo 

Capítulo, a que se chamará A Política Externa Portuguesa, a Espanha e o fim da 

Segurança Colectiva, um retrato dessas mesmas relações, quer sob o prisma do 

Iberismo quer no período mais difícil nas relações entre os dois estados, no início da 

década de 1930, nomeadamente quando as posições políticas eram completamente 
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antagónicas. Analisar-se-á, igualmente, o impacto da guerra civil de Espanha nas 

relações entre Portugal e a Grã-Bretanha, e a necessidade se entenderem 

verdadeiramente sobre os seus principais interesses e objectivos, na iminência de um 

novo conflito europeu.  

Num terceiro capítulo, a que se chamará a Política Externa, o Pacto Ibérico e a 

Neutralidade Peninsular, procurar-se-á demonstrar, já em pleno conflito, que o reforço 

da amizade peninsular procurou, em simultâneo, dissuadir os sectores ibéricos mais 

cépticos de promover um afastamento entre Portugal e a Grã-Bretanha, mostrando-lhes 

que unicamente pela cooperação económica e política, a Espanha poderia resistir ao 

apelo às armas por parte dos alemães. Nessa perspectiva a assinatura do Protocolo 

Adicional de 29 de Julho de 1940, emerge como um elemento diplomático essencial, e 

dissuasor de qualquer atitude mais irreflectida por parte de Franco. A análise desse 

documento é crucial para o desenrolar do processo de aproximação entre a Espanha e 

a Inglaterra, por intermédio de Portugal 

Para o último capítulo, o quarto, A Política Externa Portuguesa, A Missão Hoare e a 

Aliança (41-42) reservámos a demonstração da ligação entre os sectores britânicos 

mais favoráveis à neutralidade ibérica e a estratégia que, pensamos, desde sempre foi 

estabelecida pelo Chefe do Governo português, e que consideramos a questão central 

deste trabalho.  

Procura-se, neste capítulo, atender à especificidade da missão Hoare a Espanha, a 

forma como a mesma se conjugou com a estratégia de Portugal e o impulso que foi 

dado, a partir daquela colaboração, para um reforço das cumplicidades ibérico-

britânicas, sendo que Hoare seguiria um mesmo guião que o embaixador de Portugal, 

em Madrid, ou seja, identificar e congregar os sectores mais moderados do governo e 

do regime espanhol com uma política de não-intervenção, aproximando-a dos objectivos 

portugueses e, naturalmente, dos objectivos britânicos, que através do fornecimento 

contínuo de bens de primeira necessidade, evitavam que a opção pelo Eixo e pela 

guerra fosse considerada a opção politicamente mais relevante.  

Tendo em conta que, do ponto de vista cronológico o ano de 1941 surge como o timing 

do conflito latente entre Portugal e os EUA, não deixaremos de analisar as razões que 

estiveram na base desse conflito e a forma como americanos e ingleses procuraram, 

em conjunto, encontrar uma solução estratégica que era incompatível com os objectivos 

nucleares de Salazar e de Portugal. Neste último capítulo abordaremos, finalmente, a 
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importância da Cimeira de Sevilha, de Fevereiro de 1942, como a mola real para a 

alteração da política externa espanhola, até ao fim do conflito. 

1.2. REVISÃO DE LITERATURA 

Para uma objectiva revisão da literatura optou-se por dividir o tema em duas grandes 

linhas: A neutralidade/ neutralidade peninsular e a Política Externa Portuguesa. 

A neutralidade tem merecido, ao longo da história uma atenção muito particular, quer 

de jurisconsultos quer de políticos. E desde sempre a neutralidade esteve ligada ao 

fenómeno político que é a guerra. A questão foi-se mantendo sempre num patamar de 

legitimidade vs moralidade que sustentava a posição de determinado estado que não 

pretendia ver-se envolvido num conflito.  

E as perspectivas são as mais variadas: em primeiro lugar na própria Europa e, em 

segundo lugar, tendo presentes as características politico-filosóficas inerentes à 

independência dos EUA, as Escolas norte-americanas. Afirmamos Escolas, no plural, 

porque consoante as universidades onde era ensinado o Direito Internacional assim se 

defendiam determinadas teses, se bem que, nos EUA, a discussão variasse, também, 

em torno da problemática neutralidade versus isolacionismo.3 

Apesar de existirem autores que defendem que a questão da neutralidade se situa no 

âmbito jurídico, são muito mais aqueles que a situam no político. Afinal, neutralidade é 

uma colha consciente, legítima e soberana ainda que, se possa questionar se é 

moralmente aceite perante certos acontecimentos, teses ou tipos de guerras. 

Por uma questão de método privilegiámos, numa primeira fase, estudar um maior 

número de autores que tivessem abordado a problemática até à II Guerra Mundial. é 

sempre importante que, no domínio das Ciências Sociais, nomeadamente da História 

das Relações Internacionais, se esteja identificado com o espírito da época que se 

analisa ou investiga, que se entenda o quadro político no qual se fundamentam 

determinadas decisões políticas. 

Não é, portanto, de estranhar que no final do séc. XVIII e na primeira metade do Séc. 

XIX, vários dos autores que citamos tenham sido igualmente homens de estado, i.e, 

                                            
3 Ficaram célebres os debates académicos entre Nicholas Buttler, da Universidade de Columbia, John 
Whitton, da Universidade de Princeton e Borchard, da Universidade de Yale. Whitton, John B,  “L’isolement 
des États-Unis – Principe caduc de la Doctrine Monroe”, em Revue General de Droit Internationale Public, 
3ème série, Tome 1, 1927, Pgs. 45-60, Borchard, Edwin M.,”War, Neutrality and Non-Belligerency” em 
American Journal of International Law, Vol. 35, nº 4, 1941, Pgs. 618-625 
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ministros, conselheiros de ministros ou conselheiros de chefes de estado, (Martens no 

Hanôver, Silvestre Pinheiro Ferreira na corte portuguesa no Rio, Kluber em Baden, 

Heffter na Prússia)4, porque o domínio de uma determinada teoria ajuda seguramente a 

fundamentar decisões que traduzam na prática dos negócios políticos, as teses em que 

se acredita.  

A evolução do fenómeno político, o aparecimento das teses sobre a divisão dos poderes 

e a consciência de soberania nacional trouxe à colação a preocupação de legislar e 

fundamentar sobre os direitos dos estados. Quer em 1899, quer em 1907, reuniram-se 

em Haia um conjunto de estados que pretendiam estabelecer um compromisso conjunto 

de respeito pela ordem internacional, tendo bem presente a questão da guerra.  

A esta “vontade” não foram estranhos as sequelas políticas e militares das guerras da 

Crimeia, da Unificação italiana e da unificação alemão que graças à evolução 

tecnológica no domínio do armamento aumentaram a visibilidade das trágicas 

consequências dos conflitos. O aparecimento da Cruz Vermelha Internacional, como 

ONG e protectora das vítimas dos conflitos incrementou a vontade dos líderes políticos 

em encontrar instrumentos quer contrariassem a normal tendência clausewitziana de 

considerar a guerra como a continuação da política por outros meios. Desse período, 

da segunda metade do séc. XIX e início do Séc. XX, destacamos: Nippold, Roscher, 

Sandoz e Wehberg.5 

Relativamente ao período que incidiu sobre as conferências da Paz, de Haia, e apesar 

de ter havido algum espírito de concórdia e de se ter produzido bastante legislação, as 

grandes potências puderam usar o direito de veto, para não se comprometerem, à 

imagem da prerrogativa do que ainda hoje acontece no Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Assi, numa conjuntura em que a corrida aos armamentos estava quase 

a atingir o auge, em que se discutia os direitos de navegação de neutros e beligerantes, 

em que se discutia o tema dos bloqueios navais não houve consenso sobre os direitos 

e deveres de cada estado em cada situação de neutralidade. Sobre a problemática de 

                                            
4 Kluber, Jean-Louis, Droit des Gens Moderne de l’Europe, Tome II, Ed. Jean Pierre Aillaud, Paris, 1831, 
De Martens, G. F, Précis de Droit des Gens Moderne de l’Europe, (augmenté des notes de Silvestre Pinheiro 
Ferreira) Ed. Guillaumin & Cie, Paris, 1864, Heffter, August Whillelm, Le Droit International Public de 
l’Europe, 2ème Ed., A. Cotillon & Cie, Paris, 1866 
5 Nipold, O, ”Le Dévellopment Historique du Droit International Depuis le Congrès de Vienne ” em Académie 
de Droit Internationale – Recueil des Cours, Tome 2, 1924, Pgs. 1-121 ; Roscher, Bernhard, “The 
Renunciation of War as an instrument of National Policy” em Journal of the History of International Law, nº 
4, 2002, pgs. 293-309 ; Sandoz, Yves, “Max Huber and the Red Cross ”em European Journal of International 
Law, nº 18,2007, 171-197 e Wehberg, Hans, ”Le Problème de la mise de la Guerre Hors de la Lois” em 
Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours IV, Tome 24, 1928, Pgs. 151-303 
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Haia I e Haia II bem como a fracassada Conferência Naval, de Londres, de 1909 

destacamos os seguintes autores: Wehberg, Gutman, e James Brown Scott.6 

O período entre as duas guerras é um período de particular discussão, relativamente á 

neutralidade dos estados. A psicose da não-guerra, ou a segurança colectiva levou à 

elaboração dos princípios que regularam a Sociedade das Nações e, no seu articulado, 

está bem implícita a proibição do recurso à guerra como resolução dos conflitos, logo 

do recurso à neutralidade. A propalada solidariedade entre os estados, sem recurso a 

qualquer dissuasão credível e à chamada Diplomacia Aberta era, também ela, uma tese 

de “guerra impraticável, neutralidade impossível”. Pela não-participação dos EUA 

naquela organização supranacional, o mundo político procurou estabelecer um outro 

acordo que tivesse um alcance bem mais vasto e daí nasceu o Pacto Briand-Kellog. 

Mais uma vez, neste acordo, a neutralidade era banida do léxico político.  

Rapidamente o sistema internacional se ressentiu do facto de a SDN não garantir 

qualquer forma de dissuasão eficaz, bem assim como o Pacto Briand-Kellog, e perante 

as questões de territoriais que se levantaram no período entre as guerras, entre a Itália 

e a Etiópia, entre a Alemanha e os estados que garantiam a neutralidade da Renânia e 

entre o Japão e a China, na Manchúria, o debate sobre o direito à neutralidade voltou a 

acender-se. Sobre estas problemáticas destacamos os seguintes autores: Whitton, 

Schucking, e Miller.7 

Entramos agora na questão relativa à neutralidade peninsular. A opção tomada por 

Portugal e Espanha, e que tinha sido a mesma que os Países nórdicos, a Irlanda e a 

Turquia também adoptaram, remete-nos para o estudo concreto que foi sendo feito 

relativamente às motivações que estariam por detrás de cada decisão política. Como 

um afirmou o então Presidente da República da Irlanda, Eamon de Valera, a 

neutralidade nunca pode ser um acto de cobardia se, em primeiro lugar, estiverem os 

superiores interesses da Nação e das populações. Especificamente sobre a 

neutralidade peninsular a historiografia portuguesa não é particularmente pródiga. Luís 

Andrade, em 1993, defendeu uma tese de Doutoramento sobre a Neutralidade 

                                            
6 Wehberg, Hans, ”La Contribution des Conférences de la Paix de La Haye au Progrès du Droit International” 
em Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours III, Tome 37, 1931, Pgs. 530-667, Gutman, Egon, 
“The Concept of Neutrality Since the Adoption and Ratification of the Hague Neutrality Convention of 1907” 
em American University International Law Review, Vol. 14, 1998, issue 1, Pgs. 55-60 ; Scott,  James Brown 
(Coord.) Les Conventions et Declarations de La Haye de 1899 et 1907, Oxford University Press, 
Washington, 1918 
7 Whitton, John B., ”La Neutralité et la Société des Nations” em Académie de Droit Internationale – Recueil 
des Cours, II, Tome 17, 1927, Pgs. 453-571 ;  Schucking, Walter, « Le développement du Pacte de la 
Société des Nations » em Recueil des Cours de L'académie de Droit International de La Haye, Tome 20 
(1927-V) pgs. 353-457 ;  Miller, David Hunter The Peace Pact of Paris: A Study of the Briand-Kellogg Treaty, 
Ed. G. P. Putnam’s sons, New York London, 1928. 
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Colaborante e o Prof. Adriano Moreira, uma das maiores autoridades académicas 

portuguesas dos sécs. XX e XXI, foi publicando um conjunto de estudos que privilegiam 

a questão da neutralidade política e o papel de Portugal.8 

Fernando Rosas, um dos grandes impulsionadores do estudo da Política Externa 

Portuguesa tem tido uma contribuição muito importante e regular, nesta área e numa 

das suas primeiras publicações elabora num conjunto de teses sobre a neutralidade de 

Portugal, na II Guerra Mundial.9 A colaboração de Fernando Rosas tem-se estendido 

ainda a obras colectivas nacionais e internacionais, as quais são de referência 

obrigatória, não só pela qualidade mas por abordar, em simultâneo e comparativamente, 

casos diferentes de estados neutrais.10 

A bibliografia internacional que aborda a questão da neutralidade nas relações 

internacionais, sobretudo na II Guerra Mundial, é vasta. Para além de Wylie Neville que 

já citámos a propósito da colaboração de Rosas, teremos que destacar Packard11 e 

igualmente a obra magistral coordenada por Arnold Toynbee, que colige um conjunto 

notável de documentos trabalhados por ele e a sua equipa do Royal Institute of 

International Affairs, nomeadamente Medlicott e Katherine Duff. O RIIA, durante a 

guerra, esteve a trabalhar para o Foreign Office, no Balliol College, em Oxford, e desse 

trabalho de pesquisa, que servia sobretudo para facilitar o trabalho dos diplomatas 

britânicos, saiu The War and the Neutrals, da qual fazemos referência à versão 

espanhola.12 

Já depois da publicação desta última obra, e sob os auspícios da Comissão de História 

das Relações Internacionais foi publicada uma obra colectiva de enorme relevância e 

de leitura obrigatória. Participaram nesta obra, resultante do encontro internacional 

desta comissão, em Helsínquia, 1992, autores como Duroselle, Girault, Salmon e 

Morales Lezcano. Contudo, pela sua objectividade, qualidade e clareza será de destacar 

o contributo de Paola Olla Brundu, investigadora italiana, que nesta mesma obra publica 

                                            
8 Moreira, Adriano, “A Neutralidade Colaborante”, em Estudos Políticos e Sociais, Vol. V, N.º 3, Lisboa, 
1967, Pgs. 593-611 e ainda A Europa em Formação, Ed. Academia Internacional Cultura Portuguesa, 

Lisboa, 1987 
9 Rosas, Fernando, O Salazarismo e a aliança luso-britânica, Ed. Fragmentos, Lisboa, 1988 
10 Rosas, Fernando e outros, “O Estado Novo (1926-1974) ” em Mattoso, José, História de Portugal Vol. 
VII, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa 1994; Rosas, Fernando “Portugal e o Estado Novo (1930-1960) ”, em 
Nova História de Portugal (Dir. Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques), Vol. XII, Ed. Presença, Lisboa, 1992; 

Rosas, Fernando, “Portuguese neutrality in the Second World War” em Wylie, Neville (Ed.), European 
Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 
2002, pgs. 268-282 
11 Packard, Jerrold, M. Neither Friend nor Foe – the European Neutrals in World War II, Ed. Charles 

Scribner’s Sons, New York, 1992 
12 Toynbee, Arnold, J. (Dir) Toynbee, Veronica, Medlicott, W.N, Howard, Constance, Hicks, Agnes, Duff, 
Katharine, Kirk, G.E ; La Guerra y los Neutrales, (Trad. Luis Solano Costa) Ed. Vergara, Barcelona, 1958   
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um interessantíssimo artigo sobre a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra 

Mundial.13 Ainda sobre a neutralidade na II Guerra Mundial e o papel de Portugal e 

Espanha não poderíamos deixar de referir Elena Hernández-Sandoica e Enrique 

Moradiellos, Joaquim da Costa Leite e Annette Baxter Fox. 14 

Durante cerca de dois anos pudemos consultar todos os telegramas enviados pelo 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Oliveira Salazar, manuscritos, ente 1939 e 1942, 

sobretudo para as embaixadas de Londres e Madrid. Tivemos, ainda, acesso à 

documentação do Embaixador Teixeira de Sampaio guardou, alguns documentos ainda 

por desclassificar, e que foram determinantes para formularmos uma determinada tese 

sobre o papel da política de Portugal durante a guerra, sobretudo em Madrid.  

Vários desses documentos, por uma questão de critério político de quem presidia à 

Comissão do Livro Branco dos Dez Anos de Política Externa, ou não foram publicados 

ou foram-no, mas de forma amputada, por decisão, em 1964, do Presidente do 

Conselho.15 Para além do arquivo do MNE, em Lisboa, concentrámo-nos, também, no 

Arquivo de Oliveira Salazar, nos Arquivos Nacionais Torre do Tombo, com um serviço 

bastante rápido e com documentação que complementa a documentação consultada 

nas Necessidades.16  

Em Inglaterra o arquivo do embaixador inglês em Madrid, Samuel Hoare, depositado na 

Biblioteca da Universidade de Cambridge é um autêntico “paraíso” para os 

investigadores, sobretudo a sala de Manuscritos. Para além da qualidade da sala e da 

disponibilidade dos seus funcionários, o sistema de requisição de Cambridge permite-

nos, com duas semanas de antecedência, requisitar, pelo menos, 5 pastas diferentes 

online, fazendo com que o investigador, assim que apresenta as suas credenciais, não 

perca sequer cinco minutos. A ida a Cambridge, pelo espólio consultado, revelou-se 

fundamental para atingir os objectivos propostos. A correspondência oficial e pessoal 

                                            
13 Brundu, Paola Olla, “La neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre Mondiale”, em Nevakivi, Jukka 
(ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History of Neutrality organized in Helsinki 
9-12 September 1992 under the auspices of the Commission of History of International Relations. Helsinki: 
SHS, 1993, pgs. 201-218 
14 Hernández-Sandoica, Elena e Moradiellos, Enrique, “Spain and the Second World War, 1939-1945” em 
Wylie, Neville (Ed.), European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, Ed. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2002, pgs. 241-267; Leite, Joaquim da Costa, “Neutrality by Agreement: 
Portugal and the British Alliance in World War II” em American University International Law Review, Vol. 14, 
1998, issue 1, Pgs. 185-199 e Fox, Annette Baxter em Small States in International Relations, Ingebritsen, 

Christine, Neumann, Iver, Gstohl, Sieglinde, and Beyer, Jessica (Eds.)Ed. University of Washington Press, 
Seattle, 2006 
15 Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) Arquivo Teixeira de Sampaio, Gabinete do Secretário-Geral, 
Núcleo da Segunda Guerra, Maços 4 a 27, MNE – Arquivo Teixeira de Sampaio, “Elementos para o estudo 
da Aliança luso-britânica”, Pgs. 1/29, 1933, A 35/G Maço A 1, Pasta 2; MNE – Telegramas Manuscritos 
confidenciais – Gabinete do Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1936-1943 
16 Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Arquivo Salazar 
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de Hoare está por analisar pelos investigadores portugueses e permite-nos chegar a 

conclusões bastante concretas, sobre o papel de grande relevância que o embaixador 

britânico atribuiu a Salazar e a Pedro Theotónio Pereira.17 

A Fundação Nacional Francisco Franco merece, igualmente, uma palavra de destaque. 

Ainda que com recursos bastante mais exíguos, os seus responsáveis fizeram um 

esforço para digitalizar toda a documentação que o General Franco acumulou em muitos 

anos no Palácio do Pardo. Na última vez que nos deslocámos a Madrid, em 2011, 90% 

dos documentos estavam já digitalizados. Ainda assim, todas as pastas que não o estão, 

ainda, são disponibilizadas ao investigador e podem ser fotocopiadas. Também os 

documentos analisados e trazidos de Madrid mereceram neste trabalho um papel 

deveras importante.18 Tal como a Universidade de Cambridge e a sua biblioteca, os 

National Archives em Kew, são outro paraíso, e que permite a requisição de 

documentos, nomeadamente os do War Cabinet, previamente seleccionados.19 

Relativamente às fontes não-primárias, para além dos documentos portugueses 

constantes no Livro Branco do MNE, (DAPE), com as condicionantes já referidas, 

pudemos consultar os Documenti Diplomatici Italiani, integralmente digitalizados e 

disponíveis online. Estes documentos, datados e organizados em livros, são um 

instrumento de trabalho muito útil, dado que permitem ter uma visão de determinados 

acontecimentos e de protagonistas vistos pelo lado do Eixo, além de incluir os principais 

acordos assinados pela Itália e a Alemanha e destas duas com a Espanha, 

nomeadamente o Pacto Anti-Komintern.20 

A Universidade de York disponibiliza, ainda, os diários particulares de Halifax, Ministro 

dos Negócios Estrangeiros e Embaixador do Reino Unido, em Washington, desde 22 de 

Dezembro de 1940, até ao final da Guerra. O único senão deste processo é a lentidão 

com que se tem acesso a uma página de cada vez, dos diários. Estes diários permitiram-

nos ter acesso ao dia-a-dia do Ministro e ao registo das conversas que foi mantendo 

com determinados protagonistas da história, fundamentais para este trabalho, 

                                            
17 Cambridge University Library – Templewood Papers, Arquivo Pessoal de Sir Samuel Hoare, Lord 
Templewood, Box XIII, Files 3,4,6, 7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29. Box AC – Files 
10 e 11 
18 Fundación Nacional Francisco Franco – Archivos del Generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Papéis 
pessoais e documentos de Estado 
19 The National Archives (Ex-Public Record Office) - War Cabinet, Minutes and Papers, 1939-1942. 
20 Ministero degli Affari Esteri - I Documenti Diplomatici Italiani (DDI) la Libreria dello Stato; 8ª série, Vol. XII, 

1935-1939; Roma, 1952. 9ª Série, Vol. IV, 1939-1943, Roma, 1960, 9ª Série, Vol. V, 1939-1943, Roma, 
1965 e MNE, Dez anos de Política Externa (1936-1947), A Nação Portuguesa e a segunda guerra mundial, 
XV Vols., Imprensa Nacional de Lisboa, 1961/1993 
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nomeadamente o delegado inglês do Ministério da Guerra Económica, para a Península, 

David Eccles.21 

Na lógica das fontes diplomáticas, não primárias, deveremos fazer uma menção aos 

volumes editados pelo MNE para uso privado dos seus funcionários, e que foram da 

autoria de José de Almada, sobretudo os elementos referentes ao Embaixador Teixeira 

de Sampaio e à aliança inglesa.22  

A bibliografia específica sobre a política externa portuguesa e espanhola e, dentro deste 

âmbito, sobre Salazar e Franco, é vasta e por vezes ambígua. Em Portugal, cremos, o 

primeiro trabalho a ser publicado terá sido o do Embaixador Augusto de Castro, que 

reúne um conjunto de artigos sobre a política externa portuguesa durante a guerra.23 

Posteriormente a obra biográfica sobre Salazar, da autoria de Franco Nogueira, faz um 

retrato muito claro e muito pormenorizado do Homem e da sua política, sendo que o 

volume mais importante para o nosso trabalho foi o vol. III. Obviamente, a obra do 

Embaixador Franco Nogueira, independentemente do seu grande valor académico e 

literário, tem um cariz muito próprio e legitimador da obra do Presidente do Conselho. 

Contudo, marca uma época muito complexa, no pós 25 de Abril, onde, dificilmente, se 

poderia publicar, do ponto de vista histórico e objectivo, qualquer obra que “louvasse” 

os méritos da política externa delineada pelo Presidente do Conselho.24 

Como referimos, para além de Franco Nogueira, Fernando Rosas, César Oliveira e 

António José Telo desbravaram um caminho difícil, de consulta dos arquivos 

portugueses, relativamente à Guerra Civil de Espanha e a sua ligação à II Guerra 

Mundial e são, por isso, de inevitável consulta.25 Cada um destes autores tem, contudo, 

que ser lido no contexto próprio em que as suas primeiras obras foram sendo 

publicadas. Se apontamos a Franco Nogueira algum carácter apologético, tendo em 

conta os cargos que desempenhou, também Fernando Rosas e César Oliveira, menos, 

                                            
21 https://dlib.york.ac.uk/yodl/app/collection/detail?id=york%3a815435&ref=browse Lord Halifax Diaries – 
University of York 
22 MNE - A Aliança Inglesa, Subsídios para o seu estudo. Compilação e anotação de José de Almada, Vol. 
III, (Confidencial) Ed. Imprensa Nacional de Lisboa, Lisboa, 1949 
23 Castro, Augusto de, Subsídios para a História da Política Externa Portuguesa durante a Guerra, Livraria 

Bertrand, Lisboa, s/d 
24 Nogueira, Franco, Salazar – As Grandes Crises (1936-1945), Vol. III, Livraria Civilização Editora, Porto, 
1986 
25 Oliveira, César, Cem anos nas relações luso-espanholas. Política e Economia. Ed. Cosmos, Lisboa, 1995; 
Salazar e a Guerra Civil de Espanha Ed. O Jornal, Lisboa, 1987; Salazar e o Seu Tempo, Ed. O Jornal, 
Lisboa, 1991. Telo, António, Portugal na Segunda Guerra (1941-1945), I e II vols, Ed. Vega, Lisboa, 1991; 
Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Ed. Cosmos, Lisboa, 1994 

https://dlib.york.ac.uk/yodl/app/collection/detail?id=york%3a815435&ref=browse
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e Telo, mais, se aproximam de uma Escola nada identificada com o propósito de 

valorizar a política externa portuguesa no período específico em análise. 

O capítulo das biografias e memórias é fundamental para conhecer a fundo os palcos e 

os momentos das grandes decisões. Os trabalhos desenvolvidos por Pedro Aires de 

Oliveira, sobre Armindo Monteiro são de inegável qualidade e de leitura obrigatória. 

As memórias de Pedro Theotónio Pereira são um enorme testemunho histórico sobre o 

período da guerra, só se lamentando que a sua morte tenha impedido que o mundo 

ficasse a conhecer um relato que prometia ser altamente prometedor.26  

Sobre o embaixador em Madrid também escreveu Fernando Martins, na sua tese de 

Doutoramento. Além de ser um trabalho pioneiro é de um interesse histórico e político 

que merecia, há muito tempo, ser publicado. Deve-se também a Fernando Martins e a 

Pedro Aires de Oliveira uma constante preocupação em divulgar mais e mais aspectos 

inéditos sobre a política externa portuguesa, quer através de artigos quer através de 

conferências, iniciativas que, só por si, têm um peso substancial na historiografia das 

Relações Internacionais. 

Quanto á produção historiográfica espanhola sobre a II Guerra Mundial apresenta 

sempre um problema: existem, claramente, duas linhas condutoras muito claras. Uma 

linha de investigação claramente pró Franco, de onde se destaca Luís Suarez, e outra 

linha, anti Franco e anti-regime, onde se encontram historiadores de muita qualidade 

como Tusell, Enrique Moradiellos e Joan Maria Thomás.27 

Com raríssimas excepções como Juan Carlos Jimenez Redondo, Tusell, Ángel Rivero, 

Morales Lezcano ou Maria de Soledad Gómez de Las Heras, os autores espanhóis 

ignoram o papel de Portugal na II Guerra Mundial. Ou nunca quiseram avaliar o peso 

específico que um país, de menor dimensão e menor impacto nas relações 

internacionais, pudesse ter no desfecho da guerra e nas opções tomadas por Franco e 

                                            
26 Oliveira, Pedros Aires, Armindo Monteiro: uma biografia política (1896-1955), Ed. Bertrand, Lisboa, 2000; 
“Continuidade e Mudança na Política Externa Portuguesa após o 28 de Maio”, em Revoluções, Política 
Externa e Política de Defesa em Portugal, séc. XIX/XX Coord. Almeida, João Marques, e Ramos, Rui, Ed. 
Cosmos, Lisboa, 2008, Pgs. 123-153; Pereira, Pedro Teotónio, Memórias, Vols. I e II, (Prefácio de Marcelo 
Caetano), Ed. Verbo, Lisboa, 1972/1973; Martins, Fernando, Pedro Theotónio Pereira: Uma biografia (1902-
1972). Tese de Doutoramento não publicada, Universidade de Évora, 2004, 1037 pgs 
27 Tusell, Javier, Franco en la Guerra Civil- Una biografía política. Ed. Tusquets, Barcelona, 1992; Martins, 
Fernando, (ED.) Diplomacia e Guerra – Política Externa e Política de Defesa em Portugal do Final da 
Monarquia ao Marcelismo. Ciclo de Conferências. Ed. Colibri e Universidade de Évora. Lisboa, 
2001Moradiellos, Enrique, El Reñidero de Europa: Las dimensiones internacionales de la Guerra Civil 
Española, Ed. Peninsula, Barcelona, 2001; Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco during the Second 
World War: From the Spanish Civil War to Pearl Harbor, Ed. Palgrave Macmillan, New York, 2008 
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os seus ministros ou, porque simplesmente ignoravam em absolto.28 Ainda assim, 

tirando o caso específico de Jimenez Redondo ou Hipólito La Torre, que se dedicaram 

a estudar Portugal e as relações luso-espanholas, devemos destacar as obras de Xavier 

Moreno e Emílio Saenz-Francés, pela sua objectividade e contemporaneidade.29 

Paradigmático é o caso relativo às obras mais citadas e mais renomadas sobre o 

capítulo Franco/II Guerra Mundial, são de dois autores anglo saxónicos: o norte-

americano Stanley Payne e o britânico Paul Preston.30 

No capítulo das memórias, em castelhano, é obrigatório ler Ramón Serrano Suñer. 

Ainda que as suas obras sejam de carácter justificativo, apresentam documentos muito 

importantes para a compreensão dos tempos imediatos à guerra Civil, quando a 

Espanha era muito pressionada pelo Eixo para a concessão de facilidades e era sujeita 

a um escrutínio alemão, fortíssimo, no sentido de repelir qualquer aproximação aos 

aliados e, naturalmente, ao seu vizinho português. Por não nos ter sido dado acesso ao 

espólio da sua fundação, nunca poderemos saber se o que foi escrito é um reescrever 

da história ou um testemunho objectivo.31  

Absolutamente crucial é a leitura dos diários do Conde de Jordana, Ministro dos 

Negócios Estrangeiros de Espanha, de 1938 a 39 e, mais tarde, entre 1942 e a sua 

morte, em 1944.32 Nestes diários encontra-se a informação mais relevante sobre a 

mudança de estratégia de Franco e Jordana, relativa a Portugal e, posteriormente, a 

sua visita a Lisboa, em Dezembro de 1942. Ainda no capítulo das memórias é forçoso 

citar os diários de Galeazzo Ciano. Genro de Mussolini, que o condenou à morte por 

traição, e Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, até 1943, deixou, nos seus 

diários, muita informação relativa às suas relações com os aliados, com a Alemanha e 

                                            
28 Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco e Salazar – As relações luso-espanholas durante a guerra-fria, 
Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996; Morales Lezcano, Víctor, “Canarias, Azores y Cabo Verde durante la 
batalla del Atlántico”, em Anuario de Estudios Atlánticos, nº 23, 1977, Pgs. 205-236; Gómez de Las Heras, 
Maria de Soledad, “Portugal ante la Guerra Civil Española”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 5, 
1992, Pgs. 273-292; Rivero, Ángel, “España, Portugal y los falsos amigos”, em Revista Relaciones 
Internacionales, nº 13, Febrero 2010, ed. UAM 
29 Moreno Juliá, Xavier, La División Azul, Sangre española en Rusia, Ed. Crítica, Barcelona, 2004; Moreno 
Juliá, Xavier, “España en la Segunda guerra Mundial: La División Azul”, em Los Ejércitos del Franquismo 
(1939-1975) Ed. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. Fernando Puell de la 
Villa y Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010; Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: Franco 
en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, Ed. Actas, Madrid, 2009 
30 Payne, Stanley G., A Guerra Civil de Espanha, a União Soviética e o Comunismo, Ed. Ulisseia, Lisboa, 
2006; Franco: El Perfil de la Historia, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1992; Payne, Stanley G., Franco and Hitler: 
Spain, Germany and World War II, Ed. Yale University Press, New Haven, 2008; Preston, Paul, Franco, 
“Caudillo de España”, Ed. Debolsillo, 2ª ed., Barcelona, 2006 
31 Serrano Suñer, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar, Ed. Espesa, Madrid, 1947; Entre el Silencio y la 
Propaganda – La historia como fue, Ed. Planeta, Barcelona, 1977 
32 Gómez-Jordana Souza, Francisco, Milicia y Diplomacia, Los Diarios del Conde de Jordana 1936-1944, 
Estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, Glosas y Comentarios de Rafael Gómez-Jordana Prats, Ed. 
Dossoles, Burgos, 2002 
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com Serrano Suñer. Estes diários de Ciano complementam muita da informação que 

fomos recolhendo durante a nossa investigação, durante os últimos 5 anos.33 

Em língua inglesa é de sublinhar o testemunho de Carlton Hayes, o embaixador dos 

EUA, em Madrid, entre 1942 e 1945. É de Carlton Hayes um dos maiores elogios ao 

trabalho desempenhado por Theotónio Pereira, em Madrid, seguindo uma estratégia 

claramente portuguesa mas, também, de uma enorme utilidade para os aliados.34 

Dois autores são absolutamente fundamentais para qualquer investigação sobre as 

relações luso-britânicas durante a guerra: Denis Smyth e Glyn Stone.35 Produziram 

trabalhos de uma enorme qualidade e objectividade, assentes em fontes primárias 

privilegiadas, têm a vantagem de poder escrever com o distanciamento necessário das 

figuras e das políticas, e da polémica sobre os regimes que abordam, nas suas análises. 

Ainda no domínio da historiografia em língua inglesa, há que citar Herbert Feis. Feis foi, 

nas administrações Hoover e Roosevelt, assessor económico do Departamento de 

Estado, foi autor de uma extensa bibliografia e escreveu sobre as relações económicas 

entre os EUA e a Espanha, tendo coligido um conjunto de dados que são incontornáveis 

para descodificar a realidade económica da Espanha e o carácter agressivo que pautava 

as relações diplomáticas entre os dois países.36 

Também Norte-americano, Robert Dallek dá-nos a dimensão política das opções de 

Roosevelt, face ao evoluir da guerra.37 Tem, também ele, o mérito de ser muito objectivo 

na forma como aborda a política externa norte-americana, na década de 1940 e é 

sobretudo muito importante na análise que faz à questão que envolveu Washington, 

Lisboa e as ilhas atlânticas de Portugal. Igualmente Warren Kimball e Gaddis Smith nos 

dão de forma clara e relevante uma noção muito clara da política externa americana, no 

período da guerra.38 

Relativamente aos EUA não poderíamos deixar de citar George Kennan.39 Nome 

incontornável no âmbito da teoria das Relações Internacionais, da Ciência Política e da 

                                            
33 Ciano, Galeazzo, Diarios 1937 – 1943, Ed. Critica, Barcelona, 2004 
34 Hayes, Carlton J. H., Wartime mission in Spain, Ed. Macmillan Company, New York, 1945 
35 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy of Survival-British Policy and Franco’s Spain, 1940-41, Ed. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1986; Stone, Glyn, the Oldest Ally – Britain and the Portuguese 
Connection, 1936-1941, Ed. The Royal Historical Society, The Boydell Press, London, 1994 
36 Feis, Herbert, the Spanish Story, Franco and the Nations at War, Ed. Alfred A. Knopf, New York, 1948 
37 Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Ed. Oxford University 
Press, New York, 1995 
38 Kimball, Warren F., Forged in War: Roosevelt, Churchill and the Second World War, Ivan R. Dee Eds, 
New York, 1997; Smith, Gaddis, American Diplomacy during the Second World War, 1941-1945, Ed. Alfred 
A. Knopf, New York, 1985 
39 Kennan, George F., Memoirs, 1925-1950, Ed. Pantheon Books, New York, 1967 
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História das Relações Internacionais, assume nas suas memórias o confronto com o 

Departamento de Estado. Crítico acérrimo da imaturidade política americana, em 

relação à Europa, não é particularmente meigo com a formação dos funcionários 

diplomáticos ou com a forma como eram nomeados os embaixadores ou eram tomadas 

as decisões mais relevantes em matéria de política externa. 

George Kennan dedica cerca de 20 páginas das suas memórias a Portugal, a Salazar 

e aos Açores. Constata, em primeiro lugar que o então embaixador em Lisboa, Bert 

Fish, não tinhas capacidade para desenvolver minimamente o que lhe era exigido, 

sobretudo num país, que na fase que analisámos era considerado ponto fulcral de 

informações e placa giratória de interesses e estratégias. Ao avaliar a personalidade de 

Salazar, Kennan reitera que o Presidente do Conselho era um homem de rara 

inteligência, por isso o Embaixador Fish lhe confessou que muito raramente se 

deslocava às Necessidades e muito menos a São Bento. Para Bert Fish Salazar, 

intelectualmente, estava muito acima daquilo que o diplomata conseguia entender. 

Kennan escreve, depois, das razões que assistiam a Salazar para se ter 

incompatibilizado com Washington, em Maio de 1941, e como Roosevelt, mais tarde, 

acabou por dar razão ao político português, pedindo-lhe ajuda e emendando o erro que, 

para Kennan, Roosevelt tinha cometido. 

Deixámos para o fim, propositadamente, duas obras muito importantes: o relato da 

experiência de Samuel Hoare em Espanha e as memórias de David Eccles.40 Hoare, na 

prática, publica um conjunto de impressões pessoais, assentes em documentação que 

fomos encontrar no seu arquivo pessoal. Mas a vantagem do seu livro é que foi escrito 

muito em cima do fim da guerra. No livro, traça a personalidade de Salazar e de 

Theotónio Pereira, valorizando, e muito, o trabalho do embaixador português.  

David Eccles foi a grande surpresa destes 6 anos de investigação e escrita. Publicou 

um conjunto de cartas, trocadas com a sua mulher, faz uma análise extremamente 

detalhada do período que passou sobretudo em Lisboa e Madrid, mas também em 

Washington. Faz um retrato muito claro de Franco, Salazar e Hoare e depreende-se, 

com facilidade, e ele não o esconde, que se tornou um indefectível admirador de 

Salazar, do seu carácter, da sua inteligência, e da forma como previa acontecimentos. 

A sua obra tem a vantagem de publicar impressões e factos observados diariamente.  

                                            
40 Hoare, Sir Samuel, Ambassador on Special Mission, Ed. Collins, London, 1946; Eccles, David, By Safe 
Hand, letters of Sybil &David Eccles 1939-42, Ed. The Bodley Head, London, 1983 
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Profundo conhecedor da Espanha, onde desempenhou cargos de administração antes 

da guerra civil, estabelece uma diferença muito clara entre a personalidade de Franco 

e a de Salazar. Curiosamente, ignora o Embaixador Theotónio Pereira, talvez pela 

proximidade que existia entre este último e o Presidente do Conselho, mas o diplomata 

português, em documentos onde aborda a figura de Eccles, não foi mais simpático. 

Finalmente, referir que Eccles foi particularmente duro com Hoare. Acusa-o de 

menosprezar o verdadeiro peso de Salazar e de Portugal na questão nuclear da 

neutralidade ibérica e afirma mesmo que o embaixador inglês, a quem reconhece mais 

defeitos do que qualidades, recorreu frequentemente a Salazar, para que este lhe desse 

“algumas luzes” em determinadas situações.  

Por ter tido oportunidade de se deslocar aos EUA para preparar negociações que 

viessem ajudar à situação económica da Península, Eccles acabou por criticar a postura 

de Salazar relativamente à sua posição de neutralidade a outrance. Embora nunca lhe 

tenha regateado elogios e palavras de admiração, nas cartas finais, em Lisboa, deixa 

transparecer que o crescimento exponencial da influência norte-americana, num futuro 

muito próximo, chocaria com a dureza das posições eurocêntricas de Salazar. 

Curiosamente, estas críticas acabariam por revelar a incapacidade de Eccles demover 

o Presidente do Conselho, de continuar a negociar o volfrâmio com a Alemanha.  

Contudo, no global da sua obra, fica muito claro que Salazar não só marcou a sua 

experiência política e pessoal como Eccles se tornou, durante os primeiros anos da 

guerra, num particular advogado de Salazar e das suas teses, junto de Halifax, Dalton, 

Eden e de Churchill. Mas isso já está devidamente fundamentado… 
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2. OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA NEUTRALIDADE 

2.1. O CONCEITO DE NEUTRALIDADE 

O tema da neutralidade é um tema político controverso abordado simultaneamente na 

vertente jurídica e sobretudo na vertente das relações internacionais, pela sua 

importância nas relações entre os estados e pelo impacto que provocou em 

determinados momentos da história, sobretudo naqueles que estão associados aos 

principais conflitos que marcaram a história da humanidade desde a Idade Média. 

Por uns considerada natural, dado o caracter “egoísta” do Estado que busca em primeiro 

lugar defender os seus objectivos fundamentais, e por outros considerada imoral por 

consubstanciar uma atitude que reflecte falta de solidariedade para com determinadas 

partes em conflito, a neutralidade passou a ser também objecto da atenção do Direito 

internacional, dado que da posição de neutralidade decorre um conjunto de direitos e 

de deveres que protegem e obrigam os estados e que os juristas procuraram, ao longo 

dos séculos, definir e regulamentar nos seus códigos e manuais, alegando ser um factor 

de estabilidade na comunidade internacional perante o fenómeno da guerra. 

Directamente associado à neutralidade está então este fenómeno Guerra, incontornável 

nas relações entre povos ou comunidades e que marca o nascimento do conceito da 

neutralidade ou da imparcialidade, como foi descrito por Grotius no séc. XVII. A partir 

da evolução do próprio fenómeno da guerra, da discussão da sua legitimidade ou da 

sua ilegalidade, da oportunidade do seu desencadeamento, da moralidade da sua 

aplicação como factor de resolução de conflitos e da sua utilização como instrumento 

político característico da soberania e da independência dos estados, surgiu a 

necessidade de estudar a questão da neutralidade, como factor protector da soberania 

e da sobrevivência política e económica dos povos no sistema internacional. 

O principal pomo de discórdia que envolve a guerra e, por associação, a questão da 

neutralidade, tem a ver com a sua legitimidade do ponto de vista moral. Ao contrário do 

que possa parecer à primeira vista, esta não é uma questão irrelevante nem tão pouco 

uma questão “encerrada” no séc. XX, sobretudo porque tem marcado a discussão de 

autores do Direito Internacional ao longo dos últimos 3 séculos, sobretudo no último, 

quer na Europa quer nos EUA. Associada à filosofia cristã da moral e da procura da 

perfeição, a questão da guerra, sobretudo da guerra justa, foi objecto de estudo de 

grandes canonistas e teólogos desde a Idade Média, começando em Sto. Agostinho, 

passando por São Tomás de Aquino e continuando já na Idade Moderna com o 
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dominicano Francisco de Vitória e o jesuíta Francisco Suarez, para citar os mais 

relevantes e aqueles que vieram a influenciar o pensamento de uma nova escola 

europeia de Direito das Gentes, posteriormente designado Direito Internacional,, onde 

pontificaram Grotius, Bynkershoek, De Wolff, De Vattel e Bernstorff. 

Seria contudo com o período da Reforma que a questão da guerra justa e, 

posteriormente, da neutralidade/imparcialidade sofreu a primeira grande cisão, tendo 

em conta que os príncipes protestantes contestaram o primado do Papa e a 

universalidade de alguns conceitos-chave tratados pelos autores que já referimos e que 

se referiam à moralidade de determinadas posições ou opções políticas que, na busca 

pelos seus ideais – interesses – mais depressa se reviram em Maquiavel do que 

propriamente em Sto. Agostinho ou na doutrina tomista da guerra justa. 

Para o mundo católico foi igualmente marcante a opção política de Richelieu que, no 

séc. XVII, apregoou a necessidade de se implementar um conjunto novo de conceitos 

políticos, como por exemplo o da Raison d’Etat, que no seu entender melhor serviam os 

estados da Cristandade, e que no caso da França iam ao encontro do conceito de guerra 

justa porque defendia os franceses e os seus objectivos imediatos, mesmo que o inimigo 

fosse o apostólico império Habsburgo, arrastando com esta decisão estados terceiros, 

para posições que dificilmente se poderiam enquadrar no conceito da neutralidade, 

subjugada claramente aos interesses da real politik. 

Torna-se portanto fundamental entender a razão pela qual, ainda no séc. XX, no período 

entre as duas grandes guerras, grandes autores do Direito Internacional como Nipold, 

Wehberg, Kraus ou Vanderpol, terem contestado a sua evolução e a forma como ele 

era visto no início do séc. XX, nomeadamente o facto de se ter tornado, segundo eles,” 

uma ciência amoral na forma como aceita a existência da guerra como factor de 

resolução de conflitos, e como contraponto à forma como o fenómeno foi tratado 

anteriormente, assente numa lógica cristã de comportamento e de procura dos ideais 

mais puros”.41Dado que na Antiguidade não havia a noção de Direito Internacional, não 

era expectável que a neutralidade existisse como instituição legal ou jurídica entre os 

estados mais antigos. A neutralidade não existia mesmo na prática, porque os 

beligerantes nunca reconheceram aos outros estados uma posição de imparcialidade. 

                                            
41 Nipold, ”Le Développement Historique du Droit International Depuis le Congrès de Vienne ” em Académie 
de Droit Internationale – Recueil des Cours, Tome 2, 1924, Kraus, Herbert ”La Morale International” em 
Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours I, Tome 16, 1927, Pgs. 388-537, 
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Se rebentasse uma guerra entre dois estados, um terceiro era obrigado a escolher um 

lado e tornar-se-ia ou aliado ou inimigo consoante a opção42.  

Numa sociedade onde a guerra era admitida unicamente como um meio de punir 

infractores, a neutralidade não fazia sentido. A partir do momento em que uma guerra 

fosse considerada justa não era possível ter um entendimento diferente daquele que o 

Direito das gentes definiria como moralmente admissível e nenhum estado, agindo de 

boa-fé, poderia declarar uma posição de neutralidade perante um ataque mesmo que 

ilegítimo a um terceiro. 

Durante a Idade Média era este o entendimento dos canonistas inspirados em Sto. 

Agostinho e do próprio São Tomás d’Aquino. Dizia Sto. Agostinho que eram justas as 

guerras que tinham por objectivo vingar injustiças, quando se tratava de castigar nações 

ou cidades que não quiseram punir os seus habitantes quando estes cometeram faltas 

graves. Quem faz a guerra tem sempre a paz como objectivo43.  

Para S. Tomás de Aquino, para que uma guerra fosse justa tinha que cumprir três 

condições: 1. Ser declarada por uma autoridade legítima. O Príncipe actua de boa-fé, 

para defender o seu estado; 2. Aqueles que são atacados merecem-no, moralmente; 3. 

Aqueles que combatem têm que ter uma intenção recta e propõe-se fazer o bem, 

evitando fazer o mal44. Na opinião de Oskar Nipold foi neste período que se encontraram 

no Direito das Gentes as manifestações morais que, infelizmente, já não podem ser 

encontradas no séc. XX. Terá sido graças ao Direito Internacional que, no âmbito do 

Direito, se fez uma busca pela perfeição moral que, no início, foi obra de teólogos e 

canonistas cristãos. Esses homens escreveram sobre o Direito da guerra, sobre a 

questão da legitimidade da guerra, sobre o conceito da guerra justa e da guerra injusta 

e sobre o objectivo da guerra, visto como uma punição ao malfeitor45. Afirma ainda que 

se poderá criticar o facto de, eventualmente, terem contribuído para se ter confundido o 

Direito e a Moral ou ter-se considerado o Direito Internacional do ponto de vista 

eclesiástico ou teológico, mas não é menos verdade que esta ligação do Direito 

Internacional e da Moral era mais feliz que a invenção que fizeram mais tarde de um 

Direito Internacional amoral46.  

                                            
42 Oppenheim, L., International Law, a Treatise, II Vols. Ed. Longmans, Green and Co, London, 6th Ed. 1947 
43 Vanderpol, Alfred, La Doctrine Scolastique Du Droit de Guerre, Ed. A. Pedone, Paris, 1919, Pg. 344 
44 Idem, pgs. 308-311.  
45 Nipold, O,  Le Développement, ...ob. Cit. Pg 9 
46 Idem, pg. 10 
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Posteriormente, já na Idade Moderna, os principais autores do Direito das Gentes 

reviram-se nas teses defendidas por Francisco de Vitória e por Francisco Suarez para 

definir o conceito de legitimidade ou de ilegitimidade da guerra, sem contudo abdicarem 

destes princípios47. Francisco de Vitória e Francisco Suarez defenderam, cada um na 

sua época, que não haveria motivo para desencadear uma guerra se não fosse em 

razão de uma falta grave, do ponto de vista moral. E estabeleceram que não se deveria 

nunca fazer a guerra se os erros estivessem dos dois lados, pois se a razão estivesse 

repartida então a guerra não era legítima. Deveria ainda ser cuidadosamente avaliada 

a desproporção entre a falta cometida e as consequências da guerra48. 

Finalmente, a guerra tinha que ser indispensável para o triunfo do Direito, porque se 

houvesse a possibilidade de haver um recurso arbitral, então dever-se-ia recorrer a essa 

hipótese. Acrescentou ainda Francisco de Vitória que nem a diferença de religião, nem 

a glória do Príncipe nem outra qualquer vantagem pessoal era razão suficiente para 

fazer a guerra, pois a única causa justa é ter recebido uma injúria suficientemente 

grave.49 Às três condições de São Tomás, Suarez junta uma 4ª condição: a condução 

da guerra deve manter-se nos limites da justiça e que essa guerra não seja dirigida 

contra os homens que não se podem defender50. Com o advento da Reforma e o natural 

rompimento com Roma, claudica a ideia de universalidade religiosa e a luta com o 

imperador do Sacro Império veio demonstrar que os princípios morais ganharam uma 

nova liberdade de acção tanto no domínio público como no religioso.  

E é neste ponto que se acentua a clivagem entre aquilo que se passa a designar por 

interesse do Estado ou interesse nacional e o conceito medieval da universalidade que 

tinha regido as relações entre os estados e os monarcas. É que, embora os 

reformadores tenham em comum uma concepção de governo e de sociedade que deriva 

da sua confissão religiosa, nem por isso se preocuparam com alguns dos problemas 

fulcrais do estado. 

Interessava-lhes muito mais a questão da sua própria autoridade, da sua soberania e 

das suas fronteiras que ficarão, aliás, patentes no Tratado de Westefália, na cláusula 

                                            
47 Teólogos espanhóis do séc. XVI e do séc. XVII. Vitória era Dominicano e Suarez jesuíta 
48 Francisco de Vitoria, Relección sobre el derecho de guerra. Proyecto Pensamiento Clásico Español, (Dir. 
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49 Vitória, Francisco, Relección… ob. Cit, Pg. 237 
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Cujus Regio Ejus Religio e que colocava a questão da autoridade e da decisão nas 

mãos do Príncipe, independentemente daquilo que o povo ou as Igrejas desejassem51. 

Perspectivava-se um novo estado territorial soberano de concepção moderna, liberto 

das restrições impostas pelo Papa, como a unidade política do futuro e com 

consequências jurídicas ao nível do Direito das Gentes. Mas sobretudo pôde observar-

se que os diferentes estados, ou grupos de estados, tinham concepções morais que se 

afastavam muito claramente umas das outras e se diferenciavam. Não era só um 

problema de julgamento moral diferente entre dois estados mas sim que existiam 

grandes directrizes morais com conteúdos diferentes, segundo os vários estados e os 

vários príncipes52. 

Os tratados de Munster e de Osnabruck, de 24 de Outubro de 1648, mais conhecidos 

por tratados de Westefália, vieram afirmar a igualdade e a independência dos estados, 

que não reconheciam qualquer entidade superior e, portanto, consubstanciavam a sua 

independência face à Santa Sé. Afirmaram a igualdade jurídica de estados monárquicos 

e republicanos nas suas relações exteriores e materializaram uma situação de facto, 

mesmo que as grandes potências quisessem exercer a sua preponderância. Era o 

triunfo da ideia do equilíbrio europeu. 

Alguns anos antes, mas ainda no séc. XVII, Grotius, considerado o “Pai do Direito 

Internacional”, aborda a questão da neutralidade, chamando-lhe imparcialidade, 

afirmando que uma guerra é considerada legítima se for levada a cabo como um meio 

de punição. Grotius não exigia a imparcialidade da parte dos neutros. Na sua opinião os 

países neutros eram obrigados a fazer uma distinção entre aquele que castiga e aquele 

que é castigado e devem conceder ao primeiro aquilo que devem recusar ao segundo. 

Sempre que uma guerra fosse considerada duvidosa os beligerantes tinham que ser 

tratados de forma semelhante.53 

Os efeitos desta doutrina de Grotius, claramente influenciada pelos autores atrás 

referidos, fizeram-se sentir até ao séc. XVIII e influenciaram directamente o 

comportamento de alguns estados europeus, nomeadamente a Holanda54, a Suécia e 

a Noruega-Dinamarca nas suas relações com outros estados. No entretanto, outros 
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53 Kraus, Herbert ”La Morale…ob. Cit. Pg. 454 
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autores do Direito das gentes como Bynkershoek, de Wolff e Vattel abordaram o tema 

da neutralidade, quer no séc. XVII quer no séc. XVIII, mas sem lhe dar a importância 

que viria a ter nos séculos seguintes, preferindo chamar-lhe sempre imparcialidade.55 

Por exemplo, a questão de saber se um beligerante poderia envolver um neutro na 

guerra, ou atravessar o seu território, dependia quase unicamente de questões políticas 

e não de uma análise jurídica. A opinião dominante não aceitava facilmente a questão 

da passividade a respeito de um conflito que ameaçasse a harmonia das nações e 

seguiria o conselho de Maquiavel que uma nação ganhava mais em se envolver do que 

ficar de fora. Há no entanto algumas excepções56. O jurista holandês Bynkershoek tem 

um entendimento diferente de Grotius sobre a imparcialidade e o envolvimento dos 

países neutros. Para ele os neutros deveriam assumir uma atitude de imparcialidade e 

não de escolha, a não ser que, por causa de um tratado assinado anteriormente com 

uma das partes, houvesse necessidade de apoiar materialmente esse mesmo estado. 

De Vattel (1758), defende igualmente que um país neutro tem que manter em absoluto 

uma posição de neutralidade, concedendo facilidades a um dos lados sempre que as 

desse ao outro, mas afirma que no caso de uma guerra ser considerada injusta o neutro 

nunca poderia colaborar com o responsável pela injustiça. Defende ainda Vattel a 

possibilidade de se exercer uma acção punitiva contra os agressores, veiculada por 

todas as nações57. Christian de Wolff distingue igualmente entre guerra justa e guerra 

injusta e defende que cada estado se deve obrigar a prestar assistência àqueles que 

empreenderam uma guerra justa e recusar a sua ajuda àqueles que o fazem de forma 

injusta58. Existe, aliás, uma escola de pensamento político, liderada por Christian de 

Wolff que defende a existência de um “mandamento de amor” nas relações entre os 

estados, tese que também foi utilizada por Montesquieu no seu “Esprit des Lois” que por 

sua vez influenciou o Abade Gregoire:  

“O Direito Internacional está naturalmente fundado sobre o princípio que defende que 

as diversas nações devem em tempo de paz fazer-se mutuamente o melhor bem 

possível e na guerra o menos mal possível, sem desistirem dos seus principais 

interesses”.59  
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Mas quer Vattel, quer Bynkershoek, quer De Wolff referem sempre a causa justa como 

um elemento de distinção entre as partes e de opção pela intervenção. A caminho do 

final do séc. XVIII, o “endurecimento” do conceito de neutralidade, na direcção da total 

imparcialidade, deveu-se ao reconhecimento, por parte do Direito Internacional, da 

vontade soberana dos estados em utilizar a guerra sem explicações morais. A distinção 

entre justo e injusto foi sendo afastada e a absoluta neutralidade foi o corolário dessa 

evolução de pensamento. “Não há lugar à neutralidade qualificada quando todas as 

guerras são consideradas justas”, afirmava Oppenheim no início do séc. XX.60 

É disso exemplo claro a posição que, já no séc. XVIII, os países escandinavos e os 

Países Baixos tinham assumido a respeito da política de neutralidade, com uma 

interpretação bem mais rigorosa que a esmagadora maioria dos estados europeus, e 

disso nos dá nota um despacho do ministro Conde Bernstorff, do Reino da Noruega-

Dinamarca, para o seu embaixador em Londres:  

“O direito das Gentes é inalterável e os seus princípios não dependem das 

circunstâncias. A salvaguarda de um país neutro está na sua imparcialidade e nos 

tratados que assinou. Ninguém lhe perdoará se renunciar aos seus direitos de neutro a 

favor de um beligerante, o neutro não é nem juiz nem parte interessada […] uma guerra 

pode certamente diferir de outra, pelos seus motivos, pelo seu objectivo, pela sua 

necessidade, pela sua justiça ou injustiça: Poderá ser da maior importância para as 

partes em conflito; poderá e deverá influir sobre a paz, sobre as compensações, sobre 

todas as questões acessórias, mas não diz respeito, de forma nenhuma, aos neutros. 

Estes interessar-se-ão por aqueles que tenham a justiça do seu lado, mas não têm o 

direito de ter em conta este sentimento; a neutralidade só existirá se for perfeita.” 61  

Numa conjuntura política europeia pós-Westefália e pós-Utreque, em contínua 

evolução, marcada sucessivamente pela Revolução francesa e pela liderança de 

Napoleão, dificilmente se encontrará uma regra jurídica unanimemente aceite e que 

proteja os direitos dos estados que na prática do comércio, sobretudo marítimo, e 

durante um determinado conflito vejam esses mesmos direitos salvaguardados 

impondo-se determinados deveres aos beligerantes no respeito pela posição política de 

cada um, tanto mais que possíveis instrumentos de arbitragem tais como os projectos 

para a criação de uma organização supranacional, e que apareceram praticamente em 

todos os séculos, desde a Idade Média, foram sendo liminarmente rejeitados ou 

olimpicamente ignorados. 

Para mais, na sua essência, a lógica estruturante desses mesmos projectos foi sempre 

transversal à evolução politica que a Europa foi sofrendo, nomeadamente no que 
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concerne à criação de novas entidades políticas, e à absorção de outras, bem como à 

formulação de regras diplomáticas que tentaram promover ao longo dos séculos a 

estabilização das relações internacionais. A ausência dessa mesma organização por 

muito difícil que fosse a sua conjugação com os objectivos políticos dos estados no 

período pós-reforma, reduzia drasticamente a possibilidade de existir um qualquer 

instrumento jurídico ou político que promovesse o entendimento ou a concórdia entre 

os estados e que pudesse, senão evitar a guerra, fazer pelo menos com que esta 

provocasse o menor número de danos possível. 

Reafirmando portanto a evolução que regista o conceito de Neutralidade desde o final 

do séc. XVIIII, os direitos e os deveres dos neutros surgirão como a “consequência” 

jurídica da atitude política que a neutralidade representa e corporiza. Será Oppenheim, 

no nosso entender, a definir da forma mais objectiva a atitude de neutralidade que se 

pretende associar ao pensamento do primeiro-ministro português Oliveira Salazar e que 

vai ganhando mais consistência desde a segunda metade do século XIX, assumindo-se 

até ao final deste trabalho esta mesma definição. 

Neutralidade aparece-nos então como uma criação dos dois últimos séculos e pode ser 

definida como uma atitude política de imparcialidade, tomada por estados terceiros face 

a estados beligerantes e reconhecida por estes, incorrendo os estados neutrais num 

conjunto de direitos e deveres. Qualquer estado que seja soberano é responsável pela 

sua posição e a questão de ser neutral, ou não, passa a ser uma questão de política e 

não do Direito, ou seja, considera-se que estas matérias são do âmbito da Política 

Internacional e não do Direito Internacional.62 

Enquanto o Direito Internacional regula, em tempo de paz, as relações entre os estados, 

na base de um escrupuloso respeito pela independência de cada um, durante a guerra 

já não é assim.63 E nesse esforço de se adaptar os conflitos aos regimes jurídicos 

sucessivamente estabelecidos, a neutralidade manteve-se em constante evolução, 

como teremos ocasião de voltar a demonstrar.  

Apesar de toda a doutrina vertida para os manuais de Direito Internacional, em que se 

apelava sistematicamente para o respeito pelos direitos e pelos deveres dos neutros, a 

neutralidade chocou sempre com a chamada real politik. Quer isto dizer que a posição 

de neutralidade nem sempre foi respeitada pelos beligerantes, pelas mais diversas 

razões, ou porque os neutros não respeitavam esse estatuto ou porque do ponto de 
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vista estratégico um determinado neutro representava uma posição importante para um 

determinado beligerante. Não significa isto que, na verdade, os estados neutrais 

tivessem que lutar ao lado de um beligerante, mas tinham que conceder facilidades a 

um dos lados, permitindo a passagem de tropas pelo seu território e abastecer quem 

apoiassem, adulterando a regra lógica da imparcialidade64. 

Esta será uma das razões pelas quais, durante o processo evolutivo da afirmação da 

neutralidade, os principais autores do Direito Internacional, sobretudo os germânicos de 

finais do séc. XVIII e do primeiro quartel do séc. XIX, se preocuparam em subdividir ou 

categorizar a neutralidade indo ao encontro das realidades políticas, históricas e 

geográficas da Europa do seu tempo, não deixando de tentar enquadrar determinados 

comportamentos em determinadas realidades tais como a da Confederação germânica, 

a do império austríaco, a do reino dos Países Baixos ou a dos países escandinavos. 

Embora haja uma clara separação entre o Direito Internacional e a Política não se pode 

ignorar, tal como refere Nipold65, que as normas da grande política jogaram um papel 

importante no princípio da soberania, do equilíbrio, da legitimidade, das nacionalidades, 

mas também exerceram a sua influência no desenvolvimento do Direito Internacional e 

duma maneira decisiva. Partindo do pressuposto jurídico que a defesa dos direitos dos 

países neutros era compaginável com o comportamento dos estados enquanto actores 

do sistema internacional, a caracterização jurídica da neutralidade apareceu como a 

solução ideal para catalogar ou codificar o comportamento de estados que, face a um 

conflito, não desejavam apoiar qualquer uma das partes e como parte integrante de um 

manual de boas práticas jurídicas internacionais, pronto a ser respeitado pelos 

beligerantes como se tratasse de uma regra hermética de conduta. 

Juristas que foram simultaneamente homens de estado (Martens no Hanôver, Silvestre 

Pinheiro Ferreira na corte portuguesa no Rio, Kluber em Baden, Heffter na Prússia) ou 

simples publicistas do Direito Internacional, como o português Moreira de Almeida, no 

final do séc. XIX são consonantes no que se refere à importância da questão da 

neutralidade, no período que imediatamente antecede a revolução francesa e que se 

prolongou até à segunda Conferência da paz, de Haia, de 190766.  
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Defenderam que o direito à neutralidade decorria da natureza política do Estado e da 

sua soberania e que podia ser determinada antes, ou mesmo durante um conflito, sem 

haver qualquer justificação para a existência de um critério moral na definição política 

da guerra e da neutralidade tal como fora defendido nos séculos anteriores67. Afirmam 

também que era um Direito que derivava da liberdade, da soberania e da independência 

de cada estado, segundo o Direito primitivo, mesmo que essa nação fosse inferior a 

qualquer outra 68 , e por isso tinha o direito de exigir aos estados beligerantes que a 

respeitassem como tal, recorrendo à força se necessário fosse para defender os seus 

direitos, com as devidas excepções69. 

Defenderam ainda que o estatuto da Neutralidade era um princípio inalienável dos 

estados mas que, independentemente desse princípio, os obrigava a um conjunto de 

direitos e deveres inseparáveis da vontade que presidia à reclamação desse estatuto 

aplicado às potências70. Durante todo o séc. XIX, e com excepção da Suíça, da Bélgica 

e do Luxemburgo que foram neutralizados por acordo de vários estados, e passaram a 

ostentar o estatuto de neutrais permanentes, todos afinam pelo mesmo diapasão, com 

diferenças mínimas: A neutralidade é perfeita se um estado se abstém por completo de 

praticar actos de hostilidade, conservando-se na maior imparcialidade em relação aos 

beligerantes71.  

Exige ainda uma total imparcialidade, não concedendo a uma o que não concedeu a 

outra, ou concedendo a uma o que concedeu a outra e mantendo com as duas a mesma 

postura que já mantinha em tempo de paz72; será imperfeita se não respeitar os seus 

deveres como neutro; será Neutralidade convencional se for imposta a um estado, quer 

por potências beligerantes, quer por potências neutrais, quer por acordos entre as duas, 

sempre por acto ou convenção73; A neutralidade será armada se utilizar o direito que 

assiste a um estado neutro de se armar para defender a sua neutralidade pelas armas, 

em caso de agressão74. 

Há, contudo, vozes dissonantes relativamente à forma como se deverá encarar a 

catalogação da Neutralidade e a mesma possa ser interpretada à luz do Direito 

Internacional. August Heffter na sua obra Le Droit International Public de L’Europe, 
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originalmente publicada em 1857, e reeditada em 1866, sob sua orientação, é 

particularmente crítico com algumas das cedências dos seus colegas alemães já 

citados, nomeadamente no que se refere às facilidades concedidas aos beligerantes75. 

Heffter começa por afirmar, em primeiro lugar, que nem todos os estados podem 

reclamar o estatuto de neutrais, tendo em conta os compromissos políticos 

anteriormente assumidos em tratados, em uniões dinásticas ou em pactos de família. 

Explica, em seguida as razões pelas quais se tornou objectivamente clara a 

necessidade de se aplicar e defender o conceito da Neutralidade. Sublinha a ausência 

de um código geral ou de tribunais que avaliem o estatuto, os direitos e os deveres de 

cada estado e vai mais longe, reiterando que na prática política a solução depende, 

sobretudo, do direito do mais forte, resultado da ausência de um qualquer direito que 

privilegie as nações mais fracas, dando razão, afinal, a todos aqueles que no passado 

tinham tentado sugerir modelos de arbitragem internacional.  

O autor é particularmente crítico com a falta de vontade política dos estados mais fortes 

em encontrar um enquadramento legal para as consequências e as implicações da 

guerra em estados terceiros, bem como o direito que esses mesmos estados têm em 

manter as suas relações políticas e comerciais com os estados beligerantes. Dizia ainda 

Heffter que em nenhum outro ramo do Direito, como no Direito Internacional, se notava 

uma incoerência tão significativa entre a prática real, os tratados e a doutrina plasmada. 

Como era notório que também não existia uma vontade comum nos estados em corrigir 

a situação, dever-se-ia encontrar um denominador comum nas relações entre eles e um 

conjunto de regras de reciprocidade, geralmente admitidas na convivência e prática 

entre as nações e que pudessem solucionar a questão controversa da 

neutralidade.76Mas ao mesmo tempo que defende sempre a validade da opção pela 

neutralidade, não deixa contudo de se mostrar crítico com os desvios ou cedências que 

fazem os seus colegas relativamente ao conceito da neutralidade perfeita ou estrita.  

Na obra que referimos deixa claro que não concorda com a maioria dos autores alemães 

que se pronunciaram, tal como Vattel no séc. XVIII, a favor de uma inocente livre 

passagem de tropas de um beligerante por um território neutro. E é curiosa a forma 

como quis deixar bem expressa a sua discordância, explicando que se por acaso na sua 

1ª edição algumas dúvidas pudessem subsistir sobre a sua posição, agora tornava 

indubitável que era contra qualquer adulteração do princípio da neutralidade perfeita e 
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que esta só fazia sentido se houvesse uma imparcialidade total dos estados 

relativamente à abstenção de práticas que pudessem levantar dúvidas nos beligerantes 

ou na comunidade internacional. 

Para sustentar a sua tese cita outros autores do Direito, como Hautefeuille, Oke Manning 

e Arendt77. Igualmente Charles Vergé, nas notas complementares à obra de Martens, 

em 1864, vai ao encontro da tese de Heffter o que demonstra que a linha evolutiva do 

conceito da neutralidade, neste momento concreto da história, vai no sentido de se 

aceitar como prática “recomendável”, entre neutros e beligerantes, a da neutralidade 

estrita. No início do séc. XX, Oppenheim, numa linha discursiva muito mais próxima de 

Heffter, defende uma interpretação também ela objectiva, tendo em conta a natural 

evolução da questão da guerra e da radicalização da política internacional, afirmando 

que a Neutralidade será perpétua se se referir à posição dos estados que foram 

neutralizados por tratados especiais, tal como acontecia com a Suíça, a Bélgica e o 

Luxemburgo, como já foi referido. Para além dos deveres e direitos que decorrem dessa 

neutralização, quer em tempo de paz quer em tempo de guerra, os direitos e deveres 

desses três estados são os mesmos dos outros estados neutrais. 78 

A Neutralidade seria voluntária quando um estado não se sentia obrigado por nenhum 

tratado a declarar a sua neutralidade antecipadamente e seria convencional quando um 

estado fosse obrigado a declarar a sua neutralidade por um tratado. Finalmente, afirma 

que a partir da segunda metade do séc. XIX não faz mais sentido fazer distinções: um 

estado é neutral consoante presta, ou não, assistência a um beligerante.79 Quer para 

Oppenheim, mas igualmente para John Whitton80, a neutralidade na teoria, bem como 

na prática é sobretudo uma obra do séc. XIX e encontrou o seu grande impulso nos 

EUA. 

Para o autor inglês existem quatro razões que explicam o desenvolvimento da 

neutralidade no séc. XIX81: 1. A atitude dos EUA entre 1783 e 1818; 2. A influência da 

neutralidade permanente da Suíça e da Bélgica 3. A declaração de Paris de 1856 no 

que diz respeito à guerra marítima e que incorporou no Direito Internacional a regra free 

ship, free goods que significava que barcos neutrais poderiam transportar bens para 

beligerantes e que bens neutrais num navio inimigo não seriam apropriados, 

legitimando-se igualmente a prática dos bloqueios navais em tempo de guerra; 4. O 

                                            
77 Ibidem 
78 Heffter, August Whillelm, Le Droit International Public de l’Europe, 2éme Ed., A. Cotillon & Cie, Paris, 
1866 
79 Oppenheim International Law, … vol. II ob. cit., pg. 495 
80 Whitton, John B., ”La Neutralité ….ob. cit. Pg. 485 
81 Oppenheim, International Law, … vol. II, ob. cit pg. 495 
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desenvolvimento geral dos recursos marítimos e militares de todas as potências, que 

empurraram os beligerantes bem como os neutros a respeitar as leis da neutralidade; 

os neutros para não se envolverem nos conflitos, e os beligerantes com medo de ver os 

neutros virarem-se contra si. 

A evolução da política e a redefinição dos objectivos dos estados, nomeadamente o 

alargamento de fronteiras, que se fará sentir no final do séc. XVIII, e até ao final do séc. 

XIX, acompanhado pela evolução dos armamentos, levou a uma alteração profunda 

relativamente ao entendimento sobre o papel da guerra no sistema internacional. Os 

princípios de soberania, independência e autonomia dos estados, raison d’etat, 

promoveram a legitimidade da guerra a um patamar diferente e a um direito inalienável 

de cada estado e, nesse sentido, todos aqueles que a ela recorreram procuraram 

sempre legitimá-la ou justifica-la, ao longo dos anos. 

Assim, posta de parte a possibilidade de evitar encarar a guerra como um factor 

determinante do processo político internacional, os estados de segunda ordem – na 

expressão do político português João de Andrade Corvo82 - procuraram através do 

Direito Internacional o reconhecimento dos direitos dos estados neutros. O Congresso 

de Paris de 1856 contribuiu para alimentar a esperança daqueles que confiavam no 

Direito das Gentes como instrumento de reforço a paz entre os estados, quando a Grã-

Bretanha se comprometeu, como nunca antes tinha feito, a respeitar os direitos 

comerciais dos países signatários que, no futuro, se viessem a declarar neutros face a 

presumíveis conflitos. 

A cláusula Free Ship, Free Goods, defendida há muito na Europa, sobretudo nos 

estados escandinavos e nos estados da Europa do Norte, e aprovada pelos estados 

participantes na cimeira francesa é uma evolução muito importante no que à 

neutralidade diz respeito, não só entre os estados europeus mas também entre estes e 

a República dos Estados Unidos da América. É a partir da reunião de Paris que se nota 

uma evolução mais concreta no desenho jurídico dos direitos e dos deveres dos neutros 

e dos beligerantes, caminhando-se cada vez mais para uma lógica onde aparecerão 

apenas a neutralidade perpétua – casos da Suíça, da Bélgica e do Luxemburgo – e a 

neutralidade ocasional e que diz respeito a todos os outros exemplos que decorrem das 

posições assumidas pelos diferentes Chefes de Estado, face a um determinado conflito, 

                                            
82 Corvo, João Andrade, Perigos, Tipographya Universal, Lisboa, 1870, pg. 156 
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vincando-se cada vez mais a neutralidade estrita como exemplo claro do que se 

pretendia. 83 

Contudo, a evolução dos armamentos e das técnicas de combate, a política das 

unificações a que se assistirá entre 1861 e 1871 na Itália e na Alemanha e que 

provocarão ondas de choque num conjunto de estados com enorme preponderância no 

sistema internacional – às quais estão associadas determinadas teses políticas radicais 

e geopolíticas como as de Mazzini em Itália e as de Ratzel na Prússia84 – voltam a lançar 

um labéu de descrédito sobre a importância objectiva da posição de neutralidade e 

sobre os direitos e deveres que lhes estão associados. 

Quer a reunião internacional de Genebra, de 22 de Agosto de 186485, relativa à defesa 

dos direitos e protecção dos soldados feridos em combate, da protecção das 

ambulâncias e dos hospitais de campanha, sobretudo influenciada pela criação da Cruz 

Vermelha, em 186386, quer a reunião internacional de São Petersburgo, de 11 de 

Dezembro de 1868, onde são levantadas questões relativas à utilização de 

determinadas munições francamente destrutivas87 ou a reunião internacional de 

Bruxelas, de 1874, sobre as leis e costumes da guerra88, uma espécie de embrião para 

as conferências da paz de Haia, de 1899 e 1907, demonstram que os estados, através 

da convocação de fora internacionais, lançam mão de um último recurso para atenuar 

os efeitos da guerra enquanto direito soberano dos estados e como forma de resolução 

de conflitos, abandonando a hipótese de recorrer à Diplomacia e às teses da 

Neutralidade. 

Antes do Pacto de Briand-Kellog, de 1928, também conhecido como Acordo Geral de 

Renúncia à Guerra, a guerra cumpria no Direito Internacional duas funções 

contraditórias: defender os direitos dos estados que reclamavam contra qualquer 

atentado à sua soberania e, segundo o seu critério, perseguindo uma causa justa, e 

servir de instrumento de conquista aos estados mais fortes para poderem enfraquecer 

territorialmente estados terceiros.89 Se nos recordarmos dos argumentos dos principais 

autores da escola geopolítica alemã, nomeadamente Friedrich Ratzel e Rudolf Kjellen, 

                                            
83 Schnakenbourg, Eric, “From “hostile infection” to “free ship, free goods” : Changes in French neutral trade 
legislation (1689–1778)” em Collegium – Helsinki Collegium for Advanced Studies, Vol. X, Edited by Koen 
Stapelbroek, Helsinki, 2011, Pg. 108 
84 Parker, Geoffrey, “Ratzel,the french School and the birth of Alternative Geopolitics”, em Political 
Geography, nº 19, 2000, Pg. 963 
85 http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/135?OpenDocument 
86 Obra do suíço Henri Dunant fortemente impressionado com a crueza dos combates em Solferino, em 
1859, entre a Áustria e o Piemonte. http://www.icrc.org/fre/who-we-are/history/founding/index.jsp 
87 http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/130?OpenDocument 
88 http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/135?OpenDocument 
89 Oppenheim, L., International Law, … Vol. II ob. cit, Pg. 144 
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percebemos quão subjectiva pode ser a questão da inviolabilidade das fronteiras, da 

soberania dos estados, da legitimidade da expansão e da independência nacional.90 

Com a expansão e a utilização das teorias geopolíticas do espaço e do poder, e da 

possibilidade de estas serem aplicadas em nome de um direito legítimo do estado e em 

defesa do conceito de absorção de espaços territoriais, através da flexibilidade das 

fronteiras91.  

Seria já nas últimas duas décadas do Séc. XIX que, tendo em conta a já referida 

evolução da guerra, da tecnologia dos armamentos, da radicalização do discurso 

relativo ao princípio das nacionalidades e da bipolarização da política europeia, 

(materializada na constituição de blocos ou alianças) uma parte significativa da 

comunidade internacional sentiu a necessidade de adaptar regras básicas do Direito 

Internacional e do Direito Humanitário e fazê-las aprovar através de um conjunto de 

convenções internacionais que, ratificadas por todos os estados, poderiam constituir um 

princípio regulador e norteador de consensos nas relações entre estados beligerantes 

e estados não-beligerantes.92   

As conferências de Haia, de 1899 e 1907, apoiadas por um movimento de índole 

pacifista, assentes em estruturas políticas não partidárias, em movimentos gerados a 

partir da opinião pública e da opinião publicada, vieram defender a resolução pacífica 

dos conflitos internacionais, sustentada na criação de tribunais arbitrais.93 Convém 

estabelecer aqui um parêntesis e deitar um olhar, ainda que de forma resumida para 

alguns destes projectos de arbitragem. Como se referiu já, não eram uma ideia 

inovadora. 600 Anos antes, Pierre Dubois (1250-1320) legista do rei Filipe IV de França, 

nas suas disputas contra o Papa Bonifácio VIII e os templários, já tinha publicado um 

escrito, denominado De recuperatione Terrae Sanctae a defender a existência de um 

tribunal internacional de arbitragem, tal e qual como foi defendido em Haia, prevendo 

inclusivamente a existência de sanções.94  

Foi um avanço? Não. O egoísmo dos povos é constante e em política esse egoísmo 

traduz-se na chamada real politik, defendida ao longo dos últimos séculos, por vários 

                                            
90 Almeida, Políbio de, Do Poder do Pequeno Estado, Ed. ISCSP, Lisboa, 1990, pg. 
91 Defendia Ratzel, na segunda metade do séc. XIX, que um estado como a Alemanha pela sua história, 
pela sua cultura, pelo seu dinamismo económico e industrial, pelo seu trabalho e pela “exiguidade” das suas 
fronteiras tinha direito a expandir-se para outros territórios, que não mereciam estar na posse de outros 
povos que não demonstravam nem a mesma apetência nem a mesma “competência” para serem estados 
motores da civilização. 
92 Ibidem 
93Oppenheim, L., International Law, ob. Cit, Pg. 146  
94 Idem. Ver tambémhttp://www.universalis.fr/encyclopedie/nation-nation-et-ideologie/#i_19642 e Nipold, 
ob. Cit, pg. 85 
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estadistas, desde Richelieu a Lenine, passando por Napoleão, Bismarck ou Guilherme 

II. Mas não nos fiquemos por Pierre Dubois, no séc. XIV, porque nos séculos seguintes 

foram surgindo outros projectos, ou teorias, que defendiam a existência de organizações 

internacionais, como factor de recurso ou de arbitragem entre estados.95  

O período que imediatamente antecede a 1ª Convenção de Haia, é um período marcado 

pela perda de poderio por parte da Grã-Bretanha, caracterizado pela radicalização do 

discurso político da Alemanha e pelo intensificar da construção naval de guerra, pela 

política de congressos em busca de consensos e regras humanitárias e pelo 

estabelecimento de alianças entre estados.96 É ainda marcado pela definição da 

legitimidade do direito à guerra, pelo carácter limitado das guerras que não implicava 

pôr em causa o desenvolvimento económico nem um móbil ideológico, pela acentuação 

do liberalismo económico, - que permitia aos estados neutros ver reconhecidas as 

condições do comércio externo, a liberdade de acção dos seus empresários e a 

possibilidade de os neutros poderem negociar sempre com os beligerantes – e também 

pelo facto de países como os EUA e a Grã-Bretanha adoptarem, na maioria das vezes, 

uma posição neutral, emprestando o seu peso político e económico, regional ou 

mundial, a uma determinada causa.  

Diferentes dos congressos pacifistas de Genebra ou Bruxelas, e que visavam situações 

concretas, as conferências convocadas para Haia não foram reuniões privadas que 

tinham como tarefa fazer propaganda em favor da paz. Eram reuniões oficiais com 

representantes de quase todo o mundo com o objectivo, talvez utópico, de assegurar a 

paz universal. Apesar de tudo convém registar a resistência que alguns estados, 

nomeadamente a Alemanha, emprestaram ao evento, eliminando a possibilidade de se 

adoptarem um sem-número de medidas, como mais à frente se irá referir.97 Estas 

conferências marcam também o início das tentativas de limitar o direito à guerra, fosse 

como um instrumento do Direito propriamente dito (que não o era, de facto) fosse como 

uma forma institucional para alterar os direitos ditos legais.98 A tentativa de implementar 

resoluções que fossem adoptadas por unanimidade serviria para atenuar a inexistência 

de uma organização que levasse grandes e pequenas potências a aceitar um mesmo 

                                            
95 Nipold, O, ”Le Développement Historique ob. cit Pgs. 105-106 
96 Renouvin, Pierre, Historia de las Relaciones Internacionales- Siglos XIX y XX. Ed. AKAL, Madrid, 1982, 
pgs. 471-473 
97 Debidour, A, Histoire Diplomatique de l’Europe: depuis le congrès de Berlin jusqu’à nos jours, II Vols. Ed. 
Librairie Félix Alcan, Paris, 5éme Edition, 1929,  
98 Oppenheim, L., International Law, …ob. Cit, vol. II, 146 
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código de conduta, que defendesse os interesses daqueles que não quisessem intervir 

nos conflitos – os neutros – ou deles não quisessem sofrer as consequências directas.99  

A 1ª conferência de Haia de 1899 constituiu a primeira grande tentativa para a 

codificação do Direito internacional, devidamente inspirada pelas preocupações de São 

Petersburgo100 e pela reunião internacional de Bruxelas, de 1874, embora não se tenha 

atingido nem o objectivo do desarmamento nem o de evitar a guerra como forma de 

resolução de conflitos. Contudo, representou já um avanço relativamente a reuniões 

anteriores, nomeadamente na questão do respeito pelos bens e comércio dos neutros, 

que a maior potência marítima do mundo, a Grã-Bretanha, sempre se tinha recusado a 

respeitar mas que, a partir da declaração de Paris, em 1856, aceitou “discutir a questão 

à mesa das negociações”.101  

A Grã-Bretanha por princípio nunca quis negociar qualquer convenção sobre os direitos 

dos neutros. Só após a guerra da Crimeia sentiu essa necessidade. Aí foram definidos 

quatro pontos, entre os quais: direitos do comércio marítimo dos neutros, neutralidade 

armada e reforma do Direito marítimo em tempo de guerra, permitindo ainda a existência 

do bloqueio naval e a não-caracterização do que se entende por contrabando de 

guerra.102 Mais tarde, em situação de fraqueza política, quando se fazia sentir já “[...]o 

peso do mundo nas costas do titã [...]” na expressão feliz do antigo ministro das Colónias 

Joseph Chamberlain, a Grã-Bretanha optou estrategicamente por fazer algumas 

cedências e o resultado está, também, plasmado na ordem de trabalhos de Haia, em 

1899.103 Contudo, da ambiciosa agenda que se pretendia discutir em Haia, sobretudo a 

questão da limitação dos armamentos, a arbitragem internacional como resolução 

pacífica dos conflitos ou a adopção da Declaração de Bruxelas de 1874, não ratificada, 

relativa aos direitos dos neutros e à guerra em terra, (artigos 53, 54 e 55) a Conferência 

apenas se limitou a emitir intenções e propósitos, deixando para uma segunda 

Conferência a possibilidade de tornar efectivas as resoluções apontadas mas não 

sancionadas.104  

Dois anos mais tarde, a realização da conferência foi finalmente acertada e viria a ser 

convocada, de novo, para Haia, em Julho de 1907, e na qual foram produzidas 14 

                                            
99 Nipold, O, Le Développement…, ob. Cit, pg. 43 
100 Oppenheim, L., International Law, …ob. Cit, vol. II, 273 – o tamanho e peso dos projecteis 
101 Oppenheim, L., Idem, vol. II, Pg.180 
102 Wehberg, Hans, ”La Contribution des Conférences de la Paix de La Haye au Progrès du Droit 
International” em Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours III, Tome 37, 1931, Pgs.530-667  
103 Milner papers 28 e Shannon, Richard, the Crisis of Imperialism 1865-1915, Paladin Books Eds. London, 
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convenções.105  Mais uma vez pretendeu-se regular pacificamente os conflitos 

internacionais, os direitos dos prisioneiros e dos feridos, tal como tinha ficado apontado 

desde a Conferência de Genève, de 1864, e a infrutífera Conferência de 1899, a que se 

juntava a tentativa de estabelecer um conjunto de regras sobre os direitos e deveres 

dos estados neutrais, dos estados beligerantes, do direito ao comércio dos estados 

neutrais, e dos direitos e dos deveres dos neutros e dos beligerantes, quer em caso de 

guerra naval, quer em caso de guerra em terra, tal como o tinha previsto e desejado o 

Secretário de Estado John Hay.106 

Contudo, o início desta segunda conferência e as suas resoluções ficariam marcados 

por um conjunto de condicionalismos políticos que não só limitaram a sua eficácia, como 

“feriram de morte” os objectivos mais importantes da Conferência e lançaram a Europa 

e o mundo para duas guerras mundiais devastadoras, no espaço de 30 anos.  

A segunda Conferência da Paz emitiu 4 recomendações das quais se deve salientar as 

seguintes:107 

“1°. A Conferência recomenda às potências signatárias a adopção do projecto […] de 

Convenção para o estabelecimento de um Tribunal Internacional de Justiça arbitral, e a 

sua entrada em vigor desde a data de estabelecimento do acordo que prevê a escolha 

dos juízes e a constituição do Tribunal;108 2º A Conferência recomenda que em caso de 

guerra, as autoridades competentes, civis e militares, se empenhem especialmente em 

assegurar e proteger a manutenção das relações pacíficas e nomeadamente das 

relações comerciais e industriais entre as populações dos Estados beligerantes e os 

países neutros”109.  

Sublinhemos contudo o facto que apesar das boas intenções, a 2ª conferência de Haia 

também não traz nada de novo ao sistema internacional. Não só não alcança o princípio 

da arbitragem obrigatória como se limitou a simples recomendações sem qualquer efeito 

prático. Das 14 convenções apresentadas pela conferência destacam-se, pela sua 

importância e actualidade, as relativas aos direitos e deveres dos neutros e beligerantes 

na terra e no mar, contudo a prática política de algumas das grandes potências, 

                                            
105 Ibidem 
106 Sandoz, Yves, “Max Huber and the Red Cross”, em European Journal of International Law, 18 [2007] 
pgs. 171-197 
107 http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_193_212/app1.html#fn3 e Les Conventions et Déclarations de La 
Haye…ob. cit 
108 Idem 
109 A Conferência recomenda que seja elaborado um regulamento relativo às leis e costumes da guerra no 
mar e que este figure no programa da próxima conferência e que em qualquer caso as potências apliquem 
o mais cedo possível os princípios da Convenção relativa às leis e costumes da guerra em terra, e deseja-
se que se tenha em atenção a necessidade de preparar os trabalhos desta terceira Conferência com 
antecedência, para que as suas deliberações tenham a autoridade e a rapidez necessárias 
A Conferência recomenda, finalmente, às potências a reunião duma terceira Conferência da Paz que poderá 
ter lugar, decorrido um espaço de 15 anos. 
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nomeadamente nas guerras que se seguiram no tempo, foi ignorar, pura e 

simplesmente, o estatuto de neutralidade e a vontade de se estabelecerem princípios 

políticos e jurídicos decalcados das duas conferências de paz. O problema de Haia em 

1907 não foram as precauções e as reservas com que se tomaram determinadas 

decisões, mas sim o que não funciona em Política Internacional e que é a lógica das 

obrigações morais em vez das sanções.110 Se realmente houve mérito em construir um 

edifício jurídico em Haia, não é menos verdade que do ponto de vista político não havia 

qualquer vontade em abdicar da guerra como resolução de conflitos, nem as principais 

potências estavam preparadas para fazer grandes cedências nas questões 

essenciais.111  

Tendo manifestado sempre a sua oposição à ratificação dos textos aprovados na 

Conferência da Paz, a Grã-Bretanha organizou em Londres, entre 1908 e 1909, uma 

conferência naval que produziu uma declaração sobre guerra marítima, constituída por 

71 artigos e que pretendeu ser um código de conduta relativamente a determinadas 

actividades navais em tempo de guerra112. Contudo, e apesar de se ter estabelecido um 

princípio de acordo sobre as matérias referidas, a Câmara dos Lordes nunca ratificou 

as resoluções adoptadas pela Conferência Naval, perdendo-se mais uma oportunidade 

para se gerar um consenso sobre matérias consideradas complexas e que envolviam 

sobretudo os países neutrais.113  

Desta forma, todas as tentativas de codificar o direito de contrabando, de bloqueio e de 

captura que apenas foram apontadas em Haia, mas nunca discutidas, foram em vão. 

Igualmente, os problemas causados pela destruição de mercadorias apreendidas em 

navios neutros não obtiveram qualquer consenso em matéria de legislação 

internacional.114 Apesar de se ter aprovado a realização de uma 3ª conferência da Paz, 

eventualmente para 1915, não voltou a haver outra oportunidade para se reunirem os 

países signatários das duas conferências da Paz, até se realizar a Conferência de 

Versailles, no pós 1ª guerra Mundial.  

                                            
110 Nipold, O, Le Développement… ob. cit. Pgs.111-112 
111 Wehberg, Hans, La Contribution des Conférences…ob. cit, Pg.628 
112 Nomeadamente os bloqueios navais, a proibição do contrabando de guerra, o direito de visita, as 
indemnizações sobre material indevidamente apreendido e a destruição de mercadorias apreendidas, 
pertencentes a países neutrais. Afinal, era o recuperar das questões colocadas pela Declaração de Paris 
de 1856 
113 Wehberg, Hans, La Contribution des Conférences, Ob. Cit. Pgs.637-638 e Oppenheim, L., ob. cit. 579 
114 Ibidem 
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2.2. A NEUTRALIDADE E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Tal como afirmaram alguns dos grandes especialistas do Direito internacional de finais 

do séc. XIX e do início do séc. XX, o desenvolvimento das regras de neutralidade foi, 

entre outros factores, marcado pela atitude dos Estados Unidos da América, entre 1793 

e 1818, e constituiu uma etapa importante no desenvolvimento das regras e costumes 

da neutralidade, representando a prática e as opiniões mais avançadas à época e, em 

alguns pontos, tendo-se ido mais longe do que aquilo que o próprio Direito internacional 

defendia.115  

Defendida a outrance pelo primeiro Presidente dos Estados Unidos da América, George 

Washington, a neutralidade foi desde o início “imposta” aos órgãos de decisão, quer em 

intervenções dirigidas ao Congresso quer ao Senado, desde 1793, materializando-se 

em corpo de Lei em Junho de 1794 e, de forma mais completa, em 1818.116 A partir do 

momento em que foi definida como política estruturante para a sobrevivência e para a 

independência dos Estados Unidos da América, a neutralidade passou a ser vista como 

um dogma, nos Estados Unidos, e como uma fonte de inspiração e de enriquecimento 

para a Europa e para o Direito Internacional Público. 

Contudo, a posição dos norte-americanos face aos conflitos internacionais e ao papel 

neles desempenhado pelos beligerantes, não foi sempre linear ao longo dos primeiros 

150 anos da sua história. Poderíamos mesmo, de forma geral, falar em três grandes 

períodos de “militância” e de aceitação do fenómeno “neutralidade”: Um primeiro período 

que vai da Administração Washington e percorre a História até à Administração Monroe; 

um segundo, que vai desde a Administração Monroe até à Administração Wilson e, 

finalmente, um último, bastante controverso e discutido, que vai desde o final da I Guerra 

até ao envolvimento na II Guerra mundial.  

Cada uma destas etapas, ou períodos, esteve associada a uma determinada fase da 

história das relações internacionais e a um período marcante da história dos próprios 

Estados Unidos. Mas há claramente ao longo desses mesmos períodos um mínimo 

denominador comum: a legislação sobre a neutralidade, aplicada ao longo dos anos, 

não é feita intencionalmente na perspectiva de melhorar ou engrandecer o Direito 

Internacional mas de a tornar, numa perspectiva claramente interna, uma política 
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“doméstica” incontornável que evitasse trazer conflitos ou provocasse embaraços à 

política externa do estado.  

Certo é que no último período aqui apontado os Estados Unidos da América entraram 

em profundas discussões sobre o carácter da sua neutralidade e as medidas tomadas 

por Franklin Delano Roosevelt, longe de apaziguarem os ânimos e as divergências 

partidárias, reacenderam a velha questão entre o que é verdadeiramente neutralidade 

e o que é não-beligerância. 

Sobra, de toda esta problemática, uma atitude - face à II Guerra Mundial que se ia 

desenvolvendo na Europa - em prejuízo da Península Ibérica, nomeadamente em 

relação a Portugal, pelas dificuldades que os norte-americanos levantaram às 

importações e exportações do continente americano para o velho continente europeu, 

fosse ele dirigido, ou não, para potências neutrais. Dessa mesma atitude se queixou 

variadíssimas vezes o Presidente do Conselho de Ministros, de Portugal, como se terá 

ocasião de referir mais à frente. Vejamos então, com algum detalhe, como evoluiu a 

neutralidade nas primeiras 14 décadas da história americana.  

1º Período – Da Fundação à Doutrina Monroe (1783-1823) 

Dadas algumas idiossincrasias específicas do modo de viver e de pensar nas 13 

colónias da América do Norte (posteriormente os 13 estados da União) alguns dos seus 

mais influentes habitantes envolveram-se em duras discussões sobre a 

representatividade do texto da Constituição norte-americana de 1787, e trouxeram à 

colação as diferenças substanciais que subsistiam, no início da República Federal, 

sobre a compreensão do que era a soberania política do Estado central e o que 

significava a autonomia dos estados em matérias tão delicadas como a política 

externa.117 

Esta problemática, tornou-se um verdadeiro desafio à nascente democracia americana, 

na medida em que estabeleceu uma fronteira marcante entre Republicanos, liderados 

por Thomas Jefferson, e Federalistas, liderados por Hamilton, contribuiu para o 

amadurecimento e a consolidação das instituições daquela potência que, nos nossos 

dias, é considerada um dos bastiões da democracia no hemisfério ocidental.  

Mais representados na Administração, em toda a década de 90, os Federalistas eram 

acusados pelos seus adversários de insensibilidade face aos destinos da França 

                                            
117 Corwin, Edward S., A Constituição Norte-americana e o seu Significado Actual. Versão portuguesa 1986, 
Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 1986 
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republicana e de praticarem uma política externa e comercial que, de tão condenável, 

só podia ser considerada como um legado da Monarquia e do despotismo.118 Contudo, 

a grande preocupação da administração Washington foi o de não se envolver em 

alianças políticas e se abster de participar em conflitos que envolvessem as nações 

europeias, nomeadamente nas lutas que opunham a França republicana a variadas 

potências, no período que antecede a morte do Rei Luís XVI e que se estende às 

primeiras campanhas napoleónicas119. 

A procura da tal estabilidade interna por parte dos responsáveis dos Estados Unidos da 

América, justificava uma política de neutralidade/imparcialidade face aos conflitos já 

referidos, bem como a da não celebração de qualquer aliança no futuro. No entanto, 

existiam compromissos assumidos durante as guerras da independência, e os Estados 

Unidos da América tinham celebrado com a França em 1778 uma aliança defensiva e 

comercial que não só defendia as intenções norte-americanas de se libertarem da tutela 

britânica como alimentava as ambições francesas a determinadas zonas do continente, 

que disputavam com a Grã-Bretanha120.  

Mas a política de não-compromisso foi sempre defendida, nomeadamente John Jay, 

que a reflecte num conjunto de artigos, posteriormente publicados em 1788, em parceria 

com Hamilton e Madison deixando bem claras as intenções e as preocupações daqueles 

homens, quer em matéria de política interna quer em matéria de política externa.121. 

A ideia foi, desde o princípio, dotar os Estados Unidos da América de uma política 

diferente daquela que era praticada na Europa, e legislar de forma mais “virada para 

dentro”, mais assertiva e objectiva, impedindo que os cidadãos norte-americanos 

comerciassem ostensivamente com países beligerantes beneficiando qualquer uma das 

partes e não comprometessem o novo estado em guerras indesejáveis. 

                                            
118 Hamilton, Alexander, Jay, John, Madison, James; O Federalista, versão portuguesa de 1984, Int. e notas 
de Benjamim Fletcher Wright, Ed. Universidade de Brasília, Brasília, 1984, Pgs. 110-117 
119 Fenwick, Charles G., The Neutrality Laws…ob. Cit pg. 15 
120 Davis, John W., “The Permanent Bases of American Foreign Policy” em Foreign Affairs, Vol. 10, Oct. 

1931, Pgs. 1-13 
121  “A segurança do povo da América contra os perigos de um ataque de uma força estrangeira depende 
não somente de submeter-se a aceitar como justas as causas de guerra entre outras nações mas também 
de colocar-se e manter-se numa situação tal que não dê margem a hostilidades e agravos, pois é preciso 
não esquecer que há causas de guerra forjadas, mesmo aquelas que parecem justas […] O povo da União 
sabe que ao invés de acreditar na vantagem de uma guerra, deve reprimi-la e desencoraja-la. Se nos 
encontrarmos privados de um governo actuante ou repartido em 3 ou 4 repúblicas ou confederações, 
independentes e provavelmente discordantes, uma favorável à Grã-Bretanha, outra à França e uma terceira 
à Espanha, e talvez jogadas umas contra as outras por esses 3 países, faremos uma lamentável figura. E 
em breve a experiência penosamente adquirida demonstraria que um povo ou família tão dividida não 
tardaria em ver os seus membros lutando uns contra os outros” Hamilton, Alexander, Jay, John, Madison, 
James; O Federalista, …ob. cit, Pgs. 110-117 
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Ora, foi exactamente nisto que apostou claramente George Washington, desde 1793 

até ao final do seu mandato, em 1797. Os primeiros problemas começaram quando se 

levantou a questão francesa relativa à prisão e posterior decapitação de Luís XVI. 

Durante a revolta das 13 colónias a ajuda da França foi garantida através do acordo de 

1778 no qual, tal como foi referido, os Estados Unidos da América prometeram que 

sempre defenderiam as possessões francesas no continente americano e os barcos 

franceses seriam sempre acolhidos e protegidos em portos norte-americanos. A França, 

obviamente, esperava dos Estados Unidos da América não só simpatia mas um apoio 

mais concreto quando essa necessidade se colocasse.122 

Quando chegaram os relatórios de Paris sobre as carnificinas que ali aconteceram, 

mesmo aqueles que tinham acusado o governo Washington de alguma passividade face 

à aliança com a França, começaram a dar razão ao governo e a perceber os riscos de 

um apoio formal. Ainda assim, durante todo o Verão de 1793, muitos republicanos de 

Filadélfia e de toda a Pensilvânia continuaram a apoiar Paris, numa posição 

marcadamente ideológica.123 

Entretanto, já em Abril de 1793, George Washington tinha determinado que, 

constatando-se que havia uma guerra que unia uma coligação de estados contra a 

França124 e respeitando-se uma conduta de absoluta imparcialidade face a esses países 

em guerra, encorajava e avisava todos os cidadãos que não deviam apoiar qualquer um 

dos lados e aqueles que vissem os seus bens confiscados e os seus actos punidos 

pelos beligerantes, por estarem ligados a uma das facções, não contariam com a 

protecção dos Estados Unidos da América e ver-se-iam perseguidos pelos tribunais por 

porem em causa a neutralidade do país.125 

Declarações desta natureza continuaram a ser feitas nas administrações que se 

seguiram, especificando-se a sua causa e a sua punição, mesmo quando Jefferson 

assumiu responsabilidades governativas, o que não deixa de ser curioso. Em 3 de 

Dezembro de 1793 George Washington, no discurso que oficializava na sessão 

inaugural do Congresso, revisita a política externa norte-americana e reafirma o dever 

de todos os americanos de respeitarem a neutralidade quando várias potências estão 

                                            
122 Davis, John W., The Permanent Bases…ob. cit 
123 Fenwick, Charles G., The Neutrality Laws…ob. cit. Pgs. 1-16 
124 Áustria, Prússia, Sardenha, Grã-Bretanha e Holanda. 
125 Proclamação de Neutralidade de 22 de Abril, de 1793. Richardson, James D., (Compilation) A 
Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897, Vols. I e II, Ed. Authority of 
Congress, Washington, 1900, pgs.156-157,  
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em guerra, sob pena de os Estados Unidos da América serem prejudicados e esses 

cidadãos serem devidamente punidos. 126  

Mas porque a proclamação de Washington não teria a mesma força que uma decisão 

emanada do Congresso - e segundo o modelo constitucional americano determinadas 

medidas não podem ser tomadas sem o conhecimento do parlamento - a 5 de Junho de 

1794 é publicada a primeira lei de Neutralidade norte-americana.  

O Acto denominou-se An Act in addition to the act for the punishment of certain crimes 

against the United States e manteve-se sem alterações até ao ano de 1818.127 A mais-

valia deste diploma não era só o facto de tentar dissuadir os cidadãos de apoiar outras 

nações estrangeiras, mas porque era mais “comprometido” e objectivo do que qualquer 

outro que tivesse sido elaborado na Europa até então, marcando uma época na história 

das relações entre estados neutrais e beligerantes. 

O texto ia muito para lá daquilo que o Direito Internacional considerava um dever de 

qualquer nação neutral, como aliás se tentou demonstrar na primeira parte deste 

capítulo. Embora houvesse a preocupação de legislar no âmbito interno, e para o código 

penal norte-americano, podemos afirmar que este é o resultado de uma política concreta 

adoptada pelos Estados Unidos da América em relação ao continente europeu. A 

vontade de se separarem da Europa em geral e da Grã-Bretanha em particular permite-

lhes optar por uma política de isolamento, não isenta de críticas internas, e que encontra 

em George Washington um advogado empenhado.  

Entretanto, na perspectiva de voltarem a ocorrer determinados conflitos com as nações 

índias ou de se retroceder na política de não compromisso com alianças internacionais 

aquando da mudança de Administração, George Washington, em 17 de Setembro de 

1796, no seu discurso de despedida fez questão de apelar às instituições legislativas no 

sentido de não perderem de vista as guidelines da política externa norte-americana 

afirmando em determinada altura: 

“A primeira regra de comportamento da América face aos outros países é, relativamente 

ao comércio, ter as menores ligações possíveis. No que diz respeito a outro tipo de 

compromissos já anteriormente assumidos, havemos de os cumprir com toda a boa-fé 

e depois, daqui não passaremos. A Europa tem um conjunto de interesses básicos ou 

primários que não nos dizem nada ou com os quais temos uma relação muito remota. 

                                            
126 Idem, pgs.145-147 
127 Richardson, James D., (Compilation) A Compilation …Vol. I, ob. Cit. pgs.  e ainda Fenwick, Appendix, 
pg. 167 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    63 

Por isso, ela tem-se envolvido num conjunto de controvérsias que não nos dizem 

respeito ou que são estranhas aos nossos interesses. Daí ser completamente 

imprudente ligarmo-nos aos europeus por laços artificiais ou entrar nas suas 

combinações das suas amizades ou inimizades. Se permanecermos um povo unido sob 

um governo eficiente, o período que desejamos não está muito longe e assim 

poderemos desafiar as consequências da irritação externa, quando podermos tomar 

uma atitude tal como aquela que fará com que a neutralidade possa a qualquer 

momento ser escrupulosamente respeitada; Quando as nações beligerantes, mediante 

a impossibilidade de fazer aquisições à nossa custa, não arriscarem, de ânimo leve, 

fazer-nos uma provocação, quando podermos escolher a paz ou a guerra, tal como for 

o nosso interesse, e guiados pela justiça tal como for mais aconselhável.”128 

Até terminar o seu mandato, George Washington empenhou-se em demonstrar que a 

neutralidade era a política que melhor servia os interesses da União porque exigia uma 

inteira abstinência e imparcialidade relativamente à directa participação em conflitos, 

militares ou outros.  

A posição dos Estados Unidos da América relativamente à guerra entre a França e os 

outros países já mencionados foi uma constante fonte de problemas e ansiedade para 

as administrações que se seguiram à de George Washington, nomeadamente durante 

a 1ª década do séc. XIX. Mas, já durante o mandato de Jefferson (1801-1809), as 

guerras napoleónicas e as da independência das colónias espanholas sul americanas 

marcaram também uma época nas leis de neutralidade dos Estados Unidos da América, 

a partir de 1808. A proclamação feita por Jefferson, no Congresso, em 2 de Julho de 

1807, é disso um exemplo bem claro. 129 

O corolário destas situações, que se iniciam praticamente no mandato da Administração 

Jefferson, terá o seu epílogo na Administração Madison quando os Estados Unidos da 

                                            
128 Richardson, James D., (Compilation) A Compilation …Vol. I, ob. Cit. pgs.222-223 
129 Durante as guerras europeias que se mantiveram infelizmente entre as potências europeias, os Estados 
Unidos da América - firmes nos seus propósitos e princípios de paz - esforçaram-se por manter com todas 
as nações, por uma questão de justiça, uma relação de amizade, de hospitalidade e de relações comerciais. 
Não tomando parte nas questões que animam esses poderes uns contra os outros, nem permitir-se a 
formular um desejo, mas para a restauração da paz geral, os Estados Unidos da América observaram com 
boa-fé a neutralidade que assumiram, e acreditam que nenhuma acusação de um afastamento das suas 
funções pode ser justamente aos Estados Unidos da América imputada por qualquer nação [...] A 
Hospitalidade sob certas condições deixa de ser um dever e a continuação de uma determinada situação, 
com abusos não controlados, só leva à multiplicação de injúrias e provocações, levando à ruptura de 
relações diplomáticas entre duas nações. À luz deste espírito o governo dos Estados Unidos não pode 
aceitar o exercício da hospitalidade face à Grã-Bretanha. Tendo em consideração esta situação e direito 
que qualquer nação tem de regular a sua própria política, prover a paz e a segurança dos seus cidadãos e 
consequentemente a recusa em admitir nos seus portos navios estrangeiros armados, os navios britânicos 
presentes em portos ou águas territoriais dos Estados Unidos deverão, sob minha ordem, partir 
imediatamente e sem mais delongas, e fica proibida a sua entrada até novas ordens Proclamation by 
Jefferson, 2 july 1807. Richardson, Compilation…ob. cit, , pg.422-423 
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América se envolvem numa guerra com a Grã-Bretanha e que provocou a destruição 

parcial da cidade de Washington, em 1812. A partir de 1815, quando as guerras de 

independência na América espanhola estavam no auge, o Presidente James Madison 

(1809-1817) tomou medidas similares às do Presidente Jefferson no que toca às 

relações com as potências coloniais. Em 30 de Dezembro de 1815, em carta ao seu 

Secretário de Estado James Monroe, o Presidente relata determinadas violações à 

neutralidade praticadas por cidadãos norte-americanos, na Louisiana, contra interesses 

espanhóis.130 

No ano seguinte, exactamente na mesma altura, e depois de avaliar todas as queixas 

que lhe tinham sido apresentadas pelos ministros português e espanhol, relativamente 

ao envolvimento de cidadãos americanos ou de navios americanos em actos de 

insurreição ou de pilhagem, Madison envia aos congressistas um pedido para que 

fossem criados determinados expedientes legislativos que impedissem que navios 

norte-americanos fossem utilizados, devidamente equipados ou armados, contra 

nações estrangeiras sem autorização do Congresso ou da Presidência.131 A emenda 

tomou o nome de An Act more effectually to preserve the neutral Relations of the United 

States.132  

Nesse sentido, o novo Presidente dos Estados Unidos da América, James Monroe 

(1817-1825) apresentou ao Congresso um conjunto de medidas que passaram a figurar 

no Act de 1818, denominado “An Act in addition to the act for the punishment of certain 

crimes against the United States” and to repeal the acts therein mentioned” e que 

impedia que fossem equipados, com armas, navios comerciais que saíssem de portos 

norte americanos, ou que fossem vendidos, já equipados, navios norte-americanos para 

as colónias sul-americanas, invocando que as leis existentes continuavam a apresentar 

deficiências que urgia colmatar.133  

Com o agravamento da situação europeia, resultante da vaga revolucionária de 1820 e 

que “contaminou” os dois países ibéricos que detinham colónias no continente 

americano, e que justificou uma intervenção do “Sistema de Metternich” em Espanha 

em 1823, o Presidente James Monroe dirigiu-se à nação, reunida no Congresso, a 2 de 

Dezembro de 1823, proferindo um dos discursos mais importantes e mais emblemáticos 

                                            
130 Idem, pgs.33-34 
131 26 Dezembro de 1816. Richardson, James D., A Compilation…vol. I ob. Cit., pgs. 582-583 
132 Ibidem 
133 Fenwick, Charles, The Neutrality Laws …ob. cit  pg. 118 
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da história dos Estados Unidos e cujo conteúdo preencheu a chamada “Doutrina 

Monroe”. 

Nesse discurso Monroe abordou a problemática das guerras entre nações europeias e 

mais uma vez reafirmou que, perante elas, a posição dos Estados Unidos não poderia 

ser outra senão a de neutralidade, tal como vinha a ser defendido desde a Administração 

Washington, no início dos Estados Unidos da América.134  

Dizia Monroe no seu discurso a determinada altura: 

“Em guerras que se sucedem entre as nações da Europa, cujas razões só a eles dizem 

respeito, nunca tomaremos partido nem entraremos, porque não se adequa à política 

dos Estados Unidos da América, só quando puserem em causa os nossos direitos. O 

sistema político dos nossos aliados políticos europeus é diferente daquele que pusemos 

em prática na América”.  

E mais à frente acrescenta a chamada piéce de resistance que consubstanciou a 

célebre doutrina:  

“Relativamente às colónias que ainda existem, pertencentes às nações europeias, nós 

não interferimos nem interferiremos. Mas relativamente aos governos que se declararam 

independentes nós reconhecemo-los à luz dos princípios mais justos e não víamos uma 

intervenção naqueles Países para os reprimir ou controlar de alguma forma os seus 

destinos, senão à luz duma manifestação hostil contra os Estados Unidos. Os últimos 

acontecimentos em Espanha e em Portugal mostram-nos que a Europa ainda não está 

estável. A nossa política em relação à Europa já foi tomada há muito tempo e não 

dependeu desta vaga de guerras, contudo permanece na mesma, a qual é não interferir 

em nenhum dos problemas que as preocupam, reconhecer os governos de facto, cultivar 

relações de amizade, e manter essas relações com transparência e firmeza. Contudo 

consideramos impensável que essas mesmas potências queiram estender os seus 

problemas e as suas ambições ao nosso continente e queiram prejudicar os nossos 

interesses, a nossa paz, segurança e felicidade. É impensável que os nossos irmãos do 

Sul, se fossem deixados sozinhos, pudessem adoptar políticas diferentes das praticadas 

por aquelas potências. Por isso não reagiríamos com indiferença a qualquer intervenção 

externa neste continente.”135 

Curiosamente, ou talvez não, pouco tempo antes desta intervenção de Monroe ao 

Congresso, Jefferson tinha dirigido uma carta a Monroe, em 21 de Outubro de 1823, 

onde referia de modo inequívoco:  

“[...]a nossa 1ª e fundamental máxima deve ser nunca nos envolvermos nas confusões 

da Europa. A 2ª, nunca permitir que a Europa intermedeie situações do lado de cá do 

Atlântico. As Américas, do norte e do Sul, têm um conjunto de interesses distintos dos 

                                            
134 Richardson, James D., ob.cit., Vol. II, pgs.208-218 
135 Richardson, James D. ob. cit, pgs. 207-220 
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da Europa e têm o seu próprio e peculiar interesse, e terá que o ter sempre separado e 

aparte da Europa.”136 

Embora este sentimento de “a América para os americanos” fosse gradualmente, mas 

seguramente, assumindo uma forma concreta, deveu-se também, e parcialmente, à 

sugestão britânica que o pensamento de Monroe fosse subitamente desenvolvido sob 

a forma da tal doutrina e dessa forma seria quase impossível que os países europeus 

se atrevessem a recolonizar a América, depois dos britânicos assumirem um apoio tão 

grande às teses americanas.137  

2º Período – De Monroe à 1ª Guerra Mundial 

Em 1871, já depois da Guerra Civil, foi publicado um novo texto com particular 

relevância para a matéria da neutralidade. Esse texto viria a constituir parte significativa 

do tratado anglo-americano de 1871 e prendeu-se com a necessidade de impedir 

incidentes semelhantes aos que aconteceram durante a Guerra civil norte-americana, 

nomeadamente com o episódio “Alabama”. 

Em poucas linhas se pode resumir o sucedido. Em 1862, durante a Guerra Civil norte-

americana, a atitude do governo da Grã-Bretanha mereceu uma especial atenção e 

reparo por parte do governo dos Estados Unidos da América, pelo facto de que um 

barco encomendado pelos confederados, com intenção de participar no conflito, foi 

construído em estaleiros britânicos. Este barco, mais tarde baptizado com o nome de 

“Alabama”, deixou o porto de Liverpool em Julho de 1862 desarmado, mas veio a 

encontrar-se nos Açores com outros 3 navios provenientes de Inglaterra, que o 

equiparam com armas e munições, para que pudesse começar a saquear os navios 

mercantes dos Estados da União. No final da Guerra Civil, os Estados Unidos da 

América reclamaram uma indemnização ao governo da Grã-Bretanha pelas perdas 

sofridas provocadas pelo Alabama e por outros navios do género, também eles 

construídos em Inglaterra.  

As negociações demoraram vários anos e, finalmente, as partes entenderam-se, em 8 

de Maio, 1871, traduzindo-se esse entendimento no Tratado de Washington, com a 

preocupação que esse acordo prévio fosse previamente mediado por arbitragem 

internacional. Concordando-se nisto, as referidas regras seriam impostas aos árbitros. 

                                            
136 Ibidem 
137 Kohler, Charles (Compilation) Monroe Doctrine, a Complete History. Entered according to Act of 
Congress, Ed. Librarian of Congress, Washington, 1903. Pgs. 5-6 
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A Grã-Bretanha expressamente declarou que, apesar da sua concordância, mantinha 

que essas regras não eram reconhecidas como normas do Direito Internacional na altura 

em que se produziu o incidente com o “Alabama” e que o tratado continha isso e outras 

normas, tais como as partes concordarem que essas regras se manteriam no futuro 

entre ambos, as levariam ao conhecimento de outras nações marítimas e convidá-las-

iam a aderir ao mesmo princípio.138  

Embora a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América tenham concordado com o 

espírito das 3 regras, não concordaram totalmente com a sua interpretação, 

nomeadamente que as mesmas fossem comunicadas a outros países e passassem a 

ser regras de Direito Internacional. 139 

Apesar de tudo, foram o ponto de partida para um movimento de reconhecimento 

universal no qual estava subjacente que o dever de um neutral era impedir que os seus 

súbditos pudessem construir ou equipar navios para os beligerantes em tempo de 

guerra, e prever que qualquer navio pudesse abandonar as suas águas territoriais por 

ordem ou contrato de um dos beligerantes e adaptado ao uso da guerra. É ainda 

importante sublinhar que estas regras viriam a influenciar as convenções de Haia, quer 

em 1899 quer em 1907, tal como se pôde adiantar na primeira parte deste capítulo, 

sobretudo por influência dos Estados Unidos da América.140 

Durante a Presidência Roosevelt (1901-1909) os Estados Unidos da América foram 

confrontados com diferentes situações de possíveis confrontos e de confrontos 

concretizados, nomeadamente a guerra russo-japonesa, de 1904-05, que terminou com 

a mediação dos Estados Unidos da América, e que derivam da importância crescente 

que o Pacífico foi ganhando no contexto das estratégias regionais e às quais não serão 

estranhas as incursões da geopolítica norte-americana, protagonizadas por Alfred 

Mahan, defensor da projecção do poder mundial dos Estados Unidos, assente numa 

posição geográfica privilegiada e numa capacidade de gerar riqueza e poder 

absolutamente incontornáveis. Aliás, quer Roosevelt, seu confesso admirador, quer 

Wilson viriam a destacar o plano fundamental da marinha norte-americana como factor 

assegurador da neutralidade e, em último caso, como “polícia internacional”.141  

                                            
138 The Laws of Neutrality…ob. cit Pgs. 196-198 
139 Ibidem 
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141 Mahan, Alfred, T. The Interest of America in Sea Power, Present and Future. Ed. Little, Brown and Co, 
Boston, 1917, Pgs. 3-25 e ainda The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. 12th Edition. Ed. 
Little, Brown and Co, Boston, 1918, Pgs.82-88. 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    68 

Tal como tivemos oportunidade de referir no subcapítulo anterior, Roosevelt assumiu a 

defesa do hemisfério ocidental protagonizando intervenções políticas no domínio da 

política externa reveladoras de uma política de Monroe reforçada, assente no 

intervencionismo - e que por isso ganharam a denominação de política do Big Stick - e 

que condicionou as intervenções europeias no continente americano, nomeadamente 

da Grã-Bretanha e da Alemanha no Panamá e na Venezuela. Mas a sua actuação, 

enquanto Presidente dos Estados Unidos da América, não foi isenta de momentos 

contraditórios no que à neutralidade se refere.  

Mas foi o seu discurso de 6 de Dezembro de 1904 que melhor ilustrou a opção pela 

chamada linha do “Monroísmo Reforçado”. Dirigindo-se às duas câmaras, num discurso 

que teve tanto de longo como de importante, Roosevelt teve oportunidade de 

demonstrar a sua firmeza em demarcar um determinado território fora do continente 

americano como área política e económica de intervenção: o Pacífico. Ao fazê-lo, 

justificou o apelo a um reforço das forças armadas norte-americanas, nomeadamente 

da Marinha de guerra, como uma das formas de defender a neutralidade e o poder 

expansionista dos Estados Unidos. 142 

Ao dirigir-se ao Congresso na sua 58ª reunião pode ler-se no seu discurso em 

determinado momento:  

“Quando uma nação ofende outra, ou outras, não existe um tribunal que possa julgar o 

agressor ou que este seja confrontado com as consequências da sua agressão. Até 

agora os métodos que supostamente resolveriam estes casos têm sido concebidos pelos 

países que ditam as regras no sistema internacional. A fraqueza do mundo leva os 

Estados Unidos da América a aproximarem-se da Doutrina de Monroe e a exercer um 

papel de polícia internacional. Apesar dos nossos interesses serem os dos nossos 

irmãos do Sul, só interferiremos em último caso”.143 

Contudo, não se esgota nestes discursos a intervenção de Roosevelt na procura de uma 

solução que garantisse a neutralidade como factor dissuasor de afirmação de poder, por 

parte das nações europeias que continuavam, de certa forma, a procurar expandir os 

seus interesses para fora da sua área natural de actuação. Portugal, como sabemos, foi 

um desses países que no final do séc. XIX se viu a braços com uma situação do 

género.144 
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Não foi portanto de estranhar que, tal como já foi referido atrás, Roosevelt 

desencadeasse uma campanha para que se viesse a realizar uma nova conferência de 

Paz, em Haia, em moldes semelhantes aos que tinham sido seguidos em 1899, só que, 

desta vez, com a presença ou o convite a todos os países da América, para que 

participassem na reunião. Os Estados Unidos da América, pioneiros na legislação sobre 

neutralidade, queriam alargar ao Direito Internacional um conjunto de conceitos que, até 

ao momento, a maioria dos países europeus não tinha ainda reconhecido e que 

absorveu um conjunto de regras que estiveram na base do acordo de Washington, de 

1871, nomeadamente os deveres e os direitos dos países neutros em caso de guerra 

naval. 

Ao assumir a Presidência da República, em Março de 1913, Woodrow Wilson recebeu 

uma das heranças mais pesadas da curta história dos Estados Unidos da América. No 

que toca à neutralidade também não fugiu à regra. Se não contarmos com os 4 anos da 

Administração Taft, podemos dizer que Wilson recebeu do Presidente Roosevelt um 

“presente envenenado”. Na véspera da 1ª guerra mundial, Wilson, que viria a revelar-se 

um idealista e um crente na boa vontade dos homens de estado e nas instituições, nunca 

deixou de pontuar as suas primeiras intervenções com alusões directas à doutrina 

Monroe, mostrando muito claramente que a neutralidade era um valor que os Estados 

Unidos da América respeitariam e defenderiam a outrance, embora com uma percepção 

diferente sobre o carácter de neutralidade que continha essa mesma Doutrina. 

Em contraponto às tomadas de posição públicas a favor de uma participação na guerra 

ou de uma intervenção mais consistente da parte dos Estados Unidos da América, 

Wilson escreve uma carta aos americanos poucos dias depois de rebentar o conflito, 

alertando-os para os desvios à neutralidade que poderiam surgir de uma América 

partidarizada e largamente composta por descendentes de nacionais dos países em 

guerra, ou mesmo por nacionais que se queriam naturalizar e alertando-os para as 

consequências dessas “paixões”.145 

Mas tal como o Presidente McKinley, também Wilson era apologista do papel mediador 

dos Estados Unidos, defendendo que a arbitragem era o verdadeiro método para a 

resolução de conflitos e um instrumento fundamental da política externa dos estados.146  
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Numa reunião promovida pela Associated Press, em 1915, Wilson afirmava:  

”Defender a América em 1º lugar não é uma atitude egoísta. Pensar em nós em 1º lugar 

não é uma questão de passividade face à guerra ou falta de simpatia para com os nossos 

amigos europeus. Ser simpático não é apoiar um dos lados, mas estarmos preparados 

para que, quando a guerra terminar, podermos ajudar ambos os lados na 

reconstrução.”147 

E afirmava Wilson mais à frente:  

“A base da neutralidade é a solidariedade para com a Humanidade. Nós somos a nação 

mediadora do mundo. Não quero com isto dizer que nos preocupamos mais com os 

outros e largamos os nossos próprios interesses. Fomos constituídos a partir das nações 

que estão em combate e por isso as compreendemos bem. Mediamos o seu sangue, 

mediamos as suas tradições, os seus sentimentos, os seus gostos, as suas paixões. 

Estamos em condições de as compreender mas o nosso papel é seguir noutra direcção. 

O meu interesse na neutralidade dos Estados Unidos da América não é um interesse 

mesquinho que nos livre de problemas. Estou interessado na neutralidade porque há 

coisas muito mais interessantes para fazer do que ir para a guerra, apesar de, e como 

sabem aqueles que me conhecem, eu não ser pessoa de fugir de uma boa briga.”148 

Apesar de se sentir “debaixo de fogo”, relativamente à opinião pública e publicada, nos 

Estados Unidos da América, Wilson foi recebendo apoios significativos para a sua 

“cruzada de paz” e de não envolvimento do país na guerra, defendendo outras soluções 

alternativas. Um desses apoios significativos foi a League to Enforce Peace, LEP, que 

nos seus princípios norteadores preconizava que os americanos, em 1915, tinham uma 

missão diferente daquela que tinham gizado até então. Segundo os seus criadores era 

necessário contribuir para a paz do mundo e não voltar as costas aos problemas que 

envolviam a maior parte das grandes potências europeias.149 

Ainda assim, sabiam que contariam com dois tipos de críticos: os que apoiavam um 

isolamento total face á Europa, numa forma quase redutora de neutralidade, e aqueles 

que, como Roosevelt, defendiam uma aproximação aos aliados, baseando a posição 

americana numa dissuasão armada. Os responsáveis pela LEP apareceriam numa 

posição intermédia de neutralidade, bastante mais próxima das convicções de Wilson e 

baseando os seus argumentos na contemporaneidade do Sistema Internacional e nas 

ligações fortes entre os Estados Unidos da América e a Europa. 
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Na primeira publicação, em que apresentam as linhas mestras da sua actuação, referem 

em determinada altura:  

“Dizem que não nos devemos preocupar com as questões europeias, que nos devemos 

concentrar em servir bem os nossos cidadãos e seguir o conselho de George 

Washington, de não estabelecer alianças. No entanto vejamos: os Estados Unidos da 

América fazem parte do mundo, e hoje, 1916, a distância já não se mede em milhas mas 

sim pela facilidade de comunicação, e neste último século estamos cada vez mais 

próximos dos países mais distantes. Dependemos das outras nações em termos de 

comércio externo, independentemente de sermos auto-suficientes em matéria de bens 

de consumo. […] Nos últimos meses pudemos observar como uma guerra destas 

também é perigosa para os neutrais.”150 

A constituição da LEP e os seus princípios ajudaram substancialmente Wilson na busca 

por uma solução de consenso, que obrigasse todos os países do mundo num processo 

de resolução dos conflitos baseados na diplomacia e em caso de não-cumprimento na 

implementação de sanções, aliás como estava previsto nos ideais da LEP.151 Mas não 

foi só a LEP que viria a “empurrar” Wilson a tentar encontrar uma determinada solução 

que passasse pela existência de uma organização internacional, que congregasse todos 

os estados num mesmo espírito internacional de cooperação. A União Interparlamentar 

publicou uma compilação de artigos escritos por personalidades que desejavam o triunfo 

de uma solução como aquela que estava subjacente à realização da Conferência de 

Haia II.  

Na introdução à obra Among the World’s Peacemakers, o seu promotor, o industrial 

Andrew Carnegie, multimilionário que se dedicou à causa da paz e do Direito 

Internacional defendia:  

“[…] se as nações exercessem um boicote económico a uma nação considerada 

agressora, esse tipo de sanção seria provavelmente mais eficaz para restabelecer a 

ordem que uma força de polícia internacional, embora não desvalorizasse a existência 

de uma força de polícia internacional paga por variadíssimos países e que poderia 

exercer sanções contra estados violadores da paz.”152  

Em 22 de Janeiro de 1917, Wilson dirigiu-se à nação, através do Congresso e falou da 

constituição de uma associação de nações que assegurasse a paz. Em 3 de Fevereiro, 

anunciou que tinha cortado relações diplomáticas com a Alemanha mas mantinha a 

mais viva esperança que os factos não levassem ao rebentamento da guerra entre 

ambos. Contudo, e perante o agravar dos efeitos devastadores do conflito europeu, 
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apesar de tentar evitar a todo o custo que os Estados Unidos da América interviessem 

no conflito, Wilson acaba por abrir a porta à participação dos norte-americanos.  

Semanas mais tarde, declarou a neutralidade armada e explicou aos congressistas que 

a neutralidade deixava de ser exequível ou desejável quando a paz no mundo estava 

em risco e a liberdade dos povos, a ameaça à paz e a liberdade repousavam, ainda, na 

existência de governos autocráticos, secundados por forças organizadas que eram 

inteiramente controladas pela vontade do governo e não do povo.153 

O seu discurso às duas câmaras de 22 de Fevereiro era revelador da preocupação que 

agora “assaltava” o Presidente dos Estados Unidos da América:  

“Quando me dirigi ao Congresso em 26 de Fevereiro último pensei que era suficiente 

garantir os nossos direitos neutrais com armas, os nossos direitos de usar os mares 

contra interferências ilegais, o nosso direito de manter o povo protegido de qualquer 

violência injusta ou ilegal. Mas essa neutralidade agora tornou-se impossível. Os 

submarinos alemães atacam indiscriminadamente navios comerciais e navios-hospital. 

Com o profundo sentido do alcance deste passo que dou, e da responsabilidade que 

envolve, mas não hesitando em usar os meus poderes constitucionais, eu aconselho o 

Congresso a declarar as relações com a Alemanha nada menos que em estado de 

guerra connosco, o povo dos Estados Unidos da América.”154 

Após a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, Wilson voltaria a defender a 

constituição de uma liga de Nações, num discurso proferido no Congresso e que ficou 

conhecido como os catorze pontos de Wilson, solução proposta para um armistício e 

numa fase pós guerra.155 “O tempo dos Acordos de Paz transparentes chegou, 

claramente, após o qual não haverá entendimentos internacionais privados, de qualquer 

tipo, e a diplomacia deverá proceder sempre com franqueza e à vista de todos.”156  

No último ponto, tentando implementar a solução que há muito procurava para preservar 

a paz internacional e o respeito pelos estados mais fracos, defendia que: “Uma 

associação geral de países deve ser formada no âmbito de acordos específicos, com a 

finalidade de proporcionar garantias mútuas de independência política e integridade 

territorial, quer de grandes quer de pequenos estados.”157 
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E tentando calar os críticos da sua proposta negou sempre que isso descontinuasse a 

política de Washington e de Jefferson, relativamente à neutralidade.158 Não foi contudo 

uma solução aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Apesar dos esforços 

envidados por Wilson para que os Estados Unidos integrassem a futura associação de 

Nações, a tentativa de cooperar com a recuperação da Europa num sistema de 

solidariedade internacional prejudicou a imagem do país perante a opinião pública 

internacional.159 

3º Período – Até à Guerra 

A década de 30 ficará para sempre marcada na história dos Estados Unidos da América 

como aquela que pôs em marcha a maior contestação política ao tradicional 

isolacionismo norte-americano, consubstanciado nas posições de Washington e 

Jefferson, na Doutrina de Monroe e na política de Theodore Roosevelt. A questão da 

neutralidade americana em tempo de guerra, posta em causa por Wilson durante a 

primeira Grande Guerra, deixou de ser uma política consensual ou um denominador 

comum na classe política, para passar a ser um claro pomo de discórdia. 

A este fenómeno não será estranho o desenvolvimento financeiro e industrial que o 

mundo ia experimentando e o facto de o comércio mundial se encontrar em franca 

expansão, que passou a aproximar continentes e tornou a economia interdependente. 

Perante este cenário era quase impossível “remar” contra o curso da história e disso se 

aperceberam os grandes especialistas de política externa norte-americana, em especial 

os diplomatas, e em Washington aqueles que faziam parte da Administração Roosevelt. 

É um facto indesmentível que a não-entrada dos americanos na Sociedade das Nações 

provocou no sistema internacional e no próprio país um impacto fortíssimo. Se fora do 

continente americano era expectável que as outras potências, sobretudo as 

consideradas vencedoras da guerra, não entendessem a razão de ser de tal atitude e 

manifestassem a sua surpresa, as reacções no continente americano vieram 

demonstrar que, mais uma vez, a América estava profundamente dividida na 

interpretação da sua posição tradicional. 

De um lado estavam os isolacionistas, que sempre viram nas posições de Wilson uma 

“traição” aos princípios defendidos por Washington e Jefferson, sobretudo no espírito do 
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não-estabelecimento de alianças e, posteriormente da Doutrina Monroe160, e que não 

perdoavam ao Presidente a entrada do país na Grande Guerra, porque tinha provocado 

a morte de milhares de jovens americanos. Do outro lado aqueles que viam benefícios 

evidentes na constituição da SDN e na participação dos Estados Unidos da América, 

mas que, sobretudo, defendiam que os Estados Unidos da América pertenciam já uma 

sociedade globalizada, na qual as distâncias tinham sido significativamente encurtadas, 

quer pela tecnologia das comunicações quer pela tecnologia dos navios, dos 

submarinos e muito rapidamente dos aviões.  

Para estes últimos a questão já não era “quando é que a América se junta ao concerto 

das nações”, porque a América já lá estava, mas sim saber como é que a América se 

iria comportar nesse mesmo “concerto”. O exemplo dado pela grande depressão, que 

juntou o produtor de trigo norte-americano e o mineiro inglês numa miséria comum 

embora separados por milhares de quilómetros de distância era um dos exemplos mais 

apontados como um evidente esbatimento das fronteiras e das distâncias 

geográficas.161 

Neste pressuposto, esta linha de pensamento não admitia que os americanos se 

remetessem a um silêncio e a um isolamento que não faziam sentido na segunda 

década do séc. XX, e que podia afastar perigosamente a América dos centros de 

decisão política e económica. Aquilo que os críticos do isolamento mais atacavam era 

o facto de os Estados Unidos da América serem agora uma grande potência e uma 

potência colonial, quer pelas posições que foi tomando no Extremo Oriente quer no 

Pacífico, resultando daí uma série de compromissos e desafios que não se 

compadeciam com retrocessos que viriam, num futuro próximo, penalizar a política 

externa norte-americana. 

Depois das tentativas “integracionistas” de Wilson terem fracassado, a expressão que 

mais se ouviu durante todo o período que mediou entre o fim das negociações em Paris 

até ao final da década de 30 foi never again. Sucessivas administrações norte-

americanas tentaram, ainda que indirectamente, trabalhar com a SDN em prol da paz e 

do desarmamento, nomeadamente com o tratado de Washington de 1921 e com o Pacto 

Briand-Kellog, de 1928.  

Mesmo não pertencendo à SDN, o governo norte-americano promoveu o também 

conhecido pacto anti-guerra, pelo qual se renunciava à guerra como meio de solucionar 
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conflitos ou como política nacional, mas esta solução não beneficiou em nada o 

sistema.162 Se a SDN se tornou incapaz de levar a cabo as tarefas mais difíceis, 

nomeadamente dissuadir os estados de recorrer aos conflitos como forma de afirmação 

política, o pacto Briand-Kellog rapidamente se tornou letra morta e disso só se podem 

culpabilizar todos aqueles que compactuaram com as excepções que foram sendo 

impostas ao texto final para que o Pacto parecesse um instrumento consensual e fosse 

assinado por um grande número de Estados, e nesse particular a Grã-Bretanha assumiu 

o principal, e o pior, protagonismo.163  

Depois da eleição de Franklim D. Roosevelt, em 1932, os Estados Unidos da América 

apostaram fortemente no desenvolvimento industrial e nas obras públicas como forma 

de recuperar financeiramente da grande depressão. Como resultado mais visível os 

Estados Unidos da América puderam associar a esta recuperação uma aposta forte no 

comércio externo, sobretudo no Extremo Oriente. Aliás, esta orientação tinha sido 

apontada, ou sugerida, por Alfred Mahan, no final do séc. XIX, como a opção geopolítica 

mais indicada para tornar os Estados Unidos da América uma grande potência 

mundial.164 A aposta numa marinha de guerra de grande poder dissuasor, no comércio 

externo e na fundação de colónias seriam os pilares dessa mesma opção estratégica, e 

a privilegiada posição geográfica da América do Norte bem como a solidez das suas 

instituições funcionavam como garantia para o sucesso dessa estratégia.165 Apesar da 

filosofia do never again estar fortemente enraizada na opinião pública e publicada a 

Administração Roosevelt, e sobretudo o próprio Presidente, não concordava com a 

prática isolacionista em vigor.  

À medida que os Estados Unidos da América se modernizavam e que o sistema 

internacional se tornava cada vez mais interdependente, Roosevelt apercebia-se que já 

não existia qualquer distância que se pudesse considerar intransponível entre os dois 

hemisférios e que qualquer incidente grave que se produzisse na Europa ou envolvesse 

grandes potências europeias viria a reflectir-se nos Estados Unidos da América, mais 

ou cedo ou mais tarde, e não seria o abstencionismo patente na legislação neutralista 

americana que evitaria que uma guerra viesse de novo a afectar a América. A partir de 

1935 e perante os sinais ameaçadores que vinham de África, da Europa e do Extremo 

Oriente, o país isolava-se de todas as formas possíveis e não reagia, tal como escreviam 
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os críticos do isolacionismo, acarretando riscos óbvios para a presença dos americanos 

no exterior.166  

As críticas que se faziam à posição do Congresso em não querer mexer nas linhas 

mestras da política de neutralidade norte-americana rebatiam, em primeiro lugar, a tese 

que o isolamento geográfico preservava a integridade do território e os seus principais 

interesses. Era contudo uma falsa questão porque o suposto isolamento estava bastante 

atenuado e se tinha sido o isolamento geográfico a potenciar o isolacionismo político 

então esta opção estratégica não fazia mais sentido.  

Aliás, a marcha das invenções, o desenvolvimento das navegações transatlânticas, o 

telégrafo, o telefone, o avião e a rádio aproximavam agora, e mais do que nunca, os 

dois continentes mais importantes. Em segundo lugar constatavam que a República 

Americana, desde o final do séc. XIX, se tinha tornado potência colonial à maneira dos 

grandes estados da Europa e assim aceitou o inevitável com todas as suas 

consequências.167 Curiosamente, o país que tinha recusado todas as acções externas 

fora do continente americano, numa aplicação cega da doutrina Monroe, a partir de 

1823, aceitou de forma paradoxal e voluntariamente, em 1900, o convite para intervir 

com a Europa, na China, para reprimir a revolta dos boxers168 e concordou em assinar 

com o Japão, em 1908, um acordo pelo qual os dois estados reconheciam interesses 

especiais dos nipónicos na China, prometendo opor-se a qualquer tentativa da parte de 

outras potências de invadir território chinês. Nesta linha, parecia que os americanos 

caminhavam para manter inalterável um tipo de legislação que proibisse qualquer 

iniciativa pré-guerra e impedisse os Estados Unidos da América de tomar posição sobre 

qualquer conflito fora do continente americano. 

Apesar de tudo os opinion maker norte- americanos, sobretudo aqueles com maior 

influência nos jornais diários de grande expansão e tiragem e aqueles que mantinham 

as suas colunas de opinião em revistas de política internacional, procuravam influenciar 

as decisões do Congresso e defendiam que os Estados Unidos da América não podiam 

continuar a assumir uma posição de neutralidade equivalente àquela que tinha motivado 

a Doutrina Monroe.169  

                                            
166 Whitton, John B., ”Le Problème de La Neutralité Américaine 1938” em Revue Générale de Droit 
Internationale Public, nº 1, Janvier-Février, Tome 45, 1938, Pgs. 571-574 
167 Ibidem 
168 Em 1900 o Pres. McKinley, sem consulta ao Congresso, contribuiu com um contingente para as forças 
conjuntas que foram em auxílio das legações estrangeiras em Pequim. 
169 Neste particular assumem maior destaque Allen Dulles, Charles Fenwick e Hamilton F. Amstrong, que 
durante anos mantiveram a sua colaboração e gestão da renomada revista Foreign Affairs e defenderam 
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Articulistas e especialistas em política externa como Hamilton Fish Amstrong e Allen 

Dulles, académicos como John Whitton e juristas como Robert Jackson, chamavam a 

atenção dos Representantes e dos Senadores, em Washington, para os riscos que os 

Estados Unidos da América corriam se optassem por políticas neutrais que conduziam 

ao isolamento. Particularmente incisivo nas suas críticas contundentes à legislação 

bloqueadora do Congresso escrevia Allen Dulles em 1934:  

“Pelo menos agora devemos perceber que não podemos encontrar segurança apenas 

no evitar de alianças e através de uma tradicional neutralidade. O facto é que, no entanto, 

nenhuma nação pode atingir a posição de potência mundial - tal como nós o fizemos - 

sem se envolver em quase todas as partes do mundo, de uma maneira ou de outra. 

Estamos intrinsecamente e inevitavelmente amarrados aos assuntos mundiais. Não nos 

devemos iludir que, tal como fazia o Perseu da mitologia, a neutralidade é como enfiar 

um capacete e, de repente, nos tornamos invisíveis ou imunes aos problemas de um 

mundo em conflito.”170  

A divisão de opiniões a que nos referimos assentava, por um lado, na opinião do 

“homem da rua” que temia que o país se envolvesse numa nova guerra mundial, a 

milhares de quilómetros do hemisfério ocidental, com eco profundo nos corredores do 

Capitólio e, por outro lado, naqueles que procuravam lembrar o custo a pagar pelas 

políticas de cariz abstencionista.171 Nesta “guerra” de argumentos sobre a posição de 

neutralidade o Presidente Franklin Roosevelt manifestou-se sempre contrário a uma 

posição de simples imparcialidade, sobretudo desde 1935 quando se tornou evidente 

que a Europa caminhava para cenários complicados de conflitualidade.172 

Em 1940, ao analisar a política que tinha seguida nos últimos anos pela sua 

Administração, no que dizia respeito à política de neutralidade, Roosevelt afirmava que 

tinha aprovado a lei do embargo, de 31 de Agosto de 1935, sob reserva e que tinha 

avisado o Congresso que devia estar preparado para que no futuro o Neutrality Act fosse 

flexibilizado, e desta forma os Estados Unidos da América não ficassem amarrados a 

determinadas políticas que, no caso de eclodir uma nova guerra, poderiam obrigá-los a 

manterem-se afastados dos centros de decisão e com isso prejudicar seriamente o 

volume de negócios que já tinha sido conseguido quer na Europa, quer na América do 

Sul, quer no Extremo Oriente.173  

                                            
sempre posições contrárias ao isolacionismo norte-americano durante a década de 30 e início da década 
de 40. 
170 Allen Dulles, “The Cost of peace”, em Foreign Affairs, July 34, vol.12, issue 4, pg. 574 
171 Ibidem 
172 Roosevelt, Franklin, D. – The Public Papers and addresses of Franklin Delano Roosevelt. Notes by 
Samuel Rosenman, Harper and Brothers Pub. New York, 1950, Introdução. 
173 Ibidem 
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Para o Presidente o embargo de armas em tempo de guerra estava em completo 

desacordo com os princípios do Direito internacional que regiam os deveres e os direitos 

dos neutros em tempo de guerra, no mar ou em terra, discutidos e aprovados em Haia, 

em 1907, e que os Estados Unidos da América, ao não venderem armas a nenhum dos 

beligerantes, estavam a incorrer numa clara violação da neutralidade. Considerava o 

Presidente que o caso da Grã-Bretanha era paradigmático, porque os ingleses que 

tinham ao longo de séculos construído uma superioridade nos mares para se 

defenderem de outros povos viam os Estados Unidos da América, ao abrigo de uma 

legislação desproporcionada, proibir-lhes a venda de armas, como a outro qualquer país 

beligerante que nunca tinha apostado nos mares.  

Ao fazê-lo, os americanos estavam a quebrar a regras da neutralidade e a privilegiar 

estes últimos, provavelmente inimigos das nações marítimas.174  Ainda assim, em 1937, 

o Presidente conseguiu “convencer” o Congresso a alterar o Neutrality Act de 1935. Esta 

primeira alteração ficou conhecida como política de Cash and Carry. Pretendia-se que 

os importadores beligerantes utilizassem os seus próprios barcos para adquirir produtos 

sob embargo em tempo de guerra, e pagassem de imediato, em dólares ou em ouro. 

Para Roosevelt esta medida não hipotecava de forma nenhuma a neutralidade dos 

Estados Unidos da América porque os alemães não tinham dinheiro para importar dos 

Estados Unidos da América e assim privilegiava-se o apoio a outros beligerantes que 

colhessem a simpatia dos americanos. 

O embargo não era aplicado a matérias consideradas de primeira necessidade e a 

outras que não fossem armas, munições e material de guerra. Esta legislação visava 

impedir o lobby das armas de se manter activo em tempo de guerra e visava igualmente 

impedir que, em tempo de guerra, navios americanos transportassem armas e não lhes 

acontecesse o que tinha acontecido durante a 1ª guerra mundial.175  

Acrescentava-se ainda que os cidadãos norte-americanos que quisessem navegar em 

barcos desses beligerantes fá-lo-iam por sua conta e risco. Com esta legislação e 

apesar das cedências pontuais feitas a Roosevelt o Congresso também procurou evitar 

que fossem feitos empréstimos a países em guerra, porque segundo o legislador nunca 

haveria uma independência de espírito se houvesse empréstimos a um dos lados, o que 

tornaria impossível a imparcialidade.  

                                            
174 Ibidem 
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Relativamente a Espanha, e porque que em 1936 nada tinha sido regulamentado no 

sentido de se aplicar um embargo de venda de armas e munições em casos de guerra 

civil, ficou definida essa mesma impossibilidade, merecendo esta decisão críticas 

contundentes dos articulistas já mencionados, sobretudo porque esta atitude poderia, 

num futuro próximo, fechar as portas ao comércio com a facção vencedora da guerra.  

Esta alteração de 1937 ao Neutrality Act foi tão discutida no Congresso e tão 

escalpelizada que se achou por bem que se mantivesse em vigor durante dois anos. A 

questão tinha a ver com dois princípios: o poder presidencial de intervir em caso de 

guerra e a eficácia da própria medida, mas era sobretudo uma velha questão que girava 

à volta da extensão dos poderes presidenciais em matéria de política externa.176  

De um lado estavam aqueles que defendiam que o excesso de poderes presidenciais 

levaria a América para a guerra, tal como o tinha feito o Presidente Wilson; do outro 

estavam aqueles que defendiam que os beligerantes respeitariam sempre o poder dos 

Estados Unidos da América, daí que a legislação sobre os respectivos poderes dever-

se-ia manter inalterada. De forma a dirimir a polémica, o Congresso apostou numa 

posição intermédia que, como se viu, defendia que todos os produtos que estivessem 

proibidos para exportação em tempo de guerra poderiam ser exportados, desde que 

fossem pagos de imediato e transportados pelos navios dos importadores.  

Contudo, os grandes beneficiados com esta política foram os japoneses que 

continuaram a abastecer-se no mercado norte-americano e fortaleceram-se de tal forma 

que puderam desencadear o ataque à China em 1937 e o mortífero ataque a Pearl 

Harbour, em 1941. Esta primeira flexibilização da Lei levou a uma profusão de propostas 

de índole legislativa entre 1937 e 1940, salientando-se duas alterações ao Neutrality 

Act, em 1937 e 1939, uma proposta que colocava em causa os poderes constitucionais 

do Presidente em caso de guerra - a proposta Ludlow177 - e ainda iniciativas constantes 

do Presidente Roosevelt para que o Congresso fosse mais permissivo neste tipo de 

legislação, sobretudo à medida que o Presidente considerava que era cada vez mais 

real o perigo de uma guerra na Europa. Contudo, no Capitólio, e apesar dos episódios 

da Etiópia, do Sarre e da guerra civil em Espanha, não se acreditava nessa possibilidade 

a médio prazo178.  

                                            
176Dulles, Allen W., “Cash and Carry Neutrality” em Foreign Affairs, Vol. 18, Jan. 1940, issue 2, Pgs. 179-
195 
177 Nome do membro da câmara dos Representantes que representava o Estado do Indiana 
178 Franklin D. Roosevelt - The Public Papers and addresses of Franklin Delano Roosevelt. Vol. I, Notes by 
Samuel Rosenman, Harper and Brothers Pub. New York, 1939 
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A posição do Presidente era apoiada pela maioria dos meios académicos mais 

importantes e que consideravam que os americanos estavam envergonhados com a Lei 

de Neutralidade de 1937, cujo teor parecia dar a entender que a América fugia de um 

mundo onde existiam problemas e guerras179. Alguns articulistas acrescentavam mesmo 

que segundo a lógica dos Actos de 35 e de 37 se caminhava para uma “legislação cega” 

e se pretendia criar uma impossibilidade legal de os Estados Unidos da América 

entrarem em qualquer guerra e não prepararem devidamente uma lei adequada ao 

estatuto e às necessidades da América do séc. XX.180  

Tal como foi referido, era na imprensa que mais se sentia a profunda divisão que 

grassava na classe política e na opinião pública, e se discutiam argumentos e se 

avançavam propostas e soluções que, em alternativa à legislação em vigor, pudessem 

ir ao encontro da maioria das opiniões publicadas. A saber: 

 Manter a neutralidade mas só se uma futura guerra não envolvesse nem a Grã-

Bretanha nem o Japão 

 Mudar o pensamento estratégico norte-americano, não só no aspecto da 

defesa mas igualmente promover a participação dos norte-americanos fora do 

seu território natural, tal como o defendia Nicholas Spykman a partir de 1938; 

 Adopção de uma posição de neutralidade benevolente, consistindo essa 

posição numa atitude preventiva face a acções colectivas, nomeadamente 

aquelas que se enquadravam no espírito do pacto Briand-Kellog. 

No fundo, o que se defendia era a aplicação de diferentes soluções para diferentes 

situações e isso exigia não só a vontade do Presidente mas, e sobretudo, o 

compromisso da Nação, através do Congresso. Se numa determinada situação uma 

neutralidade tradicional podia ser suficiente, noutras uma atitude mais ousada poderia 

ser considerada a atitude mais segura, ou seja, uma intervenção ao lado de outros para 

preservar ou restaurar a paz, mantendo-se dessa forma a esperança de evitar uma crise 

mundial que redundaria numa nova guerra à escala mundial, à qual os Estados Unidos 

da América não seriam, de novo, poupados. Se para a primeira questão não se previa 

qualquer alteração significativa à política em vigor, já o mesmo não se podia dizer de 

outras opções sugeridas pelos adeptos de uma diplomacia mais interventiva em caso 

de guerra. Poder-se-ia considerar que em determinadas situações de emergência o 
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Presidente deveria ter o poder de pôr em prática medidas futuras de neutralidade e de 

regular o comércio com os beligerantes e com outros neutrais.  

Isto aconteceria ou para prever o desencadear de um conflito, actuando em conjunto 

com outros países, ou quando as hostilidades pusessem em perigo o comércio marítimo 

norte-americano, ou mesmo os seus interesses no estrangeiro. Não era também 

pacífica a posição sobre a neutralidade benevolente, ou não-beligerância, como a 

caracterizaria anos mais tarde o Procurador-Geral, Robert Jackson181. Alguns 

especialistas de Direito Internacional, nomeadamente aqueles que como Edwin 

Borchard defendiam uma posição de neutralidade “a outrance”, eram de opinião que o 

surgimento de uma 3ª via no espectro da neutralidade “feria de morte” a posição 

tradicional que os Estados Unidos da América tinham consagrado desde o início do séc. 

XIX.182  

Com o evoluir da situação europeia, durante o ano de 1938, com a concretização do 

Anschluss, o agudizar da guerra civil espanhola, o fracasso da cimeira de Munique e a 

invasão da Checoslováquia, Roosevelt foi confirmando as suas piores previsões e disso 

foi dando nota ao Congresso, desde o início do ano de 1939.  

Na introdução ao livro que compilou todas as suas intervenções políticas de 1939, 

publicado em 1941, afirmou sem reservas que toda a legislação produzida pelo 

Congresso sobre neutralidade representava um “esforço quixotesco” para manter os 

Estados Unidos da América afastados das consequências dos desenvolvimentos 

europeus e que essa atitude em nada contribuía para evitar a guerra:  

“Na minha mensagem anual ao Congresso em Janeiro de 1939 fiz notar a possibilidade 

da injustiça da Neutrality Law, naquilo que poderia ser considerado como o 

encorajamento de uma agressão e reafirmei que haviam muitas formas de condenar 

actos de agressão, sobretudo mais afirmativas e mais incisivas do que simples palavras 

e que expressavam seguramente a opinião generalizada do nosso povo”.183 

Um desses métodos seria, na opinião do Presidente, poder-se vender material de guerra 

às nações que, comprovadamente, se defendiam de agressões mas que não era 

possível, segundo a legislação em vigor. Esta posição viria a ser reforçada em Março 

desse mesmo ano quando o Presidente, numa conferência de imprensa na Casa 

Branca, respondeu a um dos jornalistas presentes que a legislação sobre neutralidade 

                                            
181 Jackson, Robert “International Order”, em American Journal of International Law, nº35, 1941, pgs. 348-
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182 Borchard, Edwin M., “War, Neutrality and Non-Belligerency”, em American Journal of International Law, 
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promulgada pelos Estados Unidos não tinha, em nada, contribuído para a paz no 

mundo.184 Contudo estaria reservada para mais tarde a situação mais polémica vivida 

entre a Administração e o Congresso. Depois de ter enviado para o Congresso mais um 

pedido no sentido de se reconsiderar a legislação sobre a neutralidade, no início de 

Julho de 1939, o Comité de Relações Internacionais do Senado votou 

desfavoravelmente, por 12 votos contra 11, o pedido de Roosevelt, adiando para a 

sessão legislativa seguinte, a começar em Janeiro de 1940, a discussão sobre o tema. 

Roosevelt revelou que, em 18 de Julho, no seguimento de uma reunião com os líderes 

das duas forças políticas no Senado, realizada na Casa Branca, advertiu os Senadores 

que aquela atitude tinha enfraquecido a sua própria posição como Chefe de Estado 

porque o que estava em causa era a capacidade do Presidente poder exercer a sua 

influência na causa da preservação da paz entre as várias nações que estavam 

ameaçadas por uma nova crise política na Europa, desde aquele preciso momento e o 

início de uma nova sessão legislativa, em Janeiro.  

Acrescentou ainda Roosevelt que o Senador Borah lhe garantiu que tinha informações 

mais seguras que o próprio Departamento de Estado, sobre a situação na Europa, e 

que estas não reflectiam a carga dramática que o Presidente lhes queria imprimir.185 O 

tempo e a História viriam a dar razão a Roosevelt, e em 1 de Setembro de 1939 a 

Polónia era invadida. A 13 de Setembro desse mesmo ano o Presidente convocou uma 

sessão especial do Congresso, e 15 dias mais tarde o Comité de Relações 

Internacionais votou favoravelmente, por 16 votos contra 7, que se iniciasse a discussão 

de uma nova lei de neutralidade. Após uma discussão bastante acesa, o Senado 

concordou, por maioria confortável, em 2 de Outubro de 1939, adoptar uma nova 

legislação sobre neutralidade, depois de várias emendas limitativas propostas terem 

sido chumbadas.186  

A partir deste ano de 1939 o Presidente Roosevelt iniciou uma série de contactos com 

os seus principais aliados, nomeadamente a Grã-Bretanha no sentido de serem 

tomadas medidas para que os países que lutavam contra Hitler fossem dotados de um 

maior poder de fogo e pudessem repelir a invasão alemã. Em Setembro de 1940 ficou 

definido que os Estados Unidos da América cederiam cerca de 50 destroyers da marinha 

da guerra, já com alguns anos de fabrico e uso, à Grã-Bretanha e em toca receberiam 

um conjunto de facilidades em várias bases aéreas e navais britânicas no hemisfério 
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Ocidental, entre a Terra Nova e a América do Sul. Estas negociações foram 

posteriormente enquadradas no chamado Lend Lease Act, aprovado pelo Congresso 

em 11 de Março de 1941, e assinado pelo Presidente no dia 27 desse mesmo mês.187 

Pelo Lend Lease Act o Presidente disporia de 7 biliões de dólares para fazer face a 

despesas de guerra e no apoio a países aliados, “enterrando” de vez a secular política 

de neutralidade dos Estados Unidos da América em tempo de guerra. 

Como diria posteriormente Lauterpacht, no complemento ao livro de Oppenheim, de 

Direito Internacional, a cedência de Destroyers desactualizados, aos ingleses, pelos 

americanos, ou o Lend Lease Act, não se podem enquadrar na lógica da neutralidade 

tal como esta era vista pelos princípios de Haia, mas sim pelos princípios de Grotius. O 

princípio que levou à absoluta neutralidade e que está por detrás dela é o direito absoluto 

a que um estado tem de recorrer a guerra.188  

As etapas finais da neutralidade dos Estados Unidos da América revelaram as 

limitações e a precariedade da instituição “neutralidade” em qualquer sistema de Direito 

Internacional Público, baseado na proibição efectiva da guerra como instrumento de 

política nacional. Numa guerra moderna, na qual os aspectos económicos e políticos do 

esforço de um estado estão entrelaçados, as concessões feitas por um beligerante a 

um neutral, ou vice-versa, estavam verdadeiramente circunscritas e daí já não poder 

falar mais em neutralidade norte-americana em 1940.  

Em jeito de conclusão, é de referir que para a tomada de todas as medidas que visaram 

a ajuda à Grã-Bretanha, a partir de 1939, Roosevelt afirmou mais tarde, por volta de 

1941, que desde que a guerra tinha começado que os americanos não eram mais um 

país neutral, no pensamento e na solidariedade e que tão pouco podiam ficar 

indiferentes às vítimas de Hitler. Não é de estranhar, portanto, que as posições mais 

tarde tomadas pela Administração norte-americana reflectissem um sentimento de 

insegurança que entretanto se tinha apoderado das autoridades, relativamente à 

possibilidade de se desencadearem ataques do Eixo Roma-Berlim-Tóquio às 

instituições e ao próprio país.189  
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2.3. A NEUTRALIDADE SEGUNDO O MODELO DA SDN  

Ao contrário do que aqui já foi defendido para outros períodos da História, não se pode 

falar de uma evolução do conceito da Neutralidade para o período que vai da instituição 

da SDN até ao início da fase europeia da II Guerra Mundial, bem pelo contrário. 

Contrariando as linhas orientadoras da conferência de Haia de 1907, a Neutralidade, 

enquanto conceito jurídico e político, deixou de fazer sentido segundo o novo paradigma 

da teoria das relações internacionais a que se convencionou chamar “Segurança 

Colectiva”. As sequelas psicológicas da I guerra tiveram um profundo impacto no espírito 

dos decisores políticos europeus e de alguns políticos norte-americanos e as decisões 

por eles tomadas, nos fora internacionais, foram seguramente condicionadas (no 

espaço e no tempo) por uma necessidade absoluta de segurança, só possível 

recorrendo a um princípio de solidariedade entre os estados, desvalorizando-se o 

princípio da soberania. 

Deixando de lado a lógica oitocentista que opinava que as guerras seriam todas 

admissíveis, independentemente da sua causa, e que os países não tinham nenhuma 

obrigação ou nenhum direito de declarar a neutralidade, os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros, os 1º Ministros ou simplesmente os Chefes de Estado dos países 

vencedores da I Guerra entenderam, em petit comité, que a Segurança Colectiva seria 

o único sistema internacional a garantir que a guerra deixaria de ser uma opção de 

política externa e um modo de resolver uma contenda, e que a ela se poderia recorrer 

unicamente para repor a estabilidade do sistema quando o conjunto de Estados que 

faziam parte da Liga das Nações, através do Tribunal Permanente ou do Conselho, 

declarasse a legitimidade do acto.190 

Tal como referem Oppenheim e Lauterpacht, antes da formação da SDN e do tratado 

Briand-Kellogg a rejeição da neutralidade qualificada era o corolário necessário do 

Direito, dado que o Direito Internacional, de acordo com os estados, previa a 

possibilidade de se desencadear uma guerra para defesa dos seus direitos e promoção 

dos seus interesses políticos.191 O endurecimento do conceito de neutralidade, no séc. 

XVIII, na direcção da total imparcialidade, deveu-se ao reconhecimento por parte do 

Direito Internacional da vontade soberana dos estados em fazer a guerra. A distinção 

entre justo e injusto foi então afastada e a absoluta neutralidade foi o corolário desse 
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desenvolvimento. Não havia mais lugar à neutralidade qualificada quando todas as 

guerras eram consideradas justas.192  

Recuperando a lógica dos teólogos que melhor interpretaram o conceito da guerra justa 

no séc. XVI ou até de juristas como Grotius e Vattel, nos séculos seguintes, os 

subscritores do Pacto da SDN procuraram, inspirados na força das convicções de 

Wilson e da teses da League to Enforce Peace, recriar um novo sistema internacional, 

sistema onde todos os estados evidenciassem um grande sentido de responsabilidade 

e adoptassem um conjunto de medidas que pudessem evitar a breve trecho cenários 

idênticos aqueles que se viveram na I Guerra Mundial.193Contudo, adoptar um conjunto 

de resoluções no sentido de promover a solidariedade política entre todos os signatários 

implicava que os estados se abstivessem de reclamar permanentemente a sua 

soberania quando outros estavam em causa e que por outro lado prescindissem de 

invocar a neutralidade perante um determinado conflito que envolvesse estados 

infractores que, no passado, até podiam ter sido, ou eram ainda, seus aliados.194 

Estas novas regras de comportamento político “abriam a porta” a uma desvalorização, 

ou mesmo negação, da posição política da neutralidade e evidenciavam um recuo 

temporal no que concerne às teses de Direito Internacional sobre a discriminação moral 

da guerra, que tinham sido defendidas nos últimos 150 anos. No entanto, o desafio que 

agora se colocava aos responsáveis pelos destinos da nova Organização, implicava 

compatibilizar os interesses dos países europeus vencedores com a política tradicional 

dos EUA, reiteradamente um estado adepto da neutralidade a outrance e fundada em 

normas tão importantes e antigas como a negação das alianças permanentes, defendida 

por George Washington, ou a doutrina isolacionista defendida por Monroe, em 1823.  

A neutralidade americana muito dificilmente encaixaria neste novo paradigma das 

relações internacionais, mais securitário, mais interventor e, sobretudo, dissuasor, e que 

defendia o recurso a medidas conjuntas para eliminar ameaças que perturbassem a paz 

e a estabilidade do sistema.195 Desde o início do séc. XX que era vox populi o recurso 

às sanções, fossem elas políticas, económicas ou militares, quer fossem defendidas por 

políticos ou simplesmente por grupos de pressão ou opinion makers que defendiam a 

                                            
192 Whitton, John B., ”La Neutralité et la Société des Nations…Ob. Cit. Pg. 470 
193 Filene, Edward, League to Enforce Peace – Proceedings of the first Annual National Assemblage of the 
League to Enforce Peace. Washington, May 26-27, 1916. Ed. LEP, New York, 1916, Pgs.36-50 
194 Mandelstam, Andre, « La Conciliation Internationale d'après le Pacte et la Jurisprudence du Conseil de 
la Société des Nations » em Recueil des Cours de L'académie de Droit International de La Haye, Tome 14 
(1926-IV). Pg. 377  
195 Nipold ”Le Développement Historique …Ob. Cit. Pg. 97 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    86 

sua utilização como atitude dissuasora e defendiam ainda que essas regras deveriam 

estar inscritas nos códigos de Direito Internacional.  

Andrew Carnegie, em 1907, defendia que se as nações exercessem um boicote 

económico a uma nação considerada agressora, esse tipo de sanção seria 

provavelmente mais eficaz para restabelecer a ordem que uma força de polícia 

internacional, embora não desvalorizasse a existência de uma força de polícia 

internacional paga por variadíssimos países e que poderia exercer sanções contra 

estados violadores da paz.196 Contudo, a teia de interesses políticos subjacentes à 

política externa e interna dos grandes estados, nomeadamente daqueles que 

ostentavam uma maior força política e uma maior capacidade económica, foi dificultando 

qualquer possibilidade de se equacionar essa regra antes da eclosão da primeira grande 

guerra. 

Após a ratificação do Pacto de Paris, com o afastamento voluntário de grandes estados 

do mundo, a impossibilidade de garantir um modus faciendi unanime acabaria por minar 

a verdadeira solidariedade dos estados, aliás situação bem patente na aplicação prática 

dos artigos mais polémicos da SDN. Convém, por isso, entender até que ponto o 

estatuto político da neutralidade ficava comprometido segundo as regras adoptadas 

pela Liga das Nações, para que se entenda igualmente os motivos que estiveram por 

detrás da posição norte-americana do abandono do Pacto.  

Se analisarmos com atenção o articulado que constitui a carta de princípios da SDN 

reparamos que existem três grandes preocupações no novo sistema: em 1º lugar a 

preocupação em dissuadir, evitar ou mesmo limitar a eclosão de guerras entre estados 

membros; em 2º lugar a de implementar um princípio de solidariedade que criasse uma 

interdependência positiva entre os estados e, finalmente, em 3º lugar, criar condições 

para que, na iminência da eclosão de um conflito, a causa que lhe estivesse subjacente 

fosse apresentada aos órgãos competentes da Sociedade para posterior resolução 

pacífica ou, em último caso, que o conflito fosse circunscrito e combatido por todos os 

estados, após deliberação nesse sentido, recorrendo-se, inclusivamente, à imposição 

de sanções.  

Decorrente destas três preocupações, a neutralidade deixava de fazer sentido.197 

Plasmadas nos artigos 10º a 16º, estas ditas grandes preocupações representam não 
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só uma evolução no pensamento político e jurídico dos sécs. XIX e XX, mas ainda uma 

ruptura completa com os princípios adoptados, poucos anos antes, na convenção de 

Haia de 1907. Em primeiro lugar adopta-se, de novo, a concepção da discriminação 

moral da guerra, quando antes a mesma era considerada um facto incontornável e 

justificado nas Relações Internacionais. E em segundo lugar, ao recuperar-se o princípio 

da discriminação moral quis-se consagrar, duzentos anos depois das últimas teses 

favoráveis de Vattel, um conjunto de princípios que valorizavam a legitimidade das 

sanções e a declaração do estatuto de Estado agressor, perante a comunidade 

internacional. 

Não é portanto de estranhar que o texto defenda a “obrigação de manter contra toda a 

agressão exterior a integridade territorial de todos os membros da SDN”, consagrada no 

art.º 10 do Pacto.198  Na mesma lógica de raciocínio, o art.º 11º aparece-nos como um 

formidável desafio ao princípio da soberania absoluta dos Estados no domínio das suas 

relações externas. Proclamando de forma indubitável o primado do interesse da 

comunidade internacional sobre o interesse “egoísta” da nação e, consequentemente, 

o primado do direito internacional sobre o direito do Estado fica também consagrada a 

já referida interdependência positiva ou mesmo uma certa “cumplicidade” política entre 

os Estados.199 

Assim, o mesmo art.º 11º declarava que 

“[...] toda a guerra ou ameaça de guerra interessa à SDN no seu todo, e que esta pode 

tomar as medidas consideradas convenientes para salvaguardar a paz”, e se eclodisse 

uma guerra entre dois Estados, mesmo se algum deles não fosse membro da SDN, ela 

era contrária ao princípio da interdependência de todas as nações. Relativamente à 

vontade determinante de se resolverem conflitos pela via pacífica o texto refere nos seus 

artºs 12º e 13º que a guerra está proibida, antes que o conflito tenha sido submetido ou 

à jurisdição arbitral, ou a um regulamento judicial, ou a uma análise do Conselho.  

Por outro lado, não se pode em caso nenhum recorrer à guerra antes que um prazo de 

3 meses se tenha esgotado depois da decisão, ou do relatório do Conselho. Se as partes 

submetem o seu conflito à jurisdição arbitral, a decisão do árbitro é obrigatória e é 

proibido recorrer às armas contra um Estado que se submeteu à decisão arbitral. 

Finalmente, mas não menos importante, o art.º 16º do Pacto personifica esta vontade de 

se promover a Segurança Colectiva através da dissuasão e da punição: «Se um Membro 

da Sociedade das Nações recorre à guerra contrariamente aos compromissos 

assumidos nos artºs 12º, 13º ou 15º, ele é, ipso facto, considerado como tendo cometido 

um acto de guerra contra todos os outros Membros da SDN.»200 Quer isto dizer que, no 

caso em que um membro recorra à guerra contrariamente às obrigações previstas pelos 

artºs 12º, 13º e 15º, incorre numa pena de execução conduzida pela SDN, e em último 
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caso na pena de exclusão, medida que devia ser interpretada como a punição mais 

grave.  

Ao contrário do que previa uma das recomendações da Conferência de Haia, 

relativamente às posições de total imparcialidade a assumir por um país neutro face a 

um conflito, o texto do art.º 16º do Pacto da SDN reiterava que perante um estado 

declarado agressor os outros estados se comprometiam a romper imediatamente com 

ele todas as relações comerciais ou financeiras, a interditar todas as relações entre os 

seus nacionais e os do Estado em ruptura do pacto e a fazer cessar todas as 

comunicações financeiras, comerciais ou pessoais entre os nacionais desse Estado e os 

do outro, seja ou não membro da SDN.”201 

Refere ainda o seguinte:  

“Os membros da SDN comprometem-se, […] a prestar-se mutuamente apoio na 

aplicação de medidas económicas e financeiras a tomar, em virtude du presente artigo, 

para reduzir ao mínimo as perdas e os inconvenientes que possam daí resultar.”  

Finalmente assegura que: 

“Os Estados “prestarão igualmente um mútuo apoio para resistir a toda a atitude especial 

dirigida contra qualquer um deles pelo Estado em ruptura do pacto, tomarão as 

disposições necessárias para facilitar a passagem, através do seu território, de forças de 

todos os membros da SDN que participem numa acção comum, para fazer respeitar os 

compromissos da SDN.” 202 

Tendo analisado detalhadamente todo este clausulado é inevitável retirar como primeira 

conclusão que o estatuto de neutralidade passava a ser um expediente não admissível 

no concerto das nações, e era por demais evidente a vontade das nações, no seu 

conjunto, erradicar uma atitude política que em caso de conflito tornava incompatível a 

solidariedade entre os Estados.  

Contudo, renunciar à neutralidade e à imparcialidade a todo o custo retirava espaço de 

manobra a todos aqueles que, como os EUA, faziam dessa atitude um elemento 

constitutivo da sua política externa, evitando expor o seu território, ou o território que 

consideravam como sua área de influência, a um cenário de possível intervenção dos 

estados mais fortes da Europa. 203  

Mesmo com argumentos iguais aqueles que o Conselho Federal Suíço utilizava por essa 

altura em que considerava que a neutralidade de ante-guerra assentava na falta de 

qualquer base moral e que por causa dessa teoria toda a noção de justiça e de equidade 

tinha sido excluída, e que a imparcialidade absoluta, adoptada a respeito de uma ou 
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outra parte, não era senão a expressão do medo e da fraqueza - o que não deixava de 

ser um paradoxo quando falamos de um Estado que sempre manteve o estatuto de 

neutralidade permanente - o que é facto é que a ausência dos Estados Unidos 

condenou, à partida, a acção reformadora da SDN, porque com a Europa “reduzida a 

cinzas” só os Estados Unidos podiam impor uma acção punitiva e dissuasora com 

alguma eficácia.204 

Na opinião de vários juristas, em especial de alguns norte-americanos, quis-se 

consagrar, sob a égide duma grande constituição universal, o verdadeiro fim da 

neutralidade. Enquanto a neutralidade queria dizer não-participação nos diferendos de 

outros, a SDN ao contrário visava assegurar a paz pela acção solidária de todos os 

Estados, e optou-se, portanto, que o Pacto consagrasse o princípio da responsabilidade 

colectiva para manter o princípio de paz, princípio bastante lógico, além disso, uma vez 

que respondia aos acontecimentos da vida internacional.205   

Como foi atrás referido, com o Pacto recuperou-se o princípio da discriminação moral e 

com ele voltou a consagrar-se um conjunto de princípios que valorizavam a legitimidade 

das sanções e a declaração do estatuto de Estado agressor, perante a comunidade 

internacional.206 Visto sobre esse ângulo, a neutralidade, no quadro da SDN, não era 

admissível. Assim, os autores do texto que consubstancia o Pacto pensaram, 

simultaneamente, poder suprimir as guerras consideradas injustas e acabar com a 

neutralidade.207 

Vimos que em caso de guerras que diziam respeito aos não-membros, a SDN mostrava-

se quase impotente, um simples espectador. Por outro lado, também é verdade que em 

caso de haver guerras no quadro da SDN, os não-membros manter-se-iam inactivos, 

porque eles não eram mais que observadores. Curiosamente, foi na América, país onde 

a história é sensivelmente diferente da das nações europeias, que surgiu a ideia de 

fundar as relações internacionais unicamente na base da fidelidade e da confiança. Em 

1919 e em 1920, no âmbito da discussão da sua entrada na SDN, a aversão dos 

Americanos a respeito das sanções aumentou, sobretudo por causa das experiências 

vividas durante a guerra mundial.208  
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Por oposição à guerra defensiva, as sanções militares de toda a forma são afastadas 

pelo movimento americano a favor da colocação da guerra “fora da lei”. É curioso de 

observar que se entende aqui por «guerra» o emprego de sanções, e que ao mesmo 

tempo se recuse considerar como «guerra» a auto-defesa assegurada através de meios 

bélicos. Deste ponto de vista, este recuo no tempo, saudado por um conjunto de 

especialistas do direito internacional na Europa, veio agravar a cisão que já existia entre 

a concepção de neutralidade e a concepção de solidariedade entre os Estados. Esta 

cisão era já patente no discurso e nos textos dos especialistas norte-americanos do séc. 

XIX e do início do Séc. XX, alguns deles alicerçados no princípio da liberdade de decisão 

das instituições que defendiam que a Doutrina de Monroe era um instrumento 

incontornável do princípio da soberania dos estados.209 

Mas afinal que razões teriam estado por detrás da decisão do Senado ao recusar a 

SDN? Duas grandes razões: 1. A necessidade de impedir estados não-americanos em 

intervir no continente americano; 2. O isolamento dos EUA, ou seja, a vontade de manter 

a não-ingerência nos assuntos políticos europeus e vice-versa, a não ser que os direitos 

dos americanos estivessem a ser afectados de alguma forma. No 1º caso os americanos 

diziam que a SDN podia, face à nova legislação, encontrar um motivo para se envolver 

em questões entre americanos. No 2º caso a doutrina de Monroe é considerada 

incompatível com a SDN, nomeadamente no seu art.º 10º porque os EUA seriam 

obrigados a enviar as suas tropas para a Europa sempre que em Genebra se 

considerasse que uma determinada situação era do interesse de toda a Liga.210  

Por outro lado, e como aqui se referiu bastas vezes, a ratificação da SDN chocaria com 

a regra definida por George Washington de evitar alianças permanentes, regra essa 

que, como já foi objecto de análise detalhada neste trabalho, mantinha um conjunto de 

seguidores e defensores intransigentes que tudo fariam para que estes argumentos 

continuassem a ser considerados fundamentais.211 Contudo, e embora os EUA do ponto 

de vista jurídico não se tivessem vinculado a nenhuma obrigação para com os princípios 

da SDN, outros autores americanos, que sustentarão mais tarde as teses de Franklin 

Roosevelt sobre a participação americana na vida mundial com mais acuidade, 

defendiam que a América tinha uma obrigação para com a paz do mundo.212  
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Acusavam inclusivamente o Congresso de, baseando o seu comportamento na estrita 

neutralidade, poder vir a beneficiar estados comprovadamente agressores, arriscando-

se a sacudir violentamente o sistema internacional e o sistema de paz mais ousado, que 

até então tinha sido construído no mundo. A neutralidade vista sob este prisma não era 

um artifício de paz. 

Entre aqueles que, no início da 2ª Guerra Mundial, criticavam o imobilismo norte-

americano estava o Procurador-Geral, Robert Jackson, que em 1941 contesta 

duramente a política de estrita neutralidade que não se coadunava com a dinâmica de 

uma sociedade já globalizada e com um continente em guerra.213 Percebe-se, como 

aliás já tivemos oportunidade de referir atrás, que não é unânime a posição dos EUA 

relativamente à neutralidade e que essa posição teve os seus críticos, sobretudo 

durante o séc. XX, a começar pelo mandato do Presidente Theodore Roosevelt. Dizia 

Jackson que pelo menos a SDN teve o mérito de acabar com o sistema antigo e que 

não tendo acabado com a guerra pelo menos acabou com o conceito de que todas as 

guerras deviam ser aceites como legítimas, por todos os que fazem parte do sistema 

internacional.214  

A partir do momento em que o Congresso “chumbou” a adesão do país à SDN, alguns 

daqueles que tinham estado ao lado de Wilson na tentativa de influenciar o sistema 

através da presença da América, desdobravam-se em iniciativas que pudessem manter 

o país na esteira do que se passava em Genebra, não querendo fechar definitivamente 

a porta a uma solução de consenso. O jurista Shotwell, que viria a estar profundamente 

envolvido no draft do texto do Protocolo de Genebra de 1924, juntamente com o General 

Tasker Bliss e o Prof. David Hunter Miller, referia: “Não pode haver desarmamento sem 

segurança, Não pode haver segurança sem sanções, Não pode haver sanções sem a 

colaboração dos EUA.”215  

A solução que era apontada para que os EUA se solidarizassem com a paz de Paris e 

do mundo era, nomeadamente, no caso de uma guerra entre membros da SDN, 

aplicarem uma determinada medida económica que não permitisse empréstimos aos 

agressores. Em relação à neutralidade isto não feria os seus deveres, apenas diminuía 

os seus direitos.  

Como se sabe, estas teorias não viriam a colher nenhuma simpatia da parte das 

instâncias de decisão norte-americanas senão em 1939, quando Roosevelt 
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praticamente impôs um embargo ao comércio com países consideradas persona non 

gratas, como a Alemanha ou a Itália. Como referiu Wehberg em 1931, e perante este 

cenário, a América não entrava nem na SDN, nem no Tribunal Internacional Permanente 

de Justiça, nem mesmo se lhe construíssem “[...]uma ponte de ouro, para que ela 

pudesse estar presente em Genebra.”216 Sucessivas administrações norte-americanas 

tentaram, ainda que indirectamente, trabalhar com a SDN em prol da paz e do 

desarmamento, nomeadamente pelo tratado de Washington 1921 ou pelo envolvimento 

de políticos, universitários ou militares na elaboração de um texto que acrescentasse 

mais eficácia ao Pacto de Paris, como por exemplo, através do Protocolo de Genebra 

de 1924, ou ainda pelo Pacto Briand-Kellog, de 1928, pelo qual se renunciava à guerra 

como meio de solucionar conflitos ou como política nacional.217  

Em 1924 a SDN tentou aperfeiçoar o sistema de segurança colectiva através do 

Protocolo de Genebra, o qual proibia guerras agressivas e implementava, por votação 

de 2/3 e não por unanimidade, a aplicação efectiva de sanções. O Protocolo, por 

exemplo, tinha sido pensado para se basear no princípio tripartido de três ideias-chave: 

Desarmamento, Segurança e Arbitragem e a sua fraseologia foi baseada na insistência 

dos EUA em colocar a guerra fora da lei.218  

Procurou-se, então, criar um modelo obrigatório e universal de se participar na aplicação 

de sanções que, em certas condições, deveriam ser executadas automaticamente. 

Contudo, e mais uma vez, estas pretensões chocavam com os interesses nacionais de 

grandes potências como a Grã-Bretanha e com a ausência dos Estados Unidos, que 

voltariam a não abdicar da sua neutralidade e tentariam, tal como o Canadá alegou em 

1925, não se ver envolvido em questões que a própria Europa não conseguia 

ultrapassar.219 

Se por força da Convenção ou do Protocolo de 1924 as sanções económicas fossem 

aplicadas ou contra um membro da Liga ou um não-membro da Liga, como previa o artº 

17º, e da aplicação destas sanções não resultasse qualquer guerra, os Estados Unidos 

poderiam justamente, e muito provavelmente fá-lo-iam, alegar que qualquer bloqueio 

resultante não era aplicável ao seu comércio e às relações dos seus nacionais com 
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estrangeiros, e este ponto de vista seria aceite pelos membros da Liga como sendo 

legalmente bom, e o resultado, claro, seria que o efeito prático de um tal bloqueio ficaria 

muito enfraquecido.220  

Mas como se sabe, o Protocolo de Genebra nunca entrou em vigor. A razão mais 

profunda não está nas suas vulnerabilidades. A razão do seu fracasso reside no facto 

que o sentimento de solidariedade estava pouco desenvolvido entre os estados, pouco 

o suficiente para que eles se pudessem encarregar voluntariamente da execução das 

obrigações do Protocolo e abdicassem de parte da sua própria soberania.221 Igualmente 

a resistência e pressão dos domínios da Grã-Bretanha, na transição do governo Mc 

Donald para os conservadores de Baldwin, e a iniciativa de Austen Chamberlain, 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, adopção de critérios mais duros na aplicação de 

sanções ajudou a inviabilizar o Protocolo de Genebra confirmando a opinião de Sir 

Arthur Salter quando este afirmava que a SDN estava completamente dependente das 

políticas internas de cada governo e não directamente de cada opinião publica e 

portanto facilmente se tornava um anexo colectivo dos ministérios dos Negócios 

Estrangeiros das principais potências europeias.222 

Mas o Protocolo deixou a sua marca, porque algumas das suas ideias mais importantes 

fizeram parte do texto do Tratado de Locarno, ou Pacto Renano, pelo qual a Alemanha, 

a França, e a Bélgica renunciavam á guerra, umas contra as outras, sendo que a Grã-

Bretanha e a Itália se assumiam como “fiadoras” deste acordo.223 

Entretanto, apesar de a facção mais importante do movimento americano para tornar a 

guerra proscrita, claramente isolacionista, continuar a desconfiar da Liga das Nações, 

defendia-se nos EUA a criação de um tribunal verdadeiramente internacional dotado de 

plenos poderes, de inspiração semelhante ao Tribunal Internacional Permanente de 

Justiça.224 Nesta facção pontificavam homens como o Senador William Borah ou o 

presidente da Universidade de Columbia, Nicholas Buttler. Mas existia outra facção, 

também ela favorável ao mesmo objectivo, embora defendesse a integração na SDN, 
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que se reunia à volta do Carnegie Endowment for Internacional Peace, um dos Think 

Tanks mais importantes do séc. XX.  

Nesta facção pontificava James Shotwell, e representava um dos lobbies mais fortes 

dos grupos pró-Liga das Nações, que apesar de tudo não se identificava com os 

neutralistas do primeiro grupo.225 Da pressão resultante destes dois grupos sobre o 

governo americano e sobre a opinião política e pública, e com as eleições de 1928 no 

horizonte, resultou uma campanha favorável ao movimento pacifista, bastante bem 

promovida nos anos de 1927 e 1928. Em 1927, ao comemorarem-se os 10 anos da 

entrada dos EUA na 1ª guerra mundial, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês 

Aristides Briand, foi sensível à ideia de James Shotwell de promover uma aproximação 

entre os dois países, e propôs ao governo norte-americano um acordo bilateral, no qual 

ambas as potências recusavam utilizar a guerra como forma de resolução de conflitos 

e a declaravam fora da lei.226 

Apesar de não abdicar do princípio da neutralidade, Kellogg, Secretário de Estado, 

conseguiu transformar o acordo bilateral num acordo multilateral e tentou desta forma 

atenuar o efeito da incómoda proposta francesa. Apesar de ser um acordo 

previsivelmente consensual, a opinião publicada norte-americana, para a qual 

contribuíam académicos, juristas, diplomatas ou políticos mantinha-se bastante dividida 

no alcance e nas consequências do acordo.227 A escola pró-neutral manteve a sua 

opinião de que nenhum Estado tinha o direito de julgar a decisão soberana de outro 

Estado para agir em auto-defesa, por não haver nenhum órgão de jurisprudência 

superior reconhecido por todos os países a fazer doutrina sobre o assunto, e portanto 

os estados terceiros teriam que permanecer neutros. 

Além disso, esta escola olhava a neutralidade como moralmente superior porque tinha 

ajudado a restringir a guerra em algumas situações e em alguns países. Acusavam, 

inclusivamente, os anti neutrais e a Liga das Nações de favorecer o risco de provocarem 

uma guerra mundial ao apoiarem o partido contrário àquele que arbitrariamente 

denunciava como o agressor. Os anti-neutrais, pelo seu lado, responderam que era 

moralmente insuportável continuar as relações comerciais normais com um violador do 

Pacto, como se nada tivesse acontecido. Estes argumentos mostram-nos como autores 
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em ambas as escolas regularmente misturavam os conceitos de moral, política e 

apreciação jurídica, consoante as situações.228 

Apesar de tudo, o Pacto Briand-Kellog foi avançando nos seus contornos sendo que os 

artigos “operativos” deste pacto resumir-se-iam praticamente a duas ideias-chave: 1. as 

partes contratantes declaravam que condenavam o recurso à guerra como solução para 

a resolução de conflitos internacionais e renunciavam à guerra, igualmente, como um 

instrumento de política nacional nas relações entre todos os signatários; 2. concordavam 

que a resolução de todas as disputas ou conflitos de qualquer natureza ou origem nunca 

deveria ser procurada senão por meios pacíficos. Contudo, para evitar mal-entendidos 

ou movimentos de contestação no seio do Senado, Kellogg fez emitir através do 

Departamento de Estado, em 23 de Junho de 1928, uma nota em que esclarecia o 

seguinte:  

“Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory 

from attack or invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require 

recourse to war in self-defence […] If it has a good case the world will applaud and not 

condemn its action.”229 

Com esta declaração Kellogg não só reafirmava a impossibilidade de transferência de 

competências dos estados para qualquer organização internacional, pelo menos com o 

acordo dos Estados Unidos, como aceitava a implementação de determinadas 

excepções ao Pacto Briand-Kellog, como a doutrina Monroe, a “doutrina Monroe 

inglesa”, as sanções previstas no artº 16º do Pacto da SDN e o artº 2º do Tratado de 

Locarno.230 

Os defensores da proscrição olhavam o Pacto Briand-Kellog como um passo importante, 

que deveria ser secundado pela criação de um tribunal de amplos poderes jurídicos, 

reconhecido pelo Direito Internacional.231 Na prática jurídica internacional, e se a 

intenção era de novo interferir com a atitude de neutralidade, nada mudou, sobretudo 

porque o conteúdo do Pacto Briand-Kellog nada acrescentava ao uso da palavra “força”, 

mantendo sim a expressão “guerra” que se prestava a inúmeras interpretações, 
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sobretudo às dos EUA, como aliás tinha ficado bem patente na discussão sobre o 

Protocolo de Genebra, de 1924. A condenação seria feita pela opinião pública, e não 

através da força.232  

No entanto, o tempo viria a dar razão, até nos próprios EUA, àqueles que defendiam 

que a rigorosa imparcialidade não só era uma ficção como até tinha os seus dias 

contados. A imparcialidade rigorosa dos neutros tinha sido muitas vezes mais pretensão 

do que propriamente a realidade política e sob a doutrina Stimson, como veremos, 

perderia a sua base de apoio. Robert Jackson, com a autoridade política e moral do 

cargo que desempenhava, veio posteriormente dar voz a todos aqueles que anos mais 

tarde se lamentaram com a ineficácia dos acordos estabelecidos na década de 20:  

“A SDN que nós rejeitámos foi seguida pelo Pacto Briand-Kellog.  

Procurou-se ir mais longe do que com o falhado protocolo de Genebra, sobretudo no 

âmbito do Direito Internacional Público. Se no campo político, […] é decepcionante que 

nem a SDN nem o Pacto Briand-Kellog se mostrassem capazes de ajudar a prever a 

eclosão de guerras, pelo menos do ponto de vista do Direito Internacional garantiu-nos 

a possibilidade de não olhar mais para a Alemanha com um olhar imparcial, quando esta 

rompeu o sistema de Locarno, em 1936. O que querem os EUA é prever guerras e não 

reclamar contra as que já começaram. Infelizmente nem a SDN nem o Pacto 

conseguiram criar instrumentos para impedir a guerra.”233 

Em 1931, o Japão começou a conquistar as províncias chinesas da Manchúria, depois 

de ter “fingido” que as suas tropas protegiam um caminho-de-ferro japonês na 

Manchúria, que tinha sido atacado pela China. Na realidade, segundo o relatório 

elaborado por Lord Lytton, a pedido da SDN, o Japão procurou uma desculpa para uma 

anexação quase-colonial daquela vasta região.234 

Mas os estados signatários do Pacto Briand-Kellogg não quiseram responder violação 

do Pacto através da força. Quer o Japão, quer a URSS quer a própria Grã-Bretanha 

foram directamente interpelados por Stimson, Secretário de Estado norte-americano à 

época, relativamente a esta questão e, mantiveram a passividade ou a negativa, apesar 

da solidariedade da Liga das Nações com a nova doutrina por ele anunciada: “[...]it 

would not recognize any situation, treaty or agreement which may be brought about by 

means contrary to the covenant and obligations of the Pact of Paris”.235  
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Isso significava que os Estados não só não permaneciam estritamente neutros, mas até 

discriminavam os beligerantes. A segurança colectiva virava-se contra ela própria e 

dava razão a todos quantos consideravam que o mundo dos estados, apesar de tudo, 

ainda não conseguia abdicar dos seus próprios interesses nacionais. Era fácil de 

concluir, perante o cenário desolador que a questão da Manchúria revelava à 

comunidade internacional, que o Pacto Briand-Kellogg tinha prometido, sobretudo aos 

europeus, muito mais do que podia dar em matéria de Direito Internacional.  

Não havendo um órgão jurisdicional supranacional não era possível condenar qualquer 

estado que fosse considerado como agressor. Como o pacto também não definiu o 

significado da palavra “agressor” nem da palavra “guerra”, foi possível que 

acontecessem situações como as que se registaram na Manchúria, em pleno séc. XX.236 

A incerteza resultante sobre o estatuto jurídico da neutralidade levou então, a uma 

mudança de terminologia. Alguns estudiosos, bem como estadistas, substituíram 

"neutralidade" por "não-beligerância" e essa denominação, também ela alvo de muita 

contestação, remeteria quer a Itália de Mussolini, quer a Espanha de Franco para uma 

“zona de conforto”, ao declararem-se não-beligerantes, na primeira fase da nova guerra 

mundial.237 

Importa, em jeito de conclusão, realçar que a divisão que já se sentia nos próprios EUA, 

a respeito da manutenção da política de neutralidade a outrance, evidenciava que a 

neutralidade defendida nesta época era incompatível com os tempos, que a neutralidade 

completa era impossível e que a nova organização do sistema internacional caminhava 

para a tornar inútil e condenável.238 A tendência das relações internacionais não ia no 

sentido da neutralidade mas sim na direcção da responsabilidade individual e colectiva 

de todos os estados, embora nada tivesse sido assumido. Tão-pouco se pode falar de 

uma situação no mundo onde houvesse confiança mútua, entre os estados ou nas 

relações internacionais, porque para que essa confiança fosse real a política deveria ter 

mudado de paradigma: uma política de solidariedade deveria ter sucedido a uma política 

de rivalidade.  

Não competindo ao investigador defender ou criticar determinados ciclos ou contraciclos 

na doutrina da neutralidade política, aquilo que a História, e alguns dos juristas 

contemporâneos da I Guerra, nos demonstraram, é que uma tal alteração no sistema 

internacional deveria ter sido acompanhada de medidas concretas, suficientemente 
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dissuasoras, que acompanhassem o espírito e a vontade de todos aqueles que viam no 

sistema de sanções e na solidariedade política entre os Estados a panaceia para o mal 

que tinha marcado a Europa do séc. XX, desde a ocupação da Bósnia pelo Império 

Austro-Húngaro à guerra mundial, passando pelo conjunto das guerras balcânicas de 

1912 e 1913 e pela política de reforço armamentista desenvolvida pela Alemanha de 

Guilherme II.  

O mundo continuou dividido entre duas teses: de um lado os neutralistas e os pacifistas, 

que eram contra as sanções militares; e do outro, talvez lembrando Grotius, estavam 

aqueles que defendiam que a SDN deveria ter o poder de implementar sanções ou 

mesmo punições pela força das armas, esperando que estes meios fossem realmente 

os mais eficazes para tornar a guerra proscrita.239 

É este “mundo” que assiste aos primeiros sinais de confrontação militar e ideológica, 

com a guerra civil de Espanha. É deste “mundo” que Salazar desconfia quando proíbe 

terminantemente, ainda que sem sucesso, Armindo Monteiro de se comprometer com 

alianças, acordos, frentes, declarações ou protocolos que, emanadas de Genebra, 

retirem espaço de manobra ou autonomia a Portugal para interpretar ou actuar em 

conformidade com os sinais que são dados a partir do país vizinho. 

Este “mundo”, ineficaz na resposta às alterações políticas e militares que já se fazem 

sentir, é aquele que dá sustentação moral, jurídica e política ao Chefe do Governo 

português para, em Setembro de 1939, declarar a neutralidade de Portugal perante o 

conflito que deflagrou a partir das fronteiras germano-polacas. 
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3. A POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA, A ESPANHA E O FIM DA 

SEGURANÇA COLECTIVA: 

3.1. A INCONSTÂNCIA DAS RELAÇÕES LUSO-ESPANHOLAS  

Quando em Setembro de 1939 Portugal e Espanha emitiram notas oficiais muito 

semelhantes, e devidamente ajustadas, a definir as suas posições de Neutralidade face 

à II Guerra Mundial, ficavam para trás 8 anos de atitudes equívocas, cheias de 

interrogações, desconfianças mútuas, incongruências e breves aproximações 

temporárias. Contudo, algumas dessas desconfianças tinham-se tornado “crónicas” e 

remontavam, no mínimo, ao séc. XIX. Tinham por base demonstrações públicas e/ou 

manifestações políticas, ou simples desejos de unificação ibérica, mais ou menos 

concretos, mais ou menos dissimulados.  

Evidentes foram, ainda assim, os esforços desenvolvidos pelos responsáveis pela 

deposição da Rainha Isabel II, na segunda metade do século XIX, com vista a encontrar 

em Portugal o sucessor ao trono de Espanha, na pessoa de Fernando II de Saxe e, 

posteriormente, de D. Luís e seus sucessores.240Parecia óbvio que por detrás desta 

solução política estava a vontade expressa de unificar a península, criando assim um 

bloco capaz de concorrer directamente com a Grã-Bretanha, com a nova Itália unificada 

e com a Prússia que, a muito pouco tempo de se tornar uma única realidade política 

germânica, demonstrava uma “saúde” financeira particularmente impressionante, na 

segunda fase da revolução industrial.  

Em Portugal, para além do Duque de Saldanha, apontavam-se como “pontas de lança” 

do iberismo alguns intelectuais de grande valia e mérito, tais como Oliveira Martins ou 

Antero, sendo que, no entanto, se viria a demonstrar que afinal não era bem assim.241 

O próprio Oliveira Martins, num dos seus múltiplos artigos escritos no último quartel do 

séc. XIX, teve o cuidado de esclarecer que as ideias iberistas surgiram logo com a crise 

da invasão francesa e foi sem dúvida no prolongamento da crise dinástica portuguesa, 

no período que imediatamente se segue à morte de João VI, e como consequência de 

um tal movimento, que chegaram a tomar a consistência de um plano, na conspiração 

combinada entre os generais Saldanha e Mina durante o período mais agreste da 
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“usurpação” miguelista.242 Entretanto, em 1868, a Espanha, desconjuntada, procurava 

ansiosamente uma fórmula de conservação e que podia passar, como vimos, pela 

solução ibérica entronizando-se D. Fernando II como rei e prosseguindo a linha 

sucessória em D. Luís, adoptando-se uma solução “filipina”, como no final do séc. XVI. 

Por essa altura, reacendendo-se um velho foco de iberismo, desenvolveu-se em 

Portugal uma corrente federalista que aglutinou vultos destacados do republicanismo 

português e do socialismo, e que pensava na união dos dois estados peninsulares 

através de uma federação de estados. Segundo Oliveira Martins, enquanto uns 

preconizavam a ideia de uma confederação de duas repúblicas, em Espanha e Portugal, 

outros preferiam a constituição dos Estados Unidos Ibéricos. Se se desse autonomia 

federal aos velhos reinos da Espanha, e um deles era Portugal, e no caso em que a 

península caísse na anarquia, então seria mais fácil adoptar a segunda opção.243 

Era portanto desejável, na óptica do grande historiador e pensador português, que a 

fatalidade das coisas não precipitasse a Espanha na revolução, ou que, pelo menos - a 

ser inevitável - o delírio a não lançasse na aventura federal. O meio de evitar a 

catástrofe, concluía, era óbvio: “[...]o juízo nas monarquias, pois já hoje, na Europa, povo 

algum se insurrecciona por capricho.” 

Finalmente, Oliveira Martins acabava por esclarecer o que entendia ser o verdadeiro 

significado da expressão “iberismo “e no bom sentido: “Política interna de restauração 

e regeneração social e económica, união de pensamento e acção, independência de 

governo; eis, a nosso ver, a fórmula actual, sensata e prática do Iberismo.”244Já no final 

do século, e tendo em consideração o momento problemático do ultimatum, veio 

defender a aliança luso-espanhola como a verdadeira solução política e diplomática 

para Portugal, referindo explicitamente que “[...]a aliança inglesa foi sempre para nós 

um protectorado mais ou menos disfarçado e as relações desta ordem traduzem-se logo 

pela extorsão e pela dependência.”245 

O iberismo federal conviveu, também, desde o último quartel do século XIX, com outras 

interpretações da união ibérica, que davam preferência a factores de tipo cultural, em 

lugar de a darem aos políticos. Em Espanha, e em certas ocasiões, estas ideias foram 

igualmente sustentadas de modo individual. A nível político, a mais importante 
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revitalização do iberismo partiu do catalanismo e esteve muito influenciada pelo 

federalismo 246. Com o início do Séc. XX e ao invés de contribuírem para a diminuição 

das polémicas, os adeptos das teses iberistas não cessaram de multiplicar contactos, 

promover a divulgação de textos, participar em iniciativas conjuntas, no quadro da lenta 

luta pela implantação da república e pela promoção do ideário socialista e anarquista247.  

Depois da instabilidade criada no período subsequente à instauração da República em 

Portugal, e com as necessárias lógicas conflituais decorrentes do facto de existirem dois 

regimes políticos completamente diferentes no mesmo espaço peninsular, a indefinição 

política que caracterizou a ditadura militar instaurada com o Movimento de 28 de Maio 

de 1926, liderado pelo Marechal Gomes da Costa, só terminou com a entrada, pela 

segunda vez, de Oliveira Salazar para o governo, em Abril de 1928.248 

Foi, sensivelmente, nesse espaço temporal, e até 1931, que se começaram a estreitar 

os laços entre Portugal e Espanha, fosse porque eram de natureza ideológica idêntica 

os dois regimes, fosse porque a Espanha abandonara, ou começara a abandonar, 

quaisquer pretensões hegemónicas sobre Portugal.249 Contudo, o advento da II 

república espanhola, em 1931, viria a provocar novo sobressalto nas relações entre os 

dois estados e a sucessão de atitudes e de posições equívocas que foram tomadas, 

tendo como alvo a solidez do governo português, não só colocaram à prova a “saúde” 

de tais relações como transformaram o clima de tradicional entendimento institucional 

num conjunto de sentimentos contraditórios, que mais faziam lembrar o ritmo 

inconstante de uma “montanha russa”. 

Tal incompatibilidade de comportamentos e de processos - sobretudo os que foram 

testemunhados nos períodos em que Manuel Azaña governou a Espanha – acabaram 

por vir dar razão à caracterização que o célebre medievalista Claudio Sánchez-

Albornoz250 fez do relacionamento histórico entre os dois povos. Escreveu ele, no seu 

“Testamento histórico-Político”:  

“[…] não havendo fronteiras naturais entre os dois países, erguia-se contudo entre 

ambos uma fronteira mais alta que os Pirenéus, vivendo-se séculos de hostilidade, 

séculos de receio, séculos de incompreensão e séculos de ambições e medos”.251   
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E se a II República espanhola não preocupava o governo português, chefiado por 

Domingos Oliveira, apenas pelo ideal democrático e revolucionário que agitava, 

acrescentaria ainda ao cenário de preocupação um toque de maior agressividade, ao 

revelar um projecto de federalismo ibérico que, mais cedo ou mais tarde seria conhecido 

nas suas mais diversas cambiantes.252 

Ao assumir o lugar de Presidente do Conselho, em 1932, Salazar tinha todas as razões 

para se preocupar com o desfecho de um projecto político que, mais do que um cunho 

anexionista, tinha, em primeiro lugar, o objectivo de derrubar o regime português e 

instaurar um regime marxista na Península Ibérica. E independentemente das 

cambiantes que irão afectar o próprio curso da política espanhola, entre 1931 e 1936, 

não se poderá criticar o Presidente do Conselho português pelas referências que foi 

fazendo e as atitudes que foi tomando, mais ou menos ostensivas, no que concerne às 

relações ibéricas e à forma como tentou atenuar o impacto das mudanças da política 

espanhola em Portugal.  

Diz-nos a história e a geografia que, do ponto de vista da geopolítica, a tradicional 

pressão castelhana e os constrangimentos de ordem vária decorrentes da localização 

geográfica de Portugal, - entre um vizinho de histórica propensão hegemónica e o mar 

- ditaram a Portugal, e aos seus monarcas, a secular orientação prioritária das relações 

externas, económicas e culturais através da costa por esta ser fronteira mais livre, e 

com mais países, que a terrestre.253  

Esta opção, que como sabemos levou à procura de vias oceânicas para melhor 

assegurar a viabilidade económica de Portugal, deu lugar à atlantização do seu território 

e permitiu que numa política continuada Portugal se tenha escapado ao centripetismo 

castelhano quatrocentista e se tenha afirmado como a maior potência marítima até ao 

séc. XVI.254  Como refere de forma iniludível Luís Adão da Fonseca relativamente ao 

compromisso de Portugal com a Inglaterra, e não com Castela,  

“[...]Windsor não aponta para um espaço físico de uma geografia estática, trata-se de um 

espaço histórico, construído pela acção de sucessivas gerações, alimentado por uma 

economia e enquadrado por uma política. [Windsor] por aquilo que revela a sua 

efectivação, integra-o num todo coerente: o espaço em que se situa”255  

                                            
252 Sardica, José Miguel, Ibéria, a Relação entre Portugal e Espanha no século XX. Aletheia editores, Lisboa 
2013, 93 
253 Carvalho, Virgílio, “Áreas de Interesse Estratégico de Portugal”, em Nação e Defesa, nº 66, Junho, 1993, 

pg. 51,  
254 Ibidem 
255 Fonseca, Luís Adão da, O essencial sobre o Tratado de Windsor, Ed. INCM, Lisboa, 1986, pg.5 
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E esta foi uma política de grande êxito, pois não só foi a única Nação da Península 

Ibérica a conseguir suficiente poder marítimo centrífugo, para se furtar ao controlo 

económico, político e cultural de Castela, como ainda, explorando a sua localização «à 

esquina de dois mares» - o Mediterrâneo e o Atlântico - conseguiu ser a primeira 

Potência Marítima oceânica da História. Como sabemos, esta política não foi suficiente 

para afastar as pretensões e os projectos iberistas, ainda que as diferenças e as 

características geopolíticas dos dois estados – Portugal e a velha Castela – continuem 

a ser por demais evidentes. Ainda há poucos anos, um estudioso espanhol da 

Estratégia, o General Pardo de Santayana, escrevia na revista Política Exterior o 

seguinte:  

“A posição portuguesa, que ocupa na sua maior parte a fachada atlântica, condiciona e 

limita as possibilidades estratégicas de cada nação, dentro do todo peninsular. A divisão 

da Ibéria entre as duas nações [peninsulares] passou a ter uma importância relativa, 

desde o momento em que a Espanha e Portugal são duas nações unidas [...] não só 

parte de uma aliança mas como, integradas na União Europeia, uma entidade 

supranacional... [pelo que] agora se pode considerar a Península Ibérica como uma 

unidade estratégica, vencendo as reticências de algumas teorias portuguesas que 

realçam o aspecto marítimo atlântico do seu país, como se a Espanha o não tivesse 

também”. 256 

Ora, apesar de toda esta vontade implícita de subalternizar a autonomia geopolítica de 

Portugal face á Espanha castelhana, sabemos pela Geografia que Portugal é 

exclusivamente atlântico, é o mais atlântico de todos os países europeus e, para além 

da sua pronunciada excentricidade, projecta-se ainda, e profundamente, no Atlântico 

Ocidental pelos importantes arquipélagos da Madeira e dos Açores, assumindo desde 

há muitos séculos o papel de ponto de escala entre mares e oceanos. Daqui também 

decorreu uma tipificação do carácter da sua população, que não só não é anulável pela 

política como acentua a sua grande diferença face à população de cariz continental, que 

o castelhano tão bem expressa e Jacques Pirenne brilhantemente soube ilustrar. 257 

  

                                            
256 Santayana, José Pardo, “Geoestrategia y espacio español”, em Política Exterior, vol. X, nº 49, 

enero/Febrero de 1996, Pg. 124, tradução do autor. 
257 Esquema da minha autoria, baseado em Pirenne, Jacques, Storia contemporânea, Sansoni editore, 
Firenze, 1958, pref. XIX-XXVI,  
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Poder Marítimo Poder Continental 

São extrovertidas, vivem do contacto com outras 
civilizações 

São introvertidas, vivem voltadas para os 
seus próprios valores, que realçam, 
estimulam e edificam 

A sua cultura é um produto de sínteses sucessivas 
permutando valores materiais e espirituais com 
outros povos 

Criam um conceito de superioridade 
recusando as aculturações 

São sociedades constituídas por grupos sociais 
abertos às vezes com prejuízo da solidariedade 
nacional, quer política, quer religiosa 

São sociedades constituídas por grupos 
sociais fechados com uma estrutura 
coesa exclusivamente nacional 

A sua riqueza reside na troca, no comércio e na 
posse de bens perecíveis que, por isso mesmo, 
permitem uma elevada mobilidade social 

A sua riqueza reside na terra, na posse 
de bens de raiz transmitidos de forma 
rígida que, por isso mesmo, criando clãs 
dominantes 

A sua expansão faz-se pelo contacto e dá lugar ao 
colonialismo, com vocação para a independência 
dos povos trazidos à convivência 

A sua expansão é por conquista – a 
forma de criar mais riqueza - e dá lugar 
ao satelitismo, com vocação para a 
incorporação final dos povos 
conquistados 

As suas relações com outros povos puderam 
fazer-se de forma mais harmónica, a maior 
distância entre civilizações bastante desiguais, o 
que tudo contribuiu para um melhor e mais rápido 
conhecimento do mundo 

As suas relações com outros povos 
fazem-se de forma rígida e próxima 
provocando escassas mudanças 
culturais 

 

Para Portugal, portanto, o caso é bem diferente do da Espanha, uma vez que, como 

bem o reconheceu o ilustre pensador espanhol Miguel de Unamuno, citado por Virgílio 

de Carvalho, «o que faz Portugal é o mar», Mar esse em que Unamuno não incluiu, 

obviamente, nem o resto da Península Ibérica, nem o Mediterrâneo que Portugal curto-

circuitou, desvalorizou e empobreceu, ao abrir a Rota do Cabo na era dos seus 

descobrimentos.258  

Retomando então o discurso sobre a problemática do iberismo, debrucemo-nos sobre 

as grandes preocupações que o governo português teve que enfrentar, a partir de Abril 

de 1931, com a alteração substancial do quadro político-institucional no que às relações 

entre os dois estados diz respeito e que, resumidamente, são as seguintes:  

Em primeiro lugar com Manuel Azaña, protagonista excepcional da vida política durante 

o primeiro biénio republicano e que lideraria o governo espanhol até 1933, líder da 

Acção Republicana. Azaña, era um adepto fervoroso do iberismo, através da dinâmica 

do federalismo democrático, prometendo apoio económico à luta contra a “Ditadura 

Militar” portuguesa por parte da oposição liderada por Afonso Costa; em segundo lugar 

                                            
258 Carvalho, Virgílio, “Ainda a Regionalização da NATO”, em Nação e Defesa, 79, Maio 1997, pg. 52 
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as ligações entre socialistas portugueses e espanhóis, que eram facilitadas pela 

maçonaria, já antes de 1931, e proporcionaram, logo após a proclamação da República, 

apoios militares, políticos e económicos que dotaram a oposição activa ao Estado Novo 

de meios que nunca tivera até então.  

Em terceiro lugar, os emigrados políticos portugueses. Estes gozaram, enquanto o 

regime foi abertamente de esquerda, da protecção e do apoio dos republicanos 

espanhóis nas suas tentativas anti Estado Novo e beneficiaram, inclusive, da 

cumplicidade de personalidades e governantes tão influentes como Marcelino Domingo, 

Indalecio Prieto, Martinez Barrio, Paulino Gomez Saiz, ministro da Governação no 

governo de Negrin, ou ainda, Teodomiro Menendez, deputado socialista e subsecretário 

de Indalécio Prieto, políticos de influência na Espanha Republicana e na Catalunha 

autónoma, e que revelam os estreitos laços estabelecidos com os socialistas e 

autonomistas, nomeadamente o Partido Socialista Operário Espanhol.259  

Em quarto lugar a política do estado espanhol, laico e socialista. Foi uma política de 

estado, meditada e consciente, não somente negativa, que defendia a uniformização 

dos sistemas políticos da Península, tendo por base a queda da ditadura militar, o 

combate à Igreja Católica e seguidamente do Estado Novo, bem como o 

estabelecimento de um regime de esquerda em Portugal, mas que envolveu de forma 

clandestina o tecido industrial e a contribuição do sector militar do Estado e isso 

representava a condição indispensável dum objectivo mais ambicioso, iberista ou 

iberizante.260 

Com efeito, na sequência da instauração da II república em Espanha e de algumas 

sublevações militares em Portugal no início da década de 30, logo se reacendeu a 

questão do Iberismo e se reavivaram os perigos e os fantasmas da união ibérica e dos 

projectos de hegemonia na península, atribuídos pela imprensa e pelos diplomatas 

portugueses aos líderes republicanos espanhóis.  

Em Janeiro de 1931, o Embaixador em Madrid, Melo Barreto, remete para o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros um artigo de Marcelino Domingo, sublinhando o seu carácter 

pró-comunista: ”[...]não faltam nesse escrito a referência-programa à estrutura federal 

do Estado e o elogio caloroso da obra heroica da Rússia dos sovietes, dois dos focos 

                                            
259 Paulo, Heloísa, "Imagens da Liberdade: os exilados portugueses e a luta pela liberdade na Península 
Ibérica” em Estudos do Século xx, nº 8 (2008), Pgs. 87-103 
260 La Torre Gómez, Hipólito, A relação peninsular na antecâmara da guerra civil de Espanha (1931-36), 
Ed. Cosmos, Lisboa, 1998 e Raguer, Hilari; “La política religiosa de Azaña: España ha dejado de ser 
católica” em Historia Contemporánea, nº 6, 1991, pgs. 145-157 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    106 

dominantes da propaganda republicana espanhola, qualquer deles de acentuado 

perigo[...]”261  

A partir de Barcelona, Francisco Maciá, líder da ERC (a esquerda catalã autonomista) 

e primeiro presidente da Generalitat também teorizava abertamente sobre a futura 

Federação das Repúblicas Ibéricas e funcionou neste âmbito como “aliado” de Azaña. 

A par da grande diferença de regimes, o foco do problema bilateral era o próprio ideário 

federativo iberizante dos republicanos espanhóis e o consequente apoio que estes não 

deixariam de prestar a quem se levantasse por palavras ou actos contra a Ditadura 

militar262. O novo poder em Espanha, tinha como “aliada” a explosiva situação na 

Catalunha, que reclamava a promessa feita aos autonomistas pelos socialistas desde 

1930263, bem como a aliança com a União Soviética, que viria a proporcionar e a 

potenciar um apoio concreto a todos aqueles que em nome de uma propalada oposição 

ao regime português defendiam o seu derrube pela força das armas.264  

Os sectores mais radicais do catalanismo, nomeadamente o Bloque Operario-

Campesino, de Joaquín Maurin, defendiam, por exemplo, que “[...]quando a classe 

operária alcançasse o poder não seria necessária uma “separação suicida” nem uma 

“balcanização”, porque todos os povos da península iriam gozar duma verdadeira 

liberdade. Seria possível, em consequência, a unidade da península numa verdadeira 

“União Ibérica de Repúblicas Socialistas”, na qual também se integrariam Portugal e 

Gibraltar.”265  

Entretanto, as ligações entre socialistas portugueses e espanhóis, facilitadas pela 

maçonaria já antes de 1931, proporcionaram logo após a proclamação da república 

apoios militares, políticos e económicos que dotaram a oposição activa ao regime 

português de meios que nunca tivera até então.266  

                                            
261 La Torre Gómez, Hipólito, A relação peninsular…, ob. Cit. Pg. 30 
262 Sardica, José Miguel, Ibéria…ob. Cit. 99 
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peninsular na antecâmara da guerra civil de Espanha (1931-36), Ed. Cosmos, Lisboa, 1998; Oliveira, César 
de, Salazar e a Guerra Civil de Espanha, ed. O Jornal, Lisboa, 1987; Rocamora, Jose Antonio, “Causas do 
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Com a instauração de um governo de coligação entre as esquerdas e os socialistas 

começaram a afluir a Espanha os vultos mais destacados do republicanismo maçónico 

como Afonso Costa, que com Bernardino Machado tinha formado a Liga de Paris, e 

ainda personagens como Jaime Cortezão, José Domingos dos Santos, Cunha Leal e 

outros sindicalistas, anarquistas, comunistas e militares, políticos, jornalistas ou 

intelectuais, como Aquilino Ribeiro ou António Sérgio, que se declaravam abertamente 

opositores ao Estado Novo.267  

Como refere de forma insuspeita o investigador e historiador espanhol Hipólito de la 

Torre, estas tentativas desestabilizadoras, promovidas pela II República, inseriam-se 

numa política de estado, meditada e consciente, não somente negativa, que teve como 

seu grande idealizador e executor Manuel Azaña, como o demonstra o seu próprio 

diário.268 Inclusivamente, mais tarde, num Conselho de Ministros, a 18 de Fevereiro de 

1932, terá referido a questão portuguesa e insinuou algo sobre o que já tinha feito e que 

ainda queria fazer, relativamente à vontade em ver cair o regime de Lisboa.269 Este 

"assunto dos portugueses" era especialmente importante para Azaña e, talvez, um dos 

mais reveladores da sua hipotética "ingenuidade" sobretudo na forma como se 

enquadrava na política externa face a Portugal.  

A suposta ingenuidade de Azaña residia no facto que o perigo espanhol, sempre 

presente no vizinho luso face a Espanha, e reavivado pela proclamação da República e 

nas declarações federalistas de alguns partidos (e na forma como o próprio Azaña se 

colocava perante esta questão), enquadrado com um regime não totalitário português, 

desapareceria, e seria o suficiente para desvanecer os sempiternos receios 

portugueses.270  

Quando o nome de Salazar foi anunciado como o novo Presidente do Conselho 

português, o embaixador da Espanha republicana descreveu-o da seguinte forma: 

pessoa pouco afeiçoada a exibições, que raras vezes concorre a actos públicos e é 

quase desconhecido dos membros do Corpo Diplomático. 271 Contudo, para o novo líder 

do governo português a discrição não era sinónimo de impotência e perante o quadro 

político-diplomático que lhe era apresentado, a hispanofobia que se acentuava entre os 

círculos diplomáticos tinha toda a razão de ser e merecia lugar de destaque. Apesar das 

                                            
267 Ibidem 
268 La Torre Gómez, Hipólito, A relação …ob. cit. Pg. 54 
269 Idem, pg. 56 
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relações institucionais formalmente correctas, a república conteve claríssimas tentações 

iberistas e iberizantes.  

Como refere mais do que uma vez Hipólito de La Torre, os governantes espanhóis, que 

chegaram ao poder com o 14 de Abril, fizeram tudo ao contrário do que seria 

aconselhável: Meteram-se nos assuntos portugueses para “arrumar a casa do vizinho á 

imagem da própria”, com o objectivo suplementar de tornar o sonho realidade mediante 

este procedimento, restabelecendo algum tipo de ligação ibérica.272 

A verdade é que os emigrados políticos portugueses gozavam da protecção e do apoio 

dos republicanos espanhóis nas suas tentativas anti-regime, desde 1931, e inclusive da 

cumplicidade de personalidades e governantes tão influentes como Marcelino Domingo, 

Indalecio Prieto e, sobretudo, de Manuel Azaña, que em várias ocasiões considerou a 

ajuda aos revolucionários portugueses como muito vantajosa para o regime e 

sumamente digna para a Espanha republicana. Salazar, desde 1932, estava alertado 

para a presença cada vez mais numerosa de oposicionistas junto à raia, que usufruíam 

em Espanha da mesma liberdade de movimentos que os republicanos espanhóis 

puderam gozar em Lisboa e Porto, a partir de Outubro de 1910.  

Não só pela divulgação de manifestos panfletários mas também pelo incentivo à revolta 

armada, estes grupos não institucionalizados, a não ser pela referência Afonso Costa, 

constituíam uma séria ameaça à ordem pública e às relações diplomáticas entre 

Portugal e Espanha, primeiro de forma silenciosa, apoiando as revoltas na Madeira e 

em Lisboa, no Verão de 1931, e posteriormente, contando com o apoio institucional do 

governo de Madrid, já com dinheiro e armas, configurando um cenário bem real de 

ruptura iminente de relações diplomáticas e até de guerra.273 

Apesar da derrota sofrida pelos revoltosos em Portugal, em 1931, a Espanha nunca 

desistiu dos seus intentos desestabilizadores e incentivava os exilados portugueses 

oposicionistas a manterem a pressão sobre as autoridades de Lisboa. No verão de 

1932, Afonso Costa e Bernardino Machado encontraram-se com o primeiro-ministro 

espanhol na Corunha para discutirem as ligações entre a Espanha e a oposição 

portuguesa. Em Março ou Abril de 1933, Azaña e Costa aprofundaram conversas e terão 

chegado a delinear um plano para um golpe de estado em Lisboa, o qual levaria a Liga 

de Paris ao governo.  
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Derrubado Salazar, os dois coexistiriam, como chefes de governo peninsulares, numa 

estrutura ibérica federal cujos contornos permaneceram sempre incertos.274 Numa 

primeira fase, em Julho de 31, Manuel Azaña, então ministro da guerra, tinha recebido 

a informação de que estava iminente o estalar da revolução em Portugal mas, nos 

primeiros dias de Agosto, soube por Jaime Cortesão, (um dos membros do denominado 

“Grupo dos Budas”, juntamente com Moura Pinto e Jaime de Morais) que os líderes do 

movimento oposicionista revolucionário tinham decidido travar a revolta, por não terem 

conseguido ainda reunir o material suficiente para abastecer as guarnições mais 

importantes. Certo é que a conspiração dos oposicionistas, que de certa forma era 

liderada em Espanha pelo já citado “Grupo dos Budas”, tinha ligações com as mais altas 

esferas de Madrid, nomeadamente Indalecio Prieto ou Marcelino Domingo, e que os 

aproximava da Ala Socialista do Governo Republicano.  

O seu círculo de relacionamento era bem maior do que o governo de Lisboa podia supor. 

Segundo a historiadora Heloísa Paulo, o facto de pertencerem à Maçonaria ampliava os 

contactos com os "irmãos" espanhóis, já que, para além dos “Budas”, eram inúmeros os 

maçons entre os seus aliados, como é o caso de Nuno Cruz e Francisco Oliveira Pio. 

Existem mesmo menções à "fundação", pelo grupo, de uma loja maçónica portuguesa 

em Espanha, na dependência da Gran Lógia Regional del Centro de España275.  

Refere ainda que os vínculos de amizade que estabeleceram com nomes como o de 

Paulino Gomez Saiz, ministro da Governação no governo de Negrin, ou ainda, 

Teodomiro Menendez, deputado socialista e subsecretário de Indalécio Prieto, tratado 

na correspondência por "Teo", e futuro chefe operacional da intentona de Outubro de 

1934, revelam os estreitos laços estabelecidos entre os Budas e os socialistas, 

nomeadamente do Partido Socialista Operário Espanhol, com os sindicalistas mais 

radicais da CNT ou os anarquistas.276  

Da parte do “Grupo dos Budas”, a proximidade maior era com Indalécio Prieto, 

supostamente alcunhado por "Black", e com o "Black in", ou seja, Juan Negrin, da 

mesma forma que os contactos com o PCP são feitos através de "Amaral", ou seja, 

Armando de Azevedo.277 Como recorda Manuel Azaña, em memórias que foram 

publicadas, a preparação de um novo movimento militar que pudesse derrotar a 

“ditadura vaticanista” instalada em Lisboa, constituiu no Verão de 1931, o objectivo 
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central dos grupos e personalidades republicanas com residência em Madrid ou na 

Galiza, ou que vivendo noutros países confluíram para Espanha naquele Verão.  

E, de facto, a tentativa de sublevação militar, de 26 de Agosto de 1931, teve o apoio 

político, material e logístico do governo da república espanhola. O próprio Azaña 

empenhou-se pessoalmente na protecção aos refugiados políticos espanhóis que se 

envolveram na revolta e que, fracassada a tentativa, posteriormente se dirigiram para 

Sevilha278. Entretanto, o mesmo Azaña, como Presidente do Governo, passou a 

desenvolver contactos mais estreitos com os exilados portugueses no sentido de lhes 

proporcionar, de forma clandestina, armas e dinheiro para novas tentativas de derrube 

do Estado Novo, servindo de intermediário entre aqueles e o industrial basco Horácio 

Echevarrieta279.  

A ideia era que este contratasse com o futuro governo revolucionário de Portugal a 

construção de uma esquadra de bacalhoeiros, a troco de dois milhões de pesetas, 

adiantando parte da verba para se comprarem armas. O historiador Pablo Diaz Morlán, 

especialista nesta personagem mítica da indústria basca do séc. XX, narra, contudo, 

uma história bastante mais grave, com contornos de corrupção e favorecimento, entre 

os oposicionistas portugueses, o governo espanhol socialista e o industrial basco. 

Sabe-se agora, com a chegada da II República, que o novo regime anulou determinados 

compromissos que o governo anterior tinha assumido com Echevarrieta, 

nomeadamente a encomenda de material de guerra naval, de forma que o basco, de 

repente, ficou com uma fábrica de torpedos e um submarino que ninguém queria 

comprar. Desesperado, Echevarrieta pediu ajuda ao seu velho amigo, socialista e 

ministro, Indalecio Prieto, seu favorecido do tempo em que ambos eram deputados, 

porem o dirigente socialista negou-lha, provocando assim a ruptura da amizade entre 

ambos.280 

Pediu, então, ajuda a Manuel Azaña, e o Presidente do Governo consentiu em comprar-

lhe o submarino se Echevarrieta arranjasse dinheiro para se comprarem armas para os 

republicanos portugueses. A compra seria feita através duma entidade estatal 

espanhola, criada pelo reformismo militar de Azaña e presidida pelo próprio: o Consórcio 

de Industrias Militares. Graças às pressões de Azaña, foi vendido a Echevarrieta um 

                                            
278 Oliveira, César 
279 Morlán, Pablo Diaz ob. cit, 24 
280 Ibidem 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    111 

lote de armas, com um destino fictício de exportação, por um valor de 332.877 pesetas. 

Echevarrieta foi, no entanto, enganado pelos portugueses e pelo partido socialista. 281  

Afinal, as armas que supostamente se destinavam aos portugueses para o derrube do 

regime de Carmona e Salazar, eram destinadas aos socialistas que, depois de terem 

perdido as eleições em 1933, e depois de verem as suas principais alterações políticas 

serem embargadas nas Cortes, em matéria agrária, militar e religiosa, apoiaram e 

envolveram os mineiros das Astúrias numa revolta geral, que tinha como objectivo 

derrubar pelas armas o governo de coligação liderado por Alejandro Lerroux, do Partido 

Radical, pretendendo assim, de forma inconstitucional, inverter o sentido dos votos. 

Entretanto, em Setembro de 1934, a conspiração foi descoberta e o navio Turquesa - 

que tinha as armas escondidas no porão - foi apresado pelas autoridades espanholas, 

antes de chegar ao porto de San Esteban de Pravia282. Durante a investigação levada a 

cabo pelo governo de Lerroux, o nome de Echevarrieta foi denunciado pelos cabecilhas 

socialistas, nomeadamente por Indalecio Prieto que conseguiu fugir para França, e 

acabou por passar nove meses na prisão Modelo, obtendo a liberdade em Junho de 

1935283. Com a CEDA (Confederación Española de las Derechas Autonomas) e o 

Partido Radical coligados no governo e nas Cortes, os opositores a Salazar deixaram 

de receber apoio político e económico, sendo que também diminuíram na imprensa os 

artigos contra o Estado Novo.284  

Com o desenrolar da “gestão de centro-direita” vieram a lume as provas públicas dos 

apoios prestados aos emigrados políticos portugueses por parte de Azaña, Indalécio 

Prieto e Casares Quiroga. Percebeu-se, então, que os apoios à revolução mineira 

asturiana tinham sido dados com material de guerra destinado aos portugueses e as 

armas que tinham vindo da Europa, destinadas aos emigrados portugueses, tinham 

desembarcado em portos espanhóis com a conivência das autoridades de Madrid, entre 

1931 e 1933. Foi durante o governo de coligação que as relações entre os dois países 

mudaram radicalmente e para isso contribuiu, também, o processo judiciário que o 

governo de Madrid instaurou - por contrabando de armas de guerra e insurreição 

armada – aos socialistas e ao governo anterior, no qual estavam implicados portugueses 

e espanhóis.285  
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Não se estranha, portanto, que em Setembro de 1935, o Presidente do Conselho 

português tivesse assumido uma posição mais branda no que à Espanha dizia respeito, 

posição que assumiu em nota oficiosa comunicada aos portugueses, pela imprensa, em 

20 de Setembro de 1935 e já tantas vezes transcrita por investigadores - ao longo dos 

anos - que me dispenso de transcrever.286  

Contudo, e porque não tenha sido tantas vezes divulgado, existe um pequeno parágrafo, 

no início dessa mesma longa nota, que nos ajuda a perceber que o Presidente do 

Conselho, apesar de apelar a uma correcção nas relações entre os dois estados, não 

deixa passar em claro que esteve, e continuaria a estar, atento a determinadas atitudes 

externas que corroboraram e sustentaram determinados objectivos e comportamentos:  

“Deve ter-se ainda presente no espírito que a agitação revolucionária passou há muito 

tempo do plano nacional para o plano internacional, quer dizer, que elementos nacionais 

são quási [sic] sempre inconscientemente dirigidos em obediência a pensamentos 

políticos que transcendem os objectivos imediatos das contendas internas. Não é o 

momento ainda de ser muito claro nesta matéria mas, mesmo só no domínio das 

hipóteses, nós concebemos que nalgum país seja objectivo de alta importância 

reinstalar-se de novo a desordem em Portugal [...].”287 

Contudo, o resultado das eleições de 16 de Fevereiro de 1936, favorável à coligação de 

esquerda, ainda que por escassa margem, permitiu que Manuel Azaña voltasse a formar 

governo, com comunistas, socialistas, sindicalistas e anarquistas, e logo tenha iniciado 

uma política de corte radical com os últimos 3 anos. Em Lisboa, ninguém estranhou, 

certamente, o teor do telegrama que o embaixador português em Madrid, Riba Tâmega, 

enviou, em Abril de 1936, informando que Largo Caballero, do PSOE, apoiava e 

defendia a instauração em Espanha de uma república feita à imagem da União Soviética 

e que era sua intenção constituir a Confederação das Nacionalidades Ibéricas.288 Aliás, 

o próprio governo de Lisboa estava preparado para a mudança de rumo que o novo 

governo, em Madrid, ia traçando.  

Salazar, num discurso proferido a Deputados da então Assembleia Nacional afirmaria:  

“Enquanto fomos traçando o nosso caminho, houve muitos movimentos revolucionários, 

[…] e nada disso pôde desviar-nos das nossas concepções e da firme e serena 

realização dos nossos princípios. Não digo que não tenha de haver cuidados especiais 

e que os factos desenrolados à nossa volta nos não causem preocupações, sobretudo 

se algum país se esquecer do que deve à correcção internacional. Nada disso porém 

pode ter qualquer influência na orientação a seguir, porque o nosso futuro não depende 
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senão de nós, quer dizer da visão que tivermos dos problemas nacionais e da nossa 

força de vontade de servir o interesse da nação.”289 

Pouco tempo depois, foi a vez da polícia de informações, a PVDE, receber notícias - 

que prontamente foram transmitidas ao governo - sobre o movimento dos 

oposicionistas, sobretudo de um tal de Álvaro Cunhal, que tinha vindo de Moscovo a 

Paris para se encontrar com Afonso Costa, e juntos acertarem uma estratégia comum 

de derrube do regime português.290 Em Lisboa, o novo embaixador espanhol, Claudio 

Sánchez-Albornoz, na sua primeira entrevista com o Chefe do Governo, garante a 

Salazar, embora de forma ingénua como se verá, que a Espanha está seguramente 

disposta a respeitar o governo português.  

Num diálogo que foi transcrito para as suas memórias pode ler-se: “Dos condiciones, 

me dice Salazar, son necesarias para el éxito de su gestión en Portugal. Primero, que 

España no sienta ningún empeño en relación a la independencia portuguesa.”  

E terá respondido, que “[...] estoy autorizado por mi gobierno para asegurarle que en 

ninguna manera tendremos la más mínima intervención en la política portuguesa. 

Estamos decididos a mantener una lealísima amistad con el gobierno portugués.”291 

Como é sabido, o governo da Frente Popular apenas durou mais 5 meses. A 18 de Julho 

parte das forças armadas espanholas sublevou-se, lideradas pelo General Francisco 

Franco. O início da guerra civil, que duraria 3 anos, não disfarçaria a grande vontade e 

empenho que a república espanhola havia colocado na queda do Estado Novo, e o 

empenhamento da União Soviética no conflito foi disso um exemplo claro292. 

Sem prejuízo do facto de se voltar, mais à frente, a este tema, terá que ser encarada 

com naturalidade a posição que Salazar assumiu oficialmente no início e no fim do 

conflito espanhol, favorável à vitória dos sublevados. É, aliás, de referir que também em 

Espanha esta posição é compreendida. Como refere Angel Rivero, num estudo recente 

sobre as relações luso-espanholas, é perfeitamente coerente com o seu pensamento 

que Salazar anuncie, em 24 de Outubro de 1936, a ruptura de relações diplomáticas 

com a República Espanhola e, em 28 de Abril de 1938, reconheça oficialmente o 

governo de Franco.  
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“Quede claro que esta aproximación a Franco no es resultado de un principio de simpatía 

sino de razones congruentes con la defensa de los intereses permanentes de Portugal: 

su independencia y sus colonias. Primero, contribuyendo al fin de la España 

revolucionaria y, a continuación, debido al equilibrio geopolítico europeo, 

salvaguardando la neutralidad del país frente al conflicto internacional que se anuncia en 

Europa. Para ello se habría de conseguir comprometer también la neutralidad española 

puesto que Franco, por las deudas contraídas con Alemania e Italia, podría verse 

arrastrado a una participación en la guerra junto a las potencias del eje.”293 

Do período agora analisado, não deixará de se concluir, e como confessou Manuel 

Azaña, que havia nos republicanos espanhóis a clara consciência de que a 

sobrevivência duradoira da II Republica passava pela possibilidade de uma mudança 

política em Portugal, que restaurasse, no entender daquele político, a democracia e as 

liberdades. 

Foi desta posição, nunca escondida, que decorreu a concessão de inúmeras facilidades 

para a movimentação dos opositores ao Estado Novo em Espanha e o apoio concreto 

das novas autoridades espanholas a acções e a iniciativas contra o regime de Oliveira 

Salazar. E foi desta posição, ainda, que nasceu, na opinião da historiadora Heloísa 

Paulo, o “Plano Lusitânia”, que previa a invasão e a rebelião em Portugal, pondo fim ao 

colaboracionismo de Salazar com Franco, e que retrata fielmente a união de interesses 

existentes entre os exilados, nomeadamente o “Grupo dos Budas”, e o então Governo 

de Espanha.294 Nem todos se arrependeram, seguramente, dos seus projectos, das 

conspirações, das suas ideias, dos seus expedientes ou dos seus propósitos, mas é 

obrigatório ler e, sobretudo, é obrigatório reflectir naquilo que, e parafraseando António 

Pedro Vicente mais uma vez, escreveria anos mais tarde, o já referido Sánchez-

Albornoz:  

“Para que no se ignoren los errores que los republicanos cometimos al creer que 

estábamos solos en España. Para que se recuerde que cada país en cada instante de 

su vida debe contar con  su geografía y con su ayer. Para que no se alimenten torpes 

ilusiones ni se vuelvan a cometer las mismas flaquezas. Para que se desconfíe de los 

hombres providenciales, muy pocos lo han sido en la historia y el egoísmo de muchos 

ha solido ser catastrófico [...] Para que se estime en lo que vale el dialogo, la tolerancia, 

y el contraste en libertad del juego de las ideas.”295 
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3.2. O ESTADO NOVO E AS SUAS LINHAS DE POLÍTICA EXTERNA  

Depois de obter bons resultados nas eleições de 1930, o partido Nazi (Nacional 

Socialista) aumenta o seu score eleitoral nas eleições de 1932, permitindo a Adolf Hitler 

assumir o cargo de Chanceler em Janeiro de 1933.296 A subida deste austríaco, de 

nascimento, ao poder na Alemanha alterará significativamente a ordem mundial entre 

1933 e 1945, cujas consequências, pela emergência da União Soviética à categoria de 

potência mundial, só terminarão em 1989. 

Hitler assume os destinos da Alemanha num momento em que o sistema de segurança 

colectiva começa a dar os primeiros sinais de falência, com a questão sino-japonesa da 

Manchúria. Mas, aquilo que o Chanceler pretende mesmo é o fim do “sistema de 

Versailles” e a revisão de toda uma situação que ele considera injusta para a 

Alemanha.297 Não só pela sua obra Mein Kampf, mas pela publicação de outras obras 

suas, em 1928, Hitler dá a conhecer um programa de política externa bastante 

audacioso e objectivo e que se assemelha à política de Bismarck, numa primeira fase, 

e de Guilherme II, numa segunda fase: A subjugação da França e a destruição da 

Rússia, para que desta forma possa construir o seu lebensraum, ou seja, o espaço vital 

que se estende desde a Europa Central até à Rússia e à Ucrânia e pelo qual os povos 

de raça e de língua alemã poderão viver em paz.298 

Para Hitler, a conquista da União Soviética e o domínio da área do pivot geográfico da 

História era fundamental para libertar a Alemanha, e o seu espaço vital, da ameaça 

comunista e, neste esforço, o Chanceler queria contar com a amizade da Grã-Bretanha, 

ou com a sua neutralidade benévola e para que isso fosse possível estava disposto a 

assegurar ao governo de Londres que não atacaria o seu império e os seus interesses, 

fossem eles quais fossem.299  

Era uma política claramente voltada para a Europa central que, inclusivamente, a médio 

prazo rejeitava qualquer alargamento do lebensraum a África ou ao Extremo Oriente. 

Com um pensamento estratégico fortemente influenciado pela escola de geopolítica de 

Munique, cujo expoente máximo era o General Karl Haushoffer, Adolf Hitler traçou um 

plano estratégico assente na “paciência”, e muito baseado na coacção diplomática, na 
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coacção psicológica, na estratégia de estilo indirecto segundo os conceitos que têm 

vindo a ser utilizados.  

O primeiro passo do Chanceler na direcção da ruptura com o status quo vigente é dado 

com a saída da SDN, em 19 de Outubro de 1933300. Mas apesar de ter iniciado em 1935 

uma política que visava estabelecer o serviço militar obrigatório, que estava proibido 

pelo Tratado de Versailles, Hitler impressionou fortemente os líderes europeus, 

nomeadamente o primeiro-ministro MacDonald e o seu responsável do Foreign Office, 

John Simon, pelas garantias dadas no discurso de 25 de Maio de 1935, proferido 

perante o Reichstag no qual afirmava que a Alemanha respeitava os acordos de Locarno 

e pretendia, inclusivamente, chegar a um acordo de limitação de armamentos com a 

Grã-Bretanha”.301 

Este discurso, de boas intenções, seguiu-se à assinatura da “frente de Stresa”, em 11 

de Abril de 1935, e que ligava a França, a Grã-Bretanha e a Itália num acordo que previa 

a manutenção da Áustria enquanto país independente. Daí que o entendimento anglo-

germânico sobre matéria naval aparecesse como algo natural, no início do verão de 

1935.302  Não só Hitler pretendia acabar com os efeitos solidários da frente de Stresa 

como pretendia aplicar um “golpe mortal” no tratado de Versailles e na SDN.  

De qualquer forma, a Grã-Bretanha mantinha há já alguns anos uma política de abertura 

relativamente à revisão do Tratado de Versailles, à restauração da Alemanha como 

potência reconhecida na Europa e na obtenção duma solução mais justa para a questão 

da Renânia. Em 18 de Junho de 1935, a Grã-Bretanha e a Alemanha chegaram a um 

acordo que previa a limitação de 35% da tonelagem marítima dos navios ingleses de 

superfície e uma paridade relativamente a submarinos, embora os alemães 

prometessem “ficar pelos 45%” dos britânicos.303  

O acordo viria a provocar um mal-estar evidente em Paris, dado que, segundo os 

franceses, estaria em contradição com a declaração de Stresa, com as cláusulas de 

desarmamento do Tratado de Versailles e ainda porque o governo francês não tinha 

sido previamente avisado de tal acordo. A preocupação dos franceses aumentava, 

sobretudo, pelos dados que tinham obtido desde 1934 relativamente ao esforço 

clandestino que a Alemanha estava a realizar no sentido de aumentar os seus efectivos 
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militares e o armamento, no qual já gastara cerca de 325 milhões de marcos, e cujos 

gastos era suposto aumentar.304  

Entretanto o governo italiano fez constar que pretendia desencadear uma campanha 

militar para conquistar a Abissínia. Esta questão levantava, à partida, um problema: a 

Abissínia era estado-membro da SDN e portanto estava protegida pelos seus princípios 

regulamentadores. Curiosamente, a França e a Grã-Bretanha sempre tinham criticado 

a entrada da Etiópia para a SDN, por a considerarem “bárbara” e pertencente à esfera 

italiana. Não é, portanto, de estranhar que para evitar problemas de maior na SDN, e 

para manter a Itália ligada aos acordos de Stresa, o primeiro-ministro francês Laval 

tenha encorajado o “Duce” a avançar para a Etiópia.305 

Em Londres, o Primeiro-ministro MacDonald e o seu ministro dos Estrangeiros, 

baseados em pareceres do Foreign Office e do Colonial Office, apoiavam igualmente a 

decisão italiana no sentido de manter unida uma frente pró-austríaca. Mas em Londres 

alterava-se o elenco governativo, e registavam-se mudanças de pastas. MacDonald 

cederia o seu lugar de primeiro-ministro a Baldwin, John Simon era substituído por 

Samuel Hoare e Anthony Eden era nomeado ministro sem pasta e para a Liga das 

Nações.306  

Anthony Eden era um defensor e apologista do papel da SDN na conjuntura política 

internacional e as ditaduras italiana e alemã desagradavam-no profundamente. No 

entanto, logo após a sua nomeação, deslocou-se a Roma para estudar com Mussolini 

uma proposta de entendimento. Eden reconhecia o papel da Itália em África, mas 

achava que uma política de “mãos-livres” na Etiópia poderia ser um golpe fatal na SDN.  

Foi então proposta uma solução que previa uma saída para o mar, para os etíopes, 

através da Somália britânica, e a cedência de parte do território etíope aos italianos. 

Eden avisou Mussolini, contudo, a não desafiar a SDN sob pena de as relações entre 

os dois países poderem sofrer com isso.307 Os diplomatas do ministério italiano dos 

Negócios Estrangeiros apoiavam o plano de Eden, mas Mussolini não aceitou a 

proposta inglesa e referiu que a Grã-Bretanha não podia considerar-se a defensora da 

SDN quando, poucos dias antes, tinha assinado com a Alemanha um acordo que 

ultrapassava as cláusulas de Versailles.  
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Cabia agora a Sir Samuel Hoare, Ministro dos Negócios Estrangeiros, encontrar uma 

solução que pudesse agradar a ambas as partes. Não podia partir para uma solução 

aberta, dado que a Grã-Bretanha vivia internamente uma grande divisão política entre 

aqueles que defendiam a SDN a todo o preço, aqueles que também a defendiam mas 

pretendiam uma conciliação com a Alemanha e aqueles que pura e simplesmente não 

aceitavam o papel da SDN.308 Hoare combina, então, com o primeiro-ministro francês 

Laval um plano a apresentar em Roma, em Dezembro, em que a Etiópia cedia 2/3 do 

seu território à Itália, enquanto os etíopes receberiam um corredor de acesso ao Mar 

Vermelho. Afinal, já era histórica a partilha da Etiópia. Só que uma indiscrição 

diplomática permitiu à imprensa francesa divulgar o conteúdo da proposta e o plano 

Hoare-Laval esfumou-se, não sem que antes arrastasse o ministro inglês para a 

demissão.309 

Iniciava-se, a partir deste momento, a etapa final da falência da SDN. Por aqueles dias, 

em Londres, Baldwin substituía Hoare por Anthony Eden, mas este, ficara 

definitivamente marcado pela humilhação sofrida em Roma e pela ineficácia da 

argumentação britânica para convencer Mussolini a não ocupar a Abissínia, e esse 

factor influenciou-o sempre na dureza e na inflexibilidade com que encarou as 

negociações com vista ao reconhecimento da invasão e ocupação da Etiópia, 

separando-o, gradualmente, de Neville Chamberlain, o ministro do Tesouro, que a partir 

de Maio de 1937 assumiria a liderança do governo.  

A situação política internacional era, como acabámos de ver, um dos pontos que mais 

agitava as chancelarias europeias e, naturalmente, Lisboa. No entanto, o Presidente do 

Conselho, Oliveira Salazar, estava igualmente preocupado com as repercussões que 

essa mesma conjuntura, num primeiro momento, pudesse ter nos domínios coloniais de 

Portugal. Em 20 de Setembro de 1935, como já vimos, Salazar, em nota enviada à 

imprensa, definiu as prioridades e as linhas de força do governo português, em matéria 

de política externa e colonial, desfazendo qualquer dúvida que ainda pudesse existir 

relativamente aos compromissos e às necessidades de Portugal.  

Escreveu, então, o Presidente do Conselho:  

“Pode dizer-se sem favor que a nossa situação internacional é a melhor das últimas 

décadas [...] Estamos em Genebra de mãos limpas e coração puro. Estaremos enquanto 

a Sociedade das Nações possa garantir a paz sem prejudicar a defesa, e os seus 

métodos de acção forem capazes de concretizar o seu espírito, sem ambiguidades. […] 

Genebra é fundamentalmente centro da política europeia e da política europeia 
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continental, com algumas repercussões – e nós desejaremos que sejam poucas – na 

política africana.”310  

Estava desenhada a primeira preocupação e linha de força do pensamento de Salazar. 

Contudo, não era ainda esta a mais importante. Mais à frente afirmava:  

“Somos sobretudo uma potência atlântica, presos pela natureza à Espanha, política e 

economicamente debruçados sobre o mar e as colónias, antigas descobertas e 

conquistas. Nem sempre a nossa política se fez de Lisboa ou da parte continental, mas 

de outros pontos, tal a ideia de que as colónias não o foram à maneira corrente mas 

partes integrantes do mesmo todo nacional. Nestas condições sente-se que a linha 

tradicional da nossa política externa, coincidente com os verdadeiros interesses da Pátria 

portuguesa está [...] em desenvolver as possibilidades do nosso poderio atlântico”.311 

É este, verdadeiramente, o ponto fulcral da política externa do Estado Novo em 1935- 

desenvolver o poderio atlântico de Portugal. Detenhamo-nos, então, na análise da 

atitude de Salazar relativamente à preocupação em “encaixar” a posição geoestratégica 

de Portugal nas preocupações do momento:  

“Para nos podermos dedicar a este último nós desejamos tão amigáveis e cordiais 

relações com Espanha, que desapareçam desse lado todas as desconfianças e 

preocupações. Não só no campo económico se podem desenvolver muito as relações 

entre Portugal e Espanha, mas ainda no campo político parece não ter hoje aquela nação 

nenhum interesse contrário aos interesses portugueses.”312 

A Espanha, como se mostrou já, passava por momentos de alguma estabilidade, depois 

da preocupação que constituiu, para a ditadura militar, a instauração da república em 

1931. Salazar “precisava” duma Espanha estável, junto da fronteira. Contudo, era da 

Grã-Bretanha que o governo português mais esperava colaboração para os seus 

desígnios políticos e preocupações:  

“Nasceu ainda do mesmo carácter de potência atlântica a aliança inglesa, que interesses 

comuns têm mantido através de séculos sem sofrer as vicissitudes das ligações deste 

género. […] em segundo lugar porque, mesmo sem falar nos estreitos laços de amizade, 

a comunidade de interesses portugueses e britânicos é de tal modo evidente que de cá 

e de lá se há-de impor por muito tempo aos homens de governo. Quando estivermos 

bem compenetrados de que a aliança com a Inglaterra não é nem uma tutela nem uma 

fiança da nossa acção política interna ou externa, não recearemos as atitudes equívocas 

ou subservientes nem a diminuição da nossa acção internacional, antes havemos de 

trabalhar por valorizar ao máximo aquele apreciável instrumento político: visto que temos 

de dar, havemos de saber exigir.”313 
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Estavam então definidas as quatro prioridades do governo de Portugal. E estas 

prioridades centravam-se sobretudo na posição geoestratégica do país, não só porque 

o domínio colonial deveria começar a ser rentabilizado de forma a garantir um maior 

equilíbrio financeiro nos orçamentos anuais, mas porque a Grã-Bretanha, tal como 

acontecia desde 1372, também necessitava do espaço e do apoio português. Esta nota 

do Presidente do Conselho, que não se esgota aqui, teve algo de premonitório. Quer o 

espírito que estava subjacente ao princípio da segurança colectiva, quer a situação das 

colónias, quer a estabilidade da Espanha e, finalmente o peso da aliança luso-britânica, 

viriam a estar profundamente imbricados, em poucos meses. E quando isso sucedeu, 

estamos a falar no início da guerra civil de Espanha, as preocupações do Presidente do 

Conselho - expressas na Nota - tornaram-se mais claras. 

Comecemos por analisar a importância e o peso que as colónias começavam a ter no 

discurso e na política do Estado Novo. O seu desenvolvimento e organização, tinham 

começado a desempenhar um papel muito importante no campo económico, mas no 

campo político pretendia-se evitar que os atrasos que quase comprometeram o 

desenvolvimento destes territórios em África, entre 1910 e 1930, pudessem constituir 

uma mais-valia para a Grã-Bretanha não só porque os ingleses se tinham habituado a 

valorizar aqueles espaços, mas porque igualmente deixariam de haver argumentos que 

pudessem servir de compensações territoriais como alguns sectores do Foreign Office 

e do Colonial Office defenderam em 1898 e 1913314.  

Em 1930, pelo Decreto nº 18570, de 8 de Julho315, é promulgado o Acto Colonial, que 

regulava e clarificava a posição do estado perante o Ultramar. Salazar, então Ministro 

das Finanças, considerava fundamental equilibrar o orçamento de Estado diminuindo 

as despesas, nomeadamente as que se referiam a África. Com esta medida legislativa 

são impostas regras restritivas às companhias majestáticas, sobretudo em 

Moçambique, são retirados poderes aos governadores-gerais ou coloniais, recaindo 

essa responsabilidade no Ministro das Colónias e o orçamento anual das colónias 

passava a ser aprovado pelo Ministro da tutela que velaria pelo princípio do rigor e do 

equilíbrio nas contas.316 

Neste esforço desencadeado pelo governo português, Oliveira Salazar teria, entre 1931 

e 1935, a ajuda de Armindo Monteiro, na pasta das Colónias, cuja identidade de 
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pensamento, nesta matéria, com o Presidente do Conselho era total. O Acto Colonial 

abria uma nova fase, bastante mais centralizadora, provocada por uma conjuntura 

externa que preocupava e não se definia e uma conjuntura interna que começava a 

definir-se e a preocupar menos, embora sofrendo da parte dos opositores ao Estado 

Novo pequenas contestações, e que se traduzia numa rigorosa e eficaz orientação de 

enquadramento e rentabilização das colónias. 

A receita estaria em não provocar aumentos de produção sem haver mercados 

assegurados, em produzir a preços baixos, na escolha criteriosa dos produtos a exportar 

e no investimento em técnicas que pudessem dar à colonização um empenhamento e 

um método que a tornasse rentável e cuidada.317 Aliás, Armindo Monteiro defendia que 

para esta tarefa o contributo financeiro do Estado não lhe parecia essencial e que, tal 

como entendia o Presidente do Conselho, a colonização exigia um génio específico, 

uma força íntima que participasse no gosto da aventura e do desconhecido, um 

desprezo pelo bem-estar imediato e, ao mesmo tempo, uma ânsia de conquistar a 

riqueza através de mil sofrimentos e perigos.318   

O que é facto é que cinco anos após o Acto colonial o ministro Armindo Monteiro, em 

relatório oficial então publicado, demonstrava publicamente uma enorme evolução no 

trabalho já realizado319 e que se traduzia numa rede de telefones e telégrafos bastante 

alargada assim como de vias férreas em Angola e em Moçambique, e desta forma 

Portugal aproveitava estes “corredores” criados para aumentar as suas divisas, a que 

juntava os lucros do investimento estrangeiro.320  

Depois de anos de enorme descontrolo, como se comentava nas câmaras, durante a 

década de 20, Portugal via aumentar em quase 100% os registos de importação das 

colónias para a Metrópole, e poderia começar a contar com as suas colónias para 

aumentar a credibilidade das reformas de Salazar e para aumentar a credibilidade do 

espaço imperial português perante a conjuntura internacional,321 desmentindo os 

relatórios internacionais que colocavam algumas das colónias portuguesas no mapa das 

aquisições imediatas da Alemanha.322 
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Mas, o ano de 1936 ficaria igualmente marcado por outros acontecimentos. Depois da 

ratificação do pacto franco-soviético de 27 de Fevereiro de 1936, Hitler considera-se 

ameaçado pela “hipocrisia de Locarno” e, em 7 de Março inicia o movimento de 

ocupação da Renânia. A França não foi propriamente apanhada de surpresa, mas de 

qualquer forma também não podia reagir, não só porque o avanço alemão para a 

Renânia não era uma agressão à França, mas porque a própria Grã-Bretanha 

aconselhou o governo de Paris a nada fazer.  

Se, por um lado, o Primeiro-Ministro Baldwin recomendaria ao ministro dos Negócios 

Estrangeiros francês, Flandin, que não se manifestasse contra a Alemanha, por outro, 

quer o próprio Baldwin quer a opinião pública inglesa eram favoráveis à passividade 

francesa.323  A partir desse momento o descrédito da SDN era total e o processo de 

afundamento da Organização tornou-se irreversível. Locarno já não fazia sentido, e a 

França não podia avançar para a Renânia sob pena de ser acusada de agressora. De 

repente, os líderes europeus não sabiam como reagir perante uma Alemanha cujo 

chanceler tinha assistido à capitulação anglo-francesa na Abissínia e à passividade 

perante a sua entrada na Renânia.  

Em Fevereiro desse ano, em Espanha, a Frente Popular, constituída por socialistas, 

comunistas e outras forças da extrema-esquerda, ganhou as eleições. Como se referiu 

já esta vitória provocou sérias clivagens no parlamento espanhol e assistiram-se, em 

crescendo, a perseguições e a assassinatos políticos, ajustes de contas, perseguições 

à Igreja e a divisões profundas na sociedade e nas forças armadas. 

Os sectores monárquicos agitavam-se e, em Lisboa, onde vivia o líder da oposição ao 

governo de Madrid, o General Sanjurjo, trabalhava-se activamente na preparação de 

um movimento antiparlamentar.324 Contudo, Sanjurjo ao deslocar-se de Portugal para 

Espanha, acabou por sucumbir num acidente, ao despenhar-se o avião que o 

transportava.325 Assume o controlo das operações o General Francisco Franco, 

responsável pelo exército em Marrocos e Canárias. Em 18 de Julho de 1936 iniciava-se 

a guerra civil, que só terminaria três anos mais tarde.  

O conflito espanhol foi, também, palco das divisões político-ideológicas da Europa. 

Apesar da formação de um comité de não-intervenção326, baseado no espírito da SDN 

e iniciativa de Londres e Paris, a União Soviética, Alemanha e Itália acabariam por 
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participar activamente no conflito, invalidando desta forma qualquer argumento de que 

o conflito espanhol estaria confinado às suas próprias fronteiras.327 Mais uma vez os 

acordos do comité viram-se perante a impotência de evitar a internacionalização do 

conflito e o envolvimento dos regimes ditatoriais.  

Nesta fase a SDN era já uma miragem. Enquanto em Espanha o eixo Roma-Berlim se 

fortalecia, e aproveitava para se experimentar armamento e técnicas de combate, em 

Londres, em Maio de 1937, mudava o Primeiro-ministro. Baldwin cedia o seu lugar a 

Neville Chamberlain, até então o responsável pela pasta do Tesouro.328 Apesar de, 

aparentemente, nada ter mudado na política britânica, Chamberlain tinha agora a 

oportunidade de tentar interferir, pessoalmente, no Foreign Office, extremando posições 

com Anthony Eden, dado que ambos divergiam na forma como o apaziguamento 

deveria ser conduzido. Mas, é a diferença cada vez maior entre os métodos de 

Chamberlain e de Eden que marcará a aproximação da Grã-Bretanha à Alemanha e à 

Itália.  

Com a nomeação de Sir Neville Henderson para embaixador da Grã-Bretanha em 

Berlim, Chamberlain ganhará mais um tempo para a sua estratégia e Eden mais um 

problema para tentar resolver.329  Henderson era um pró-germânico e nunca escondeu 

o facto de compreender a posição de Hitler perante o “mundo pós- Versailles”, 

conduzindo assim a diplomacia inglesa, no Reich, no sentido de encontrar fortes pontos 

de contacto com o governo alemão330, nomeadamente em matéria de compensações. 

Mas a grande oportunidade que a Grã-Bretanha teve para poder confrontar Hitler com 

a necessidade de aplacar os seus objectivos expansionistas apareceu em Janeiro de 

1938.  

O Presidente Roosevelt enviou uma carta ao ministro Eden e ao primeiro-ministro, no 

sentido de se disponibilizar para encontrar uma solução internacional concreta de forma 

a evitar um futuro conflito europeu.331  Chamberlain viria a declinar a oferta, por não 

confiar no empenhamento dos Estados Unidos, em resultado da atitude que estes 

tinham assumido na conferência de Bruxelas, sobre o Extremo-Oriente, em Dezembro 
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de 1937.332 Perante este desenvolvimento Eden, que tinha feito sentir ao seu chefe de 

governo as diferenças que os separavam, acabou por se demitir do governo.333 

Com a substituição de Eden por Halifax334, Chamberlain pôde conduzir a sua política de 

apaziguamento face à Itália e à Alemanha sem grandes obstáculos até à “farsa” de 

Munique, de Setembro de 1938. Hitler acabaria por levar os seus projectos avante e o 

seu desafio representou um passo atrás na história das relações internacionais. A 

atitude do Chanceler alemão era um retorno ao pensamento da “balança de poderes” 

onde a Grã-Bretanha não era mais o “fiel”, mas sim um dos “pratos” da balança, e era, 

igualmente, um retorno à diplomacia bilateral, quando a Europa pós-Versailles pretendia 

ter acabado com esse tipo de diplomacia restritiva e perigosa. A atenção do mundo 

voltou a estar centrada na Alemanha e num novo sistema de segurança.  

Aos possíveis arranjos económicos ou coloniais, que a Grã-Bretanha pretendia levar a 

Berlim, Hitler respondeu com uma estratégia onde a acção diplomática levou à tentativa 

de isolamento da França, onde a acção psicológica foi conquistando alguns adeptos no 

campo contrário e onde a acção de suasão, nomeadamente na Renânia, acabou por 

decretar o fim da SDN.  

Entretanto com a guerra civil de Espanha os cenários que Salazar implicitamente 

deixava em aberto na sua Nota de 20 de Setembro de 1935 começavam a concretizar-

se e para isso contribuía o falhanço do princípio da segurança colectiva, patente quer 

na invasão da Etiópia quer na desmilitarização da Renânia, e esse facto cairia como um 

anátema sobre os esforços daqueles que, como a Grã-Bretanha, pretendiam evitar 

intervenções estrangeiras no cenário político espanhol. Decalcado do princípio de 

segurança colectiva formar-se-ia um comité de não-intervenção “apadrinhado” por 

franceses e ingleses e que, segundo o Dr. Oliveira Salazar, pretendia colocar Portugal 

em dificuldade, ao condicionar a sua margem de manobra face ao perigo iminente de 

invasão do território português, por parte do exército republicano espanhol, fortemente 

apoiado pela União Soviética.335 

A este comité de não-intervenção pertenceram, de início, a União Soviética, a Alemanha 

e a Itália. Contudo, e apesar de haver uma séria tentativa para que este princípio 

evoluísse para uma fiscalização das costas espanholas, já em 1937, a sua eficácia 

terminava a partir do momento em que a Alemanha e a Itália, depois da União Soviética 
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o ter feito já relativamente ao governo de Madrid, contribuírem com homens e 

armamento para o esforço de guerra do exército sublevado, liderado pelo General 

Francisco Franco.336  A partir deste momento, o Presidente do Conselho poderia, como 

sempre o defendeu, trabalhar no sentido do reconhecimento da legitimidade do governo 

de Franco e da sua vitória, cujo corolário assenta no reconhecimento oficial, em 28 de 

Abril de 1938337, e no reconhecimento por parte da Grã-Bretanha, que nomeia um 

representante junto do governo de Burgos em 1937338.  

Com a estabilidade em Espanha garantida pela vitória de Franco, Oliveira Salazar 

poderia trabalhar rumo ao desenvolvimento do império ultramarino, supostamente sem 

se preocupar excessivamente com o “lado de lá” da fronteira terrestre ou, pelo menos, 

sem evidenciar qualquer tipo de preocupação. 

Mas, a guerra civil de Espanha viria demonstrar, que a necessária independência que 

Portugal deveria registar face à Grã-Bretanha, na opinião de Salazar emitida na já 

referida nota à imprensa, deveria confirmar-se. É que durante este período registaram-

se as maiores divergências entre os dois países, desde o projecto de partilha de 1913 

e, neste caso, Salazar conseguiu manter uma posição de autonomia, a que o governo 

de Londres não estava habituado. A preocupação em manter a aliança com a Grã-

Bretanha e, ao mesmo tempo, manter uma equidistância que garantisse a autonomia 

das duas políticas externas, demonstrada pelo Presidente do Conselho, na nota de 20 

de Setembro, era já uma velha preocupação. 

Em 1933, o Secretário-Geral do MNE, embaixador Luís Teixeira de Sampaio, elaborou 

um relatório denominado de “Elementos para o estudo da Aliança luso-britânica” que o 

próprio classificou de “confidencialíssimo”339 e onde foram elencados, de forma sumária 

mas objectiva, os factos mais relevantes que marcavam a aliança luso-britânica até 

aquela data. Nessa abordagem Teixeira de Sampaio alerta o Presidente do Conselho 

para a necessidade de se manter um permanente diálogo com a Grã-Bretanha, 

sobretudo porque embora as colónias portuguesas fossem importantes para os 
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ingleses, a forma como se tratava os ingleses era importante no julgamento que os seus 

dirigentes faziam da oportunidade da aliança340. 

E se era quase consensual que a Aliança era um instrumento diplomático importante, 

cujas cláusulas eram respeitadas pelos dois países, Teixeira de Sampaio, lembrando 

1898, 1913 e a instabilidade política que marcava a “Agenda “ da SDN, recordava ao 

Chefe do Governo que a “moda de utilizar expedientes coloniais” para resolver questões 

políticas poderia levar a Grã-Bretanha a interpretar de forma mais lata o carácter 

proteccionista dos Estados que compunham o acordo secular.341 A “velha escola” de 

Grey, que defendia que a Grã-Bretanha era a única detentora da capacidade de avaliar 

o interesse da defesa de Portugal, e mantida por Austen Chamberlain durante a sua 

passagem pelo ministério, era agora revisitada na pessoa do antigo embaixador da Grã-

Bretanha, em Lisboa, Claude Russell.342 E este facto era preocupante para o governo 

português.  

Quando Salazar elaborou a nota que foi enviada para a imprensa, já o Foreign Office, 

através do Sr. J.V. Perowne, se tinha pronunciado relativamente à importância dos 

territórios coloniais portugueses não caírem nas mãos da Alemanha, apesar dos 

esforços de alguns entusiastas como o Presidente do Reichbank, Schacht, e outros 

pangermanistas.343  

Num parecer para uso interno do próprio Foreign Office intitulado “Memorandum 

respecting Germany and the Portuguese colonial Empire” o referido Sr. Perowne elabora 

um estudo muito similar ao de Luís Teixeira de Sampaio, e refere no final que existem 

pressões e “contra-informação”, para que a Grã-Bretanha utilize os territórios coloniais 

portugueses para regularizar as suas relações com a Alemanha, cujo primeiro passo 

teria sido dado durante as conversações sobre a questão naval, entre o Sr. Ribbentrop 

e o Sr. Baldwin, mas que tais considerações não tinham qualquer fundamento.344 

Mas o que importa sublinhar deste período das relações luso-britânicas é que, apesar 

de todas as pressões, Salazar se manteve coerente com as prioridades traçadas em 20 

de Setembro de 1935, ou seja, com os objectivos da política externa portuguesa, no 
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começo dos anos trinta, que estavam vinculados à manutenção do Estado Novo e à 

protecção do território peninsular e ultramarino. 

3.3. PORTUGAL FACE À GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

3.3.1. O GOVERNO DA FRENTE POPULAR E A REACÇÃO PORTUGUESA 

A guerra civil de Espanha, bem como o seu impacto na política externa portuguesa, foi 

já alvo de muitos estudos e publicações, mais ou menos recentes, de maior ou menor 

profundidade, e publicados, sobretudo, por autores portugueses e espanhóis. Desse 

leque é importante realçar as contribuições de Fernando Rosas, Iva Delgado, Pedro 

Aires Oliveira, Hipólito La Torre Gomez, Jimenez Redondo e, em biografias específicas 

sobre Salazar, de Franco Nogueira ou, mais recentemente, de Futscher Pereira e de 

Ribeiro de Meneses, bem como teses académicas que versam também aquele 

horizonte temporal, como a tese de Fernando Martins sobre Teotónio Pereira.  

Por fim, é impossível não sublinhar a relevância da obra de César de Oliveira sobre a 

guerra civil de Espanha.345Tornar-se-ia, portanto, pouco curial se se optasse por seguir 

a mesma linha de raciocínio e apresentação, quando afinal se deverá aqui privilegiar a 

questão da neutralidade ou, no caso presente deste capítulo, a impossibilidade de a 

manter, face aos riscos e ameaças que pendiam sobre o governo português. 

Se se pretende privilegiar a abordagem da política externa de Salazar, perante os 

perigos e os desafios que a conjuntura internacional lhe colocou, sobretudo a partir 

1936, é natural que o ano de 1936 apareça como o que mais informação oferece e 

sobretudo aquele que, com o desenrolar dos acontecimentos, obrigará o Presidente do 

Conselho a manter um posição perfeitamente coerente com as linhas de força da política 

externa portuguesa traçadas em comunicação oficial, em Setembro de 1935, e que 

neste trabalho se teve oportunidade de realçar. Contudo, importa sublinhar que nunca 

como neste ano de 1936 foi necessária a tenacidade e a prudência do chefe do governo 

na defesa intransigente dos interesses de Portugal perante a mais velha aliada, e que 

                                            
345 Rosas, Fernando; Barros, Júlia, L. de; Oliveira, Pedro, Armindo Monteiro e Oliveira Salazar – 
Correspondência Política 1926-1955, Ed. Estampa, Lisboa, 1996, Iva Delgado, Portugal e a Guerra Civil de 
Espanha, Ed. Europa-América, Lisboa, 1980, Oliveira, Pedro Aires, Armindo Monteiro, uma biografia política 
(1896-1955), Ed. Bertrand, Lisboa, 2000, Gomez, Hipólito de la Torre, A Relação Peninsular na Antecâmara 
da Guerra Civil de Espanha (1931-36), Ed,. Cosmos, Lisboa, 1998, Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco 
e Salazar – As relações luso-espanholas durante a guerra-fria, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996, Nogueira, 
Franco, Salazar – As Grandes Crises (1936-1945), Vol. III, Livraria Civilização Editora, Porto, 1986, Pereira, 
Bernardo Futscher, A Diplomacia de Salazar (1932-1949), Ed. D. Quixote, Lisboa, 2012, Ribeiro de 
Meneses, Filipe, Salazar, Ed. D. Quixote, Lisboa, 1ª Edição, 2010, Martins, Fernando, Pedro Theotónio 
Pereira: Uma biografia (1902-1972). Tese de Doutoramento não publicada, Universidade de Évora, 2004, 
1037 pgs, Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil de Espanha Ed. O Jornal, Lisboa, 1987 
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na política que assumiu face a Portugal, tentou variadíssimas vezes subverter o princípio 

da reciprocidade de deveres e de direitos no âmbito do acordo que sempre presidiu a 

esta aliança estratégica.  

Será, pois, o ano de 1936 que se tornará decisivo para se perceber que, em qualquer 

circunstância, Salazar fará apelo ao respeito pelos interesses soberanos do Estado 

português e que, mediante os cenários que forem apresentados, Portugal optará ou pela 

não-intervenção ou pela posição que considerar mais ajustada, obviamente em 

conformidade com a opinião, e nada mais do que isso, da sua parceira estratégica em 

matéria de política internacional e defesa. 

Independentemente da luta ideológica que se travou em Espanha durante os três anos 

da guerra, e que se prolongaram ao resto da Europa até 1945, do papel que aí assumiu 

o chefe do governo português e do teor do discurso que muitas vezes foi adoptado, será 

oportuno relembrar as sábias palavras de Jorge Borges de Macedo, relativamente às 

constantes e linhas de força da política externa portuguesa e ao papel que pode 

desempenhar um pequeno estado: “As exigências e situações internacionais – desde a 

simples relação diplomática à ameaça e à invasão – escapam pela sua própria natureza 

à manipulação ideológica, uma vez que não estão sujeitas aos mecanismos de 

justificação a que as elites internas não hesitam muitas vezes em recorrer.”346 

A 22 de Setembro de 1936, a Presidência do Conselho de Ministros de Portugal emitia 

em Lisboa uma nota oficiosa a propósito dos acontecimentos em Espanha e a não-

intervenção de Portugal:  

“O primeiro ponto em que deve assentar-se é o carácter da luta civil espanhola e o 

alcance ou significado político da vitória de qualquer dos contendores. Uma coisa parece 

evidente: mesmo que o levantamento da força armada não representasse no princípio o 

que hoje vemos ser, ele viria a representar pela força das circunstâncias, não a luta do 

exército contra a democracia parlamentar, mas contra o comunismo em Espanha. […] 

Supomos traduzir a realidade dos factos dizendo que no princípio dos acontecimentos a 

Europa encontrou diante de si, de um lado, a indiferença da Inglaterra, a fria reserva da 

Itália, a expectativa da Alemanha, e, do outro, o apoio e incitamento da Rússia e a atitude 

da França. […]  

As reacções externas eram, porém, fatais. […] todos os países de ordem poderão ver 

com serenidade que no fundo só em duas coisas interessa deter a atenção: A primeira 

é: o comunismo está a travar na península uma formidável batalha de cujo êxito 

dependerá em grande parte a sorte da Europa, razão porque por ela se interessaram e 

nela tentarão intervir, na medida permitida em cada Estado, todas as ideologias afins. A 

segunda é: mais valioso para o comunismo ibérico do que um carregamento de armas e 

                                            
346 Macedo, Jorge Borges de, História Diplomática Portuguesa, Constantes e Linhas de Força – Estudo de 
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munições seria a transformação política operada em Portugal que tornasse vulnerável a 

rectaguarda de todo o exército espanhol. […]  

E a Inglaterra? Embora com razões para estranhar tão grande ansiedade, sossegarei os 

intranquilos dizendo-lhes simplesmente: 1º A Inglaterra compreende a delicadeza da 

nossa posição e não há-de estranhar que o nosso modo de ver sobre os problemas 

peninsulares seja mais rigoroso que o seu próprio; 2º E porque tem da aliança com 

Portugal, quanto ao objecto e modo de funcionamento, uma noção diferente da dos que 

formulam tão aflitivas dúvidas, respeita as divergências, acompanha as discussões e 

certamente nos dará, sem contrariedade, razão naquilo em que lograrmos convencê-la. 

“347 

Com a vitória da Frente Popular, nas eleições de Fevereiro 1936, e com o início da 

decomposição do estado espanhol, o governo de Lisboa – no quadro da aliança – tentou 

colocar o seu parceiro estratégico a par de todas as possíveis cambiantes e de todos 

os desenvolvimentos que, dia após dia, configuravam uma situação bastante parecida 

com aquela que se viveu em Portugal nos primeiros 7 anos de I República e que tantas 

preocupações tinham, na altura, causado à Grã-Bretanha, a ponto de os ingleses terem 

reconhecido o governo sidonista, apenas dois meses após o triunfo da revolução em 

Lisboa.348  

E se no início da década de 30 Portugal optou por privilegiar boas relações com a 

Espanha, dentro de um contexto político-institucional bastante similar, e perseverar nos 

esforços de manutenção da Aliança luso-britânica, dentro de um quadro de autonomia 

cada vez mais acentuada, e defendida por Salazar em 1935, como já foi referido 

anteriormente, as alterações políticas que se fizeram sentir em Espanha, sobretudo a 

partir de Fevereiro de 1936 - e que acabariam por conduzir à guerra - não permitiam 

que o Governo se mantivesse impassível perante a rápida sucessão de acontecimentos. 

Tal como refere Filipe Ribeiro de Meneses na sua biografia de Salazar, explodiam por 

toda a Espanha tensões reprimidas: greves, ocupações de terras e violentos ajustes de 

contas tornaram-se a norma. Acrescenta ainda que embora a ameaça ao Estado Novo 

não fosse imediata, nem por isso deixava de ser real e cito “[...] a esquerda espanhola 

já mostrara a sua simpatia pelos exilados portugueses e era de esperar que voltasse a 

dar-lhes guarida”.349 

                                            
347 Nota Oficiosa da Presidência do Conselho – Os acontecimentos de Espanha e a não-intervenção. 
Lisboa, 22 de Setembro de 1936; DAPE, Vol. III, Pgs.311-317 e também Salazar, Oliveira, Discursos e 
notas políticas, Vol. II, Pgs.193-195; 195-196; 203; 205-206 
348 Em carta a Lloyd George, Primeiro- ministro inglês, Bernardino Machado insurge-se em 1918 contra este 
reconhecimento, desmascarando o próprio governo a que presidia em 1917, por este insistir na tese da 
amizade britânica, desde o primeiro momento, em Outubro de 1910. Martins, Rocha, Memórias sobre 
Sidónio Pais, Ed. ABC Ltd, Lisboa, 1921, Pgs. 180-182.  
349 Meneses, Filipe Ribeiro de, Salazar, uma Biografia Política, Ed. D. Quixote, Lisboa, 2009, Pg. 216. Sobre 
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A neutralidade, matriz da política externa portuguesa durante séculos350 - e pela qual 

Salazar se bateria sempre nos momentos mais difíceis para Portugal, - continuava a ser 

desejada mas só seria possível se a independência, a integridade e a sobrevivência do 

modelo traçado para o País fosse integralmente respeitado. Como ficou atrás 

sublinhado, a eclosão da II República espanhola e o consequente apoio á reorganização 

de grupos armados clandestinos, ao serviço da oposição, ou como eram chamados os 

grupos do reviralho, tinham servido de alerta, às autoridades portuguesas, para que, em 

situações semelhantes, pudessem actuar da forma mais eficaz. Com os resultados 

eleitorais bem presentes, a questão já não se colocava ao nível da identificação de 

regimes, ou da sua incompatibilidade, mas tão só na cumplicidade entre o regime 

republicano espanhol, de carácter marxista, os referidos grupos oposicionistas e a 

possibilidade de se restaurar a lógica do iberismo, fosse qual fosse o modelo idealizado. 

Se a isto juntarmos a falência absoluta do modelo da Segurança Colectiva 

protagonizado pela SDN, o triunfo do movimento fascista italiano, do projecto militarista 

nacional-socialista alemão e a afirmação da política imperialista da União Soviética, 

estavam reunidos os “ingredientes” necessários e suficientes para que a situação 

política e social em Espanha se parecesse com um “barril de pólvora” à beira de ser 

incendiado, ou nas palavras do historiador espanhol Enrique Moradiellos tornar-se o 

“reñidero” da Europa, i.e, a arena política onde se esgrimiriam ideologias, e não facções 

políticas. 351 

Tendo bem presente a nota política de 22 de Setembro, que resume, afinal, o 

pensamento estruturante do Chefe do Governo, bem como as atitudes tomadas em face 

das prioridades estabelecidas, e sabendo de antemão da inevitabilidade da ruptura 

política do regime espanhol, (tendo em conta a presença em Portugal de inúmeras 

figuras ligadas aos meios castrenses e aos grupos políticos monárquicos e de Direita) 

Salazar teve o cuidado de informar a Grã- Bretanha dos desenvolvimentos que a 

questão ia apresentando, não escondendo nunca a sua preocupação com a passividade 

que o Foreign Office revelou, não só quanto à Espanha mas também face aos perigos 

que corria o seu mais velho aliado.  

Essa mesma passividade ou indiferença foi tão evidente numa primeira conversa que 

Armindo Monteiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, manteve com o seu congénere 

                                            
350 Macedo, Jorge Borges de, História Diplomática Portuguesa…ob. cit., pg. IX 
351 Moradiellos, Enrique, El reñidero de Europa: Las dimensiones Internacionales de la guerra civil española. 
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britânico Samuel Hoare, em 1935, à margem duma reunião da SDN352, como mais tarde, 

em Londres, aquando dos primeiros contactos estabelecidos pelo governo português 

após a publicação dos resultados eleitorais em Espanha.353 Fosse porque ainda 

acreditavam no modelo utópico da segurança colectiva, fosse porque temiam o peso da 

opinião pública ou ainda porque receavam “estimular” os ímpetos belicistas de italianos 

ou alemães, o que é facto é que a diplomacia britânica, desde o seu representante 

máximo, Anthony Eden, até aos funcionários da embaixada em Lisboa, Wingfield e 

Dodd, apostou sempre numa postura de estrita neutralidade e de reserva absoluta, face 

aos sinais que eram dados, não só a partir de Lisboa mas também de outros pontos de 

observação.354 

Se a postura de Eden é compreensível, face às responsabilidades de Londres na 

arquitectura da política da SDN bem como no seu falhanço estrondoso, por outro lado 

também não se podem desvalorizar as razões que levaram o Presidente do Conselho a 

insistir na definição da posição inglesa, perante um cenário de eventual ruptura nas 

relações entre os dois países ibéricos e a interferência que a URSS viesse a ter no 

assunto.355 Como se teve oportunidade de referir, a “colagem” dos comunistas 

espanhóis à oposição do reviralho, devidamente armada mas não organizada, aos 

modelos federativos ibéricos e ao apoio explícito da URSS, - como aliás o Presidente 

do Conselho deixa claro na nota de 22 de Setembro, caracterizando de “indiferente” a 

posição inglesa - preocupava grandemente o Governo de Lisboa, sem que houvesse do 

lado britânico qualquer sinal que reconfortasse as angústias portuguesas, na iminência 

de um conflito que trouxesse a URSS para junto da fronteira de Portugal.356 

Será esta uma análise simplista, uma simples recolha de informação, um aduzir de 

argumentos condicionados pela simpatia ou adesão a esta ou aquela ideia? Ao longo 

dos anos, tendo em conta a qualidade e a importância de novas fontes sobre o conflito 

espanhol, já não é possível ignorar determinados cenários e pode-se comprovar que a 

                                            
352 Pereira, Bernardo Futscher, A Diplomacia de Salazar (1932-1949), Ed. D. Quixote, Lisboa, 2012, Pg.53 
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posição do Chefe do governo português não fazia parte de uma estratégia emociona” 

ou de um conjunto de pedidos que tencionavam acorrentar a Grã-Bretanha à 

reorganização das forças armadas portuguesas, como foi anteriormente referido.  

Há poucos anos, Stanley Paine apresentou um estudo sobre o envolvimento da União 

Soviética no conflito espanhol e onde pode ler-se a certa altura:  

“A estratégia-base do Komintern era a de convidar o PCE a copiar a experiência soviética 

tão exactamente quanto possível, organizando uma rede de sovietes que criasse uma 

URSS ibérica, com repúblicas nominalmente autónomas em Castela, Portugal, 

Catalunha, País Basco, bem como em diversas outras regiões. A ideia era transcender 

rapidamente a república democrática através da defesa de uma ditadura democrática 

operária-camponesa” que pudesse ultrapassar o que os conselheiros do Komintern viam 

como resíduos feudais e asiáticos em Espanha.” 357 

Como se vê, não há aqui qualquer dose de “ilusionismo” ou manipulação de factos, que 

sugerissem apoios desnecessários ou vinculativos. Aliás, deveria o Governo português 

estar habituado às particularidades da política externa britânica, porque esta, em 

ambiente de conflito, era sempre moldada, entre outras, pela situação geoestratégica 

do Reino Unido e pelo respeito pela interpretação que se fazia da expressão da opinião 

pública, habituada a um parlamentarismo de séculos, que tinha tanto de empenhado 

como de eficaz. 

Se nos recordarmos do que tinha acontecido na crise luso-britânica, provocada pelo 

Ultimatum Inglês de 1890, onde o ministro Barros Gomes não tinha um Plano B para os 

avanços ingleses, desta vez Salazar apenas esperava pela definição inglesa para 

avançar com a sua estratégia diplomática, na qual trabalhavam aturadamente Teixeira 

de Sampaio, Armindo Monteiro e, nos detalhes estratégicos, Santos Costa. 

Contudo, e na véspera de se desencadear o conflito espanhol, estava em curso um 

processo, no interior do Foreign Office, de avaliação sobre o interesse estratégico da 

Aliança luso-britânica, nas suas definições mais estruturantes, o que não só colocaria 

em grandes dificuldades a diplomacia portuguesa como a tornaria extremamente 

vulnerável ao intensificar da luta ideológica que se desenha além Pirenéus, de Paris a 

Moscovo, passando por Roma e Berlim.358 Por várias vezes, nos últimos anos, se tinha 

colocado a questão da validade da Aliança à luz dos interesses nacionais da Grã-
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Bretanha, e o Foreign Office era, neste particular, extremamente flutuante relativamente 

à interpretação dos deveres do “Governo de Sua Majestade”.  

A “velha escola” de Grey, que defendia que a Grã-Bretanha era a única detentora da 

capacidade de avaliar o interesse da defesa de Portugal em cada momento, mantida 

por Austen Chamberlain durante a sua passagem pelo ministério, era agora revisitada 

na opinião de um dos diplomatas mais experientes do Foreign Office, Claud Russell, 

que inclusivamente tinha desempenhado o lugar de Embaixador da Grã-Bretanha em 

Lisboa, entre 1931 e 1935.359 

Adepto da possibilidade de uma cedência dos territórios coloniais portugueses como 

instrumento de apaziguamento internacional, Claude Russel, em parecer enviado ao 

ministro Anthony Eden, em 24 de Janeiro de 1936, não escondia as razões pelas quais 

defendia o fim da aliança luso-britânica, numa peça diplomática cujo conteúdo era, em 

tudo, semelhante aos argumentos utilizados pelo Ministro Edward Grey em 1912/13, 

defendendo inclusivamente que a Grã-Bretanha deveria estar mais atenta à 

possibilidade de se integrar o território de Moçambique na União Sul-Africana do que, 

propriamente, defender a manutenção das colónias portuguesas em África.360 

Esta abordagem sobre a oportunidade da Aliança repetia-se pela terceira vez desde 

que, em 1927, Sir Francis Villiers e, em 1930, Charles Wiggin, embaixador em Lisboa, 

em documentos internos do Foreign Office, tinham defendido – quando questionados a 

esse respeito - a utilidade bem como a viabilidade e a actualidade dos acordos da 

Aliança, através de argumentos económicos, políticos e geoestratégicos.361  

Contudo, Claud Russel defende no documento enviado a Eden que a Aliança, dado o 

seu peso político específico e as obrigações que acarreta (nomeadamente os acordos 

de 1661 e 1899, que cita) deveria ser substituída por acordos pontuais de defesa. Estes 

acordos deveriam incidir sobre facilidades a conceder no Tejo, nos Açores, na Madeira 

e em Cabo Verde, no que é contestado por um dos mais importantes assessores 

jurídicos do Foreign Office, Eric Beckett, e igualmente por Evelyn Schuckburgh, um dos 

funcionários diplomáticos britânicos que mais se distinguiria, ao serviço do Foreign 

Office, nas décadas de 50 e 60.362  
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Análises como esta perturbavam os “espíritos”, no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. Ao agravar-se o clima de ruptura social e política em Espanha, nos dias 

imediatos à vitória eleitoral da Frente Popular, o governo português, e nomeadamente 

o Presidente do Conselho, preocupou-se em “afinar uma estratégia” com a Grã-

Bretanha, colocando-a perante variadíssimos cenários de conflito. Naturalmente, a 

probabilidade evidente de acontecer uma guerra civil em Espanha trazia implícita a 

necessária concertação estratégica no seio da Aliança luso-britânica, o que não parecia 

tarefa fácil, tendo em conta os pressupostos da neutralidade britânica já avançados. 

Para mais, Salazar seria confrontado, já em pleno conflito, com a posição dos 

diplomatas britânicos acreditados em Lisboa, que afirmaram, em resposta a cenários 

concretos traçados por Armindo Monteiro e Teixeira de Sampaio, que o Foreign Office 

“[...]não trabalhava sobre hipóteses”, quando o mesmo Foreign Office sempre habituou 

a diplomacia internacional à sua metodologia, baseada em hipóteses e cenários 

estratégicos.363 

Do lado português, a avaliação feita, em 1933, por Teixeira de Sampaio e a pedido do 

Presidente do Conselho, relativamente ao “deve e haver” da amizade politica, do 

interesse e viabilidade de tão antiga aliança, confirmou que a Grã-Bretanha tinha, 

relativamente a Portugal, como a outros países, uma percepção diferente sobre a 

gravidade das ameaças que pendiam sobre a Europa.364  

Toda a filosofia de trabalho do Foreign Office, ao longo de séculos, assentava no seu 

papel de outsider em relação ao continente e no seu papel de “fiel da balança”, sempre 

que o perturbador continental tentasse provocar desequilíbrios na “balança de poderes”. 

Talvez por isso, na iminência da crise europeia de 1914, quando em Julho as alianças 

se começavam a movimentar, os ingleses preferissem não se comprometer, nem com 

russos nem com franceses, e só quando a Bélgica foi invadida o Whitehall tomou 

decisões concretas365. Independentemente do que transparecia para o exterior, no 

Foreign Office eram conhecidos os riscos que Portugal, e a própria Grã-Bretanha, 

podiam correr se o comunismo vencesse, animado com a vitória da “Frente Popular”, 

em 16 de Fevereiro de 1936 e com a articulação evidente que se fazia sentir entre o 

                                            
363 DAPE, Vol. III, Doc. 20, Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Encarregado de 
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Komintern e o PCE, desde 1934366. Curiosamente, ou talvez não, no dia seguinte (17 de 

Fevereiro), Schuckburgh refere no documento a que já se aludiu que  

“[...]do ponto de vista da utilidade marítima, Lisboa, os Açores e as ilhas de Cabo Verde 

deveriam ser utilizadas por nós [ingleses] como bases para rotas transatlânticas e, em 

especial, Lisboa, como mais-valia como base de comunicações aéreas. Além disso, 

podemos um dia ser confrontados com um governo comunista e anti-imperialista em 

Espanha e seria importante e útil um Portugal amistoso que estivesse do seu lado.”367 

Até que ponto o Presidente do Conselho foi conhecedor destas teses contraditórias no 

interior do Foreign Office fica por esclarecer, mas o que se pode afirmar sem reservas, 

e os factos não o desmentem, é que lutou sempre, por uma definição concreta da 

posição britânica face aos cenários previsíveis de guerra e por tentar concertar, antes e 

durante o conflito, com os britânicos, uma estratégia comum de combate que 

beneficiasse a Península num futuro imediato. No entanto, face às evasivas de Londres, 

optou por manter uma posição autónoma, pelo menos até que o conflito se definisse, 

embora nunca deixasse de auscultar o governo de Londres, tendo em conta os direitos 

e os deveres da Aliança. 

Em 17 de Março de 1936, Teixeira de Sampaio solicita ao Encarregado de Negócios de 

Portugal em Londres, Calheiros e Meneses, que transmitisse ao Ministro Armindo 

Monteiro – que se encontrava em Londres – um pedido de Salazar para que aquele 

abordasse com Anthony Eden, com urgência, o problema espanhol face aos 

desenvolvimentos que a questão ia tendo desde as eleições368.  

A conversa de Armindo Monteiro com Eden viria a realizar-se poucos dias depois, em 

21 de Março de 1936. Como resposta, o Ministro português refere, na nota que enviou 

ao Secretário-Geral, que confrontou Eden com a possibilidade da Espanha, aliada à 

Rússia, se tornar bem mais agressiva para com Portugal e não só numa óptica menor 

de limitados apoios armados à oposição ao governo. Mesmo perante o cenário traçado 

com algum dramatismo, Eden, já alertado pelas opiniões dos seus funcionários, não 

quis comprometer-se com nenhum tipo de acção, dando a entender, mais uma vez, que 

escolheria ele o timing da avaliação e da intervenção política, caso fosse necessário, 

limitando-se a concordar com Monteiro que o momento político era grave.369 

Postergando qualquer atitude mais concreta, Eden evita alimentar os receios de 

                                            
366 Payne, Stanley G., A Guerra Civil de Espanha, ob. cit., pg. 87 
367 NA FO, 371/20512…ob. cit. (tradução do autor) 
368 DAPE Vol. III, Doc. 1, do Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Encarregado de 
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Portugal dando a entender ao seu Embaixador em Lisboa que se deveriam adiar 

quaisquer atitudes que configurassem o favorecimento de uma ruptura entre 

portugueses e espanhóis. E num breve relato do encontro com Monteiro, informava: 

“Agradeci ao Sr. Monteiro por me dar conhecimento prévio das suas preocupações e 

disse-lhe que, embora estivéssemos cientes das condições internas instáveis em 

Espanha, era novidade para nós que as relações entre os dois países tivessem sido tão 

afectadas.”370 

Podemos inferir que sendo esta a atmosfera que se vivia no Foreign Office, 

relativamente a Portugal, eram muito mais as dúvidas que se adensavam no espírito do 

Presidente do Conselho do que garantias de uma acção comum e por isso, a nota acima 

citada é tão clara relativamente à “indiferença da Inglaterra” perante o cariz do conflito 

espanhol.  

3.3.2. A SUBLEVAÇÃO DO 18 DE JULHO 

Quando rebentou, em 18 de Julho, a Guerra Civil de Espanha, foi sem qualquer surpresa 

que chegou a Lisboa a notícia da sublevação.371  

Foi, também, sem qualquer surpresa que Salazar deu instruções muito concretas ao 

seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, no sentido de insistir com Londres na assunção 

de uma posição que reflectisse mais a preocupação com o seu mais velho aliado e com 

a possibilidade desta questão espanhola ultrapassar os limites geográficos do território 

e transformar a guerra civil num conflito internacional onde a ideologia, pura e dura, 

daria lugar à máxima de Clausewitz, tantas e tantas vezes repetida, que “[...]a guerra é 

a continuação da política por outros meios; guerra não é senão uma continuação do 

esforço político com meios diferentes e este princípio explica toda a história da guerra, 

sendo que, sem ele, tudo parece muito absurdo.”372  

É neste quadro político que a Grã-Bretanha é convidada a não deixar cair o exército 

sublevado e é alertada para os riscos de uma neutralidade a outrance que, não só, tinha 

sido responsável pela manifesta ineficácia do sistema da SDN como ajudaria, em pouco 

tempo, a contribuir para o crescimento do nazismo na Alemanha, evitando confrontar 

Hitler com a ilegitimidade da sua acção relativamente à zona desmilitarizada da 
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Renânia.373 A partir de Julho, os passos dados pela diplomacia portuguesa e pelo 

Presidente do Conselho reflectem o que ficou a constar da Nota Política que se trouxe 

à colação, e que é bem elucidativa acerca da análise feita e das opções tomadas, nos 

primeiros meses da guerra, pelo Chefe do Governo, devidamente coadjuvado por 

Teixeira de Sampaio e Armindo Monteiro. 

No primeiro ano da Guerra Civil a grande dificuldade de Salazar residiria em passar a 

mensagem a Londres e ganhar um verdadeiro braço-de-ferro perante os sucessivos 

desafios que lhe seriam lançados pela entente franco-britânica, testando-se o espírito 

de resiliência, a autonomia política e o discernimento estratégico do governo português, 

face ao surgimento de várias propostas contrárias ao seu entendimento da situação e 

tão ao gosto da “pactomania” da época: Acordo de não-intervenção; Comité de não-

intervenção e, finalmente, Comissão de Fiscalização.374 

Afastando sempre qualquer vontade de se comprometer com alguma intervenção 

concreta, mesmo no âmbito da Aliança luso-britânica, os ingleses legitimavam, qualquer 

iniciativa tomada por Salazar em querer avaliar, individualmente, os riscos decorrentes 

da situação explosiva que se vivia no país vizinho.  

Exemplo claro desta atitude foi o apoio de Portugal, ainda que de forma muito discreta, 

aos esforços que foram desenvolvidos pelo General Sanjurjo e por Gil Robles, em 

Portugal, no delinear da estratégia política e militar que o exército sublevado deveria 

implementar no país vizinho, assim que eclodisse a revolta.375  

A política de apoio aos sublevados, chefiados pelo General Mola – que abdicou do 

Comando Geral, assim que se conheceu o destino trágico de Sanjurjo376 – e à qual se 

associava uma “guerra sem quartel” às investidas do eixo Madrid-Moscovo, foi 

orientada, também, no sentido de convencer Londres a adoptar uma atitude diferente 

da política da “avestruz”. Salazar, desde o princípio da guerra, nunca desistiria nem de 

obrigar os ingleses a corrigir o erro de avaliação da percepção da ameaça, nem de os 
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levar a reconhecer as vantagens estratégicas, se outras não houvessem, de apoiar a 

Junta Militar, em Burgos.  

Reiteradamente será referido que, a acontecer uma vitória dos sublevados, 

independentemente da hostilidade não-activa dos ingleses, a mesma teria 

consequências graves para a Grã-Bretanha e para a manutenção das suas linhas 

marítimas de comércio e de defesa, quer no Mediterrâneo (no acesso ao Suez) quer no 

Atlântico (no acesso à rota do Cabo), ou, na linguagem estratégica do poder naval, para 

o controlo das Sea Line Of Communication britânicas (SLOC). Como define Santos 

Costa, no Preâmbulo ao vol. III dos DAPE, a geografia desempenhou sempre um papel 

decisivo na história da Península, e nessa circunstância era impossível que a Grã-

Bretanha ignorasse aquilo que estava em causa no conflito espanhol.  

Dependendo do bando vencedor a geopolítica da Península sofreria seguramente 

alterações sensíveis, e à Grã-Bretanha só restavam duas alternativas: ou apoiava o lado 

mais favorável a Portugal, e manteria o cariz marítimo das suas “cumplicidades”, ou 

arriscava apoiar o perturbador continental, neste caso a URSS.377  

No mesmo sentido, e com a mesma clareza, se manifesta César Oliveira, relativamente 

à dicotomia decisor político/decisor estratégico que, por aqueles meses, provavelmente, 

confrontaria o Foreign Office e o Commitee for Imperial Defense. Diz César Oliveira, na 

sua obra sobre a guerra civil de Espanha, que a Grã-Bretanha não podia ignorar que a 

orla marítima portuguesa “bordejava”, em zona de primacial importância, as rotas de 

que dependia a sua sobrevivência como primeira potência naval.378 E acrescenta:  

“O conjunto constituído pelas costas marítimas de Portugal Continental e pelo 

posicionamento dos seus dois arquipélagos atlânticos situava-se exactamente no 

coração das rotas das ilhas britânicas com o Mediterrâneo e com o Atlântico Sul e seria, 

por certo, desastrosa para os interesses britânicos uma mudança profunda da política 

externa portuguesa que pudesse pôr em causa esse instrumento político que era a mais 

velha aliança político-militar da Europa e do mundo. E ninguém pode pôr em causa, seja 

qual for o seu posicionamento face ao salazarismo e ao Estado Novo, o facto que Salazar 

soube, na verdade, tirar o máximo partido dos interesses britânicos na manutenção da 

aliança”.379 

E se é certo que foram diversas as posições dos dois países face aos governos da 

Frente Popular e perante a eclosão da própria Guerra Civil isso não impediu o aumento 

do campo de manobra do governo português. Se Salazar não tivesse a esperança 

                                            
377 DAPE, Preâmbulo ao Vol. III, por Fernando Santos Costa, Presidente da Comissão do Livro Branco dos 
Dez Anos de Política Externa. 
378 Oliveira, César; Salazar e a Guerra Civil de Espanha…ob. cit., pg.125 
379 Ibidem 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    139 

fundada de que as pressões e diligências que fez, e que mandou fazer, junto do governo 

inglês, entre Março e Julho de 1936, pudessem resultar noutra coisa que não a 

assunção, pela Inglaterra dos compromissos decorrentes da aliança luso-britânica, não 

estaria certamente nas condições em que de facto esteve para apoiar, com prudência, 

tacto e discrição, que foram sempre apanágio da sua acção política, a sublevação militar 

em Espanha nos meses decisivos de Julho a Dezembro.380 

Por outro lado, a definição da posição de Stalin, preparada desde o início da década de 

30, mas só concretizada durante o Verão de 1936, favorável a um estreitamento das 

relações com Madrid e a um apoio efectivo das suas milícias na Catalunha e na capital, 

levava Salazar a alertar o Foreign Office sobre as consequências da implantação do 

comunismo na Península. Previamente os dirigentes soviéticos tinham alimentado o 

projecto de revolução mundial através do Komintern, que os tinha retirado do isolamento 

e facilitara o difícil processo de construção do socialismo através da industrialização e 

colectivização agrária em curso.  

A Frente Popular, por exemplo, tinha deixado de funcionar enquanto bloco organizado, 

assim que as eleições terminaram, e estava dividida entre os republicanos, ou “esquerda 

burguesa”, e a esquerda operária, a maior parte da qual estava agora orientada para a 

revolução.381 Embora este cenário fosse sistematicamente desvalorizado por Anthony 

Eden382, alguns sectores mais realistas do Partido Conservador, onde pontificavam 

Halifax e Hoare, tinham a perfeita noção dos riscos que Portugal corria, apoiados na 

visão dos chefes militares britânicos relativamente às opções político-militares que 

deveriam ser consideradas perante determinados cenários.  

As chefias militares eram, nesta fase, bastante assertivas na análise dos 

acontecimentos e nunca deixaram de colocar o Gabinete de Baldwin perante a realidade 

estratégica que podia afectar a Grã-Bretanha.383 Entretanto, em 29 de Julho de 1936, 
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Salazar envia a Armindo Monteiro, entretanto em Londres para conferenciar com Eden, 

um importantíssimo telegrama, onde define a posição de neutralidade política de 

Portugal, na mesma lógica como esse mesmo estatuto aqui foi definido no primeiro 

capítulo.384  

Informando o Ministro dos Negócios Estrangeiros que tinha sido comunicada 

oficialmente a Lisboa a constituição de um Governo paralelo em Burgos, com a 

designação de Comité de Defesa Nacional, presidido pelo General Miguel 

Cabanellas,385 Salazar dá-lhe nota que o governo soube, confidencialmente, que a Junta 

de Burgos tinha destituído o Embaixador espanhol em Lisboa, Sánchez-Albornoz, e que 

tinha nomeado, interinamente, para o seu lugar o então Encarregado de Negócios386.  

Contudo, e apesar desse mesmo funcionário diplomático ter recebido instruções para 

se apresentar no Palácio das Necessidades, Salazar, dando mostras de grande 

prudência e tacto diplomático, cumprindo á risca a linha de neutralidade seguida, 

esclarece Monteiro que não só não será dada resposta ao telegrama da Junta de Burgos 

como o seu indigitado representante não será recebido no ministério.387  

Para que se note, esta atitude traduz exactamente o contrário de uma atitude de 

reconhecimento implícito ou explícito, face às notícias que davam Portugal como um 

aliado de facto do “bando” sublevado. Nas suas memórias, Eden acabou por reconhecer 

que nesta conversa com Monteiro o Ministro português o alertou, por diversas vezes, 

que a situação em Espanha teria seriíssimas consequências para a Europa, num futuro 

próximo, e que isso exigiria a máxima atenção da Grã-Bretanha. Estamos hoje mais do 

que habilitados a reconhecer que os ingleses demoraram tempo de mais a reagir.388 

Mesmo assim, depois da longa entrevista de Março, depois de trocas objectivas de 

correspondência, de análises estratégicas político-militares, o chefe da política externa 

britânica não conseguiu nunca dissociar o lado puramente humano – a repugnância que 

lhe provocavam os modelos ditatoriais de liderança política – da vertente realista da fria 

análise política, onde, normalmente, os grandes líderes se destacam.  
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É por isso, pelas razões que invoca para insistir teimosamente na neutralidade a 

outrance que Eden “deitaria tudo a perder”, sendo que as suas duas grandes razões se 

tornariam dois grandes erros de casting. Veja-se então, nas palavras do próprio:  

“Primeiro, porque se a guerra em Espanha se internacionalizasse as consequências 

seriam incontroláveis. A nossa autoridade era a maior na Europa, na possibilidade de 

localizar o conflito, e deveria ser utilizada neste sentido, evitando uma guerra na Europa; 

em segundo lugar, o governo britânico não tinha qualquer intenção de se envolver no 

conflito, nem estava convencido, qualquer que fosse o seu resultado, que os espanhóis 

viessem a mostrar qualquer gratidão por aqueles que lá teriam intervindo. Esta lição já 

nós tínhamos aprendido um século antes, a propósito das guerras peninsulares, quando 

políticos e soldados britânicos encontraram valentes aliados, mas orgulhosos, xenófobos 

e volúveis. A questão agora era se a política de não-intervenção poderia ser 

concretizada; e isso deveria ser tentado.”389 

A 1 de Agosto de 1936, León Blum, Primeiro-ministro francês, eleito pela Frente Popular, 

propunha à Grã-Bretanha um projecto de acordo multilateral de não- intervenção. Esta 

proposta tinha-lhe sido quase imposta por Yvon Delbos, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, e sugerida por Aléxis Léger, Secretário-Geral do Quai d’Orsay, com a 

preocupação de não desagradar ao eleitorado francês mais conservador.390  

Não era uma proposta que agradasse a Blum porque o Chefe do Governo, oriundo da 

Esquerda Radical, era muito mais favorável a uma ajuda material ao governo de Madrid, 

como aliás tinha já sucedido no início do conflito.391 Ainda assim, esta proposta agradava 

à Grã-Bretanha por ir ao encontro da sua posição de não-intervenção e tentariam, 

ambos, que as costas de Portugal, bem como a sua fronteira terrestre fossem 

fiscalizadas num futuro próximo. Para Franco Nogueira esta política de contenção de 

Portugal decorre, ainda, do facto de, no Quai d’Orsay, estarem representados muitos 

daqueles que, na diplomacia francesa, eram contra o regime de Salazar, 

nomeadamente o seu Secretário-Geral392.  

Mas a política de apaziguamento que a Grã-Bretanha e a França puseram em marcha 

neste período, e que veio a ter como corolário o governo inglês de Chamberlain, era 

uma estratégia diplomática de emergência, que teria custos enormíssimos, e destinada 

a evitar uma nova guerra através da negociação explícita de trocas razoáveis no status 
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quo territorial. Como se referiu bastas vezes, procurou-se satisfazer os pedidos 

revisionistas sem pôr em perigo os interesses vitais anglo-franceses. 

Só que a estratégia franco-britânica não teria qualquer hipótese de vingar, dados os 

enormes interesses que estavam em jogo, no conflito espanhol. Em 26 Julho de 1936, 

Hitler decide intervir militarmente em Espanha. A decisão foi tomada sem ter em conta 

a decisão da Itália, embora quase em simultâneo, e contra o conselho dos seus 

ministros dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Em resposta a um pedido pessoal de 

Franco, foi ordenado o envio de aviões de combate e armamentos para as forças 

sublevadas. Conhecida com o código wagneriano Unternehmen Feuerzauber 

(Operação Fogo Mágico) a organização da operação de apoio, foi rapidamente posta 

em marcha.393 

A luta comum contra o Bolchevismo, acima de tudo, prevenindo a vitória de uma 

república comunista, que emergisse do conflito espanhol, com o consequente 

encorajamento do comunismo internacional na Europa produziu, nas palavras de Ulrich 

Von Hassell, Embaixador alemão em Roma, um súbito aumento da cooperação 

amigável entre alemães e italianos.394 Também para estes, a intervenção em Espanha, 

durante a guerra civil, era vista como uma salvaguarda do fascismo em Itália. Como 

dizia Ciano, em Outubro de 1937, em Málaga, em Guadalajara e em Santander, lutava-

se em defesa da civilização romana e da Revolução fascista.395 

Para o diálogo diplomático anglo-português, o primeiro momento de clivagem séria teve, 

necessariamente, aqui o primeiro de uma longa e evitável série de episódios, e prendeu-

se com a adesão ao “princípio”, mais tarde “comité de “não-intervenção”. Salazar 

resistiu, enquanto pôde, às pressões do governo inglês para participar nas iniciativas 

franco-britânicas, e à inclinação do seu próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Armindo Monteiro, considerado muito próximo de Eden, sobretudo desde que este o 

convidou para liderar a mediação da SDN na questão da Abissínia.396 

Desde o início, o Acordo foi um exercício de hipocrisia. O seu objectivo inicial era, na 

opinião de alguns autores, salvar a face ao governo francês e preservar a sua táctica 

diplomática, em concerto com a URSS, como veremos mais à frente.397 Contudo, no dia 

                                            
393Stone, Glyn, “Italo-German collaboration and the Spanish Civil War, 1936-1939”, em The International 
Context of the Spanish Civil War, Cambridge Scholars Publications, 2009, pgs. 33-55, Pg. 34 
394 Tusell, Javier, Franco en la Guerra Civil, una biografía política, ed. Tusquets editores, Barcelona, 1992, 
Pg. 182 
395 Stone, Glyn, “Italo-German collaboration…”ob. cit.. pg. 35 
396 Rosas, Fernando e outros, Armindo Monteiro e Oliveira Salazar: correspondência política 1926-1955, 
Ed. Estampa, Lisboa, 1996, pg. 17   
397 Pereira, Bernardo Futscher, A Diplomacia de Salazar …ob. cit. 93 
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2 de Agosto, o Governo Francês passou das intenções aos actos e endereçou a vários 

governos uma proposta de adopção de medidas comuns no sentido de não-intervenção 

no conflito espanhol.398 A partir do dia 6 de Agosto, a Grã-Bretanha passa a exercer 

forte pressão sobre Portugal no sentido da adesão, se bem que o parecer de outros 

responsáveis do Governo inglês, nomeadamente Samuel Hoare, agora Primeiro Lorde 

do Almirantado, fosse no sentido de alertar o Foreign Office para os riscos que Portugal 

e a própria Grã-Bretanha corriam, se o comunismo alastrasse para Espanha:  

"At the moment, it seems clear that we must maintain our neutrality policy. When I speak 

of neutrality means strict neutrality; a situation in which the Russians, not official or 

unofficially, to give help to the Communists. In any case we should do something that 

stimulates communism in Spain, especially if we consider that communism in Portugal, 

where probably expand, would be a serious danger to the British Empire. " 399  

Aliás, tal como aconteceria a propósito da questão do comité de fiscalização das costas 

de Portugal e Espanha, confrontavam-se no seio dos tories duas posições radicalmente 

opostas, entre realistas e legalistas, daí não ser de estranhar que na questão Portugal 

versus Guerra Civil, não se encontrasse um mínimo denominador comum.400  

Supostamente no dia 6 de Agosto de 1936401, - embora não haja uma referência pública 

exacta nos documentos oficiais relativamente à data em que Portugal terá sido 

desafiado a aderir - Armindo Monteiro foi confrontado com o pedido francês. No entanto, 

e de acordo com a estratégia traçada em conjunto com Salazar, decidiu não responder 

objectivamente ao pedido, questionando antes a Grã-Bretanha sobre um conjunto de 

cenários que previamente deveriam ser equacionados e, consoante o teor das 

respostas, o Governo tomaria uma decisão. O expediente usado permitia ganhar algum 

tempo e, na melhor das hipóteses, obrigaria finalmente o Foreign Office a definir uma 

posição relativamente à validade dos acordos constantes da Aliança luso-britânica.402 

No entanto, esta série de pequenos ou grandes desentendimentos, dependendo da 

óptica de quem analisa, entre as duas diplomacias azedou a relação entre as duas 

chancelarias e contribuiu para que em Setembro, como se irá analisar, a Grã-Bretanha 

tenha exercido uma enorme pressão, dir-se-ia mesmo chantagem, sobre Armindo 

                                            
398 DAPE, VOL. III, Antas Oliveira (Encarregado de Negócios, interino, de Portugal em Paris) a Monteiro. 
Doc. 89, 2/08/1936, pg.68. É curioso, mas elucidativo, reparar que a este propósito, e neste dia, Eden nas 
suas memórias ignora Portugal, ao elencar a Grã-Bretanha, a França e a Itália como as 3 potências mais 
interessadas na questão espanhola. Eden, pg. 402 
399 Samuel Hoare to Foreign Office, NA FO 371/20527/41/62/7744 – 7960/ Spain.5 ago 1936  
400 Eden, Anthony, Memoirs…ob. cit., pg. 460 
401 Idem, pg. 412. Eden refere nas suas memórias que um draft da proposta francesa foi enviado a Portugal 

neste dia. 
402 DAPE, Vol. III, Doc. 111, apontamento da conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o 
Encarregado de Negócios de Inglaterra em Lisboa pgs. 88-93 
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Monteiro em concreto, ao melhor estilo da estratégia psicológica, levando o ministro, 

então em Genebra, a claudicar nos princípios definidos em Lisboa e a aceitar a proposta 

anglo-francesa de compromisso internacional.  

Mas a questão do tempo não é de somenos. Numa fase indefinida da guerra, tinham 

decorrido apenas 20 dias desde o seu início, era muito importante que um dos “bandos” 

se destacasse. Embora as notícias fossem contraditórias e surgissem via telegrama, era 

sempre complicado ter-se a noção do equilíbrio, ou desequilíbrio, das forças. Alguns 

sinais eram dados a Lisboa que o governo deixara de controlar os acontecimentos e a 

Espanha se encontrava cortada ao meio, nomeadamente a fuga do Governo para 

Valência, mas nada mais podia garantir a Salazar que, sobretudo se a URSS interviesse 

em força, o rumo da guerra se alterasse de forma a ir ao encontro das suas expectativas.  

Sem um sinal claro, mais difícil seria ao governo português convencer a Grã-Bretanha, 

apesar da clarividência e linearidade dos argumentos, a apoiar, não hostilizando, os 

sublevados, sediados em Burgos. A única certeza, tal como Salazar tinha deixado bem 

expresso na sua Nota política, era que o apoio evidente da França ao governo de 

Madrid, a presença de soviéticos em Espanha e o empenho de alemães e italianos em 

contrariar o papel desse mesmo governo tinha, com um mês de guerra, 

internacionalizado definitivamente o conflito.403  

Tendo analisado a Nota Oficiosa emitida em Lisboa, a 22 de Setembro de 1936 pela 

Presidência do Conselho sobre os acontecimentos de Espanha e a não-intervenção, 

existem, contudo, outros documentos que são relevantes para esta análise da posição 

portuguesa relativa à guerra civil de Espanha. É o caso, nomeadamente, do 

apontamento da conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Encarregado 

de Negócios da Inglaterra em Lisboa, em 7 de Agosto de 1936 e no qual está expressa, 

objectivamente, a posição de Portugal face à passividade inglesa:  

“Portugal está de modo particular exposto às consequências da luta. Tenho por isso de 

chamar à atenção do governo inglês para os perigos que a possível vitória das extremas-

esquerdas faria correr ao país. É natural que o Governo Português queira manter uma 

política externa em unidade de vistas com o Governo de Londres. Mas na hora difícil que 

atravessamos precisa de saber, antes de tomar uma resolução, se o governo inglês 

garante que nas 24 horas que se seguirem a uma ataque vindo de Espanha e dirigido 

sobre nós, ou a uma sublevação provocada no país pelos extremistas espanhóis, a 

esquadra inglesa estará aqui a defender os nossos portos, o exército inglês a combater 

ao lado do nosso, a frota aérea britânica a repelir os ataques de que sejamos vítimas. 

                                            
403 DAPE, Vol. III, Doc.62, do Ministro de Portugal em Paris ao Secretário-geral do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, 28 Jul. 1936, Pgs. 41-42. Sobre os primeiros indícios do apoio de Hitler e Mussolini aos 
sublevados ver também Moradiellos, Enrique, El Reñidero…ob. cit., pgs. 89-92, Anthony Eden e ainda 
Paine, Stanley A Guerra Civil de Espanha, ob. cit., pg. 123  
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[…] A vitória do partido nacionalista terá consequências diferentes para a Inglaterra, 

conforme for alcançada com a decisiva ajuda alemã e italiana ou sem ela. Se, colocados 

numa situação em que a sua vitória dependa de socorro estranho, os militares se virem 

forçados a aceitar da Alemanha e da Itália os elementos de vitória que lhes são 

indispensáveis, natural é que para estes dois países se inclinem as suas simpatias.”404 

De resto, dadas as vantagens que a Espanha tem a esperar de uma política favorável à 

Inglaterra, para se não criar no partido nacionalista um inimigo, basta que a sua atitude 

não seja de antipatia para com ele neste momento de luta – se não puder ser de simpatia 

pelos que em Espanha se batem contra o comunismo. Nesta hipótese a gratidão do 

exército não iria decerto exclusivamente para a Alemanha e para a Itália, ainda que estes 

países o auxiliassem no seu combate.”405 

Independentemente da crueza deste raciocínio, e do mesmo não agradar à pressurosa 

tese não-intervencionista britânica, foram estes os pressupostos que se mantiveram 

durante toda a guerra de Espanha, até que o Foreign Office optou por reconhecer o 

Governo de Burgos. Durante os meses de Agosto e Setembro, as entrevistas 

sistemáticas e a intensa troca de correspondência oficial entre o Chefe do Governo, o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Foreign Office, na pessoa do seu 

representante oficial em Lisboa, mais se assemelhou a um jogo de “ping-pong” de cariz 

diplomático.  

A carga dramática de que, por vezes, se revestiu a troca de argumentos entre as partes 

quando se aborda o tema da Neutralidade Política e em caso de guerra, e este cenário 

vem, mais uma vez, reforçar a tese que o modelo de neutralidade política sustentado 

por Oppenheim é, sem dúvida, o que melhor traduz o ponto de vista, quiçá, a teimosia 

política de Salazar, em não abdicar da linha que traçou para a defesa do interesse 

político de Portugal.406 

 Continuando esta autêntica via crucis diplomática, a 11 de Agosto Armindo Monteiro dá 

nota da conversa mantida com Charles Dodd, Encarregado de Negócios da Inglaterra, 

em Lisboa, que vem ao Ministério comunicar a resposta do Foreign Office às dúvidas 

levantadas pelo governo português. A dado momento Dodd refere: 

“Quanto à última observação feita por Portugal entende o Governo de Sua Majestade 

que não sendo o Governo de Madrid maître [sic] de todas as forças que o defendem, 

qualquer observação ou démarche junto dele seria inútil […] o Governo de Sua 

Majestade não pode renunciar ao direito de, em cada caso, apreciar as circunstâncias 

da sua aplicação. Entende, contudo, o Governo de Sua Majestade, no que respeita à 

                                            
404 DAPE, Vol. III, Doc.62, do Ministro 
405 DAPE, Vol. III, Doc. 111, apontamento da conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o 
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406 Oppenheim, International Law…ob. cit. Vol. II, Pg.514-517 
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garantia da independência de Portugal, o facto não respeita apenas à Grã-Bretanha, mas 

a todos os países signatários da Covenant”. 407 

Provavelmente, de todas as não-garantias que pudessem ser dadas a Portugal, esta 

viria em primeiro lugar. Não só a SDN se tinha mostrado incapaz de se afirmar no 

sistema internacional como, em determinadas situações objectivas como a Manchúria, 

a Etiópia ou a Renânia, acabaria por ser cúmplice dos agressores e corroborar a opinião 

de todos os seus críticos que um sistema que não contemplasse sanções militares 

estaria condenado ao fracasso.408  

Vindo da parte da Grã-Bretanha, com todos os cenários de guerra já conhecidos, era no 

mínimo estranho, para não dizer arrogante, insistir que a Aliança, para lá de um acordo 

escrito com 550 anos, seria também defendida por países que jamais se tinham 

entendido perante cenários muito mais complexos. A partir deste momento, até ao dia 

em que Salazar, já em 1937, acede a que representantes do Reino Unido, e apenas 

estes, possam fiscalizar território português, inicia-se uma estratégia diplomática, 

exercida a partir do Whitehall que configura o que em estratégia se designa por coacção.  

Claramente incomodados, pressionados por uma França que, previamente, tinha 

assinado um tratado com a URSS, com notícias indesmentíveis do apoio material 

alemão, soviético e italiano a qualquer um dos “bandos” em confronto, a Inglaterra 

aposta na pressão continuada sobre o seu mais velho aliado, supostamente aquele que 

seria considerado o elo mais fraco.409 

O regresso do Embaixador Wingfield a Lisboa, a 13 de Agosto, bem como a sua carta 

para Teixeira de Sampaio com data de 20 de Agosto, informando que aguardava uma 

resposta clara da parte do Ministro a todas as démarches, para que houvesse, no dia 

seguinte, uma resposta clara de adesão ao acordo, inscrevem-se neste cenário.410. E 

às considerações já tecidas, acrescente-se que o governo inglês temia que a opinião 

pública e o Partido Trabalhista condicionassem a acção do Foreign Office, não só pelo 

facto de não condenarem Portugal por se manter numa posição renitente mas porque 

Eden actuava, há 2 meses, sem o respaldo do seu primeiro-ministro, de férias forçadas 

por imperativos de saúde.411  

                                            
407 DAPE, Vol. III, Doc. 141, apontamento da conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o 
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Segundo Calheiros, em Londres a opinião pública e os círculos governamentais 

continuavam a achar que o governo de Madrid/Valência/Barcelona iria retomar o 

controlo da situação e aí, seria difícil justificar a situação de Portugal.412 Como resposta 

às pressões, Teixeira de Sampaio continua a ganhar tempo e, perante nova investida 

do Ministro francês em Lisboa, esclarece que Portugal apenas aderiu a uma ideia que 

preside a um acordo, mas não subscreveu qualquer texto, muito menos sem a sua 

análise ou supervisão, mantendo-se a possibilidade de o governo apresentar um 

conjunto de reservas.413 

Reiterando as vulnerabilidades inerentes à situação geográfica de Portugal, Armindo 

Monteiro – devidamente concertado com o Presidente do Conselho e o Secretário-Geral 

– tinha insistido neste ponto também, e refere, em nota enviada aos representantes 

diplomáticos da França e da Grã-Bretanha, que a adesão de principio antes dada 

“[...]não tolhe, seja no que for, as liberdades de apreciação das circunstâncias e de acção 

que ao governo português possam impor os deveres indeclináveis de defender a paz 

interna, de salvaguardar as vidas, haveres e liberdades dos cidadãos, de assegurar a 

integridade e independência nacionais. Logo que entre em discussão o texto do acordo, 

fará o Governo português as sugestões que entender necessárias”.414  

É esclarecedora e decisiva a conversa havida entre o Ministro Armindo Monteiro e o 

Ministro francês, em Lisboa, naquilo que Portugal defende sobre direitos e deveres face 

ao conflito. Informa-se a França, e posteriormente a Inglaterra, que Portugal não quer 

impedir a criação de um acordo onde é reputada como “imprescindível” a presença ou 

adesão de Portugal, no sentido de evitar o prolongamento da Guerra Civil. Contudo, o 

governo português, tal como foi referido várias vezes, não abdica de impor um conjunto 

de condições, atendendo á especificidade da sua situação.415 

Recorrendo à figura jurídica da neutralidade em caso de guerra, Portugal decide abster-

se de qualquer ingerência directa ou indirecta nos negócios internos da Espanha até ao 

restabelecimento das condições normais de autoridade no país 

Entretanto, a 27 de Agosto, Armindo Monteiro recebe uma carta da Legação de França, 

onde se sugere a criação de um Comité que pudesse materializar o princípio da não-

                                            
412 DAPE, Vol. III, Doc. 152, Encarregado de Negócios ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 13 Ago 1936, 
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413 DAPE, Vol. III, Doc. 170, apontamento da conversa entre o Secretário-geral do Ministério dos Negócios 
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intervenção, e convidava-se o governo português a fazer-se representar.416 A carta da 

Legação era tudo menos inocente, e por isso valerá a pena levantar várias interrogações 

e equacionar vários cenários. Seria apenas uma tentativa de França em pôr à prova a 

idoneidade dos compromissos assumidos por Portugal? Ou, numa fase que se antevia 

decisiva para a Espanha e para o futuro da própria SDN, desenhava--se uma estratégia 

franco-soviética que passava despercebida a Londres e a Lisboa? E que impacto teria 

esta situação no desenvolvimento e no desfecho da guerra civil? E do lado português, 

seria uma questão de honra para Salazar, apenas por razões ideológicas, dizer 

simplesmente que não, ou mantinham-se as premissas que a França, de conluio com a 

URSS, tal como tinha Salazar referido mais que uma vez, queria facilitar os apoios ao 

Governo republicano?  

3.3.3. A GUERRA CIVIL E AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS 

Em Maio de 1936 consumou-se, em França, o triunfo da Frente Popular, dois meses 

após a ratificação do Pacto Franco-soviético que tinha sido assinado em 27 de Maio de 

1935.417 A vitória parecia acrescentar ainda mais provas da utilidade da táctica desta 

coligação de esquerda. No seu conjunto, os três partidos principais que a constituíam, 

Partido Socialista, Partido Comunista e Partido Radical, aumentaram a sua votação 

apenas em 1,5% relativamente às últimas eleições, contudo, e como bloco, tinham 

obtido uma vitória decisiva. O PCF era agora o maior partido comunista da Europa 

Ocidental, crescendo de 87.000 para 326.500 membros, entre 1935 e 1937.418  

De forma a capitalizar esta vantagem, e se a URSS quisesse continuar a manter a 

hegemonia no movimento revolucionário internacional, não poderia deixar de assumir, 

em momentos de crise, a liderança desse movimento.  

Como aliás refere George Kennan, o autor da doutrina do Containment, Stalin defendia, 

pelo menos desde 1927, que face aos desenvolvimentos indispensáveis ao triunfo da 

revolução internacional, a dicotomia entre Capitalismo e Socialismo revestia-se de um 

verdadeiro antagonismo, uma dura batalha pelo domínio da economia mundial, que 

decidiria o destino destes dois modelos de sociedade, no futuro.419  
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Apesar de em 1932-33 o Congresso do Komintern ter emitido, ou mantido, directivas 

segundo as quais os partidos comunistas deviam combater os socialistas, o mesmo 

congresso, em 1935, autoriza a cooperação entre comunistas, socialistas e “burgueses 

democratas”, contra as ameaças fascistas, de Hitler e Mussolini, numa lógica política 

que seria conhecida como a táctica da Frente Popular.420 Como metodologia de acção, 

providenciavam-se os meios de gerir politicamente a revolução e de a revestir de um 

semi-pluralismo político e de formas democráticas, ao mesmo tempo que a segurança 

colectiva e os interesses geoestratégicos faziam o seu caminho, em paralelo.  

O apoio à república espanhola, que Stalin, como vimos, nunca escondeu, marcaria uma 

posição contra as chamadas potências fascistas ao passo que a negação pública e o 

secretismo extremo poderiam evitar o alheamento da França e da Grã-Bretanha. Aliás, 

em Espanha, os dirigentes do PCE, como refere o historiador norte-americano Stanley 

Payne, receberam instruções muito claras do Komintern para dar prioridade à chamada 

“tripla unificação”, ou seja, uma estratégia de coligação com os socialistas que deveria 

envolver os partidos, os sindicatos e as organizações de Juventude.421 

Corroborando esta tese, Maria Angeles Egido León defende que a Espanha ocupava 

um lugar essencial nos planos de Stalin a longo prazo, não restando dúvidas, sobretudo 

à luz das actividades da III Internacional, que a URSS actuava em Espanha segundo 

quatro directivas: 1ª. Ajuda e infiltração em todos os partidos separatistas; 2ª. Campanha 

antimilitarista, ao mesmo tempo que Stalin se preocupava em equipar o Exército 

republicano, apoiando-se a tese do «pacifismo» marxista que sustentava a supressão 

dos exércitos nacionais; 3ª. Acabar com o chamado imperialismo burguês franco-

britânico que era, para a Rússia, o eliminar de dois inimigos de um só golpe: 4ª. 

infiltração nos partidos socialistas— claro exemplo disso era a bolchevização do 

socialismo espanhol.  

Depois da revolução das Astúrias e sobretudo depois dos acordos do VII Congresso do 

Komintern (Julho-agosto de 1935) e dos preparativos da Frente Popular, já não 

restavam dúvidas: o inimigo estava na própria casa.422 A intervenção soviética realizava-

se com o maior secretismo, muito maior que a intervenção alemã ou a italiana, não 

tendo sido publicadas quaisquer notícias sobre o assunto, mesmo na URSS, até 

terminar a II Guerra Mundial.423  
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E como entretanto, em Londres, Eden continuava a sua política de completa aceitação 

da URSS como um parceiro importante do sistema internacional, de pleno acordo com 

León Blum, e estava, tal como Delbos, Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, 

muito mais preocupado com as actividades italianas nas Baleares e com as actividades 

alemãs nas Canárias424 do que com as manobras ardilosas da URSS, é compreensível 

que Salazar, ciente da necessidade de sobrevivência do modelo do Estado Novo, 

recusasse mais avanços franco-britânicos que envolvessem Portugal, diminuindo--lhe a 

sua liberdade de acção, se fosse necessário pôr em prática as reservas constantes da 

nota de 21 de Agosto, e pusesse em perigo a posição de neutralidade há muito 

decretada. Ao mesmo tempo, em Espanha, a embaixada de Portugal vivia momentos 

complicados em termos de segurança.  

Não podendo garantir-se as vidas, os bens e os arquivos da representação, Armindo 

Monteiro ordena ao seu representante em Madrid, Riba Tâmega, que destrua os 

arquivos e transfira todos os funcionários para Alicante, iniciando-se aqui o processo de 

ruptura diplomática com o governo republicano e que terminaria, já em Abril de 1938, 

com o reconhecimento oficial da Junta de Burgos como legítimo governo de Espanha.425  

E a pressão sobre Portugal continuava. Não tendo conseguido falar com o Ministro 

Armindo Monteiro, o Embaixador britânico, a 30 de Agosto, procura Teixeira de 

Sampaio, em Sintra, para lhe assegurar que a Grã-Bretanha apoia as démarches do 

seu colega francês para a criação de um comité de não-intervenção, e que gostaria de 

saber, o mais urgente possível, a resposta do governo de Lisboa.426 Não iria demorar 

muito tempo até se conhecer a posição de Portugal.  

Em 1 de Setembro, num longo articulado, o MNE informa o Ministro da França que o 

Governo não encontra nenhuma sustentação legal nem política para se fazer 

representar no aludido comité, nem tão pouco reconhece a sua existência ou 

oportunidade.427As razões, para Portugal, eram simples de compreender. Se cada 

estado aderiu à não-intervenção, apenas enquanto princípio, e por razões diversas, 

impondo determinadas reservas, e nunca tendo discutido um texto comum, não fazia 

sentido pertencer a um Comité que partia de um falso pressuposto para existir.  

                                            
424 Eden, Anthony, Memoirs…ob. cit. Pg. 408 
425 DAPE, Vol. III, Docs. 205 e 215, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Encarregado de Negócios de 
Portugal em Madrid, , de 22  Ago e 25 Ago 1936, pgs.182-183 e  pg. 194.  
426 DAPE, Vol. III, Doc. 243, 30 de Agosto, Apontamento escrito de Teixeira de Sampaio, Pg. 212 
427 DAPE, Vol. III, Doc. 252, 1 de Set 1936. Nota contendo a Resposta de Portugal ao convite da França, 
pgs. 221-223 
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Dificilmente, tendo em conta os factos já aduzidos sobre a intromissão do Komintern em 

Espanha, sobre a cooperação franco-soviética, sobre a indiferença britânica ou a 

preocupação portuguesa, estariam reunidas as condições para preencher os requisitos 

que Portugal exigiria para se fazer representar. Pela enésima vez, Armindo Monteiro 

tentou passar a mensagem das especificidades da situação geográfica de Portugal e 

tentar obrigar a França, e por arrasto a Grã-Bretanha, a comprometer-se com o 

paradigma da imparcialidade na dita comissão, que jamais seria respeitado.428  

Estava criada a segunda clivagem. Insistindo na aprovação do Comité e na nomeação 

de um delegado por parte do Governo português, o Embaixador britânico ouve da boca 

de Armindo Monteiro que não só Portugal não adere ao Comité, a quem não reconhece 

sequer capacidade para defender o espírito de neutralidade, como vai exigir à Junta de 

Burgos um pedido de desculpas formal por um conjunto de violações cometidas contra 

o território português e o estatuto de neutralidade. Perante a surpresa e o desagrado do 

diplomata britânico, o ministro dá a entender que a Junta é o único órgão que tem 

capacidade para garantir a segurança da linha de fronteira com Portugal e que este é, 

obviamente, um sinal que mais cedo ou mais tarde Lisboa reconhecerá a Junta como 

legítimo governo de Espanha.429 

A partir do dia 17 de Setembro de 1936, até ao dia 28, dia que marca a cedência de 

Armindo Monteiro às pressões inglesas e francesas para a adesão de Portugal ao 

Comité, contabilizaram-se 42 telegramas, entre aqueles que foram tornados públicos, 

trocados entre o ministro Armindo Monteiro, em Genebra para participar nos trabalhos 

da XVII Assembleia Ordinária da SDN, e o Secretário-Geral do MNE, Teixeira de 

Sampaio, em que aquele se queixa das constantes pressões a que está sujeito e dá a 

entender, por mais que uma vez, que a inflexibilidade da política de Salazar a respeito 

do Comité lhe dá pouca margem de manobra e indispõe gravemente a Inglaterra.430  

A intensa troca de telegramas que se registou durante o mês de Setembro, entre Salazar 

e Monteiro, bem como o teor desses mesmos telegramas, demonstra a pressão 

insuportável que foi exercida sobre o Ministro português, apanhado entre o “fogo 

britânico”, personificado por Anthony Eden, que chegou a visitar Monteiro no seu hotel 

                                            
428 DAPE, Vol. III, Doc. 252, 1 de Set 1936. Nota contendo a Resposta de Portugal ao convite da França, 
pgs. 221-223 
429DAPE, Vol. III, Doc. 302. Apontamento da Conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o 
Embaixador da Grã-Bretanha, em Lisboa, 11 Set 1936, Pgs. 267-269. 
430 DAPE, Vol. III, Docs. 383,389 e 390, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Secretário-geral do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros,23 Set 1936, Pgs.335-340 
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nada menos que três vezes no mesmo dia431 e a vontade inamovível do Chefe do 

Governo em não ceder, sob pretexto algum, às investidas dos britânicos.  

Foi, seguramente, impossível a Armindo Monteiro resistir, sem consequências, ao 

trabalho de chantagem exercido por Eden e pelo Presidente do Comité, o britânico 

Morrison, que não só não queriam apresentar o regulamento escrito que regulava o 

Comité, em Londres, como tão pouco o achavam importante432, tendo em conta que a 

estratégia de franceses e russos, com a complacência de Eden, era confrontar o 

delegado português, fosse ele quem fosse, com acusações de cumplicidade com os 

sublevados, e se necessário fosse, apresentando dados falsos e relatórios 

manipulados.433 

Apesar de tudo, a nota emitida pelo Governo, ponto de partida para este subcapítulo, e 

que foi publicada a 22 de Setembro,434 tentou ser uma “injecção de ânimo” para Armindo 

Monteiro, ao mesmo tempo que lhe impunha uma disciplina de pensamento quase 

militar, da qual o ministro não poderia, nem deveria, afastar-se sob pena de se ver cair 

como um “castelo de cartas” toda a estratégia laboriosamente elaborada por Salazar e 

Teixeira de Sampaio. Prenunciando a cedência de Monteiro a Eden, que acabaria por 

acontecer, Salazar envia um telegrama a Monteiro informando-o que, ao contrário 

daquilo que o ministro alegava, nenhum favor que tinha sido prestado a Eden tinha tido 

qualquer compensação:  

“[...]a exploração pelas esquerdas do velho tema da mudança da política tradicional 

tende precisamente a fazer-nos mudar na questão do Comité. É consideração para 

estarmos vigilantes, mas sem grande preocupação.”435  

Temendo que Monteiro não respeitasse a sua linha de raciocínio, Salazar repisa as 

mesmas instruções no dia seguinte. Afinal, Salazar tinha razão e tudo viria a precipitar-

se a 26 de Setembro. Antecipando qualquer consulta a Salazar, Armindo Monteiro 

comunica a Morrison a aceitação, por parte do Governo português, das condições por 

este transmitidas e dois dias depois comunica a Lisboa o teor da sua decisão final, 

                                            
431 DAPE, Vol. III, Doc. 205, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Encarregado de Negócios de 
Portugal em Madrid, de 22 Ago 1936, pgs.182-183 
432 DAPE, Vol. III, Doc. 205, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Encarregado de Negócios de 
Portugal em Madrid, de 22 Ago 1936, pgs.182-183 
433 Oliveira, Pedro Aires, Armindo Monteiro…ob. cit.. Pg. 162 e ainda Nogueira, Franco, Salazar…ob. cit.. 
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435DAPE, Vol. III, Doc. 391, do Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Delegado 
Permanente de Portugal junto da SDN, 24 de Setembro de 1936, pgs.340-341 
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evitando que Salazar contrariasse a sua palavra.436 Em resposta, e “acusando o toque”, 

Salazar envia a Monteiro um telegrama contundente, acusando o Ministro de não ter 

agido em coerência com a nota de 1 de Setembro e de ter feito, nesta situação, o “jogo 

da Inglaterra”. Refere ainda o Presidente do Conselho. 

“Afinal, os únicos documentos de importância para nossa garantia, continuam a ser 

apenas o memorando e parte da carta de Eden e ainda assim só na suposição de que o 

governo inglês, Presidente do Comité, não deixará afastar estes pontos de vista ali 

fixados. Não discutimos as regras de funcionamento, mas o modo de comunicação 

parecendo que só este e não aquelas nos importavam.” E termina de forma seca, 

ordenando que Monteiro regressasse logo que pudesse.437 

Foi realmente uma via dolorosa, aquela que Monteiro percorreu, desde o dia em que 

partiu para Genebra, rumo à XVII assembleia da SDN, até ao regresso a Lisboa, 

aguentando pressões sistemáticas, até que as suas ambições como líder político, se as 

tinha, terminariam com a seca reacção de Salazar à notícia que Portugal tinha 

concordado com os trâmites apresentados por Eden e pelo responsável indigitado do 

Comité de Londres.  

Independentemente da razão que possa assistir a cada um dos intervenientes, Monteiro 

sempre defendeu que o momento que a Europa atravessava impunha a Portugal uma 

atitude de solidariedade sem falhas para com a Grã-Bretanha. Como refere Pedro Aires 

de Oliveira, para Salazar, afinal o grande decisor, essa solidariedade não se deveria 

confundir com seguidismo, devendo Portugal reservar a sua posição face às solicitações 

de Londres, se as circunstâncias assim o determinassem e assim, a posição que os dois 

homens defendiam sobre o papel que a Grã-Bretanha deveria exercer em Portugal até 

ao final da guerra, manter-se-ia incompatível. 438  

Como foi anteriormente referido, havendo claramente uma estratégia franco-russa 

delineada pelo Komintern e em especial por Manuilsky, para se atacar o governo de 

Portugal, que vinha traçada desde o Heartland até Madrid, passando por Paris, atacava-

se igualmente a Alemanha e a Itália, ensaiavam-se tácticas ardilosas e, na sombra, 

chegava mais e mais apoio aos republicanos espanhóis, vindo da URSS439, sendo que 

a Grã-Bretanha, assistia impávida, desde a sua localização privilegiada na Mancha, a 

                                            
436 DAPE, Vol. III, Docs. 407 e 414, do Ministro dos Negócios Estrangeiros,  ao Presidente da Comissão de 
Controle, e ao Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 26 e 28 de Setembro, 
respectivamente, Pgs. 357-364. 
437DAPE, Vol. III, Doc. 416, do Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Delegado 
Permanente de Portugal junto da SDN, 28 de Setembro de 1936, pgs.365-366  
438 Oliveira, Pedro Aires, “Continuidade e Mudança na Política Externa Portuguesa após o 28 de Maio” em 
Revoluções, Política Externa e Política de Defesa em Portugal, Séc. XIX-XX, pgs. 123-151, IDN, Lisboa, 
2008, 136  
439 Payne, Stanley, A Guerra Civil…ob. cit.. Pg.121 
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mais um acto desta “opera buffa”, onde os actores mais não faziam senão participar 

como figurantes mudos num drama real que, rapidamente, se alastraria à Europa, 

contando estranhamente com a cumplicidade de quem, no passado, se tinha assumido 

sempre como o “fiel da balança” na lógica do balance of power.  

Salazar acabou por aceitar a participação sem, no entanto, deixar de manifestar a sua 

posição relativamente à liberdade de movimentos que a posição geográfica de Portugal 

implicava, e não deixando igualmente de criticar a posição britânica no que concerne à 

apreciação do conflito espanhol, considerando-a pouco rigorosa.440 Apesar da cedência 

feita, a estratégia que Portugal seguiria em Londres nunca sofreu o mais pequeno 

desvio perante o movimento de Franco e, em determinadas ocasiões, pô-lo à frente da 

aliança inglesa. O seu objectivo continuava a ser contrapesar a ajuda nazi com uma 

influência decisiva de Londres.  

Para a política internacional a vitória da diplomacia britânica foi efémera. A presença de 

Portugal no Comité não conseguiu o equilíbrio desejado pela Inglaterra, e mais, 

aumentou as tensões e salientou o antagonismo político que reinava na Europa441.  

A posição do delegado de Lisboa tornou-se subitamente cómoda pois enquanto a União 

Soviética se encontra entalada entre as nações democráticas e as autoritárias, as 

normas do Comité permitiram a Portugal manobras diplomáticas de dilação e, 

sobretudo, viu-se apoiado pelas delegações da Alemanha, da Inglaterra e da Itália face 

às acusações que eram feitas pelo delegado soviético e corroboradas pelo delegado 

francês.442 Talvez confrontado com o previsível apoio da Alemanha e da Itália a Portugal, 

no Comité, Londres pretendeu diminuir a tensão e chegar a um consenso, tentando 

minimizar o alcance das acusações que a França e a URSS lançavam contra Portugal, 

mas Lisboa produz tal viragem no seio do comité que, de acusado, se transforma em 

acusador.443  

E neste particular, Eden foi sempre defendendo a posição de neutralidade portuguesa, 

quer no parlamento, onde o Partido Trabalhista não escondia a sua particular hostilidade 

para com Portugal, quer em Londres, nas reuniões do Comité, refutando as acusações 

do delegado soviético e do embaixador do governo de Madrid, em Londres, Lopez del 

Vayo. Num ambiente de contradições evidentes, quem saiu beneficiado foi o país mais 

                                            
440 Salazar, Oliveira, Discursos..., vol. II, ob.cit., pgs. 193-206, Nota oficiosa publicada nos jornais de 23 de 
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441 Egido León, María Ángeles,  “Del paraíso soviético…”, ob. cit.. Pg. 286 
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443 Nogueira, Franco, Salazar…ob. cit.…pg.60 
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pequeno, e com ele a causa nacional espanhola, pois por detrás das acusações 

injustificadas e trocadas permaneciam inalterados os verdadeiros problemas que tinham 

vindo a ser sublinhados durante esta guerra e perante os quais o Comité foi incapaz de 

dar resposta444.  

Este mês de Outubro de 1936 não ficaria só marcado pela decisão de Monteiro de sair 

do Ministério, nem pela resposta de Salazar de aceitar, ou não, o pedido. A sequência 

galopante de acontecimentos, registados quer em cenário de guerra, quer nas 

chancelarias, quer nos fora internacionais, mostra-nos uma Espanha em desagregação 

total, a caminhar para uma divisão física, cortada em dois pelos avanços dos sublevados 

e a resistência, pouca, do exército republicano, sobretudo nas áreas costeiras viradas 

para o Mediterrâneo, como Barcelona, Valência e Alicante.  

Mas o quotidiano político e diplomático da Espanha ficou ainda mais abalado com a 

transferência do Governo de Madrid para Valência, com a ruptura das relações 

diplomáticas entre Madrid e Lisboa e, não menos grave, com a transferência de 

quantidade substancial do ouro espanhol para a União soviética, via França. A questão 

do ouro espanhol tem sido alvo, ao longo dos anos, de apaixonadas polémicas e de 

trabalhos científicos de vária índole, mas o que se sabe em concreto é que numa 

primeira fase, serviu para que o governo republicano pagasse em espécie o material de 

guerra que foi enviado de Moscovo, bem como as contribuições dadas pelos 

conselheiros técnicos, políticos e militares. 445  

Já em 14 de Agosto, o líder da Junta de Burgos, General Miguel Cabanellas, tinha 

enviado uma carta a Armindo Monteiro, denunciando o saque de grandes quantidades 

de lingotes de ouro, do Banco de Espanha, por parte do Governo de Madrid e que o 

conteúdo desse saque tinha sido transportado para França por aviões franceses, no dia 

8 de Agosto.446 A vinculação entre a República e a URSS viria a estreitar-se ainda mais 

neste mês de Outubro, com a controversa decisão secreta de depositar em Moscovo 

três quartas partes das reservas de ouro do Banco de Espanha – 635 toneladas de ouro 

fino – que tinham sido mobilizadas desde o principio para atender aos gastos da guerra, 

nomeadamente armas e munições e outras despesas.  

As razões dessa medida eram várias: garantir a segurança das reservas contra 

possíveis ataques inimigos no interior do país e contra as suas acções legais em bancos 
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exteriores ocidentais; pôr fim aos actos de sabotagem e boicote sentidos pelas 

autoridades republicanas nas suas operações financeiras através das redes bancárias 

ocidentais e assegurar a sua disponibilidade e convertibilidade de modo confidencial e 

eficaz graças ao blindado sistema bancário soviético, localizado em países 

ocidentais.447 

Tal como a ajuda ítalo-germânica, que em Julho de 1936 tinha salvado os sublevados 

de uma situação grave, também a ajuda soviética contribuiu de modo decisivo para a 

inesperada resistência republicana em Madrid em Novembro de 1936, evitando a 

derrota da Republica logo no 1º ano de guerra448 A questão do ouro era a “prova 

provada” que o regime soviético, devidamente apoiado por Paris, não deixava cair o 

governo da República. Enquanto publicamente não admitia mais que o auxílio 

humanitário, Stalin deixou claro, num telegrama pessoal enviado ao comité central do 

PCE, em 15 de Outubro, o apoio firme da URSS ao governo Republicano, no qual não 

escondia o carácter revolucionário da luta em Espanha, afirmando que os operários 

soviéticos estavam conscientes de que a libertação de Espanha da “opressão dos 

reaccionários espanhóis” não era um mero assunto privado dos espanhóis, mas a causa 

comum de toda a humanidade avançada e progressista.449  

A este propósito, e da leitura de variadíssimos autores que se debruçaram sobre esta 

temática da guerra civil, sublinhe-se a existência de duas correntes bem diferenciadas 

que se opõem na análise sobre o papel da URSS neste conflito. Enquanto uma primeira 

corrente quantifica o perigo que representa o envolvimento soviético, colocando-o a par 

da participação alemã e italiana, outra corrente insiste em classificar a participação 

alemã e italiana como a ameaça mais determinante para a paz e para a estabilidade da 

Espanha e da Europa. É nesse sentido que, por exemplo, se pronuncia Ismael Saz, num 

artigo sobre a participação italiana na guerra civil - com o qual, naturalmente, não 

podemos concordar, pelos motivos já aduzidos sobre o papel de Stalin na revolução 

espanhola. 450 
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Afinal, contrariamente ao que afirmava a diplomacia de Londres, Salazar e Stalin 

estavam perfeitamente sintonizados, no que ao carácter da guerra dizia respeito. Quer 

um, quer o outro, tinha bem presente que era política assumida da URSS estar por trás 

das estratégias do governo de Madrid, e a neutralidade portuguesa, tal como viria a 

acontecer no início da II Guerra Mundial, seria sempre uma neutralidade condicionada, 

esperando naturalmente os desenvolvimentos da guerra. A sequência lógica das 

incompatibilidades políticas entre os dois governos ibéricos e o rumo que a guerra 

estava a levar, fez com que, em 23 de Outubro de 1936, o Governo português decidisse 

cortar relações diplomáticas com Madrid. 

No dia anterior, em 22 de Outubro de 1936, o Ministro Armindo Monteiro escreve ao 

Encarregado de Negócios de Portugal em Londres, comunicando-lhe que o governo 

tinha cortado relações diplomáticas com Madrid, dado que aquele governo se tinha 

comportado de forma inconcebível com os representantes portugueses naquela cidade, 

desrespeitando o seu estatuto diplomático e também a bandeira de Portugal. Assim, 

deveria ser comunicado ao Foreign Office o respectivo corte de relações451.  

Eden e o Foreign Office tentaram evitar a solução mais drástica, mas Salazar não 

aceitou a mediação britânica.452  O Embaixador de Espanha em Lisboa, Sánchez 

Albornoz, recebe uma extensa nota repleta de recriminações, nas quais Portugal tenta 

justificar a sua atitude com os compromissos que o obrigavam com as potências 

signatárias do acordo multilateral e, sobretudo, por se tratar de um governo legalmente 

estabelecido.453 A Nota enviada ao embaixador espanhol referia, entre outras razões, a 

violação da fronteira portuguesa, a confiscação da correspondência diplomática 

portuguesa em Espanha, os vexames ao corpo diplomático, um incidente com um navio 

de guerra português e as acusações feitas, pelo governo de Madrid, contra as 

autoridades portuguesas de não garantir a total liberdade ao Embaixador Sánchez-

Albornoz. Dizia, no seu final, a nota de Armindo Monteiro o seguinte:  

“Estes factos – e outros poderiam ser infelizmente mencionados – mostram que, nas 

circunstâncias actuais, é impossível ao Governo de Lisboa manter relações diplomáticas 

normais com o governo que Vexa representa: desde já as considero suspensas […] 

ordeno neste momento ao Encarregado de Negócios de Portugal em Alicante que 

abandone o seu posto”.454 
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Este episódio não era, ainda, o reconhecimento de jure da legitimidade da Junta de 

Burgos no entanto, era o reconhecimento formal que o governo de Madrid já não 

garantia a unanimidade nem assegurava a integridade e o respeito pelas fronteiras de 

Portugal, nem tão pouco o respeito pelas convenções diplomáticas mais elementares. 

Tendo em conta o rápido avanço dos sublevados para Madrid, no Outono de 1936, as 

autoridades alemãs estavam preparadas para um formal reconhecimento da Junta de 

Burgos mas apenas depois da queda da capital.  

Ao mesmo tempo, Roma era menos cautelosa relativamente às questões formais e, 

apesar de todos os esforços franco-britânicos para que o Comité funcionasse como um 

obstáculo à intervenção em Espanha, queria estabelecer relações claras e abertas com 

Franco, antes da já anunciada queda de Madrid, através da nomeação de 

representantes junto do governo de Burgos, os quais seriam rapidamente substituídos 

por diplomatas oficiais quando a capital espanhola caísse nas mãos das tropas 

sublevadas.455 

Cada um destes países negociou com Franco acordos separados: o acordo Italo-

Espanhol de 28 de Novembro 1936, no qual Franco concordou em adoptar uma atitude 

de neutralidade benevolente relativamente à Itália, no futuro, e colocando à sua 

disposição todas as facilidades, nomeadamente no uso de portos, de linhas aéreas, de 

linhas de caminho-de-ferro e de estradas; e o tratado Hispano-Germânico de amizade, 

de 31 de Março 1939, no qual ambos os signatários concordavam em proibir, no âmbito 

politico, militar e económico o que pudesse ser desvantajoso para o seu parceiro ou 

fosse considerada uma vantagem para um adversário directo.456 

Ao contrário daquilo que tinha sido dado por adquirido, Madrid não caiu em Novembro 

de 1936, tendo sido decisiva nessa matéria o apoio da URSS ao exército republicano 

liderado pelo General Vicente Rojo. Apesar de tudo, em 18 de Novembro de 1936, 

alemães e italianos decidiram reconhecer oficialmente o governo de Burgos, dando mais 

uma machadada no já fragilizado acordo multilateral de não-intervenção.457  

O resto do ano de 1936 decorreria sem que Portugal viesse a alterar o que quer que 

fosse na sua posição de neutralidade, sendo que, tal como ficou aqui escrito no primeiro 

capítulo, neutralidade não significava imparcialidade e, portanto, o governo português 
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nunca escondeu de qualquer das potências que o interpelaram nem da opinião pública 

em geral, quais os verdadeiros sentimentos do governo a respeito da guerra em 

Espanha.  

Consubstanciada, em 6 de Novembro, a substituição de Armindo Monteiro pelo próprio 

Presidente do Conselho, na pasta dos Negócios Estrangeiros, ficaria por decidir que 

posição tomaria Portugal face à suposta queda de Madrid às mãos dos sublevados, 

relativamente ao reconhecimento do governo de Burgos. Como se viu, na maioria dos 

países a opinião sobre a derrota do governo republicano, na capital, é que era “uma 

coisa de dias” e, portanto, o reconhecimento da beligerância deveria estender-se até 

aos neutros. Em conversa com o embaixador inglês, Salazar reiterou-lhe que em vista 

do cenário de derrota para os republicanos, ficaria cada vez mais difícil, para qualquer 

potência, adiar o reconhecimento da Junta, sem adiantar, contudo, o sentido e o 

momento da sua decisão.458  

Dias mais tarde, o próprio governo inglês, partindo do princípio que Franco entraria em 

Madrid, estava na disposição de reconhecer a beligerância, mas não formalmente o 

regime de Burgos. Esta posição foi transmitida pelo embaixador britânico a Salazar, e 

chegou-se mesmo a aventar a hipótese de se persuadir o Presidente do Conselho a 

concertar a sua posição com a Grã-Bretanha, no sentido de se graduar o 

reconhecimento de jure, começando apenas por estabelecer relações de facto, no 

entanto essa ideia seria abandonada.459  

Salazar, contudo, não estava na disposição de seguir nem a posição da Inglaterra nem 

a posição dos países do Eixo, e em 16 de Novembro, solicitou a Martinho Nobre de 

Mello, embaixador no Rio de Janeiro, que auscultasse o governo Brasileiro para que, na 

altura mais apropriadas, os dois governos lusófonos reconhecessem em conjunto o 

governo de Burgos. Como se sabe, essa pretensão concretizou-se, do lado português, 

apenas em 1938, não querendo o Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios 

Estrangeiros ficar ligado às opções políticas de Hitler e Mussolini.460  

Ao terminar o ano de 1936, o balanço que se pode fazer da tentativa britânica de isolar 

a guerra e torná-la estanque, relativamente às consequências para o sistema 

internacional, é que foi uma tentativa falhada em todas as suas dimensões. Tal como 

refere Enrique Moradiellos, o sistema de relações internacionais na Europa entraria 
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numa fase de crise irreversível que conduziria directa e gradualmente até ao estalar da 

II Guerra Mundial. Mais do que nunca, esta sincronia e estreito paralelismo temporal 

entre o desenvolvimento da guerra em Espanha e a deterioração das tensões europeias 

seria a causa geradora do enorme impacto diplomático do conflito espanhol e do seu 

rápido processo de internacionalização.461 Ainda assim, Eden não tinha desistido de 

conseguir impor nova solução, e essa representaria, para as relações luso-britânicas, o 

terceiro momento de clivagem. 

3.3.4. 1937, O ANO DA CLARIFICAÇÃO 

O ano de 1937 inicia-se já com Salazar a acumular com a pasta dos Estrangeiros, tendo 

decidido enviar o ex-ministro Armindo Monteiro para a embaixada em Londres, 

desagradado com a postura de Monteiro na questão da adesão ao Comité de Não-

Intervenção, em Agosto de 1936, justificando-o com motivos de doença e o muito 

cansaço que Monteiro tinha alegado.462 Tal como se fez com o ano de 1936, importa, 

também agora, realçar o documento político que foi escolhido para o ano de 1937, e 

que melhor reflecte a tensão vivida nas relações luso-britânicas nesse ano, e que 

“contagiou” o ambiente internacional, relativamente à questão espanhola. Assim, em 7 

de Janeiro de 1937, Eden escreveu nas suas notas pessoais:  

“The Spanish civil war has ceased to be an internal Spanish issue and has become an 

international battle-ground. The character of the future government of Spain has now 

become less important to the peace of Europe than that the dictators should not be 

victorious in that country. The extent and character of the intervention now practiced by 

Germany and Italy have made it clear to the world that the object of these powers is to 

secure Gen, Franco’s victory whether or not it represents the will of the Spanish 

people[...]”463 

Menos de um ano após a vitória da Frente Popular, e menos de um ano após a primeira 

de várias conversas tidas com Armindo Monteiro sobre este tema, o chefe do Foreign 

Office reconhece que o conflito espanhol tinha deixado de ser um mero conflito interno 

para ser uma guerra internacional. Aliás, Eden admitiu-o igualmente em público num 

discurso proferido no parlamento, em Dezembro, reconhecendo que a política de não-

intervenção em Espanha tinha falido. 464  

Apesar de todos os avisos feitos por Salazar e Monteiro, Eden continuava muito mais 

focado em Hitler e em Mussolini, não querendo perceber, ou desvalorizando, que Stalin 
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tinha um papel concreto e que a sua acção era tão perniciosa quanto aos dos dois outros 

ditadores e que para o Portugal do Estado Novo era bem pior o cenário de uma vitória 

do exército republicano, dependente das armas, munições e conselheiros soviéticos.  

Em vez de reconhecer que o governo português, ao defender a aproximação da Grã-

Bretanha a Franco, estava a “suavizar” as sequelas da vitória com apoio nazi e fascista, 

mantendo abertos o Mediterrâneo e o Atlântico para a Grã-Bretanha, age como se nada 

estivesse a acontecer, vivendo obcecado com a posição de estrita neutralidade. 

Infelizmente não era nada indiferente para a Europa, e para Portugal em concreto, o 

resultado da contenda, e no meio de uma guerra brutal em que dos dois lados se 

cometiam inúmeras atrocidades, era absolutamente irrelevante saber se os espanhóis 

queriam, ou não, uma vitória de Franco.  

Neste momento, e a Nota acima referida bem o demonstra, o que era claro é que Eden 

não queria uma vitória de Franco. Querendo materializar a sua estratégia, pediu a 

Baldwin uma reunião do Gabinete para se estudar um plano britânico de fiscalização 

dos portos espanhóis, envolvendo as marinhas dos vários países signatários do comité 

de não-intervenção, de forma a evitar que mais voluntários ou soldados alemães e 

italianos, para além dos que já lá estavam, pudessem desembarcar em Espanha.465 

Mais uma vez Eden não prevê a possibilidade da reacção negativa de Franco que, ao 

ver cerceada a hipótese de um apoio das ditaduras do Eixo ao seu esforço de guerra, 

poderia, no futuro, utilizar o seu desagrado contra a própria Grã-Bretanha, preferindo o 

responsável do Foreign Office insistir na tese que o apoio da Itália e da Alemanha 

terminaria numa conquista de Espanha pelas potências do Eixo e no início de um outro 

conflito de maiores proporções.  

Na reunião, Samuel Hoare, Primeiro Lorde do Almirantado, defende exactamente a 

posição contrária, dizendo que Inglaterra está, com esta proposta de Eden, a chegar a 

um ponto em que poderá impedir a vitória de Franco, mas que outros países têm uma 

opinião contrária, ou seja, não querem que a Rússia ganhe.466 Eden não gostou da 

intervenção de Hoare, afirmando que ele estava a usar um conjunto de argumentos 

técnicos para invalidar o plano de fiscalização dos portos espanhóis.467Nenhum dos 

ministros se mostrou agradado com o referido plano Eden, nem o próprio Primeiro-

ministro, que antes se tinha mostrado favorável, argumentando que iria provocar 

problemas com a Itália e com a Alemanha.  
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Em vez disso, dever-se-ia acentuar outros mecanismos mais eficazes, aproveitando a 

boa vontade das potências signatárias.468 Eden estava convencido que a sua aliança 

com a França era uma mais-valia suficiente para convencer os outros estados a aceitar, 

como boa, qualquer proposta ou plano que fosse sugerido por esta nova entente 

cordiale para a guerra de Espanha, esquecendo-se que a França tinha também um 

governo de Frente Popular e que apoiava os esforços do Governo de Madrid/Valência 

e as démarches da URSS, e o que era mais grave, é que o plano de fiscalização das 

fronteiras espanholas não tinha sido uma ideia britânica, mas sim uma exigência russa, 

manifestada numa reunião do comité de Londres, em 12 Outubro de 1936.469  

No entanto, o ministro estava convencido que conseguiria, juntamente com Delbos - era 

esse o plano dos dois ministros desde o início do governo da Frente Popular - convencer 

a Alemanha e a Itália a entrar num pacto de cinco potências (que também incluía a 

Bélgica) que evitasse consequências mais graves para a conjuntura política europeia e 

que substituísse o pacto de Locarno como uma garantia de paz, mas jamais o 

conseguiu.470 A pedido do Comité de Londres, na sequência desta política conjunta, de 

tentar contrariar o desejo de alemães, italianos, russos e muitos franceses, de enviar 

cada vez mais voluntários para a guerra de Espanha, Portugal comprometeu-se a 

manter as decisões por si tomadas em 21 de Dezembro de 1936.  

Nessa altura, o governo de Lisboa afirmava taxativamente que se abstinha de qualquer 

intervenção directa ou indirecta nos assuntos de Espanha, até ao reconhecimento das 

condições normais de autoridade naquele país, e que considerava contrário ao espírito 

dessa declaração tanto o consentimento do alistamento de voluntários nas forças em 

luta, mesmo quando esses alistamentos fossem feitos de forma indirecta como a 

abertura de subscrições para a continuação da guerra ou o envio de dinheiro angariado 

publicamente para esse fim.471 

Só que, no final do ano, em 28 de Dezembro, o Comité insistiu que Portugal deveria 

legislar no sentido de impedir que qualquer dos seus nacionais partisse para Espanha, 

apoiando qualquer um dos “bandos” em confronto. Necessariamente a Inglaterra, a 

França e a Rússia estavam muito preocupados com os últimos desenvolvimentos em 

matéria de presenças estrangeiras, sobretudo ligadas ao lado dos sublevados. Estas 
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forças incluíram a Legião Condor, enviada em Dezembro, a qual era constituída por 500 

carros de combate, mecânicos de aviões e pilotos. 472 

Salazar, confrontado com mais uma iniciativa “não programada”, responde de forma 

acutilante, relembrando ao embaixador Wingfield que, nomeadamente, do lado inglês 

existiam grandes contradições, não só entre o próprio governo inglês mas mesmo 

relativamente a Anthony Eden, sem nunca o nomear. Num longo memorandum dirigido 

à embaixada diz, a determinada altura, o agora também Ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal: 

“O governo português tem visto, ao lado de declarações terminantes acerca da 

necessidade absoluta de não-intervenção afirmações igualmente claras de elementos 

responsáveis acerca do rumo que tem de tomar a política espanhola. A contradição entre 

um e outro conceito não escapa à opinião pública de diferentes países e não pode deixar 

de apagar nos espíritos aquela confiança na perfeita isenção com que serão cumpridas 

as deliberações acordadas e que é condição essencial da eficiência de qualquer 

acordo.”473 

Nas suas memórias, várias vezes Eden se manifestou favorável à vitória dos 

governamentais. Para Salazar, contudo, essa opinião, que o ministro inglês terá 

manifestado também a Armindo Monteiro, contrariava o tal espírito de isenção que, 

supostamente a não-intervenção configurava.474 

Contudo, a proposta mais difícil com que Salazar se iria deparar chegaria poucos dias 

depois. No dia 4 de Janeiro, o embaixador inglês entregou a Teixeira de Sampaio um 

memorandum no qual a Grã-Bretanha alegava que o plano de controle, para ser eficaz, 

teria de ser alargado às fronteiras terrestres de Espanha com Portugal e com França, 

bem como à sua fronteira marítima. Só assim se poderia evitar o envio de mais 

voluntários e armamento, independentemente da nacionalidade dos respectivos 

fiscais.475 

A partir deste dia, e prologando-se por mais de um mês, a Grã-Bretanha iria pressionar 

o governo português de todas as formas, inclusive as menos elegantes do ponto de vista 

diplomático, para que Salazar aderisse ao plano de fiscalização, por parte do comité. 

Seria uma duríssima batalha aquela que se iria desenrolar quer em Londres quer em 

Lisboa e na qual Salazar se opôs sempre, e terminantemente, a qualquer fiscalização 
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que fosse exercida pelo Comité de Londres, não abdicando das suas posições de 

principio. 

Poderá parecer simples teimosia política mas Salazar manteve-se coerente face ao que 

sempre defendeu, desde o início do governo da Frente Popular. Partindo do princípio 

que a URSS e o comunismo estariam por detrás das opções políticas do governo 

republicano, o chefe do governo português recusou-se a aceitar a presença de 

soviéticos na fiscalização de Portugal, e estando eles representados no Comité, não 

poderia este organismo participar em acções que directamente envolvessem o país.  

Durante todo o mês de Janeiro, Monteiro dá nota a Salazar, quase diariamente, das 

variadíssimas tentativas de pressão sobre o embaixador, umas vezes pelo Foreign 

Office, outras pelo Presidente do Comité, Plymouth, e outras através de Corbin, 

embaixador francês.476 Temendo que Monteiro voltasse a ceder como tinha acontecido 

com o episódio de Genebra, no final de Setembro, Salazar reiterou sempre quer ao 

embaixador Monteiro quer ao embaixador Wingfield que Portugal não só recusava 

qualquer plano de fiscalização patrocinado pelo comité como nem sequer acreditava na 

eficácia do mesmo, desconfiando que os interesses em jogo eram muito superiores à 

simples não-intervenção.477 A chantagem britânica atinge, contudo, o seu ponto máximo 

em 2 de Fevereiro. Depois de uma primeira conversa havida entre Monteiro e o 

subsecretário permanente do Foreign Office, Vansittart, em que este deixou clara a sua 

insatisfação e que não encontrava qualquer justificação para as negativas de Portugal, 

Eden chamou Monteiro, posteriormente, ao seu gabinete e comunicou-lhe que não iria 

assistir à entrega de credenciais do representante de Portugal ao Rei. Para dois países 

que mantinham a mais velha aliança do mundo, este episódio só poderia estar 

relacionado com a firmeza de Salazar e a incompreensão dos ingleses perante esta 

atitude de autonomia tão estranha para eles.478  

Dois dias mais tarde, após telegrama de Monteiro recomendando prudência a Salazar, 

o Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, esclarece o embaixador, 

comunicando-lhe que em relação à posição de Portugal, manifestada logo em 28 de 

Dezembro, o país só iria transigir e compartilhar despesas se o plano se destinasse à 
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fronteira marítima, não deixando de acentuar que não havias países neutros nesta 

situação.  

Relativamente às dúvidas de Monteiro, sobre a posição a tomar perante a pressão do 

Foreign Office, Salazar respondeu que tinham sido examinadas com todo o cuidado as 

possíveis consequências da recusa de Portugal, mesmo sabendo o governo que assim 

frustrava a fiscalização em território francês.479 Então, numa iniciativa inesperada, 

Salazar avança com o convite ostensivo ao governo inglês, para que contrariamente à 

lógica de uma fiscalização internacional, nomeasse como adidos à sua embaixada ou 

Consulado em Lisboa quantos cidadãos britânicos quisesse, para que, como 

observadores, pudessem informar a Grã-Bretanha sobre o comportamento de Portugal 

nas fronteiras de Portugal com Espanha e, em caso positivo, que informassem quanto 

antes o governo de Lisboa para serem tomadas todas as providências480. 

Perante a reacção de incredulidade manifestada pelo comité e pelos responsáveis 

ingleses, Salazar chama a atenção de Armindo Monteiro para o facto de os 

observadores sugeridos nada ter a ver com o Comité nem com o plano de fiscalização. 

Distinguiam-se completamente na sua missão e funções daquele papel que era 

atribuído aos fiscais do comité e cujas disposições lhes não eram aplicáveis.481Em 

Londres, mesmo na comunidade de diplomatas, a sugestão portuguesa tinha apanhado 

o governo de Londres de surpresa e, segundo um diplomata americano acreditado em 

Londres, os ingleses sentiam-se mesmo embaraçados.482 

O mês de Fevereiro continuou, apesar do upgrade feito por Salazar à posição de 

Portugal, a ser um mês de permanente pressão e chantagem, acusando-se Portugal de 

ser o grande responsável pelo malogro da fiscalização e pela desgraça que viesse a 

acontecer à Europa, dado que os portugueses impediam o consenso generalizado nas 

relações internacionais e a travagem das armas, homens e munições em território 

espanhol. Para que se tenha uma pequena noção destes factos, Monteiro foi visitado a 

8, 10, 12 e 13 de Fevereiro, por franceses e ingleses, que “não lhe deram descanso”, 

querendo arrancar-lhe a promessa, que não chegaria, que Portugal finalmente se 
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comprometeria com o plano traçado pelo Comité. Do lado português a resposta seria 

sempre a mesma: não absoluto a esse tipo de fiscalização internacional.483  

Seria, talvez, de forma inesperada que os alemães se iriam envolver nesta questão. 

Tendo convidado Monteiro para tomar chá, o embaixador Ribbentropp comentou com o 

embaixador português que Lisboa não estava a ajudar nem Franco nem os países do 

Eixo na luta contra o comunismo, mantendo a posição de recusa terminante. Segundo 

o diplomata germânico, Franco tinha já o material suficiente para se superiorizar aos 

republicanos, mas se Portugal continuasse a deixar a fronteira pirenaica aberta, então 

os apoios aos republicanos iam continuar e poderiam fazer perigar a posição dos 

sublevados. Ribbentropp terminou a conversa de forma surpreendente, afirmando que 

a Alemanha e a Itália estariam na disposição de impedir que o comunismo se instalasse 

em Portugal, desde que houvesse uma mudança de atitude e o perigo soviético 

rondasse o território português.484  

Dois meses após a primeira sondagem a Portugal, e perante a posição irredutível de 

Salazar, Eden preferiu aproveitar a abertura do Presidente do Conselho e aceitar o 

convite proposto para a nomeação de observadores ingleses. A Grã-Bretanha 

comunicou então, e finalmente, ao governo que destacaria 129 observadores para o 

território português.485 O Comité concordou, finalmente, com o plano português, 

prevendo para o dia 6 de Março a entrada em vigor da missão britânica em Lisboa, 

sendo que para Salazar a concordância, ou não, do Comité, era absolutamente 

irrelevante.486  

Dias mais tarde, Salazar envia novo telegrama a Monteiro pedindo-lhe que fizesse notar 

no Foreign Office que este plano de observadores só se manteria enquanto durasse o 

Acordo de Não-intervenção.487 Infelizmente, para Eden, o sistema de patrulhamento 

naval terminou três meses mais tarde, como resultado dos incidentes com os navios de 

guerra Deutschland e Leipzig.  

O primeiro foi mesmo um verdadeiro ataque de aviões republicanos espanhóis ao 

couraçado alemão Deutschland envolvido no patrulhamento naval, e o segundo, um 

suposto ataque de torpedos lançados por um submarino republicano ao cruzador 
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alemão Leipzig, também envolvido no patrulhamento naval, mas que nunca foi 

devidamente verificado.488 Em retaliação ao ataque republicano, onde morreram 30 

marinheiros alemães, Hitler mandou bombardear o porto de Almeria, a 31 de Maio de 

1937 e na sequência do ataque ao Leipzig, italianos e alemães abandonaram o plano 

de fiscalização, abortando por completo a iniciativa franco-britânica.489  

Relativamente a Portugal, a suspensão da missão dos observadores foi provocada pelo 

abandono de alemães e italianos, tal como Salazar sempre tinha previsto, e foi 

comunicada ao Foreign Office e ao embaixador inglês a 25 de Junho de 1937.490 Apesar 

dos insistentes pedidos de Eden, a Monteiro, para que Portugal revisse a sua posição, 

que levaria à mesma tomada de decisão por parte da França, Salazar não recuou 

porque, com o abandono de alemães e italianos, os sublevados ficariam numa situação 

de desigualdade e isso, para o Presidente do Conselho, era inadmissível. 

Quanto às acusações que Portugal estaria “ a cavar a sepultura da Europa”, Salazar 

responderia, em Julho, de forma sarcástica e agressiva acentuando o distanciamento 

que se ia fazendo sentir relativamente à Inglaterra, apenas atenuado pelos esforços 

incessantes de Armindo Monteiro que, durante todo o tempo em que foi um dos 

protagonistas deste tempo, nunca escondeu que se sentia muito mais próximo das 

posições da Grã-Bretanha do que aquilo que Salazar gostaria: 

“Os elementos apresentados farão naturalmente ver que a aliança não é toda a nossa 

política externa e que não é à Inglaterra que compete defender antes de nós ou mesmo 

contra nós todos os nossos interesses [...] Daqui vem a nossa atitude desde a primeira 

hora; daqui vem a nossa oposição a que a não-intervenção funcione em detrimento do 

nacionalismo espanhol, barreira entre Portugal e o comunismo ibérico; daqui vem o ódio 

de que somos objecto, e devo dizê-lo em plena consciência que o merecemos 

inteiramente.”491 

Por muito que ingleses e franceses não o quisessem admitir, a análise política e 

estratégica feita, muito antes do tempo, por Salazar e o seu grupo de conselheiros, 

relativamente ao envolvimento internacional na questão espanhola, mostrar-se-ia 

certeiro. Não conseguindo por muito mais tempo iludir o fracasso da não-intervenção e 

o falhanço do comité internacional de Londres, a Grã-Bretanha não tinha outra 

alternativa que não fosse aproximar-se da Junta de Burgos e reconhecer a beligerância 

na questão política da Espanha. A neutralidade não seria mantida por muito mais tempo, 

sobretudo porque os avanços das tropas sublevadas a norte e a sul de Espanha 
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deixavam entender que o desfecho da guerra era já previsível, e a vitória total de Franco 

era uma questão de tempo.  

Com a queda de Bilbau, nas mãos dos sublevados, desde 19 de Junho de 1937, alguns 

cônsules britânicos recomendaram um reconhecimento de facto492 e a 1 de Junho, o 

Duque de Alba chegou a Londres como representante oficial de Franco, junto do 

governo de Sua Majestade493. Sangroniz, homem de mão de Franco no corpo 

diplomático espanhol, que tinha mantido consultas periódicas com Chilton, o 

embaixador inglês em Espanha, conseguiu acelerar o estabelecimento de uma relação 

de facto, e conseguiu que os ingleses nomeassem um agente comercial britânico, 

Hodgson, que, na prática, funcionaria como embaixador, e a partir desse momento difícil 

era não dizer que estava implícito o reconhecimento inglês. Com a França aconteceu a 

mesma coisa.  

Também com a queda de Bilbau, Herbette, o embaixador francês, em Espanha, propôs 

de maneira taxativa o reconhecimento do governo de Burgos.494 Diga-se que esta 

situação vinha, previsivelmente, ao encontro dos desejos do Presidente do Conselho, e 

por duas razões principais: Primeiro, porque conseguia uma maior aproximação entre 

Burgos e a Grã-Bretanha, não permitindo que a Alemanha e a Itália conseguissem 

manter uma posição decisiva junto de Franco; e, em segundo lugar, lançava as bases 

para a neutralidade da península face a futuros desenvolvimentos na Europa, não 

deixando que Portugal e a Espanha pudessem entrar numa futura guerra em campos 

opostos. 495 O chefe do governo português, ainda assim, não se sentia confortável com 

as relações entre Franco e o Eixo. Franco tinha-lhe garantido que o apoio de alemães 

e italianos era só uma aliança baseada na necessidade, e que a Junta nunca tinha feito 

nenhum apelo às potências estrangeiras, a não ser quando os blindados soviéticos 

apareceram em Madrid, em Novembro de 1936, e aí ele tinha permitido que entrassem, 

em Espanha, voluntários alemães e italianos, mas nada disto prejudicaria as relações 

ibéricas.496  

Como se irá ver mais à frente, Salazar não confiava completamente nestas garantias do 

general espanhol, contudo, e como refere Franco Nogueira, o Presidente do Conselho 

informou Franco “[...]de que faria o pouco ou muito que lhe pedisse, no campo 
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diplomático, desde que o fizesse com lealdade e franqueza” e Franco assim o 

prometeu.497  

Apesar de em Londres estar o Duque de Alba, como representante oficioso de Burgos, 

as diligências de fundo e a definição de atitudes de Franco face à Grã-Bretanha são 

feitas por intermédio do chefe do governo português.498 Esta posição é explicada a 

Armindo Monteiro por Salazar, para que não haja qualquer dissintonia na estratégia e o 

embaixador tenha bem presente que assumir esta atitude faz parte da política externa 

de Portugal.499  

No final de 1937, Salazar nomeia como agente especial em Salamanca Pedro Theotónio 

Pereira. Esta nomeação faz parte já do acordo final entre os dois governos para que em 

pouco tempo Salazar reconheça de Jure a Junta de Burgos como legítima representante 

do governo de Espanha. Sobre a acção desenvolvida por Theotónio Pereira em 

Espanha os próximos capítulos irão detalhar de outra forma.  

De qualquer maneira, nunca é demais realçar que a sua acção não foi só uma extensão 

da acção governativa de Salazar, mas acabaria por se tornar absolutamente decisiva 

para uma política concertada com a Grã-Bretanha que proporcionaria a neutralidade 

dos dois estados ibéricos durante a II guerra mundial, independentemente das ameaças 

que penderam, sobretudo, sobre o governo de Franco nesse período dramático da 

história contemporânea. 500 

Como refere Jimenez Redondo, para Salazar o desenlace da Guerra Civil foi o mais 

favorável e desejado, ainda que não tenha resolvido um dos seus aspectos essenciais, 
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nomeadamente as veleidades iberistas provenientes do outro lado da fronteira, 

protagonizadas, desta vez, pela Falange.501 Contudo, o apoio oferecido por Portugal à 

causa franquista atenuou os postulados anexionistas mais radicais, levando Franco, 

como veremos, a assinar um tratado com Portugal, em 1939, e um protocolo de reforço 

a esse tratado, no ano seguinte, consolidando uma estratégia que tinha começado em 

Julho de 1936. 

O ano de 1938 ficaria marcado com o reconhecimento de jure do governo de Franco por 

parte de Portugal, em 28 de Abril. Até ao fim da guerra, assistiu-se sobretudo a 

alterações sensíveis no seio do governo inglês e na sua política externa. Eden, que 

pautou sempre a sua acção política pelo distanciamento face aos sublevados e à 

desvalorização da ameaça soviética acabaria por ser substituído por Halifax, e o 

governo de Neville Chamberlain optaria por uma política de apaziguamento face às 

ditaduras do Eixo502.  

No que se refere a Espanha, Franco foi ultrapassando, passo a passo todos os 

obstáculos militares mas a postura assumida pelos ingleses, durante os três anos da 

guerra civil, marcou indelevelmente as relações entre os dois países, da forma mais 

negativa. Quanto a Portugal, na abalizada opinião de César Oliveira, pautou sempre a 

sua política externa, por um alinhamento das suas posições com a Grã-Bretanha, sem 

que tal alinhamento se traduzisse na perda da autonomia relativa da política externa 

portuguesa.503  

Independentemente das enormes vicissitudes por que passaram as relações entre os 

dois países, nos anos de 1936 e 1937, o governo de Lisboa sempre defendeu a 

fidelidade inquebrantável à aliança, sem prejuízo da tomada de posições próprias e 

sobretudo, enquanto essa fidelidade autónoma pudesse constituir (e constituiu) uma via 

de reforço para a estabilidade do regime. Da mesma forma que se escolheu um discurso 

de Salazar para o início da análise deste subcapítulo, seria coerente terminá-lo da 

mesma forma.  

No trecho ora apresentado são bem patentes as linhas de força da política que presidiu 

à tomada de decisão relativamente ao reconhecimento de Franco como líder máximo 

da Espanha, mas sobretudo fica patente que, desde o início da guerra, o Estado Novo 
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nunca teve outra alternativa política que não fosse a clara denúncia do comunismo como 

principal ameaça à integridade da Espanha e, quiçá, da Península, e isso significaria, 

obviamente, o fim do regime.  

“Desde então [1935] do lado de lá da fronteira houve a revolução e a guerra, 

substituíram-se por outras muitas situações politicas, implantaram-se novas ideias de 

governo, gozam de favor outras doutrinas, revelaram-se amizades e influências – em 

suma muita coisa mudou; mas do nosso lado nada, pois continuámos a oferecer à 

Espanha a mesma amizade fraterna. Não queremos ficar aquém e não podemos ir mais 

longe. Nós sabemos que esta posição é perfeitamente compreendida e aceite pelas 

pessoas responsáveis no governo e direcção mental da Espanha nacionalista e temos 

atribuído alguns desvios aos fumos inebriantes da vitória, à exaltação provocada por 

profundos sacrifícios e à necessidade de apelar para os mais altos heroísmos […] 

Dividida a Espanha, não reconquistada em fracções, cada uma agora já sujeita a seu 

governo, suspensa a Constituição, substituídos uns governadores por outros sem 

sujeição aos preceitos constitucionais, evidenciada a carência da autoridade na 

inexistência de garantia das vidas, crenças e bens das pessoas, como a lei ainda 

teoricamente as define, poderá afirmar-se que persiste em Espanha o chamado governo 

legal? […] Tendo meditado longamente sobre este problema, pareceu-me que seriamos 

réus de covardia não encarando de frente as situações criadas e não tirando delas as 

conclusões que se impõem – reconhecendo de direito o Governo do generalíssimo 

Franco como o governo de Espanha”504 
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4. A POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA, O PACTO IBÉRICO E A 

NEUTRALIDADE PENINSULAR (38-40) 

4.1. PORTUGAL E ESPANHA: À PROCURA DE UM ENTENDIMENTO OFICIAL 

No dia 28 de Abril de 1938, na Assembleia Nacional, Salazar dirige-se aos deputados 

num longo discurso, na comemoração do 10º aniversário da sua chegada ao Governo. 

Abordando a temática da política externa, e em concreto a questão de Espanha, 

sublinha em determinada altura: ”não queremos ficar aquém e não podemos ir mais 

longe.”505 

A frase proferida pelo Presidente do Conselho pode resumir, entre milhares que foram 

proferidas ou escritas, a sua atitude prudente enquanto “líder da nação” e principal 

responsável pela condução da política externa portuguesa. Todas as opções políticas 

tomadas, nomeadamente as que respeitam ao ano de 1938, foram-no num quadro 

mental de prudência, tantas e tantas vezes sublinhada pelos principais autores citados 

neste trabalho - seja qual fôr o quadrante político em que se inserem - e no qual, 

qualquer solução passaria pelo não-comprometimento do país, da sua independência 

política e da sua autonomia financeira, independentemente das alianças existentes.  

E a este propósito, refira-se que as novas doutrinas políticas, divulgadas com mais 

impacto no início da década de 30 do séc. XX, as “soluções” encontradas para limitar 

as suas derivas militares e ideológicas, as teses de contenção propagadas e os 

instrumentos propagandeados e institucionalizados em Genebra, nunca seduziram o 

homem-cientista nem tão pouco o político-decisor. 

Foi perante o impacto negativo dessas doutrinas na guerra de Espanha e nas relações 

internacionais, ou seja, a eventual propagação do comunismo, tornada arma de 

arremesso pelo Komintern, a disseminação da ideia do espaço vital, sublimada pelo 

nazismo e a tentativa de implantar o fascismo no sul da Europa, que houve necessidade 

- da parte do chefe do governo - de reagir objectivamente e evitar que tais ideias, 

sobretudo a do comunismo, fundadas em princípios transpersonalistas e portanto no 

primado do Homem-massa sobre o Espiritual, se disseminassem na Península, e isso 

não só contrariava o pensamento social democrata-cristão de Salazar, pensamento que 

nas palavras de Braga da Cruz ajudou a forjar em Portugal o corporativismo 
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salazarista506, como reforçou a sua tese de que tais modelos provocariam muito mais a 

animosidade do que o fenómeno da agregação civilizacional. 

Apesar de tudo, face à continuação da política de mãos livres da Alemanha nazi em 

zonas desmilitarizadas da Alemanha, na Áustria e, previsivelmente, nos Sudetas, e 

perante a irredutibilidade da Grã-Bretanha em se assumir como o pilar da contenção do 

nazismo, Salazar optou pela estratégia diplomática da dialéctica do desgaste, nunca 

deixando de argumentar com fundamentos sólidos, nunca deixando de actuar com a 

legitimidade que lhe emprestava o seu cargo e nunca deixando de tornar claras, para 

todos aqueles que colaboravam com o estado, no sentido de fortalecer a nação, que 

havia um rumo, constantes e linhas de força, das quais se podia discordar mas às quais 

não se podia desobedecer. 

A preocupação de mostrar à Grã-Bretanha o perigo do comunismo na Península 

transformou-se, em 1938, - sempre com o objectivo de ajudar a Espanha sublevada e 

salvar a mesma Península da guerra - na preocupação de evitar que a Alemanha e a 

Itália “puxassem” a Espanha de Franco para a zona de influência do Eixo, ou seja, que 

Portugal não poderia ficar “aquém das suas obrigações e responsabilidades e não podia 

ir mais além” no apoio a uma Inglaterra que descuidava a Aliança, como vimos atrás 

relativamente a 1936, e insistia numa geopolítica mediterrânica, que ignorava outras 

ameaças, desvirtuava princípios e comprometia autonomias. 

No final do Verão de 1938, Salazar divisava um novo conflito na Europa, difuso nos seus 

contornos, é certo, mas não menos preocupante. Nessa linha, o “axioma” atrás 

privilegiado, “não queremos ficar aquém e não podemos ir mais longe” aplicava-se à 

absoluta necessidade de apostar na neutralidade de Portugal e Espanha. Num conflito, 

se se viesse a confirmar, a posição de neutralidade para Portugal e Espanha era a 

resposta, se as outras nações militarmente o permitissem, e o não-envolvimento 

salvaguardava, não comprometia e permitia, ainda, estabilizar dois países que 

pretendiam, em paz, revolucionar os espíritos, os métodos e as práticas político-sociais. 

“Não ficar aquém e não poder ir mais longe” aplicou-se à Península porque, 

insistentemente, se garantiu à Grã-Bretanha que tudo se faria para que fossem criadas 

as condições necessárias e suficientes para que ela reconhecesse Franco sem olhar 

para trás, insistindo-se com a França para que seguisse o mesmo caminho e dando a 
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entender a italianos e a alemães que, respeitando-se os ideais e as idiossincrasias de 

cada estado, se respeitariam as normas internacionais.507  

Assim, no segundo semestre de 1938, encaminhada a questão espanhola e mais 

definido o curso da guerra (se exceptuarmos a situação da Catalunha e de Madrid), 

Salazar não se dedicou unicamente à política de consolidação das finanças ou da 

estabilidade constitucional do regime. Se por um lado a existência de tropas italianas e 

alemãs em Espanha representava a possibilidade de uma hipoteca da independência 

do estado espanhol e da autonomia política do regime de Burgos, dificultando o 

reconhecimento de jure por parte da Grã-Bretanha e da França, por outro, 

eventualmente, Salazar não poderia ainda dar por finda a sua missão de ser, como 

referiu César de Oliveira, o autêntico Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha 

no exterior.508 A análise feita pelo chefe do governo português, relativamente às relações 

internacionais, previa, mais cedo ou mais tarde, a eclosão de um conflito à mais larga 

escala: 

Era preciso […] não esquecer que os povos, como os indivíduos, precisam de ser 

tratados com justiça, que os problemas da vida não se resolvem com simples fórmulas, 

e por último que a guerra não tem medo[...]do medo. […] Infelizmente, a paz na Europa 

depende apenas do equilíbrio forçosamente instável de dois factores: o desenvolvimento 

que hajam de ter na prática da vida e relações dos estados certos princípios e processos, 

que estão postos e experimentados; e a evolução do medo à guerra, no espírito das 

nações e sobretudo dos seus governantes. Por este motivo assisto, sem a menor 

estranheza, à intensificação dos armamentos sobre a troca solene de amabilidades e às 

mais peremptórias declarações de não recorrer às armas para resolver conflitos de 

interesses.”509  

Paralelamente, as notícias que lhe chegavam de Londres, relativamente à possibilidade 

de haver um entendimento entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, configurando um 

terceiro projecto de partilha das colónias portuguesas, e que na lógica do 

apaziguamento fosse ao encontro dos desejos expansionistas de Hitler, deixava-o 

imensamente preocupado.510 Eden, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-

Bretanha, tinha dado plenas garantias a Armindo Monteiro a este propósito, no entanto, 

                                            
507 MNE – Gabinete do Secretário-geral, núcleo 2ª Guerra Mundial/ Telegramas da colecção “Secretos e 
confidenciais”, Pasta 63, Refª. 68, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 16/04/1939, ora em diante definido como GSG. 
508 Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil…ob.cit, pg. 353 
509 Salazar, Oliveira, Discursos e notas políticas, Vol. III, 1938-1943, Discurso proferido aos microfones da 
Emissora Nacional, em 27 de Outubro de 1938, pgs. 108-110 
510 DFBP – Documents of Foreign British Policy, Vol. XIX (1936-39) Ed. W. N. Medlicott and Douglas Darkin, 
2ª série, HMSO, London, 1977. Doc. 359 – Minuta de O. Sargent, 1/12/1937, pgs. 631/632 e pgs. 526/527 
e Les Archives secrets ..., ob.cit. Doc. 8, Embaixada. Alemã em Londres para Neurath, 18/11/1937, pg. 22 
e ainda DAPE, Vol. V, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Espanha, 
Doc. 1756, Pgs. 448-452, 
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não só Eden se tinha demitido do governo511 como as fontes secretas britânicas, na 

imprensa e no Foreign Office, continuavam a confirmar que esse projecto existia, 

lançando a diplomacia portuguesa para um combate em duas frentes: a frente colonial 

e a frente peninsular.512  

Antecipando a possibilidade de se confirmar o cenário de guerra no centro da Europa, 

Salazar tinha a perfeita noção que Portugal tinha que regressar à sua tradicional e útil 

posição de neutralidade, só antes abandonada quando, por absoluta necessidade, 

confirmou o seu posicionamento pró Burgos, que lhe permitiu manter um clima de 

relativa paz. Do lado espanhol, o Conde de Jordana, titular dos Negócios Estrangeiros, 

tinha igualmente a percepção que a neutralidade e a amizade de Portugal seriam 

fundamentais nos tempos que se avizinhavam.  

A probabilidade de eclodir uma guerra na Europa Central, durante o ano de 1938 ou, o 

mais tardar, em 1939, era colocada por variadíssimas chancelarias em diversos países. 

A evolução dos acontecimentos na Europa Central, acentuava a clivagem ideológica e 

política que existia entre italianos e alemães de um lado e franceses e ingleses do outro, 

e para a qual não deixava de contribuir a situação em Espanha, com a presença de 

milhares de voluntários, os quais garantiam a Franco uma superioridade decisiva, face 

ao exército republicano reforçado com as chamadas brigadas internacionais. 

Colocando-se o cenário de guerra eivado de conflito ideológico, Portugal estaria 

certamente do lado da Grã-Bretanha, se bem que os tais rumores que chegavam de 

Londres sobre a questão das colónias, não só não permitiriam que o Presidente do 

Conselho mantivesse uma posição expectante, como dificilmente deixariam de produzir 

um impacto negativo nas relações luso-britânicas.513 Mas enquanto a Grã-Bretanha e a 

França mantivessem, em 1938, a postura que tinham adoptado em 1936, conseguiam 

apenas aproximar ainda mais a Espanha da Alemanha e da Itália e, como referia o 

Presidente do Conselho, até do ponto de vista económico a Espanha não precisaria do 

apoio económico inglês se, de Berlim, viessem promessas de apoios inequívocos à 

reconstrução do país. 514  

Conforme refere Theotónio Pereira nas suas memórias os ingleses mostravam-se muito 

nervosos com os acontecimentos de Espanha e muitos deles, nomeadamente os 

                                            
511 DFBP, Vol. XIX, ob.cit. Doc. 409 – Memorandum by Mr. Eden, 1/1/1938, pgs. 706/709 
512 Fernandes, João Paulo Santos de Castro,” O Ultramar Português no Apaziguamento Internacional”, em 
Estratégia, Vol. XIV, Lisboa, 2003, pgs 266-273 
513 Ibidem. 
514 GSG, Pasta 63, Refª. 4, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
8/01/1939.  
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trabalhistas, só desejavam uma solução que afastasse Franco e permitisse que um dos 

velhos políticos de Madrid fosse investido no comando da situação.515  Apesar de tudo, 

a Grã-Bretanha dava alguns sinais de querer alterar o rumo até aí seguido. Á nomeação 

de um agente especial britânico para Espanha, em finais de 1937, seguiu-se a demissão 

de Eden, em Fevereiro de 1938, talvez – dentro do governo conservador inglês – o maior 

obstáculo à possibilidade de um entendimento com a Itália de Mussolini.516  

Chamberlain, claramente proactivo na busca de uma solução para os problemas 

internacionais, defendeu juntamente com Halifax, seu Secretário de Estado, a 

necessidade de se dialogar com a Itália e a Alemanha, tentando evitar a radicalização 

do discurso de Hitler e o extremar das políticas do Eixo que, a serem contrariadas, 

poderiam levar à guerra.517 A atenção de Salazar, a sua experiência e o seu tacto, como 

reiteradamente afirmam autores como César de Oliveira518, concentravam-se mais na 

possibilidade de evitar o envolvimento de Portugal na guerra, antecipando-se aos 

cenários mais pessimistas e opondo-se ao idealismo que estivera por detrás da SDN.  

Em Espanha, durante praticamente todo o ano de 1938, quando se anunciavam já as 

operações militares decisivas – e definitivas – sobre Madrid e a Catalunha, o governo 

de Burgos mostrava-se dividido entre os que defendiam a neutralidade e os que se 

mostravam partidários do Eixo, e nos quais se incluía Serrano Suñer, público e 

manifesto admirador do modelo político italiano e do seu estilo de liderança.519  

Provavelmente por isso, o General Conde de Jordana, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, embora crítico com a postura neutralista da Grã-Bretanha que era 

prejudicial à Espanha nacionalista, percebeu que perante uma radicalização do cenário 

político europeu se deveria aproximar de Portugal e, por interposta aliança, à Grã-

Bretanha, como aliás a Espanha tinha feito durante a conferência de Algeciras, no início 

do séc.. XX.520 Mesmo com os condicionalismos que uma tal aproximação aos ingleses 

poderia suscitar, estrategicamente Jordana não teria alternativa mais credível e 

exequível que não fosse aproveitar a porta já anteriormente aberta pelos dirigentes 

portugueses, e procurar a via do diálogo e da diplomacia, na tentativa de reforçar os 

laços políticos com o país vizinho. Preocupado com as tendências pró-fascistas de 

                                            
515 Pereira, Pedro Theotónio; Memórias, Vol. II, (Prefácio de Marcelo Caetano), Ed. Verbo, Lisboa, 1973, 
Pg. 155 
516 Taylor, A. J. P, English History: 1914-1945, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1965, pgs. 422-423 
517 DFBP, Vol. XIX, Extract from cabinet, conclusions, Doc. 56. 19 e 20/2/1938, pgs. 929-937 
518 Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil…ob.cit, pg. 353 
519 Gómez-Jordana Souza, Francisco, Milicia y Diplomacia, Los Diarios del Conde de Jordana 1936-1944, 

Estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, Glosas y Comentarios de Rafael Gómez-Jordana Prats, Ed. 
Dossoles, Burgos, 2002, Pg. 116 
520 Renouvin, Pierre, Historia de las Relaciones…ob. cit, pg. 504 
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Serrano Suñer, e que se confirmariam de ano para ano521, o ministro espanhol dos 

Negócios Estrangeiros encarregou, em Setembro de 1938, o seu embaixador em 

Lisboa, Nicolau Franco, de procurar Salazar com a máxima urgência e propor-lhe a 

celebração de um pacto de Amizade e não-agressão.  

O pedido de audiência apanha, de surpresa, o Presidente do Conselho português de 

férias, no Caramulo522, mas a proposta em si coincidia com o pensamento e as linhas 

de força anteriormente traçadas pelo chefe do governo, sem que, no entanto o sucesso 

das forças sublevadas deixasse de ser encarado com discreta prudência, parafraseando 

Fernando Rosas, lembrando sempre a intangibilidade da soberania portuguesa. 523  

Como ponto de partida para um futuro entendimento, que implicaria, naturalmente, a 

neutralidade de ambos os signatários perante as ameaças de envolvimento na guerra, 

o ministro espanhol sugeriu que se discutisse com Salazar duas questões primordiais: 

a posição de Portugal em relação à Espanha, no caso de sair do conflito checo a guerra 

entre várias nações; se Portugal poderia dar algumas seguranças relativamente à 

inviolabilidade das fronteiras de Espanha, observando-se uma desejável neutralidade, 

em regime, e com o compromisso, de absoluta reciprocidade.524 

De qualquer forma, Nicolau Franco, embaixador de Espanha em Lisboa, antes mesmo 

que Salazar o questionasse sobre as garantias espanholas face a Portugal e à sua velha 

aliada, afirmou que estava autorizado a assegurar que a posição jurídica de Espanha 

era a de não ter qualquer compromisso com a Alemanha e a Itália, para a hipótese de 

guerra em que estas se vissem envolvidas, senão a de manter a estrita neutralidade, 

em nada ajudando o partido adverso.  

Sendo assim, a Espanha estava inteiramente livre para tomar com Portugal o 

compromisso de neutralidade e de segurança absoluta das fronteiras. Além desta 

garantia, o embaixador espanhol podia igualmente afirmar a Salazar que a Espanha 

nunca declararia nem a guerra à França nem à Grã-Bretanha, mas temia que o cenário 

inverso viesse a colocar-se.525 Salazar, no relatório que elaborou para o Secretário-

                                            
521 Jordana narra nos seus diários que, em Julho de 1939, aproveitando uma visita a Burgos do Conde 
Ciano, Serrano procurou envolver a Espanha numa política de associação à Itália de consequências 
imprevisíveis, ao acertar com o ministro italiano uma nota de imprensa que Jordana, in extremis conseguiu 
alterar. 521 Gomez-Jordana, Francisco, Milicia …ob. cit, Pg.125 
522 DAPE, Vol. V, Doc. 1754, Relato de conversa do Presidente do Conselho com o Embaixador de 
Espanha, no Caramulo, 16/09/1938, pgs. 444-447 
523 Rosas, Fernando, (Coord.) Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Ed,. Colibri, Lisboa, 1998, Pg. IX 
524 DAPE, Vol. V, Doc. 1754, Relato de conversa do Presidente do Conselho com o Embaixador de 
Espanha, no Caramulo, em 16/09/1938, pgs. 444-447 
525 Pereira, Pedro Theotónio; Memórias, Vol. II, ob. cit. Pgs. 157-160. Ver também DAPE, Vol. V, Doc. 1754, 
Relato de conversa do Presidente do Conselho com o Embaixador de Espanha, no Caramulo, em 16 de 
Setembro de 1938, pgs. 444-447 
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Geral do Ministério, anotou que em resposta às dúvidas levantadas por Nicolau Franco, 

lhe respondeu que não poderia colocar no mesmo patamar as questões colocadas, nem 

os riscos que delas emanavam tinham o mesmo cariz. Contudo, se algumas hipóteses 

havia em que não seria difícil promover seguranças mútuas, era sobre a 

invulnerabilidade da fronteira terreste. Quanto às questões mais complexas, 

necessariamente mereceriam uma abordagem e uma reflexão mais profunda e 

demorada, nomeadamente a possibilidade de vir a eclodir um conflito entre a Grã-

Bretanha e a Itália, no Mediterrâneo.526 

Para que Nicolau Franco não saísse daquele encontro sem uma contrapartida 

consistente, Salazar afirmou-lhe que o governo português estaria em condições de 

oferecer à Espanha, naquele momento, um conjunto de garantias que passavam por 

proceder de modo a que não fossem criadas dificuldades nem ao governo espanhol 

nem à Espanha por motivos ou por ocasião de guerra que se desenvolvesse na Europa 

por causa do conflito checoslovaco; a relativa facilidade em mútuas seguranças no caso 

de a Espanha poder manter a sua neutralidade; a acção naturalmente indicada aos dois 

governos, na conjuntura que se vivia, de trabalharem ambos para que não se 

verificassem as hipóteses em que, segundo o ligeiro exame feito, tais seguranças 

fossem, pelo menos, mais difíceis.527 

Segundo o teor do referido relatório, a conversa evoluiu, posteriormente, para a questão 

premente da guerra, afinal aquela que aproximava os pontos de vista dos dois governos 

e tinha levado Jordana, sobretudo, a querer ouvir as opiniões do Presidente do Conselho 

português. Se se despoletasse uma guerra entre a Alemanha, de um lado, e a França 

e a Checoslováquia de outro, a Grã-Bretanha poderia intervir, ou não. Nesse caso, 

opinava Salazar, “[...]os teatros terrestres da guerra seriam limitados e definidos, a 

Espanha poderia manter a sua neutralidade e não se afigurava difícil dar e receber a 

garantia de segurança das fronteiras”.  

E continuava a sua análise referindo que se a Inglaterra interviesse no conflito, não era 

forçoso que Portugal interviesse, e sendo conhecido o critério inglês de não complicar 

a situação de guerra com conflitos escusados na península, alguma facilidade que 

Portugal tivesse de dar à Inglaterra não se opunha, por si mesma, a essa segurança, 

concluía o Presidente do Conselho.528 Impõe-se, neste ponto, referir que, 

                                            
526 DAPE, Vol. V, Doc. 1754, Relato de conversa do Presidente do Conselho com o Embaixador de 
Espanha, no Caramulo, em 16 de Setembro de 1938, pgs. 444-447 
527 Ibidem 
528 DAPE, Vol. V, Doc. 1754, Relato de conversa do Presidente do Conselho com o Embaixador de 
Espanha, no Caramulo, em 16 de Setembro de 1938, pgs. 444-447 
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independentemente de se estar numa fase exploratória de um processo diplomático que 

levaria seis meses a ficar concluído, o pensamento do chefe do governo, transmitido ao 

Embaixador de Espanha, em plenas férias, e “ao correr da pena”, quer na sua dimensão 

estratégica quer na análise que faz da evolução da política internacional - e do seu 

impacto para a Península - manteve-se coerente até ao fim, apesar de todas as 

condicionantes do momento político, e acabou por se reflectir no clausulado do tratado 

luso-espanhol, não sem que antes houvesse necessidade de ultrapassar pequenas 

divergências no conteúdo.529 

Era evidente que quer o Anschlüss, executado na Primavera de 1938, quer as políticas 

definidas por Hitler para a consolidação da influência alemã na Europa Central, 

justificavam os receios do Presidente do Conselho neste final de verão de 1938, e 

acompanhá-lo-iam até à véspera da II Guerra Mundial.530  

Ao mesmo tempo que Nicolau Franco conversava com Salazar no Caramulo, Jordana 

e Theotónio Pereira, embaixador de Portugal em Espanha, tinham iniciado uma série de 

conversas onde discutiam a melhor argumentação possível que sustentasse, junto de 

todas as partes envolvidas – e em especial junto do governo espanhol - a necessidade 

do acordo referido, de forma a avançar rapidamente com o projecto de tratado. A pressa 

de Jordana em concluir um tratado era evidente, não só porque temia que a guerra 

eclodisse rapidamente e se alastrasse até à Península, tendo em conta as exigências 

de Hitler sobre a Checoslováquia, mas porque sabia que não só no seu governo muitos 

desejariam boicotar uma aproximação à Grã-Bretanha, como os diplomatas do Eixo 

estariam atentos à possibilidade de a Espanha se aproximar oficialmente de Portugal e 

essa estratégia era completamente adversa aos objectivos que alemães e italianos 

tinham traçado para o governo espanhol e para a concretização do pacto Anti-

Komintern.  

Theotónio Pereira, aliás, refere mais do que uma vez que, ao contrário dos 

embaixadores da Alemanha e da Itália, os diplomatas aliados não só reagiam muito 

tardiamente a determinados acontecimentos como raramente aceitavam as explicações 

portuguesas sobre certas atitudes e isso prejudicava a vontade que havia em aproximar 

aliados, portugueses e espanhóis.531 Contudo, caberia também a Portugal assumir um 

papel pedagógico junto do Vice-Presidente do Governo e Ministro das Relações 

                                            
529 Questão relativa ao Art.º 4 do futuro tratado de 1939, que neste capítulo vai merecer análise mais 
detalhada. 
530 DAPE, Vol. V, Doc. 2011, 11/04/1939, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal 
em Washington, Pgs. 700-702, 
531 Idem, pg. 166 
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Exteriores, recomendando-lhe alguma paciência e que acreditasse na vontade 

determinada de Salazar em assinar o acordo, porque a não-agressão correspondia aos 

sentimentos dos dois povos e que a sugestão de Jordana fora recebida com o maior 

interesse e estava a ser estudada. No entanto, esse mesmo acordo, para ser assinado, 

tinha que respeitar um tempo e uma circunstância.532 

Apesar de tudo, a angústia de Jordana era manifesta e, na semana que decorreu entre 

19 e 26 de Setembro, de 1938, insistiu várias vezes com Theotónio Pereira que a 

Espanha punha tanto interesse no processo que o Generalíssimo estava pronto a 

assinar esse acordo com Portugal dum momento para o outro. Em reacção a estas 

insistências o embaixador português refere a Salazar:  

“O General Jordana procurando convencer-me pessoalmente das mútuas vantagens que 

resultariam dum entendimento entre Portugal e a Espanha afirmou-me 

peremptoriamente: Nós estamos livres para fazer um acordo destes com Portugal e 

conto que também Portugal o esteja, apesar dos seus compromissos de ordem 

internacional.”533  

Certo que a iniciativa espanhola se encaixava, na perfeição, na estratégia portuguesa 

de manter a neutralidade na Península e que, nesse desiderato, o governo espanhol 

fosse reconhecido por franceses e ingleses, o Presidente do Conselho, devidamente 

acompanhado por Teixeira de Sampaio e Theotónio Pereira, concatenou estas vontades 

e transformou-as em iniciativas, que passavam a ter como mínimo denominador comum 

impedir que a Itália e a Alemanha, num primeiro momento, fortalecessem o seu papel e 

influência em Espanha e, a partir daí, chegassem a controlar estrategicamente pontos 

fulcrais de envolvimento da Europa do Sul, nomeadamente o Mediterrâneo e a 

passagem do Estreito de Gibraltar para o Atlântico.534  

Mais céptico se mostrava Armindo Monteiro a respeito da política de compreensão para 

com Franco – e assim se manteve durante os anos de Londres - e só assim se 

compreende que, em 26 de Setembro de 1938, tenha escrito a Salazar: 

“[…] se Franco fizer isoladamente com Portugal um pacto de não-agressão, dará 

facilmente a impressão de querer cobrir as costas deixando a frente livre para atacar a 

França. Seguro de nós, Franco poderá mais facilmente ceder a pressões que sobre ele 

façam para atacar nos Pirenéus ou Marrocos francês e nós não teremos alcançado a 

segurança do nosso território, porque chegado o momento da luta, de vida ou de morte, 

                                            
532 DAPE, Vol. V, Doc. 1767, Embaixador de Portugal em Espanha ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 
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franceses e ingleses, se for preciso não farão grande cerimónia para atacar a Espanha 

pelo lado da nossa fronteira.”535 

Como iremos ver nos próximos capítulos, nunca Salazar deixou de, por escrito, 

manifestar a Monteiro a sua profunda discordância para com este tipo de análise anti 

Franco, e por diversíssimas vezes teve oportunidade de lhe transmitir o quanto estava 

errado ao condicionar, à óptica britânica, a visão que tinha da política ibérica, traçada 

pelo Presidente do Conselho.536  

A preocupação de Salazar em se opôr estrategicamente à influência nazi não 

significava, contudo, a oposição pública de Portugal aos modelos políticos, económicos 

ou sociais que foram experimentados e previamente aplicados por italianos e alemães 

nas décadas de 20 e 30 do séc. XX, nem isso interessava naquele momento. Sabe-se 

que Salazar, aliás, nunca escondeu a sua admiração pelas reformas económicas 

alemãs ou pela sua cultura, nem tampouco pelas medidas sociais que Mussolini 

implementou em Itália a partir de 1922.537  

Contudo, tal como o referem António Costa Pinto, Fernando Rosas ou Hipólito de la 

Torre Gómez, mesmo havendo diferenças ideológicas substanciais entre Salazar e os 

regimes fascistas538 - e, sobretudo, no que dizia respeito às ambições territoriais alemãs 

na Europa, como se referiu já, o Presidente do Conselho não concordava com a teoria 

do Espaço Vital539 posta em prática por Hitler em 1938 e 1939 – era possível 

compatibilizar modelos e realidades que não comprometessem a ideia de Nação que, 

para Salazar, se opunha à ideia de Estado Primacial e do seu controle pelo partido 

único.540 E se durante o período em que Leon Blum, Delbos e Eden coincidiram e 
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Sloan, Geoffrey, Geopolitics: Geography…ob. cit, pgs. 219-241 e Parker, Geoffrey, “Ratzel, the 

French…”ob. cit, pgs. 965-967 
540 Aquivo Nacional da Torre do Tombo, Arquivo Salazar, Correspondência Oficial trocada entre o Conde 
de Tovar (embaixador em Berlim a partir de Janeiro de 1941) e Oliveira Salazar, entre 15 e 30 de Novembro 
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pontificaram na condução da política externa franco-britânica, e se Salazar, apesar de 

variadíssimas indirectas e críticas mais ou menos veladas, preferiu não levantar 

problemas adicionais e não insistir, sistematicamente, com a necessidade do 

reconhecimento de Franco, não deixou, no entanto, de se mostrar atento ao evoluir dos 

acontecimentos, parecendo saber interpretá-los sem a ajuda dos modelos teóricos 

idealistas que alguns sectores na França e na Grã-Bretanha tinham sustentado e que, 

levando-os à construção e desmoronamento da SDN, também se souberam mostrar 

ineficazes na minimização dos danos causados pela guerra civil, em Espanha.541  

Os avanços feitos por Jordana - apoiado pela elite dos generais do exército espanhol- 

542 a favor de um entendimento com o vizinho lusitano nasceram, em concreto, duma 

análise profunda de dois anos de guerra, de encontros e desencontros com o Caudillo 

e com a Falange, com a comparação fria dos benefícios e dos inconvenientes, da 

pressão e presença do Eixo e, posteriormente, do apoio que Theotónio Pereira lhe 

começou a dar, a partir de Janeiro de 1938 quando, no papel de Agente Especial do 

governo português junto de Burgos543 e posteriormente como Embaixador de Portugal 

em Espanha, soube esclarecer objectivamente o ministro espanhol sobre a linha política 

seguida por Portugal relativamente à Espanha e à necessidade de manter a 

neutralidade.544 

Ao mesmo tempo que, no Caramulo, Salazar ouve Nicolau Franco, e em Burgos 

Jordana conversa amiúde com Theotónio Pereira, Chamberlain pede uma audiência a 

Hitler para avaliar os contornos da crise checoslovaca.545 Em Roma, nem o Duce nem 

o seu ministro dos Estrangeiros preveem qualquer recuo dos alemães, sobretudo depois 

do discurso proferido, dias antes, pelo Primeiro-Ministro checo, Hodza, no qual o líder 

do governo de Praga se recusou a aceitar as condições impostas por Hitler, 

nomeadamente a realização de plebiscitos, que faziam reviver todo o cenário de crise 

                                            
de 1941, NE – 4, Pt. 4, ora em diante designados por ANTT/AOS/CO/NE-4, referentes aos anos de 1938, 
1939, 1940, 1941 e 1942. Ver ainda DAPE, Vol. V, Doc. 2011, 11 Abril 1939, do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros ao Ministro de Portugal em Washington, Pgs. 700-702 e ainda Salazar, Oliveira, Discursos e 
notas políticas, Vol. III, 1938-1943, Discurso proferido Assembleia Nacional, em 22 de Maio de 1939, pgs. 
137-155 
541 ANTT/AOS/CD-12, P3 e P3’’, referentes aos anos de 1938, 1939 e 1940. Teotónio Pereira a Oliveira 
Salazar, doc. 226, anexo ao doc. 219, 10/12/1938.  
542 São várias as cartas trocadas com Salazar, por Pedro Theotónio Pereira, onde são referidos os nomes 
dos Generais Varela, Kindélan, Milán Astray, Zarda e Vigón como amigos de Portugal e opositores duma 
presença da Espanha numa guerra ao lado do Eixo. Ver Pereira, Pedro Theotónio; Memórias… ob. cit, Pgs. 
157/160, e também ANTT/AOS/CD-12, P3 e P3’’, docs.293-307, 25/8/39; 541-554, 07/11/40;588-602, 
15/12/40 
543 Pedro Theotónio Pereira é exonerado de Ministro do Comércio e Indústria e nomeado Agente Especial 
do Governo Português junto de Burgos, em 13/12/1937, ver ANTT/AOS/CD-12, P3 doc.185-186, 
13/12/1937 
544 DAPE, Vol. V, Doc. 1756, 19 de Setembro 1938, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de Portugal em Espanha, Pgs. 448-452 
545 Gilbert, Martin, História do séc. XX, Ed. Dom Quixote,1ª edição, Lisboa, 2010, pg. 239 
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que antecedeu o Anschlüss, e que poderia pôr em xeque a soberania de parte 

substancial da Checoslováquia.546 

No seguimento destas declarações, em 24 de Setembro de 1938, Praga mobilizou-se e 

Hodza acabou por se demitir, numa manobra de distensão das relações entre checos e 

alemães. Nesse mesmo dia Hitler escreveu a Chamberlain e apresentou-lhe as 

condições que, para a Alemanha, eram imprescindíveis: uma resposta favorável dos 

checos, até 1 de Outubro, à exigência de submissão completa do território dos Sudetas, 

sob pena de invasão imediata; e a data de 25 de Novembro para a realização de 

plebiscitos nas chamadas zonas mistas, onde coabitavam checos e nativos de língua 

alemã.547  

Numa reunião de trabalho com o Duce, no Palácio Venezia, Ciano confessava que Hitler 

estava convencido que nem os franceses nem os ingleses “mexeriam um dedo” para 

defender a Checoslováquia, tal como tinha acontecido em 1936 com a questão da 

Renânia e reconhecia, tal como Mussolini, que apesar de não terem feito nada para 

empurrar a Alemanha para esta situação, também a Itália não tinha feito nada para a 

impedir.548  

Dias mais tarde Chamberlain tenta nova iniciativa diplomática e sugeriu a Hitler que a 

Grã-Bretanha servisse de mediadora no diálogo entre os governos de Berlim e Praga. 

O Chanceler alemão não só recusou de imediato como antecipou os prazos 

anteriormente comunicados ao mesmo Chamberlain, impondo o dia 28 de Setembro 

como a data limite para uma resposta dos checoslovacos. Nesse mesmo dia o Primeiro-

ministro inglês propôs a Mussolini que intercedesse junto de Hitler para que este 

viabilizasse a realização de uma conferência a quatro (Inglaterra, Alemanha, França e 

Itália) e na qual se discutiria a questão checa bem como a forma de evitar o desencadear 

de um conflito que se previa dramático.549 

Hitler condescendeu com o pedido de Mussolini e definiram que a Cimeira se realizasse 

no dia seguinte, 29, em Munique pelas 10.30. Segundo o ministro Conde de Ciano, e 

apesar de ter aceitado a reunião, Hitler mostrou-se obcecado e firme na sua disposição 

de invadir a Checoslováquia e assim que se reuniu em separado com os dois italianos 

                                            
546 Duroselle, Jean-Baptiste, Histoire Diplomatique...ob. cit, Pgs. 223-225 
547 Ciano, Galeazzo, Diarios 1937-1943 Ed. Crítica, Barcelona, 2004, Pg. 176 e ainda Weinberg, Gerhard 
L., The Foreign Policy of Hitler’s Germany – Starting World War II, 1937-1939, Ed. University of Chicago 
Press, Chicago, 1980, pg. 125 
548 Ciano, Galeazzo, Diarios, ob. cit, pg. 183 
549 A versão de que Chamberlain pediu a intervenção de Mussolini junto de Hitler é sustentada por Ciano 
nos seus Diarios, ob. cit pg. 186. Sobre este assunto ver também Gilbert, Martin, História do séc. XX, ob. 
cit, pg. 241 
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– Mussolini e Ciano – prognosticou que, muito em breve, a Itália seria chamada a 

combater ao lado da Alemanha, contra franceses e ingleses.550  

Na reunião das quatro potências, Mussolini propôs, como base de entendimento, que 

se adoptasse o documento que lhe tinha sido enviado, no dia anterior, por Hitler. Após 

longas horas de discussão os representantes das quatro nações acabaram por chegar 

a um entendimento relativamente ao problema da Checoslováquia, atenuando o 

ambiente de grande tensão que se vivia nas relações internacionais. Durante algum 

tempo pensou-se que a guerra tinha sido evitada e que Hitler teria acabado por ceder, 

o que constituiria uma surpresa. No entanto, o facto não deixou de ser efusivamente 

saudado, provavelmente mais pelo alívio que a distensão provocava do que pela análise 

rigorosa que o texto de conciliação merecia.551  

No dia seguinte, 30 de Setembro, Ribbentrop entregou ao Conde de Ciano um projecto 

de pacto tripartido, que envolvia a Alemanha, a Itália e o Japão e pediu aos italianos que 

o estudassem e respondessem com a maior brevidade. Ciano não se mostrou 

particularmente agradado com a ideia, porque sentia que os projectos de Hitler não 

coincidiam com o que se tinha passado na cimeira, nem com a necessidade de ser 

breve na resposta, porque, provavelmente, a Itália seria arrastada para um conflito sério 

sem que em Roma se pudesse encontrar um antídoto para o evitar.552  

Independentemente das conjecturas dos responsáveis máximos pela política italiana 

Hitler viria a confirmar que não tinha desistido de concretizar os seus projectos para a 

consolidação do espaço vital alemão, e na noite de 14 para 15 de Março, de 1939, deu 

ordem para se invadir a Boémia.553 Ciano dá conta, nas suas memórias, da perplexidade 

que lhe causou este acontecimento; não que Hitler não o tivesse alimentado, preparado 

e meditado longamente, mas sobretudo pelo desplante e pela facilidade da iniciativa, 

face ao que prometeu em não alterar as fronteiras e a soberania da Checoslováquia, 

quer aos italianos, em privado, quer ao resto do mundo, durante e após a cimeira de 

Munique. Para a Itália era a certeza que a Alemanha estava imparável e que, como 

compensação para o povo italiano, não restava outra alternativa ao governo fascista de 

Mussolini que não fosse a invasão e anexação, prestigiante, da Albânia.554   

                                            
550 Ciano, Galeazzo, Diarios… ob. cit pg. 186 
551 Salazar, Oliveira, Discursos e notas políticas, Vol. III, 1938-1943, Discurso proferido aos microfones da 
Emissora Nacional, em 27 de Outubro de 1938, pgs. 103-125 e ainda Gilbert, Martin, História do séc. XX, 
ob. cit, pg. 242 
552 Ciano, Galeazzo, Diarios… ob. cit, 188 
553 Gilbert, Martin, História do séc. XX, ob. cit, pg. 246 e ainda  Renouvin, pg. 1074 
554 Ciano, Galeazzo, Diarios… ob. cit, pg. 267 
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4.1.1. O TRATADO LUSO-ESPANHOL DE AMIZADE E NÃO-AGRESSÃO, DE 

1939 

Voltemos, então, à iniciativa espanhola. Habituado a decidir sem pressas, um método 

perfeitamente compreensível numa época em que as comunicações não condicionavam 

tanto a capacidade de pensar e reagir, Salazar procurou ganhar o tempo necessário 

para que a bruma provocada por Munique se desvanecesse. O seu tempo como 

governante permitia-lhe já, naquele momento concreto do tempo e da história, raciocinar 

com base em cenários minimamente previsíveis.  

Confrontado com o pedido do governo espanhol para a assinatura de um possível pacto 

com Espanha, três soluções poderiam aflorar ao espírito de Salazar: a) Continuar a 

apoiar indiscriminadamente a Grã-Bretanha nos moldes tradicionais da política externa 

portuguesa pré-Estado Novo, recusando liminarmente um acordo expressivo com a 

Espanha; b) aceitar a proposta espanhola sem qualquer restrição, castigando a Grã-

Bretanha pelo desinteresse que tinha mostrado pelo seu velho aliado nos últimos anos, 

e questionando a importância estratégica dos ingleses naquele momento difícil da 

política internacional; c) optar por uma terceira via e conjugar, tal como tinha 

preconizado desde Fevereiro de 1936, os interesses destes três estados, defendendo 

até à exaustão a importância da neutralidade ibérica, face à probabilidade elevada de 

eclodir um conflito na Europa. 

Se optasse pela primeira solução, materializando o receio que já demonstrara 

anteriormente pelo recrudescimento do Iberismo, ignorando subitamente o peso que o 

comunismo ainda tinha, independentemente do resultado da guerra civil, tal como o 

defendia a França e o laborismo inglês, Salazar demonstraria alguma insensibilidade 

perante a corrente mais moderada do governo de Burgos – que preferia uma 

aproximação a Portugal e à Inglaterra independentemente das críticas ferozes que fazia 

aos ingleses pelo seu comportamento durante a guerra – que, como vimos já, tentava 

anular a influência crescente que o ministro Serrano Suñer tinha sobre as decisões de 

Franco, e poderia ver-se colocado numa posição de tremenda dificuldade estratégica. 

Se cedesse à mera cegueira ideológica e ao paradigma das alianças circunstanciais, 

ainda em voga nas relações internacionais da década de 30, poder-se-ia defender que 

Salazar optasse pela 2ª hipótese, aproveitando a oportunidade que o respaldo da 

Alemanha e da Itália davam à Espanha. No entanto, do ponto de vista militar, Portugal 

colocar-se-ia numa posição de vulnerabilidade se a Itália procurasse ocupar bases 

espanholas nas Baleares, abrindo caminho à Alemanha para ocupar o Estreito e o 

rochedo de Gibraltar.  
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Seguramente a Inglaterra não iria assistir de braços cruzados a uma tal situação, à qual 

sempre se tinha oposto nos últimos séculos, fosse por causa de Napoleão ou de 

Guilherme II, variando apenas a intensidade e a oportunidade da resposta, num 

momento em que a Alemanha mostrava ser superior tecnicamente. 

Não parecendo crível a opção pelas duas primeiras soluções, quer pelas suas 

características pessoais, quer pelas suas características políticas – já aqui salientadas 

e parafraseando-se vários autores portugueses e estrangeiros – a escolha de Salazar 

recai numa possível terceira via, preferindo apostar numa neutralidade jurídica e política 

até ao limite do possível.  

Elegendo esta solução, viria a demonstrar, quer a espanhóis quer a ingleses, que a 

Península Ibérica poderia, e deveria, ser poupada a um conflito, com evidentes mais-

valias para ambos os lados, respeitando integralmente as idiossincrasias próprias de 

cada estado em matéria de política externa, e nunca deixando de realçar que esta opção 

se mostrava a mais interessante, inclusivamente para a Aliança, a qual devia conter o 

perigo do radicalismo ideológico, qualquer que fosse o teor desse radicalismo.  

Ponderadas todas estas possibilidades, o modus faciendi de Salazar, atendendo-se à 

prática já institucionalizada, foi escolher uma metodologia diplomática que requeria, em 

primeiro lugar, a estreita colaboração de Teixeira de Sampaio e, num segundo plano, a 

novel e pujante actividade de Theotónio Pereira em Espanha, articulada com o muito 

competente, mas condicionado, desempenho de Armindo Monteiro em Londres, dada a 

sua reconhecida anglofilia. 

É importante não deixar de referir que todas as iniciativas tomadas por Salazar foram-

no, igualmente, num quadro mental de poupar o País aos sacrifícios próprios duma 

guerra, e impedir que se atrasasse inevitavelmente o processo de estabilização 

económica e social começado em 1928, com a chegada ao Ministério das Finanças.555 

Regressando às premissas que passaram a nortear a política diplomática de Salazar, a 

partir do final de Setembro, importa sublinhar os três aspectos determinantes: Aceitar 

negociar um tratado com a Espanha; promover a aproximação e o seu reconhecimento 

pela França; pressionar a Inglaterra a reconhecer Burgos, sem mais demoras. 

                                            
555 Salazar, em telegrama a Armindo Monteiro, haveria de referir mais tarde que Portugal não estava nem 
moral nem materialmente preparado para fazer sacrifícios, mesmo que isso significasse estar em guerra. 
GSG, Pasta 64, Refª. 249, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
4/02/1940 
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Se no que se refere à primeira premissa o processo iniciou o seu curso normal, logo no 

Outono de 1938; no que se refere à segunda premissa, a vontade de mediar a 

aproximação à Espanha pelo governo francês, seria desiderato que não se mostraria 

nem uma tarefa fácil nem uma missão isenta de riscos, se bem que a França do final de 

1938 não era a mesma de 1936.  

É certo que os contornos políticos do cenário “guerra civil” se tinham já definido e o rumo 

da guerra já não levantava dúvidas a ninguém. Inclusivamente, na própria França, e 

perante a instabilidade crescente que se vivia nas relações internacionais europeias, 

muitos eram aqueles que tinham engrossado o “coro” dos que criticavam as opções 

tomadas por Blum, quase três anos antes, e apontavam a inevitável vitória de Franco 

como uma derrota francesa, garantindo que, mais uma vez, Paris, - que perante a 

revolta do 18 de Julho tinha anunciado uma política de não-intervenção frouxa, ou 

tímida, - não tinha conseguido escolher uma linha clara.556 

A juntar a este facto, a cimeira de Munique era considerada um fracasso para a 

diplomacia francesa, que sempre tinha defendido a integridade da Checoslováquia, com 

a agravante que, depois do Anschluss, a Grã-Bretanha fez saber em Paris que não só 

não apoiaria a França se esta fosse em auxílio dos Checos como não se 

responsabilizaria se os franceses insistissem em contrariar os desejos de Hitler, 

relativamente aos Sudetas.  

O conjunto de críticas da oposição e de alguns membros do Partido Radical envolvia, 

ainda, a identificação da França com a política de neutralidade britânica, - que era 

considerada um flop- com o modelo de apeasement francês e o espírito da segurança 

colectiva - que se tinha esboroado - face ao mais que evidente expansionismo alemão 

e ao tacticismo soviético557, e todos estes factores acumulados não prenunciavam nada 

de bom para a França, face ao agravamento das condições políticas que, naturalmente, 

condicionariam a Europa e os seus principais mares adjacentes. Sabemos, hoje, que a 

Conferência de Munique foi uma farsa, tendo em conta os acontecimentos de Março de 

1939, e embora Salazar nunca se tenha regozijado com os seus resultados, foi, também, 

uma perversão do concerto europeu, embora para os franceses e os ingleses, na época, 

tenha aparecido como a solução lógica dos problemas checos, dentro de um quadro 

normal do espírito do tempo, ou seja, da “pactomania” que se vivia nas décadas de 20 

e 30, que queria fazer crer que a segurança colectiva ainda funcionava. 

                                            
556 Allain, Jean Claude, Antrand, Françoise, Belly, Philippe, Soutou, et alliae, Histoire de la Diplomatie 
Française, Ed. Perrin, Paris, 2005, pg. 790 
557 Idem, pg. 791 
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Curiosamente, nas Necessidades, vivia-se com cepticismo o rescaldo de Munique, mas 

vários líderes europeus, entre os quais os franceses e os ingleses, convenceram-se que 

tinham conseguido impedir Hitler de concretizar o seu plano inicial de conquistar toda a 

Checoslováquia e, desta forma, inviabilizar o modelo do espaço vital, o que só piorou a 

contestação a que já aludimos.558  

Entretanto, em Paris, começam a subir de tom as vozes que defendem uma viragem da 

França no sentido do império, e à frente desta linha de rumo alternativa estava Pierre 

Laval. Inclusivamente, no final do Outono de 1938, o governo francês tentou uma 

reaproximação a Mussolini, reconhecendo, a 5 de Outubro, de forma unilateral, a 

conquista italiana da Etiópia e procedendo à nomeação de um embaixador em Roma,559 

embora os historiadores franceses insistam que essa viragem no discurso diplomático 

não tenha surtido qualquer efeito prático.560 Apercebendo-se desta situação, e na 

opinião de Franco Nogueira, Salazar mostrava-se preocupado com as más relações 

existentes entre o governo de Franco e o governo de Paris, sobretudo quando se 

aproxima o final da guerra civil.561  

Para a sua estratégia diplomática era fundamental que os ingleses fossem 

acompanhados pela França no sentido da acreditação plena de um representante em 

Espanha, e dificilmente essa acreditação seria aceite, enquanto os franceses não se 

retractassem junto de Franco, quer pela sua atitude durante a guerra quer pela 

colaboração dada a republicanos e a soviéticos, na evasão do ouro e de muitos dos 

tesouros artísticos espanhóis, para fora do território continental. 562 

Procurando o Governo português apoiar o caminho de reconciliação entre a França e a 

Espanha franquista, no contexto de segurança do espaço geográfico peninsular, ficaria 

muito mais facilitado o caminho para a assinatura daquele que seria o tratado de 

Amizade e não-agressão, para o qual o apoio inequívoco da Grã-Bretanha, era um 

instrumento essencial563.  

                                            
558 Idem, pg. 792 
559 Marquina Barrio, Antonio, “El Reconocimiento Diplomático pleno del Bando Nacional tras la Reunión de 
Múnich”,  em UNISCI Discussion Papers,  Nº 11, Universidad Complutense (Mayo / May 2006) 263-271, 
pg. 264 
560 Allain, Jean Claude, Antrand, Françoise, Belly, Philippe, Soutou, et alliae, Histoire de la 
Diplomatie…ob.cit. pg. 795 
561 Nogueira, Franco, Salazar – As Grandes Crises (1936-1945), Vol. III, Livraria Civilização Editora, Porto, 
1986 Pgs.189-190 
562 Gomez-Jordana, Francisco, Milícia y …ob. cit, Pg. 129. Ver ainda, sobre este assunto, DAPE, Vol. V, 

Doc. 1893, do Embaixador de Portugal em Espanha ao Ministro dos Negócios Estrangeiros 26 Janeiro 
1939, Pg. 590. 
563 Rosas, Fernando, “Portugal e o Estado Novo…” ob. cit, Pgs. 38-40 
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Mas dada a cumplicidade entre a França e Grã-Bretanha, esta não poderia aproximar-

se dos nacionalistas sem desagradar àquela e Salazar não quereria arriscar que o 

estreitamento de relações entre Portugal e a Espanha viesse a colidir com a aliança 

luso-britânica se, por sua vez, a Grã-Bretanha fosse aliada, como era, de uma França 

opositora do governo de Franco. Já bastavam as dissensões entre Bonnet e outros 

membros do gabinete francês, relativamente à postura a adoptar face a Hitler, na 

questão checa, e por isso Chamberlain não quereria deitar tudo a perder relativamente 

à Espanha porque iria precisar da França para resistir a Hitler, em caso de 

necessidade.564 

E Londres sentir-se-ia tanto mais à vontade para se aproximar de Franco quanto menos 

tensas fossem as relações entre a França e a Espanha.565 Sem qualquer surpresa, 

Salazar solicitou ao seu embaixador em Espanha que sondasse o governo de Burgos 

relativamente à possibilidade de Lisboa mediar a referida aproximação.566  

Jordana, reagindo à proposta de Salazar, não poderia ficar mais animado com a 

perspectiva e, de imediato, garante a Theotónio Pereira que a Espanha mantém plena 

liberdade de movimentos e que nem a Alemanha nem a Itália guardarão quaisquer 

posições na Península ou ilhas. De imediato, Teixeira de Sampaio dá início ao 

cumprimento da estratégia portuguesa e é comunicado ao ministro francês em Lisboa o 

teor, devidamente “aperfeiçoado”, das garantias vindas de Espanha567. Não se pense, 

contudo, que esta é uma iniciativa isolada, porque, em simultâneo, o Secretário-Geral 

dá conhecimento a Nicolau Franco das primeiras contrapropostas portuguesas ao 

tratado luso-espanhol568 e envia instruções, de Salazar, para Londres para que Armindo 

Monteiro pressione o governo inglês a reconhecer oficialmente o governo de Burgos569.  

Duas semanas mais tarde, após o contacto das Necessidades com o ministro francês 

em Lisboa, - e em política não há coincidências - o Senador francês León Bérard, como 

enviado do ministro Bonnet, encontrou-se com Jordana em Burgos, a 4 de Fevereiro de 

1939, propondo-lhe o estabelecimento de relações com o Governo de Franco, e 

                                            
564 Taylor, A. J. P, English History…ob. cit, pg.428. Relativamente ao tratado germano-soviético de 1939, 
Taylor afirma que a posição francesa e a posição britânica voltaram a divergir, dada a inconstância do 
ministro Bonnet, que já na questão espanhola se tinha feito sentir. 
565 Nogueira, Franco, Salazar – As Grandes Crises …ob. cit. Pg.190 
566 DAPE, Vol. V, Doc. 1887, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Espanha, 20 Janeiro 1939, Pgs. 583-584 e Doc. 1890, 24/01/1939, Pgs. 586-587.  
567 Idem, Doc. 1895, 27/01/1939, Pgs. 594-595, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de 
Portugal em Espanha. 
568 DAPE, Vol. V, Doc. 1908, 9/02/1939, Pgs. 608-610, Memorando do Secretário-Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros sobre o projecto de tratado de Amizade e Não-Agressão, com a Espanha 
569 Idem, Doc. 1900, 3/02/1939, Pgs. 601-602, do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de 
Portugal em Londres 
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transmitindo-lhe que, para o governo de Paris, chegar a um entendimento era algo de 

muito importante, uma vez que a cordilheira pirenaica constituía a fronteira comum.  

Ainda nessa mesma conversa a França solicitava que, no final da guerra civil, se 

retirasse de Espanha todo o material e voluntários estrangeiros e pedia, igualmente, 

garantias de que Espanha exerceria a sua soberania em toda a zona peninsular, as ilhas 

e a zona espanhola de Marrocos, onde desejavam contar com a colaboração espanhola, 

terminando com o pedido de nomeação de um agente especial junto de Burgos, modelo 

seguido, já em 1937, por Salazar - com Theotónio Pereira - e por Eden - com Hodgson 

– sendo que a proposta, relativamente a este último aspecto, foi liminarmente rejeitada 

pelo ministro Jordana. 570 

Refere o historiador António Marquina que, na resposta a estes pedidos – e durante a 

mesma entrevista - o ministro espanhol, depois de una longa exposição, e historiando o 

comportamento francês durante a guerra bem como o ressentimento criado na opinião 

pública espanhola, salientou duas condições indispensáveis para a normalização de 

relações: o reconhecimento de jure e a restituição a Espanha de quanto lhe havia sido 

roubado, tendo sido levado para França. Jordana expôs também a posição de 

independência mantida pela Espanha de Franco antes da reunião de Munique com a 

declaração de neutralidade, e isto seria suficiente, não podendo acrescentar novas 

seguranças às que Bonnet pretendia571.  

As conversações com Bérard começaram no dia 22 de Fevereiro, quarta-feira, e só 

terminaram no Sábado 25, com a assinatura de um convénio, cujo intróito ficaria assim 

composto:  

El Gobierno francés, convencido de que el Nacional de España reúne todas las 

condiciones necesarias para garantizar la independencia y integridad de España, toma 

nota, como consecuencia de las conversaciones de Burgos, de que las declaraciones 

reiteradas del Generalísimo Franco y de su gobierno expresan fielmente los principios 

que inspiran la política internacional del gobierno español.572 

Em 25 de Fevereiro de 1939, o Senador Bérard e o Ministro espanhol das Relações 

Exteriores, Conde de Jordana, normalizam as relações entre os dois países e afastam 

a hipótese da França constituir uma ameaça para Franco, nos Pirenéus. Os franceses 

iniciam então uma série de contactos com Moscovo, bastante mais convincentes e 

                                            
570Bonnet, Georges, Le Quai d’Orsay Sous Trois Républiques 1870-1961, Ed. Librairie Arthéme Fayard, 
Paris, 1961, pgs. 252– 253, Gomez-Jordana, Francisco, Milícia y Diplomacia: Los Diarios…ob. cit, Pg. 113-
115  e ainda DAPE, Vol. V, Doc. 1912, do Ministro de Portugal em Paris ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 9 Fevereiro 1939, Pgs. 613-602  
571 Marquina Barrio, Antonio, “El Reconocimiento Diplomático pleno del Bando Nacional”…ob. cit. Pg. 266 
572 Gomez-Jordana, Francisco, Milícia y …ob. cit, Pgs. 113-115 
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pressionantes que Londres, tentando que Staline se comprometa a entrar em guerra 

sem ter que receber qualquer tipo de benefício territorial na Europa Oriental, fosse por 

causa da Polónia fosse por causa da Roménia, tal como Hitler ia fazendo com Staline, 

ao mesmo tempo, e com resultados bastante mais eficazes, como iremos ver mais 

tarde.573 

Tendo em conta o enquadramento político que obedeceu a estas negociações e a 

premência com que a França pretendia garantir a segurança da fronteira pirenaica, o 

governo francês acabaria por reconhecer que a sua diplomacia tinha obtido um bom 

acordo. Bonnet não esquecia que a URSS tinha enviado frequentemente, através do 

território francês, quantidades importantes de armas para o governo republicano, em 

especial para Negrin, e Franco não ignorava isto, por isso o acordo foi ainda mais 

importante.574  

Curiosamente, ou talvez não, em França, continua a não dar-se – como não deram, na 

época - qualquer relevância ao papel de Portugal nestas negociações. Resolvido um 

dos termos da equação, o acordo franco-espanhol, e respeitando a lógica da terceira 

premissa, em Portugal aguardava-se que a Grã-Bretanha avançasse igualmente com o 

reconhecimento de Jure do governo espanhol, tal como, supostamente, tinham 

prometido a Franco as autoridades britânicas, segundo informação prestada a Teixeira 

de Sampaio pelo embaixador espanhol, Nicolau Franco.  

Ainda assim, Salazar sugeriu a Armindo Monteiro que sondasse o Foreign Office, não 

só para aquilatar da veracidade desta promessa mas também para saber que 

obstáculos poderiam estar a impedir o reconhecimento espanhol.575 Dias depois, a 23 

de Fevereiro, Monteiro comunica a Salazar que Mounsey, Subsecretário do Foreign 

Office, lhe transmitiu que o governo inglês tinha decidido reconhecer de imediato e de 

Jure o governo de Franco576. Efectivamente, a 27 de Fevereiro a Grã-Bretanha 

reconhece o governo espanhol nomeando como seu embaixador, em Espanha, Maurice 

Peterson e a Espanha nomearia para Londres o Duque de Alba, e, para Paris, 

Lequerica. Para completar este ciclo de nomeações, a França nomeia Pétain como seu 

representante em Espanha.577 

                                            
573 Renouvin, Pierre, Historia de las Relaciones…ob. cit. 1076-1077 e ainda Duroselle, Jean-Baptiste, 
Histoire …ob. cit. pgs. 244-246 
574 Bonnet, Georges, Le Quai d’Orsay …op.cit., Pg. 255 
575 DAPE, Vol. V, Doc. 1900, do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal, em 
Londres, 3/02/1939, Pgs. 601-602 
576 DAPE, Vol. V, Doc. 1947, do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 23/02/1939, Pgs. 644-645 
577 Gomez-Jordana, Francisco, Milícia y …ob. cit, Pg. 113-115 
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A política de apeasement, traçada por Chamberlain, atingia o seu ponto culminante, 

depois de Munique; acertado com Hitler, reconciliado com Mussolini e reconhecendo a 

legitimidade de Franco, o Primeiro-ministro inglês liquidava definitivamente aquela que 

tinha sido a política de Eden, desde finais de 1935.  

Tal como a França tinha acabado de fazer, a Inglaterra tudo faria, agora, para pôr de 

lado os obstáculos ideológicos que o separavam do fascismo italiano e do nazismo 

alemão, evitando a eclosão de uma guerra que teria, certamente, consequências 

imprevisíveis. 

No entretanto, Salazar, confrontado, e confortado, com as notícias que lhe chegavam 

de Burgos e habituado já às hesitações de Londres, dá instruções a Teixeira de Sampaio 

para que avance com uma contraproposta concreta de tratado que reflectisse, não só a 

vontade de construir uma solução duradoura e forte na Península, mas que preservasse 

a Aliança luso-britânica, os seus compromissos e as suas vantagens que, no decorrer 

de séculos, se tinham manifestado umas poucas de vezes.578 

O maior obstáculo ao acordo seria a forma como o governo de Franco viesse a lidar 

com a sombra da Aliança luso-britânica. Apesar da vontade de Jordana de querer 

estabelecer uma relação de cordialidade com a Grã-Bretanha, muito dificilmente 

conseguiria superar o ódio e o ressentimento que alguns membros do Gabinete e da 

sociedade espanhola sentiam pelos ingleses, sobretudo depois das posições assumidas 

por estes durante a guerra e, por isso, a aproximação aos ingleses teria que ser 

trabalhada em conjunto com Salazar. Era fundamental que Lisboa conseguisse furar o 

clima de má vontade que Serrano Suñer, ministro da Governação e Propaganda e 

cunhado de Franco, tinha conseguido instalar em Burgos, não só à volta dos ingleses 

mas também à volta da política protagonizada pelo Ministro das Relações Exteriores.579 

Ainda assim, tentaram os espanhóis que o espírito do tratado reflectisse o afastamento 

de Portugal em relação à Inglaterra e formasse com a Espanha um único bloco. Por 

isso, quando Nicolau Franco envia para as Necessidades uma carta a Teixeira de 

Sampaio sobre o texto da contraproposta portuguesa, argumenta que o artº 4, então 

proposto, levantava sérias dúvidas ao Generalíssimo.580 

                                            
578 DAPE, Vol. V, Doc. 1776, do Embaixador de Portugal, em Londres, ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 28/09/1938, Pg. 471 
579 Gomez-Jordana, Francisco, Milícia y…ob. cit, Pg. 116 
580 DAPE, Vol. V, Doc. 1923, do Embaixador de Espanha em Lisboa ao Secretário-Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, 14/02/1939, Pgs. 621-623 
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Em resposta, numa troca de notas com o Embaixador de Espanha em Lisboa, e tendo 

em conta o teor das últimas propostas feitas por aquele diplomata em nome do seu 

governo para a redacção final do acordo, informa Teixeira de Sampaio o seguinte: 

“O projectado pacto é um acordo bilateral, que não poderia alterar ou modificar as 

cláusulas de outros tratados celebrados com terceiras potências que não são parte 

neste. […] Não se pode anular ou diminuir o valor das obrigações ou direitos de tratados 

já feitos com terceiras potências […] ou permitir que o Tratado, pela sua redacção, possa 

ser acusado ainda que de má-fé, de arma de ataque contra alguém, de negação de 

outros pactos e de outras amizades ou de alteração da política de um dos subscritores 

para com o outro. Isto, meu caro embaixador e amigo, é o que a mim me parece diminuir 

o seu alcance e o seu objectivo, porque assim o pacto deixaria de ser, aos olhos de 

terceiros, um valioso elemento de paz europeia, de segurança, e de estabilidade na 

Península [...]”581 

Para os espanhóis haveria sempre a tentação de conseguir com este acordo uma 

desvalorização da Aliança Luso-britânica e a sua substituição por uma aliança luso-

espanhola. Mas no respeito integral pelas linhas definidas pelo Governo português, 

relativamente à política externa do Estado Novo, Lisboa rejeitou qualquer possibilidade 

de anular os seus compromissos seculares anteriormente assumidos para com a Grã-

Bretanha, e como refere Medeiros Ferreira582 Portugal pode ter amigos tradicionais mas 

não pode ter inimigos permanentes. Finalmente, dissipadas as dúvidas e acertadas as 

últimas posições, o Tratado de Amizade e Não – Agressão viria a ser assinado a 17 de 

Março de 1939, para gáudio do Ministro Conde de Jordana que, como vimos, por 

diversas vezes, manifestou a sua preocupação pelo não andamento do processo e pelo 

aparente desinteresse demonstrado pelo Governo de Lisboa, junto do Embaixador 

português em Burgos.583 O empenhamento pessoal do ministro espanhol valeu-lhe não 

só o epíteto de anglófilo mas, também, poucos meses mais tarde a sua substituição no 

governo, numa altura em que Franco cedia mais uma vez às pressões do sector mais 

intervencionista do Movimiento como referiremos mais tarde.584 

No que respeita ao teor do tratado em si, é importante referir que as preocupações 

manifestadas por Teixeira de Sampaio, e pelo governo português, tiveram finalmente 

                                            
581 DAPE, Vol. V, Doc. 1940, do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de Espanha em Lisboa, 22 Fevereiro 1939, Pgs. 636-639 e ainda Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco 
e Salazar – As relações luso-espanholas durante a guerra-fria, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996, Pgs. 39/40 
582 Ferreira, José Medeiros, Estudos de Estratégia e Relações Internacionais, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, Lisboa, 1981, pg.18. Ainda a este propósito refere Jorge Borges de Macedo: a orientação da política 
externa portuguesa de apoio a Franco, sem alterar o equilíbrio europeu, e com reforço da Grã-Bretanha, 
tinha-se definido com clareza na questão abexim, [leia-se etíope] mas com a guerra civil de Espanha, 
Salazar definiu uma política própria que foi a pedra de toque do estado novo. Macedo, Jorge Borges de, 
Marcelo Caetano e o Marcelismo, Lisboa, 1995, Pgs. 11-12 
583 Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…ob.cit. Pgs. 157-158 
584 Idem, Pg. 204. Ver ainda Barrio, António Marquina, “La etapa Ramón Serrano Suñer en la Cartera de 
los Asuntos Exteriores”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, Historia Contemporánea, nº 2, 1989, Pgs. 
146/167 
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acolhimento da parte de Franco, e apresentando de forma muito resumida o espírito do 

acordo sublinhe-se o respeito absoluto das partes pelas fronteiras de cada Estado 

signatário, a impossibilidade de os mesmos patrocinarem qualquer agressão ou prestar 

auxílio a terceiros que fossem eventuais agressores da outra parte e, finalmente, a 

obrigatoriedade dos países signatários respeitarem os princípios contidos no tratado 

face a eventuais compromissos assumidos com terceiros, no futuro.585 

Na prática, o tratado de 1939 acaba por servir três objectivos distintos: o de Portugal 

porque concretizava a procura de garantias quer contra a influência ítalo-alemã em 

Espanha quer contra as pretensões imperiais e hispanizantes da FET y JONS, 

dissuadindo-a de protagonizar atitudes antiportuguesas586; o de Espanha porque esta 

pretendia impedir que a aliança luso-britânica pudesse constituir um factor de ameaça 

ao novo estado espanhol liderado por Franco; e os ingleses, porque estes acabaram 

por olhar para o tratado como uma evidência, bem desejável, de portugueses e 

espanhóis cimentarem as suas relações, garantirem a estabilidade nas fronteiras da 

península e, mantendo-a aparentemente imune às influências do Eixo, tinha a vantagem 

de Gibraltar e as Baleares continuarem a salvo.  

Como afirma Stone, todo o trabalho de Salazar e Sampaio se baseou no princípio, 

correcto, que a estabilidade da península seria estrategicamente favorável à Grã-

Bretanha.587 Refira-se, igualmente, porque é um aspecto revelador da marca da 

diplomacia portuguesa liderada por Salazar, que embora a iniciativa do tratado de 

Amizade e Não-agressão tenha sido espanhola, Portugal tomou imediatamente as 

rédeas da questão escolhendo o momento para iniciar as negociações, a proposta do 

articulado e também a discussão do mesmo, e esse aspecto, reconhecido 

                                            
585 Sendo vasta a bibliografia que transcreve o texto integral do acordo, refiro apenas as principais fontes 
consultadas: DAPE Vol. V, Doc. 1970, Tratado de Amizade e não-Agressão, Pgs. 667-668, Fundação 
Francisco Franco, Doc. 26901 Tratado de Amistad y no Agresion entre España y Portugal, Lisboa, 17 Marzo 
1939; Ferreira, José Medeiros, Um Século de Problemas: As Relações Luso-Espanholas da União Ibérica 
à Comunidade Europeia, Ed. Livros Horizonte, Lisboa, 1989 Pg. 54, Pereira, Pedro Teotónio, 
Memórias…ob.cit.Pg.160, Nogueira, Franco, Salazar – As Grandes Crises (1936-1945), Vol. III, Livraria 

Civilização Editora, Porto, 1986 Pg.193, e nos autores espanhóis veja-se, Redondo, Juan Carlos Jimenez, 
ob.cit, Pg.40, Tussel, Javier, Franco, España y la guerra mundial entre el Eje y la neutralidad, Ed. Temas 
de Hoy, Madrid, 1995, pg.124 
586 A FET era uma criação de Franco, unificando a “velha” Falange de José António Primo de Rivera e os 
Carlistas e contou com a colaboração de Ramon Serrano Suñer, Ministro do Interior do Governo de Burgos 
e que sendo o herdeiro político de José António quis evitar desta forma a dissolução da Falange. Várias 
vezes o Embaixador português em Madrid deu nota de determinadas publicações da FET onde se 
reclamava a inclusão de Portugal no espaço castelhano. ANTT, AOS-CD-12, Pt 3, 13 Maio 1938, e Merino, 
Ignacio, Serrano Suñer – Historia de una conducta, (Prólogo de Paul Preston), Ed. Planeta, Barcelona, 

1996, Pgs.210-217 e ainda Rosas, Fernando, “Portugal e o Estado Novo…”ob. cit, Pgs. 38-40 
587 Stone, Glyn, the Oldest Ally – Britain and the Portuguese Connection, 1936-1941, Ed. the Royal Historical 
Society, the Boydell Press, London, 1994, pg. 116 
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inclusivamente em Espanha, não só acentuava a influência de Salazar na diplomacia 

europeia, como reforçaria o seu prestígio, em Londres.588  

Afinal, Portugal tinha apostado, perante o resto da Europa, na vitória de Franco e numa 

política claramente identificada com os objectivos da Espanha nacionalista e tinha 

acertado nas suas previsões. Ainda que na política não se possa falar em gratidão dos 

homens, houve quem, nos meios político-diplomáticos britânicos, nunca tenha 

esquecido o papel de Salazar nestes anos de 1936 a 1943 e que disso tenha dado 

testemunho, como teremos ocasião de referir adiante.  

Vários autores revelam alguma perplexidade quando analisam o tempo que mediou 

entre a entrevista do Caramulo e a decisão de Salazar avançar com as contrapropostas, 

em 8 de Fevereiro de 1939, e há quem inclusivamente afirme que Salazar esperou pelo 

resultado da guerra para tomar a decisão de assinar o acordo.589 A ser assim, não teria 

reconhecido formalmente o governo de Burgos, na primavera de 1938, antecipando o 

resultado da contenda, independentemente da vontade da Grã-Bretanha e da França, 

e do próprio comité de Londres. Se nos lembrarmos das palavras de Theotónio Pereira, 

relativamente ao método e ao pensamento de Salazar no que se refere à decisão 

política590 – e estamos a falar de um dos seus mais estreitos colaboradores, durante 

décadas – encontraremos, seguramente uma das explicações. Usando o vernáculo da 

política, poderíamos, com alguma segurança, afirmar que o Presidente do Conselho não 

“cavalgava ondas” mas antes preferiria descobrir onde elas se formavam, onde 

rebentavam e dissipada a espuma dos dias, acabaria por tomar a decisão. 

O Chefe da Diplomacia portuguesa quis, desta forma, ter a certeza que, quer franceses 

quer ingleses, não recuavam nas suas intenções e não o colocariam na difícil posição 

de, sozinho, ter que enfrentar a aproximação de Hitler a Franco, ou vice-versa, no caso 

de eclodir uma guerra na Europa, independentemente de saberem, desde Setembro de 

1938, das intenções de Portugal e Espanha, e terem concordado com a projectada 

estratégia portuguesa e espanhola.591  

                                            
588 Gómez de Las Heras, María Soledad; Sacristán, Esther; “España y Portugal durante la segunda guerra 
mundial” em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, nº 2, 1989, pgs. 209-225, pgs. 
211-212 
589 Ibidem 
590 Numa curiosa observação sobre Salazar, Theotónio Pereira retrata o Chefe do Governo desta forma: 
“Fazia todo o possível por não se deixar iludir por primeiras aparências e procurava sempre obter 
informações tanto quanto possível idóneas. Os conceitos que formava sobre o carácter dos outros eram 
mais estáveis do que o costumam ser os juízos na política. E assim, pode dizer-se que, lento na formação 
duma decisão ou dum conceito, não vinha depois a mudar facilmente”. Pereira, Pedro Theotónio, Memorias 
I…, ob. cit pg.63. 
591 Segundo esclarece Glyn Stone, o assessor jurídico do Foreign office, William Beckett, era de opinião 
que o tratado luso-espanhol não seria incompatível com a aliança luso-britânica. Stone, Glyn, the Oldest 
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A negociação final do tratado, realizada em condições extremamente difíceis, leia-se a 

iminência da invasão dos Sudetas, depois de ter garantido que franceses e britânicos 

acabariam por reconhecer Franco, sublinha a capacidade prospectiva do chefe do 

Governo, ao antever que o acordo com a Espanha, mais do que inevitável, era 

estrategicamente fundamental para retirar a Espanha da órbita da Itália e da Alemanha 

e, por isso, demoraria o tempo que fosse necessário até que a Península fosse vista 

como um bloco, politica e estrategicamente coeso, imune a qualquer tentativa de avanço 

militar, mantendo-se equidistante dos aliados ou do Eixo. A Primavera de 1939 não 

acabaria, contudo, sem que algumas nuvens ensombrassem o clima de claro 

entendimento entre a Espanha e Portugal. Contrariamente à opinião de Salazar,592 que 

objectivamente se manifestou desagradado com a solução, Franco subscreveria o pacto 

Anti-Komintern, em 27 de Fevereiro de 1939, ligando-se a italianos e a alemães.593 

Afirmando de forma clara que este acto não prejudicava o clima de franca cooperação 

entre os dois países – porque se partia do princípio que a luta contra o comunismo era 

também uma luta de Salazar – Franco, Jordana e o embaixador Nicolau Franco 

apressaram-se a desvalorizar a importância deste procedimento594. Mas, a ter a 

importância que alguns investigadores, nacionais e estrangeiros, lhe querem atribuir, 

esta só poderá ser entendida num âmbito puramente espanhol e sem que signifique a 

desvalorização do tratado de 1939.  

                                            
Ally…ob.cit, pg. 115. Ver ainda DAPE, Vol. V, Doc. 1776, do Embaixador de Portugal, em Londres, ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, 28 Setembro 1938, Pg. 471 
592 Em carta dirigida ao Ministro de Portugal em Washington refere Salazar: “Relativamente à adesão da 
Espanha ao pacto Anti-Komintern, de que fomos antecipadamente avisados, a Espanha não o quis concluir 
antes de fazer connosco o tratado de amizade; deve considerar-se como manifestação pública de 
agradecimento de Espanha às duas potências totalitárias que a ajudaram a vencer em nome da luta 
anticomunista. Embora Franco supusesse ter dificuldade em recusar a sua adesão aos referidos países, 
lastimamos não ter podido demovê-lo daquela deliberação, menos por causa das obrigações do pacto 
anticomunista em si do que por perigos de solidariedade que sobre ele venham a ser criados para outras 
circunstâncias e actividades. As posições da França e da Inglaterra até ao fim não constituíram ajuda, antes 
pelo contrário, foram grande estorvo à política por nós seguida, em benefício de todas as potências 
ocidentais.” DAPE V, Doc. 2011, 11 Abril 1939, Pgs. 700-702, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao 
Ministro de Portugal em Washington 
593 Nos Diarios existe a seguinte anotação de Jordana, a pgs.118, “ Semana grande. Firmo el pacto Anti-
Komintern en el 27 Marzo y en viernes 30 el Tratado de Amistad com Alemania” 
594 Enquanto Nicolau Franco dizia a Salazar que esta opção do pacto representava uma confissão de fé 
política e uma transparente declaração de política futura, Jordana afirmava ao embaixador inglês, Peterson, 
que não era mais que um gesto de solidariedade ideológica. Franco, pelo seu lado diria a Teotónio Peeira 
que era um acto sem significado. DAPE Vol. V Doc. 2019, 15/04/1939, Pgs. 706-708, do Embaixador de 
Portugal em Espanha ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e Doc. 2035, 1 Maio 1939, do Embaixador de 
Portugal em Espanha ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, (conversa com Franco, Serrano e o 
embaixador inglês), Pgs. 725-731. Curiosa a expressão usada por Franco nesta conversa, ao considerar 
que o Pacto, para Espanha, era apenas “água de rosas” e que serviria apenas para troca de informações 
sobre manejos comunistas. O General Jordana, por sua vez, disse que lastimava o significado que se tinha 
querido tirar da adesão da Espanha ao pacto anticomunista e que estava disposto a publicar o texto e a 
esclarecer o público sobre a razão de tal adesão, como termo da luta de quase três anos que a Espanha 
movera contra as forças do bolchevismo. 
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É perfeitamente natural que, perante a enorme pressão que o Eixo continuava a exercer 

em Espanha, não só no âmbito diplomático e militar mas através dos seus maiores 

adeptos no seio do aparelho de Estado, Franco quisesse dar uma compensação a quem 

o apoiou tão eficazmente, depois de ter recebido o reconhecimento formal de Londres 

e Paris.595  

Apesar dos esforços de Jordana em querer neutralizar a acção do Eixo no seio do 

governo de Burgos, há que recordar que o próprio Vice-presidente do governo não se 

sentia particularmente cómodo com a acção da França e da Grã-Bretanha, durante os 

três anos da guerra e sabia que, como todos os grandes diplomatas, era necessário 

compatibilizar e condescender em determinados momentos, privilegiando os interesses 

do seu país. A este respeito é preciso, como recorda Javier Tusell, relembrar a sua 

preferência pela aproximação aos sectores conservadores e católicos de países como 

França e Grã-Bretanha mais do que com italianos e alemães.596 Não se diga, contudo, 

que era um anglófilo, mas apenas que não era seguramente um adepto do género de 

fascistização que Serrano queria levar a cabo, nem se diga que Jordana foi, no governo 

espanhol, uma simples marioneta de Franco. O mais certo é que tenha sido o seu 

contrário: influiu muito mais ele em Franco que o contrário.597  

Aliás, como o sublinhou Paul Preston, Franco acabaria por reconhecer que hesitou em 

assinar o pacto Anti-Komintern, até á reunião do seu gabinete, em 20 de Fevereiro de 

1939, comunicando, posteriormente, ao embaixador Stohrer e ao embaixador Conde 

Viola que só não tinha assinado mais cedo por culpa de Jordana.598 Os seus diários, 

como temos tido a oportunidade de ir referindo, revelam-nos que tinha uma ideia 

concreta de qual devia ser a política espanhola nesse momento claro da história e do 

regime, e não teve dúvidas em levá-la à prática sempre que teve ocasião, actuando com 

total independência e liberdade de espírito.  

Talvez por essa razão, a saída de Jordana do governo foi considerada uma vitória da 

Falange, em Agosto de 1939, sendo que o General viria a ser premiado com a 

Presidência do Conselho de Estado.599 Curiosamente, ninguém atribuiu um significado 

                                            
595 Ainda nessa fase Serrano Suñer realizou uma viagem a Roma, expressando o sentimento do regime 
espanhol de uma maior identidade a respeito da Itália, como resposta ao facto de a Itália ter dado uma 
contribuição mais importante que a da Alemanha para a vitória dos sublevados. Veja-se Payne, Stanley G., 
Franco: El Perfil de la Historia, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1992, pgs 92-93 
596 Tusell, Javier,  “Los cuatro ministros de asuntos exteriores de Franco durante la Segunda Guerra 
Mundial” em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H. Contemporánea, t. 7, 1994, págs. 323-348, pgs 338-
339 
597 Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra 
Mundial, Ed. Actas, Madrid, 2009, pg. 50 
598 Preston, Paul, Franco, “Caudillo de España”, Ed. Debolsillo, 2ª ed., Barcelona, 2006, Pg. 361 
599 Gomez-Jordana Sousa, Francisco, Milicia y…ob. cit. Pg. 86 
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especial a esta nomeação, nem em 1942, quando foi de novo chamado a desempenhar 

o lugar de responsável no Palácio de Santa Cruz. Como refere Tusell, só os jornais 

portugueses o elogiaram, em todas as situações, porque com o governo português, e 

com o embaixador em Madrid, tinha uma sintonia especial.600  

Quanto a Portugal, também convidado, durante o mês de Abril, a juntar-se à “foto de 

família” deste pacto, recusou liminarmente o convite.601 Fernando Rosas refere, 

contudo, que terão sido os italianos a sugerir a Salazar, em Abril de 1939, que Portugal 

aderisse ao Pacto Anti-Komintern. Por esta razão ou por outra, o Presidente do 

Conselho, procurou sempre seguir uma mesma linha de rumo, i.e. demarcar o Estado 

Novo de conotações que o pudessem ligar, mais do que a sua prudência aconselhava, 

aos nacionalismos agressivos e expansionistas que saíram reforçados da sua própria 

contribuição para a derrota dos republicanos espanhóis.602 E por uma questão de rigor, 

nunca é demais relembrar a troca de correspondência entre Salazar e o seu embaixador 

em Berlim, o Conde de Tovar, já aqui citada.  

Com os dados revelados por Tovar, em 1941, retratando a estrutura política, económica, 

militar e social da denominada nova ordem europeia, definida por Hitler, o líder 

português, ao recusá-la de forma categórica, e sendo tão claro nas razões que então 

expôs, só poderia mostrar-se incoerente se aderisse ao Pacto Anti-Komintern, e revelar-

se subserviente perante um homem e uma ideia que ele, Salazar, rejeitava, 

comprometendo o esforço de compatibilização que vinha desenvolvendo desde 1935, 

no âmbito da Aliança, harmonizando as necessidades estratégicas de Portugal e as 

obrigações políticas que envolviam ingleses e portugueses.603  

As diferenças assumidas face à Itália a e à Alemanha, que se inscreviam também no 

quadro de respostas às ameaças que surgiam da propaganda expansionista da 

Falange, como foi referido antes, desejosa de universalizar a afirmação da hispanidad, 

acabaram por produzir frutos em Agosto de 1939, ao ser anunciado publicamente o 

apoio da Grã-Bretanha ao rearmamento do Exército português. 604  

Concluindo, e perante todos os dados que se puderam carrear sobre o jogo das alianças 

e a pressão da conjuntura, importa sublinhar que estando a Espanha a negociar em 

                                            
600 Tusell, Javier,  “Los cuatro ministros de asuntos exteriores de Franco…” ob. Cit. Pg. 339 
601 Stone, Glyn, The Oldest Ally,…ob. cit. pg. 116 
602 Doc. 1994, 22/03/1939, Pgs. 687-688, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal 
em Londres, sobre a adesão de Portugal ao Pacto Anti-Komintern, ver ainda Rosas, Fernando, “Portugal e 
o Estado Novo …” ob. cit Pgs. 38-40. 
603 ANTT/AOS/CO/NE-4, Pt. 4, do Conde de Tovar (embaixador em Berlim a partir de Janeiro de 1941) para 
Oliveira Salazar, e vice-versa, entre 15 e 30 de Novembro de 1941.   
604 Rosas, Fernando, “Portugal e o Estado Novo …” ob. cit Pgs. 38-40 
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simultâneo com alemães e italianos o pacto anticomunista, por um lado, ultimando com 

os franceses e britânicos o restabelecimento das normais relações diplomáticas com o 

devido apoio das autoridades portuguesas, por outro, qualquer passo em falso, qualquer 

indiscrição poderia votar ao fracasso a estratégia de Jordana e Salazar. 

Num momento tão crítico para o equilíbrio dos poderes, em que era crucial para a 

Espanha o reconhecimento da legitimidade dos sublevados e da sua autonomia, perante 

as maiores potências europeias, e para a Península Ibérica garantir o seu espaço de 

manobra e de afirmação política,605 Salazar testou ao limite a sua força negocial, e tendo 

provado que as suas previsões, cenários e atitudes eram reais e exequíveis, granjeou 

quer o reconhecimento quer a admiração de todos os actores internacionais, que 

procuravam, como é normal, atingir – ainda que separadamente - os objectivos que 

melhor servissem os interesses nacionais de cada estado. 

4.2. A POSIÇÃO DE PORTUGAL FACE À GUERRA E OS CUSTOS DA ALIANÇA 

(O BLOQUEIO COMERCIAL E OS RESPECTIVOS CUSTOS ECONÓMICOS) 

4.2.1. O PACTO GERMÂNICO-SOVIÉTICO  

Quando, no final da Primavera de 1939, o mundo assistiu definitivamente à rendição 

dos republicanos e dos seus aliados soviéticos, em Espanha, e ao triunfo das forças 

sublevadas, lideradas por Francisco Franco, poucas foram as chancelarias que 

acreditavam que esse mesmo mundo viesse, finalmente, a usufruir de um tempo de paz.  

Com a Espanha a procurar, agora, um caminho que lhe permitisse a reconstrução a Pg. 

161todos os níveis, Salazar estava verdadeiramente preocupado com o que se passava 

à sua volta. Longe de imaginar que Staline e Hitler negociavam um Pacto “mortífero” 

para a paz internacional, o Chefe do Governo temia que a presença excessiva e 

pressionante dos alemães em Espanha606 condicionasse a política externa de Franco, 

se bem que o tratado de 17 de Março e a magistratura de Jordana a partir de Burgos 

conferisse à política espanhola um sinal de esperança. 

Necessariamente, a chave desta questão poderia estar na forma como a Grã-Bretanha, 

Portugal e a Espanha se iriam relacionar no futuro, tendo em conta as necessidades 

desta e as possibilidades dos ingleses. Contudo, depois da invasão da Checoslováquia, 

em Março de 1939, a Grã-Bretanha e a França optaram por negociar um acordo com 

Staline, para que quando a guerra com a Alemanha fosse declarada, esta soubesse que 

                                            
605 Tussel, Javier, Franco…ob. cit. Pg. 27 e Nogueira, Franco, Salazar…ob. cit. Pg.218 
606 AOS/CD – 12, Pgs. 315-318, 22/IX/39, Theotónio Pereira a Oliveira Salazar 
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dificilmente a poderia vencer607. Em simultâneo, e num exemplo claro de realpolitik, 

Staline negociava com os alemães a possibilidade de se entenderem relativamente à 

partilha da Polónia e, eventualmente, da Finlândia, deixando ao Führer a pesada tarefa 

de combater os aliados.608 

Embora alinhados com Portugal nos últimos meses da guerra civil, os ingleses 

preferiam, ainda assim, jogar todas as suas fichas num acordo com Moscovo em vez de 

avaliar e satisfazer as necessidades económicas e políticas da Espanha ou mesmo as 

necessidades portuguesas de rearmamento, abdicando o Foreign Office e o Committee 

for Imperial Defence de fazer, junto de Portugal, um forcing para que a Península se 

mantivesse neutral face á eclosão de um conflito maior, que se anunciava e temia.609Por 

outro lado, embora tenha vencido a relutância dos ingleses em apoiarem Franco e 

reconhecê-lo como legítimo Chefe de Estado, também é verdade que Salazar nunca se 

sentiu seguro relativamente à política que era traçada a partir do Foreign Office.  

A possibilidade de se repetir um projecto de partilha das colónias, pela 3ª vez, negada 

sistematicamente pelos ingleses e só reconhecida em circunstâncias muito especiais610, 

era demonstrativa da imagem errada que a Grã-Bretanha tinha ainda do seu velho 

aliado, isto é, um aliado que se podia controlar, pressionar e até instrumentalizar, como 

tinha sido norma até 1928, mas que definitivamente tinha rompido com o passado 

próximo611 e se queria preparar convenientemente para as consequências políticas, 

económicas e sociais de um dos maiores desafios da história contemporânea: enfrentar 

uma guerra à mais larga escala como neutral. 

Quando em 23 de Agosto de 1939 se celebrou o pacto Germano-soviético entre o 

Ministro Ribbentrop e o seu homólogo Molotov, numa altura em que todos esperavam a 

neutralidade soviética ou mesmo a oposição desta aos desígnios de Hitler na Europa 

Oriental, o mundo reagiu com enorme estupefacção.612 Se a agressão à Polónia, era 

                                            
607 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob.cit. pg. 127-128 
608 Michel Ostenc é bem claro quando afirma que Ciano foi informado pelos alemães que Staline e Hitler, 
pelo menos desde Abril, negoceiam um acordo de pré-guerra, demonstrando não só o carácter de Staline 
como o seu objectivo claro de proporcionar um confronto entre alemães e aliados que venha, 
posteriormente, a enfraquece-los e a beneficiar a posição dos bolcheviques. Ostenc, Michel, “Non-
belligérance Italienne”, em Guerres Mondiales et Conflits Contemporains – Revue d’Histoire, Quarante-
neuvième Année, nº 194, Décembre 1999, pg. 81 
609 Duff, Katharine, em Toynbee, Arnold, J. (Dir) Toynbee, Veronica, Medlicott, W.N, Howard, Constance, 
Hicks, Agnes, Duff, Katharine, Kirk, G.E ; La Guerra y los Neutrales, (Trad. Luis Solano Costa) Ed. Vergara, 

Barcelona, 1958, pg.378 
610 AOS/CO/NE-4, Pasta 4, Apontamento de Salazar sobre o encontro de Selby com Calheiros e Menezes, 
no MNE, a 3 de Março de 1938. Comunicação oral e confidencialíssima, sem registo escrito 
611 Vincent-Smith, John, As relações políticas luso-britânicas 1910-1916, Ed. Livros Horizonte, Lisboa, 1975, 

pgs. 83-85 
612 DAPE Vol. II, Docs. 822, 823, 824, 825 e 826, respectivamente do Embaixador de Portugal em Londres, 
do Ministro de Portugal em Berlim, do Ministro de Portugal na Haia, do Encarregado de Negócios de 
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vista como o coroar de um processo político lógico iniciado com o Anschluss, em Março 

de 1938, e reforçado com a invasão da Checoslováquia, em Março de 1939, fazendo 

“tábua rasa” dos acordos de Munique, essa mesma lógica não estava presente no 

acordo Ribbentropp-Molotov.  

Independentemente da similitude de processos, de métodos e de objectivos 

geopolíticos, que aproximavam as duas grandes potências transpersonalistas, o foco 

ideológico era absolutamente divergente, tendo em conta que o nazismo não era um 

sistema político de exportação, como o comunismo, e, para Hitler, Staline era o inimigo 

público nº1 da Alemanha, sendo que, para Staline, o sentimento relativamente a Hitler 

era recíproco.  

O impacto deste acordo no sistema internacional foi enorme, e naturalmente as suas 

ondas de choque fizeram-se sentir de forma brutal na Península Ibérica, provocando 

divisões e interpretações díspares, consoante o posto de observação fosse em Madrid 

ou em Lisboa, e reforçando a tese de Salazar que qualquer um dos líderes da zona do 

Pivot Geográfico da História lhe despertava um enorme receio relativamente à 

possibilidade de instauração de uma ordem nova que Hitler e Staline preconizavam para 

o mundo do pós-guerra.613 

De alguma forma o entendimento entre alemães e soviéticos vem baralhar as 

perspectivas da França e da Grã-Bretanha e não é de estranhar que as já referidas 

negociações entre aliados e soviéticos, que duravam desde Abril de 1939, fossem 

imediatamente suspensas pelo líder comunista, assim que o Pacto germano-soviético 

foi conhecido pela comunidade internacional.614  Para ingleses e franceses, a 

celebração deste pacto significava que as esperanças de manter uma guerra contra a 

Alemanha, em várias frentes, tinham saído frustradas. Na prossecução dessa crença, 

fundada a partir do pressuposto que uma poderosa Alemanha só seria derrotada por 

uma coligação de forças aliadas, tinham sido feitas uma série de concessões à União 

Soviética, que conduziriam a uma situação em que a proposta de declaração de guerra 

soviética, contra a Alemanha, ficaria apenas dependente de uma declaração prévia de 

guerra pela Grã-Bretanha e França.615 

                                            
Portugal em Paris, e do Ministro de Portugal em Washington ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, pgs. 
464-467 e ainda Payne, Stanley G., Franco: El Perfil de la Historia, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1992, pg. 94 
613 AOS/CO/NE-4, Pasta 4, De Salazar a Tovar, embaixador em Berlim, 30 Novembro 1941. 
614 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob.cit. Pgs. 124-126 e ainda Payne, Stanley G., Franco: El Perfil…ob. cit, 

pgs. 94-95 
615 Weinberg, Gerhard L., “the Nazi-soviet pacts: a half century later”, em Foreign Affairs, Fall 1989, Vol. 68, 
No. 4, Pgs. 175-176 
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Esta negociação foi, aliás, alvo de enorme divisão no seio do Governo inglês e do 

Partido Conservador, bem como nos sectores militares britânicos, porque punha em 

causa uma aliança defensiva internacional contra a URSS, prometida anteriormente por 

franceses e ingleses a favor de países da Europa Central, como a Polónia e a Roménia, 

e que merecia a concordância da Itália, da Espanha e de Portugal.616 

Apesar da forte contestação internacional a esse projecto tripartido de aliança defensiva, 

Selby recebeu instruções do Foreign Office, em 27 de Maio de 1939, para se encontrar 

com Salazar e mostrar-lhe um draft do acordo anglo- russo- francês. Confrontado com 

a existência desse plano, o Chefe do Governo português respondeu ao embaixador 

inglês que as alianças ou acordos estabelecidos entre a Grã-Bretanha e outras 

potências não interferiam directamente com a aliança mas que no entender dele, 

Salazar, eram maiores os inconvenientes dessa aproximação do que as vantagens, e 

que no limite podia fazer com que algumas nações fossem arrastadas para outras 

esferas de influência617. 

Já durante uma das discussões sobre esse mesmo tema, mantida no Foreign Policy 

Committee, Halifax tinha informado os seus colegas de Gabinete que Portugal, a 

Espanha e a Itália tinham protestado contra essa hipótese e que poderiam, 

nomeadamente os ibéricos, aproximar-se definitivamente do Eixo se tal acordo viesse 

a concretizar-se. Quando, posteriormente, foi proposta por Moscovo a visita de Litvinov, 

Comissário do Povo para os Negócios Estrangeiros, a Londres, Orme Sargent, 

subsecretário de Estado Permanente do Foreign Office, mostrou-se absolutamente 

contra, dizendo que se tal viesse a acontecer, essa visita teria efeitos devastadores nas 

relações com Portugal, Finlândia, Itália e Polónia.618 

Quanto ao acordo em si, despido dos seus protagonistas, representava, naturalmente, 

o prenúncio iminente da guerra, e naturalmente Portugal não deixaria de ser afectado619. 

Já em Maio de 1939, num discurso aos deputados à Assembleia Nacional, Salazar tivera 

ocasião de referir:  

“No período de alguns meses acabou a guerra de Espanha e com a vitória nacionalista 

se desvaneceram algumas das causas do desassossego geral. Mas no resto da Europa 

e no mesmo espaço desmembraram-se Estados, proclamou-se a independência de 

outros, fizeram-se rectificações de fronteiras com transferência de vastos territórios, 

incorporaram-se nações sob formas diversas e com tudo isto se alterou notavelmente o 

                                            
616 Idem, pg. 177 
617 GSG, Pasta Inglaterra, Maço 15. 
618 Ibidem 
619 DAPE, Vol. II, Doc. 851, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
Lisboa, 25/07/1939. Pgs. 490-491 
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valor estratégico e o potencial militar de alguns países. […] Longe do seu principal teatro, 

com fronteiras secularmente estáveis, um só vizinho na metrópole, a um canto da 

Europa, quase desligado dela e projectado ousadamente sobre o mar, país atlântico por 

excelência, como só a Inglaterra pode pretender sê-lo, e como ela com os maiores 

interesses e a tarefa mais pesada noutros continentes e mares – Portugal tem o dever 

de não se deixar transviar pelo desassossego geral. Mas nalguma coisa estamos em 

causa como os outros.”620 

Meses mais tarde, em Julho, preocupado com o impacto que pudesse ter em Espanha 

a política agressiva de Hitler, o Chefe do Governo chamou a atenção de Theotónio 

Pereira para a necessidade de estar ainda mais atento às movimentações dos 

bastidores diplomáticos em Burgos, confidenciando-lhe: “Tenho impressão de que os 

meses seguintes vão ser muito delicados para a política espanhola, cuja evolução 

devemos seguir com o maior cuidado, sendo por isso imprescindível obtermos 

informações as mais completas possíveis e de diferentes fontes[...]”. 621  

Com essa preocupação bem presente, o embaixador português em Espanha envidou 

todos os esforços no sentido de avaliar as reacções ao Pacto Germano-soviético, 

procurando auscultar governantes e diplomatas. Revestia-se de natural importância 

saber até que ponto Franco se sentia atingido no seu orgulho pelo acordo germano-

soviético, tendo em conta que era público o seu total antagonismo pelo comunismo 

soviético, ao mesmo tempo que também nunca deixava de elogiar a capacidade e a 

organização militar dos germânicos que, como se sabe, tinham sido decisivos na vitória 

dos sublevados, na guerra civil que recentemente tinha chegado ao seu termo.  

A 25 de Agosto Theotónio Pereira encontrou-se com Franco, em Burgos, e aproveitou 

esse momento para realçar a tese portuguesa que, face ao acordo agora tornado 

público, a posição dos dois países só poderia ser a de negar em absoluto qualquer tipo 

de comunhão ideológica com a Alemanha e que todos aqueles que tinham apostado no 

Pacto Anti-Komintern como base da política alemã, deviam estar naturalmente 

desiludidos.622  

Ao invés, nunca criticando a posição da Alemanha, Franco lamentou que a Grã-

Bretanha não se tenha entendido com Portugal, com a Espanha e com a Itália, como 

aliás se pôde comprovar pelas referências já feitas às discussões no seio do Foreign 

Policy Committee, sendo por isso a responsável por se ter aberto a porta a este 

                                            
620 Discurso de 22 de Maio de 1939, Assembleia Nacional, DAPE, Vol. V, Doc. 2050, do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em San Sebastian, 22 Maio 1939, pgs. 755-765 
621 DAPE, Vol. VI Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Espanha, Lisboa, 
25 de Julho 1939. Pg. 797 
622 AOS/CD – 12, folhas 293-307, 25/VIII/39, carta de Teotónio Pereira a Salazar 
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entendimento com a União Soviética, tese que era partilhada pelos membros mais 

destacados da Falange, nomeadamente Serrano Suñer, o ministro da Governação.623 

Revelando alguma estupefacção pelo que ouvia ao Generalíssimo, Theotónio Pereira 

evidencia na comunicação que faz a Salazar, sobre o teor desta entrevista, sinais 

concretos de preocupação sobre o estado de espírito de Franco, realçando que o líder 

espanhol, de todos os que faziam parte do governo da Espanha, era quem dizia “[...]as 

coisas mais extraordinárias” e que falava a linguagem mais próxima do Eixo624 apoiando, 

nomeadamente, todos os esforços que a Itália viesse a fazer para exercer o controle 

comercial do Mediterrâneo, reconhecendo, tal como Theotónio Pereira, que a Alemanha 

iria provocar incidentes constantes até obter ganhos de causa em todos os seus 

objectivos, ou seja, provocar a eclosão de um conflito.625  

Competia agora a Salazar encontrar todos os argumentos necessários para convencer 

Franco da necessidade imperiosa de manter a neutralidade perante a guerra que se 

aproximava, dado que a própria Inglaterra, apesar dos “desvios” face a Moscovo e das 

atitudes pouco consentâneas com o seu papel de aliado, acabaria por contar com o 

apoio de Portugal para se aproximar de Franco, no sentido de o envolver numa 

estratégia a três que facilitasse a neutralização da Península e mantivesse a saída do 

Mediterrâneo para o Atlântico aberta às forças navais inglesas.  

Halifax, responsável pelo Foreign Office, tinha, entretanto, enviado instruções a Selby 

para que este se encontrasse o mais depressa possível com Salazar e avaliasse o 

estado de espírito do Chefe do Governo português perante a iminência de uma guerra 

e do possível alinhamento da Espanha com o Eixo, conversa que viria a ter lugar em 17 

de Agosto.626 Em ofício dirigido ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, o 

Embaixador Selby refere que tinha transmitido a Salazar que  

“[...]o Governo de Sua Majestade Britânica muito tinha apreciado o Tratado Luso-

espanhol de Não-agressão, na esperança que o mesmo trouxesse a estabilidade à 

Península. Perante a nossa vontade em “utilizar” Portugal pelas suas estreitas relações 

com a Espanha, o Dr. Salazar comprometeu-se a manter-nos informados sobre todos os 

desenvolvimentos relacionados com a Espanha.”627  

Dias mais tarde, em carta a Armindo Monteiro, embaixador em Londres, Salazar 

transmite-lhe o teor da conversa que manteve com o representante da Grã-Bretanha, 

                                            
623 Ibidem 
624 Ibidem 
625 AOS/CD – 12, folhas 293-307, 25/VIII/39 
626 GSG – Pasta 3, Maço 15, ofício 218 (315/20/39) Embaixada Inglesa, Secret, 17th August 1939, Selby to 
Halifax 
627 Ibidem 
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acrescentando que Selby lhe referira que o governo inglês considerava a aliança com 

Portugal um dos pontos mais importantes da sua política externa.  

Acrescentou ainda o Presidente do Conselho que, pela primeira vez na história, a Grã-

Bretanha reconhecia expressamente, e por escrito, a Portugal, o direito de cada uma 

das partes ser juiz do casus foederis [sic] em caso de guerra, prescindindo de um direito 

ao qual sempre se arrogou e adiantando que no início da previsível guerra com a 

Alemanha, Portugal, no entanto, não poderia contar com o apoio militar terrestre das 

forças inglesas.628 Nesse mesmo telegrama Salazar informa ainda o embaixador luso 

que, em conversa posterior com o Secretário-Geral do Ministério, Selby havia também 

referido que concordava com a perspectiva de se conservar a Espanha neutral em caso 

de guerra e que esse era o melhor serviço que Portugal podia prestar.629 

Obviamente, este tipo de considerações eram o prenúncio da estratégia que a Grã-

Bretanha se preparava para pôr em marcha, relativamente ao impacto que a guerra 

económica teria entre os países neutros, sendo que Portugal, como aliado da Grã-

Bretanha e pela sua posição estratégica, se deveria consciencializar dos sacrifícios que 

lhe seriam pedidos, como iremos ver adiante. Entretanto, em Espanha, e preocupado 

com o rumo que tinha levado a entrevista com Franco, Theotónio Pereira quis 

rapidamente voltar a tomar o pulso à situação e combinou encontrar-se com Serrano 

Suñer e com o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Beigbeder, confrontando desta 

forma o discurso do Generalíssimo com o dos seus mais próximos colaboradores. 

Em carta enviada a Salazar, Theotónio Pereira relata, de forma bastante pormenorizada, 

a sua reunião com Serrano Suñer dando a entender que o estado de espírito do Ministro 

de la Gobernación deixou entrever, a propósito de uma possível participação da 

Espanha na guerra, que ele representava naquele momento, e melhor que ninguém, o 

“partido italiano” no país. Segundo o relato do embaixador português, Serrano Suñer 

preparava-se para ser o “Ciano da Espanha” e, das conversas havidas entre os dois 

homens, em Roma, deviam ter resultado alguns compromissos.  

De qualquer forma, o facto é que o Generalíssimo optou por não nomear Serrano para 

a pasta dos Assuntos Exteriores e, na óptica do embaixador português, com confessado 

desgosto daquele. Theotónio Pereira acabaria a sua missiva por afirmar que “O que 

tenho todavia impressão é que a não-nomeação de Serrano Suñer para Ministro de 

                                            
628 DAPE Vol. II, Doc. 850, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
Lisboa, 25 de Agosto de 1939, Pgs. 488-490. 
629 Ibidem 
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Estado deve ter talvez obedecido à impopularidade daquele entre os chefes do 

exército.”630 

O pressentimento de Teotónio Pereira estava certíssimo. No seu Diário o Conde Ciano, 

responsável pela política externa italiana, relatando o encontro que teve com Serrano 

em Roma, refere em determinada altura: “Serrano não esconde a vontade de ocupar o 

cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e julga que a vinda de Franco a Itália 

poderia ser útil para atingir esse objectivo.”631 

Nesse mesmo dia 31 de Agosto, horas mais tarde, o embaixador português reuniu-se 

com Beigbeder, experimentando, contudo, uma sensação de alívio com o desfecho do 

encontro. Para o Ministro espanhol a posição da Espanha face a Portugal mantinha-se 

igual à que já fora expressa, em Março de 1939, ou seja, ocupava 75% da política 

externa do Governo de Burgos. Afirmava ainda Beigbeder que a amizade, o apoio e o 

conselho que Portugal sempre dava em momentos mais difíceis eram “absolutamente 

preciosos”. Depois, pedindo a Teotónio Pereira que fosse portador de uma mensagem 

para Salazar reiterou-lhe: “Pode assegurar ao seu governo que é isto que pensamos e 

que é esta a nossa posição leal e firme.” 632  

4.2.2. FINALMENTE… A GUERRA 

Quando, no dia 1 de Setembro, Salazar foi confrontado com a notícia, esperada, da 

invasão da Polónia e com a declaração de beligerância por parte da Grã-Bretanha e da 

França, jamais equacionou mudar o paradigma que norteava a posição de Portugal face 

a qualquer tipo de guerra que envolvesse grandes potências e não prejudicasse os 

interesses directos do País, sendo, naquele momento da História, a única alternativa 

plausível. 

Configurando, contudo, uma neutralidade condicionada, a posição portuguesa 

encerrava em si algumas especificidades. Defendem alguns autores, nomeadamente a 

investigadora italiana Paola Brundu Olla, que a atitude de Portugal face à guerra 

obedecia a dois princípios basilares: uma neutralidade, sim, mas defendida pela 

solidariedade para com a Grã-Bretanha, e uma neutralidade séria, efectiva, que 

permitia, em primeiro lugar, não dar pretextos à Espanha para qualquer iniciativa menos 

                                            
630 GSG, Pasta Espanha,1/6, Maço 17, carta de Teotónio Pereira ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
31 de Agosto de 1939. 
631 Ciano, Conde, Diários…ob. cit, pgs. 311-313 
632 DAPE Vol. II Doc. 896 - Do Embaixador de Portugal em Espanha ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
San Sebastian, 31 de Agosto 1939. Pgs. 518-523 
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amigável e, em segundo lugar, permitiria aos dois países ibéricos instaurar uma política 

capaz de favorecer uma paz de compromisso.633 

Refira-se, no entanto, que esta solidariedade, como lhe chama Paola Olla, não foi 

prestada de ânimo leve, por parte do Chefe do Governo Português. Se o cenário da 

guerra já era suficientemente mau para a Europa e para os países mais vulneráveis, 

seria também fatídico para os países designados “neutros adjacentes”, dependentes do 

comércio ultramarino, como Portugal e Espanha634, se não fosse feita uma correcta 

avaliação política e uma pronta e consistente acção diplomática, exercida a partir de 

Lisboa.  

De regresso ao ponto de partida deste subcapítulo, sublinhe-se que face à declaração 

de guerra, o Presidente do Conselho delineou uma estratégia diplomática que assumia 

uma dupla vertente: Primeiro, conseguir a neutralização da península, criando aí uma 

“bolsa de paz”, tentando compatibilizar a política de Espanha com sua própria atitude 

face à guerra, exercendo uma “magistratura de influência” em Madrid de forma a 

sustentar as opções políticas de Franco que melhor servissem os interesses da 

Península; segundo, conseguir uma maior aproximação entre a Espanha e a Grã-

Bretanha, canalizando para aquele país todos os apoios económicos e políticos que 

evitassem, estrategicamente, que a Alemanha e a Itália obtivessem ali uma posição 

hegemónica. 

No que concerne ao primeiro ponto refira-se que Salazar procurou trabalhar pela paz 

concertada, porque a guerra não trazia nada de positivo para o País e atrasava 

significativamente o seu processo de modernização em curso. Se se visse obrigado a 

entrar na guerra ao lado dos aliados, Portugal poderia ser, naturalmente, um alvo fácil 

de uma invasão alemã, e se entrasse na guerra ao lado dos espanhóis, na lógica de 

defesa militar da Península, as potências marítimas, Grã-Bretanha primeiro e EUA 

depois, terminada a guerra, dividiriam entre si o império colonial português. A 

neutralidade dos dois vizinhos ibéricos era, portanto, a única opção plausível.  

Relativamente à segunda linha de força, e se de argumentos mais fortes o Presidente 

do Conselho necessitasse para temer a sistemática postura agressiva da Alemanha, a 

invasão da católica Polónia encorajou-o a manter uma persistente desconfiança em 

                                            
633 Olla, Paola Brundu, “La neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre Mondiale”, em Nevakivi, Jukka 
(ed.), Neutrality in History…ob. cit, pgs. 205 
634 A designação “neutros adjacentes” surge pela primeira vez no documento do War Cabinet abaixo 
mencionado, elaborado pelo Ministério da Guerra Económica, para a semana de 28 de Abril a 5 de Maio e 
designaria desta formas os dois países ibéricos até ao final da Guerra. NA CAB/68/6/20 
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relação ao regime de Hitler, enquanto Franco, aparentemente, não se deixou influenciar 

pelo sucedido, embora o lamentasse.635  

O que é facto é que numa lógica de realpolitik Hitler tanto dividia a Polónia e a Finlândia 

como atacaria a Espanha, a partir do Mediterrâneo, podendo convencer Mussolini, seu 

parceiro de aventuras, da importância de delimitar aquele Mar, como os romanos o 

tinham feito no passado, e impedir dessa forma que os ingleses pudessem entrar ou 

sair daquela aérea estratégica, limitando o seu acesso ao norte de África ou ao rochedo 

de Gibraltar, arruinando qualquer possibilidade de estabelecimento de um eficaz 

bloqueio naval aos países do Eixo.  

Os meses que antecederam o início da II Guerra permitiram que o Presidente do 

Conselho estruturasse e delineasse esta estratégia diplomática e que a utilizasse assim 

que se declarasse o conflito, que, para ele, era apenas uma questão de tempo e de 

Casus Belli. Apesar de tudo, e como se referiu antes, Salazar mantinha-se na posição 

de não querer apoiar incondicionalmente a Grã-Bretanha em caso de conflito. Um dia 

antes da invasão à Polónia, a legação alemã em Lisboa foi questionada por Ribbentrop 

se Berlim podia esperar de Salazar uma “impecável neutralidade” quando rebentasse a 

guerra entre estes e os ingleses.636 A resposta que Salazar dá aos alemães, no dia I do 

conflito, é esclarecedora para os alemães e, supostamente, também para os ingleses, 

prefigurando uma neutralidade condicionada.  

Ainda assim parece ter constituído uma surpresa para os chefes militares britânicos, 

porque contavam que Portugal desse uma margem de abertura, na sua declaração, 

para que em momento julgado oportuno os ingleses pudessem estabelecer em Portugal 

uma base militar, em alternativa a Gibraltar, se a Espanha entrasse no conflito ao lado 

do Eixo.637 

Quando se dirigiu às duas nações em conflito, através dos seus representantes 

diplomáticos em Lisboa, Salazar procurou obter de ambos, e dos seus governos, a 

concordância, a compreensão e o respeito necessários à manutenção de uma sã 

convivência e exprimiu de forma muito clara o desejo de Portugal manter uma posição 

de neutralidade até que isso lhe fosse possível, respeitando os acordos que o País tinha 

estabelecido quer com ingleses quer com alemães.  

                                            
635 Leitz, Christian, Nazi Germany and Neutral Europe during the Second World War, Manchester University 

Press, Manchester, 2000,pg. 149 
636 Stone, Glyn, “the Oldest Ally…” ob. cit…pg. 130 
637 Ibidem 
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Dando todas as garantias de neutralidade ao ministro alemão, Salazar informa-o que a 

aliança com a Grã-Bretanha era puramente defensiva e que nem no caso de a Grã-

Bretanha ser atacada ela funcionava automaticamente.638  Quando se tornou público 

que a Alemanha tinha invadido a Polónia, o governo português fez publicar a seguinte 

nota:  

“Apesar dos incansáveis esforços de eminentes Chefes de Governo e da intervenção 

directa dos Chefes de muitas nações, eis que a paz não pôde ser mantida e a Europa 

mergulha de novo em dolorosa catástrofe […] Felizmente os deveres da nossa aliança 

com a Inglaterra, que não queremos eximir-nos a confirmar em momento tão grave, não 

nos obrigam a abandonar nesta emergência a situação de neutralidade. O Governo 

considerará como o mais alto serviço ou a maior Graça da Providência poder manter a 

paz para o povo português e espera que nem os interesses do país, nem a sua dignidade, 

nem as suas obrigações lhe imponham comprometê-la. Mas a paz não poderá ser para 

ninguém desinteresse ou descuidada indiferença. Não está no poder de homem algum 

subtrair-se e à Nação às dolorosas consequências de guerra duradoira e extensa. Tendo 

a consciência de que aumentaram muito os seus trabalhos e responsabilidades, o 

Governo espera que a nação com ele colabore na resolução das maiores dificuldades e 

aceite da melhor forma os sacrifícios que se tornarem necessários e se procurarão 

distribuir com a equidade possível”639 

E nesse mesmo dia 1 de Setembro, ao embaixador inglês, dá nota da seguinte 

declaração:  

[…] O governo português não vê porém que no actual conflito estejam envolvidos 

interesses próprios que o obriguem a acudir em sua defesa; e por outro lado, quanto à 

sua posição para com a nação aliada, crê que uma posição de neutralidade por parte de 

Portugal, especialmente pela repercussão que se possa ter sobre a posição de Espanha 

que importa se conserve também neutral, é a atitude que no consenso do Governo, 

partilhada julgamos pelo Governo de Sua Majestade, mais convém nesta conjuntura a 

Portugal e à Grã-Bretanha.640  

Como se percebe pelo conteúdo desta declaração, o Presidente do Conselho não se 

afastava, praticamente, das linhas gerais da política externa do Estado Novo, traçadas 

                                            
638 GSG, 1/3 Maço 16, Apontamento da conversa de sua Exª o Ministro dos Negócios Estrangeiros com o 
Ministro da Alemanha. Foi recebido a 1 de Setembro às 5 da tarde. A Alemanha declara respeitar a 
neutralidade de Portugal e a integridade do seu território, tanto do continente como das possessões se no 
conflito actual, com a Polónia, Portugal mantiver a sua posição de neutralidade. Se pelo contrário violar 
essa neutralidade a Alemanha ver-se-á obrigada a defender por todas as formas os seus interesses 
ameaçados. Perguntou o Ministro se Portugal poderia mais tarde abandonar essa neutralidade, ao que se 
respondeu que não poderia fazer-se ideia do desenvolvimento desta guerra e se, a certa altura, nós ou 
outros teríamos de defender quaisquer interesses vitais. Ver ainda Leitz, Christian, Nazi Germany and 
Neutral Europe during the Second World War, Manchester University Press, Manchester, 2000, pg. 148 
639 Salazar, Oliveira, Discursos … Vol. III, ob. cit, Pgs.173-174 e ainda DAPE, Vol. II, Doc. 917, Nota Oficiosa 
do Governo Português, Lisboa 1 de Setembro de 1939, Pg. 539 
640 GSG, 1/3 Maço 16 Apontamento da conversa de sua Exª o Ministro dos Negócios Estrangeiros com o 
Ministro da Alemanha e GSG, 1/1 Maço 15 – Declaração de Neutralidade entregue ao Embaixador de 
Inglaterra, em 1 de Setembro de 1939 
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em 1935, e que apontavam quer para o reforço do entendimento com a Espanha, quer 

para o respeito integral e mútuo do espírito da aliança luso-britânica. 641 

Desde o início da confrontação – tal como tinha acontecido durante a guerra civil – 

Salazar preocupou-se em identificar os ingleses com os riscos que Franco corria, por 

estar sujeito à contínua pressão que os Alemães exerciam na sociedade e no governo 

espanhol, sendo que a Grã-Bretanha teria que flexibilizar a sua posição e desistir da sua 

relutância em ajudar a Espanha, evitando desta forma que os alemães pudessem, mais 

uma vez, assegurar o apoio económico que a Espanha desesperadamente necessitava. 

O grande obstáculo a ultrapassar, como refere aliás Katharine Duff, eram os próprios 

ingleses que, após a guerra civil de Espanha, nada tinham feito para manter “em bom 

estado” a amizade com Portugal e mesmo perante o cenário do esforço alemão para 

atrair Portugal para a sua esfera de influência, ingleses e franceses pareciam menos 

preocupados em ajudar Portugal do que evitar que os alemães atingissem os seus 

objectivos em Lisboa e em Madrid.642  

A percepção do governo português, nomeadamente do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, era que a sobrevivência económica da Espanha e o seu não-alinhamento 

dependiam de um conjunto de factores estruturantes, nos quais a Grã-Bretanha podia 

jogar um papel decisivo, nomeadamente: através de um ininterrupto fluxo de bens 

alimentares permitido pelos ingleses; de garantias perenes de uma solidariedade militar 

oferecida a Franco; da ligação que Portugal representava nas relações entre a Espanha 

e os aliados e, finalmente, da certeza que Portugal nunca seria utilizado pelos aliados 

para futuros desembarques na Europa, tal como tinha ficado consagrado em 17 de 

Março de 1939. Só assim seriam afastados os receios de Franco relativamente ao seu 

vizinho e ao aliado deste, e que Salazar se encarregou de ir esclarecendo.643 Entretanto 

em Espanha, no dia 3 de Setembro, após prévia comunicação ao governo português,644 

o General Francisco Franco tomava uma atitude semelhante à de Salazar. Num 

comunicado a partir da sede do Governo, em Burgos, escreveu: 

“Com a autoridade que tenho, fruto de ter sofrido durante três anos o peso de uma guerra 

para a libertação da minha pátria, dirijo-me às nações em cujas mãos repousa o 

desencadear de uma catástrofe sem antecedentes na história, para que evitem aos 

povos as dores e as tragédias que os espanhóis sofreram […] É de grande 

                                            
641 Fernandes, João Paulo Santos de Castro,” O Ultramar Português no Apaziguamento Internacional”, em 
Estratégia, Vol. XIV, Ed. Instituto Português da Conjuntura Estratégica, Lisboa, 2003, Pgs.168-300 
642 Duff, Katharine, em Toynbee, Arnold, J. (Dir) Toynbee, Veronica, Medlicott, W. N, Howard, Constance, 
Hicks, Agnes, Duff, Katherine, Kirk, G. E, La Guerra…ob. cit, Pg. 376 
643 Packard, Jerrold M, Neither friends nor foe…ob. cit. Pg. XII. 
644 DAPE Vol. V doc. 2102 - Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Espanha, Lisboa, 1 de Setembro 1939. Pg. 815. 
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responsabilidade estender o conflito a mares e lugares longe do centro actual da guerra 

sem uma razão imperiosa que o justifique. A sua extensão, sem benefício para os 

beligerantes, produziria profundíssima e insuperável perturbação na economia do 

mundo, perda incalculável na sua riqueza e paralisação do comércio, com graves 

repercussões no nível de vida das famílias mais humildes”. 645  

No dia seguinte, o Caudilho ordenou oficialmente “[...]a mais estrita neutralidade dos 

súbditos espanhóis com respeito às leis vigentes e aos princípios do Direito 

Internacional Público”.646 Contudo, ao contrário de Portugal, a Espanha estava muito 

mais dependente da marcha dos acontecimentos e mais próxima das atitudes dos 

países do Eixo. Como veremos adiante, essa posição tornou-se mais evidente quando 

a guerra chegou à fronteira dos Pirenéus e a Itália decidiu entrar na guerra ao lado da 

Alemanha. Para a maioria dos historiadores espanhóis, a posição de neutralidade da 

Espanha é altamente controversa, levantando as maiores dúvidas sobre a vontade real 

de Franco querer ser neutral, preferindo alguns, entre os muitos que se debruçaram 

sobre esta temática, como Moradiellos e Helena Hernandez-Sandoica, considerá-la 

não-beligerante.647  

Javier Tusell era da opinião diferente e refere que Franco andou bem mais perto da 

guerra e muito longe de uma estrita neutralidade, assegurando que o Caudilho só não 

entrou na guerra porque não lhe foram dadas as contrapartidas necessárias, nem Hitler 

terá feito a pressão mais ameaçadora,648 enquanto entre os historiadores mais recentes, 

como Emílio Saenz-Francés, se defenda que Franco, embora estivesse muito mais 

seduzido pelas vantagens de uma vitória do Eixo, preferia que nenhum dos bandos em 

luta viesse a beneficiar de uma posição mais favorecida.649 

Não concordando, em absoluto, com a tese da vontade de Franco em participar no 

conflito, refira-se, contudo, que o desafio colocado ao líder espanhol era bem mais 

complexo que aquele que era colocado a Portugal. Para além de se situar mais próximo, 

ideologicamente, do fascismo italiano, o Generalíssimo devia, em grande parte, o 

sucesso da sua revolução ao apoio militar da Alemanha, de Hitler e da Itália, de 

Mussolini, em claro contraste com a posição de passividade que foi sendo manifestada 

sistematicamente pela Grã-Bretanha e com a declarada hostilidade demonstrada pela 

                                            
645 BOE, Boletín Oficial del Estado, nº 248, Decreto de 4 de septiembre de 1939, Pág. 4937. ordenando la 
más estricta neutralidad en relación con el conflicto europeo. 
646 Doussinague, José María, España tenía razón, ob. cit. pg. 5  
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649 Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra 
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França, desde o início da Guerra Civil, e que tinha criado nos meios políticos espanhóis, 

como adiantámos já, um sentimento de profunda antipatia contra britânicos e franceses.  

Por isso mesmo, Salazar temia que qualquer passo em falso viesse a tornar Franco 

refém do apoio e da influência dos países do Eixo, o que o colocaria, face à conjuntura 

internacional, nos antípodas da posição britânica, assim que a guerra europeia se 

iniciasse. Não sendo uma novidade, face ao que se tinha passado na I Guerra mundial, 

a guerra entre o Eixo e as potências ocidentais constituía, novamente, uma profunda 

alteração no sistema internacional, mas o que agora preocupava os dois líderes ibéricos 

era, acima de tudo, a mutação nos valores tradicionais cristãos que matizavam a Europa 

e que há muito era denunciada, nomeadamente pelo Vaticano, quer pelo Papa Pio XI 

quer pelo seu Secretário de Estado, o Cardeal Eugénio Pacelli, antigo núncio apostólico 

na Alemanha. 

Igualmente, as Igrejas alemãs, quer a católica quer a Luterana, faziam recorrentemente 

avisos, em prédicas e em opúsculos, que condenavam o teor anti-humanista da 

ideologia nazi. O expoente máximo destas críticas foi, na Alemanha, na década de 30 e 

início da de 40, o fundador do Movimento Apostólico de Schoenstatt, Pe. José 

Kentenich, e o Pastor e teólogo Dietrich Bonhoffer, que viria a ser executado em Abril 

de 1945, no mesmo campo de concentração de Flossenburg onde, dias depois, viria a 

ser executado o Almirante Canaris, antigo chefe dos serviços de contra-espionagem de 

Hitler, acusado de traição ao Führer.650 Igualmente o Presidente do Conselho não deixou 

de se manifestar muito preocupado com esta constatação e, imune a qualquer reacção 

ou medida retaliatória por parte da Alemanha, afirmou aos deputados à Assembleia 

Nacional, em 9 de Outubro: 

“Crise europeia, crise do espírito; crise do espírito, crise da civilização. No seio da Europa 

gerou-se uma civilização especificamente sua, que é a civilização latina e cristã. Á 

sombra desta, se formaram, espiritualmente, todas as nações da Europa e da América 

e do seu influxo muitas outras beneficiaram em muitas partes do mundo. […] Duas 

excepções abro apenas: a primeira para dirigir uma palavra de funda simpatia à nação 

polaca, à qual queremos prestar a homenagem devida ao seu heróico sacrifício e ao seu 

                                            
650 Uma vastíssima comunidade de padres e leigos, católicos, foram dura e amplamente perseguidos na 
Alemanha e na Polónia, pela Gestapo, sendo internados amiúde no campo de concentração de Dachau, 
perto de Munique, tal como sucedeu noutros campos de extermínio com membros da Igreja Luterana, que 
se viu igualmente alvo da perseguição da Gestapo. Sobre este assunto existe uma vasta bibliografia, sendo 
no entanto obrigatório citar a encíclica de Pio XI, Mit Brennender Sorge, sobre a situação da Igreja Alemã 
no Reich, publicada em 14 de Março 1937 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-
sorge_sp.html, , Monnerjahn, Engelbert, El Prisionero nº 29392: El fundador del Movimiento de Schoenstatt 
prisionero de la Gestapo (1941-1945), Ed. Nueva Patris, Santiago de Chile, 2011, pgs. 59-79 e ainda 
Tittman Jr, Harold H, Inside the Vatican of Pius XII – The memoir of an American diplomat during World War 
II, Ed. Doubleday Books, New York, 2004, pg. 40 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_sp.html
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patriotismo, a segunda para dizer que, não contentes de auxiliar a obra da paz com a 

nossa paz, por ela trabalharemos.” 651 

Após a rendição de Varsóvia, em 27 de Setembro, e como refere Bernardo Futscher 

Pereira, Salazar mandou Teixeira de Sampaio apresentar cumprimentos ao ministro 

polaco em Lisboa, em solidariedade com a desgraça que se abatera sobre o país, e que 

este recebeu em lágrimas.652 A grande responsabilidade que cai, a partir de 1 de 

Setembro de 1939, sobre os ombros de Salazar vai também no sentido de se manter a 

integridade e a independência nacional, a par da manutenção da nova ordem 

estabelecida em 1932.  

Para que isso fosse exequível o Chefe do Governo foi lutando sempre pela neutralidade 

de Espanha, convencendo Franco a não entrar na guerra, não só porque esse cenário 

provocaria um fosso enorme entre os dois países ibéricos mas porque Salazar estava 

convencido que a Espanha não encontraria nunca na Alemanha o parceiro que a 

relançaria como grande potência europeia que os espanhóis consideravam ter sido até 

ao final do séc. XIX, ainda que ambos vissem nos alemães um travão consistente à 

expansão do comunismo.653 Por outro lado, o alinhamento da Espanha com os países 

do Eixo provocaria um enorme impacto na Grã-Bretanha e na Aliança. Para o evitar, 

Salazar tentou, desde o início, aproximar os espanhóis dos ingleses, e estes dos 

espanhóis. Qualquer um dos países ibéricos tinha razões de queixa da diplomacia feita 

a partir de Londres.  

É que o Foreign Office tinha demonstrado até então, e da pior maneira, que se 

preocupava com o futuro do mundo, mas do “seu” mundo, sem ter tempo para perceber 

se o seu mais velho aliado estratégico, de 600 anos, adoptaria a mesma posição de 

“rebeldia” que adoptou durante a guerra civil ou, depois desta, voltaria á atitude do 

“Portugal de sempre”, submisso e cumpridor das instruções de Londres, como tinha 

sido, pelo menos até 1935.654 

Para Salazar, o comportamento recente da Grã-Bretanha revelava uma postura incerta 

e cínica, estando ainda bem presentes no espírito do Presidente do Conselho as 

tentativas britânicas de estabelecer um terceiro projecto de partilha das colónias 

                                            
651Salazar, Oliveira, Discursos e notas…vol. III, ob.cit Pgs.177-190, Discurso na Assembleia Nacional, em 
9 de Outubro de 1939  
652 Pereira, Bernardo Futscher, A Diplomacia…ob. cit. Pgs. 201-203 
653 Toynbee, Arnold, J. (Dir) Toynbee, Veronica, Medlicott, W.N, Howard, Constance, Hicks, Agnes, Duff, 
Katherine, Kirk, G.E La Guerra …ob. cit, Pg. 321  
654 Olla, Paola Brundu, “La neutralité du Portugal..., ob. cit, Pg. 203 
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portuguesas de África com a Alemanha, em 1938, em nome de um suposto bem maior 

para o sistema internacional.  

A relutância britânica em tomar partido na guerra civil de Espanha, apoiando instituições 

caducas e princípios políticos ineficazes e a tentativa de negociar com a França e a 

URSS um acordo que colocasse a Alemanha em cheque na Europa Central, abrindo 

assim caminho a uma nova tentativa de expansão do comunismo, eram outras das 

críticas que Salazar dirigia à Inglaterra, além de que este tipo de políticas contrariava 

tudo o que tinha vindo a ser escrito e dito, sobre o assunto, desde o início do século, 

pelos seus geopolíticos, nomeadamente Halford Mackinder.655 

Como primeira resposta a esta má abordagem do cenário bélico europeu, o governo de 

Lisboa sentiu necessidade de tornar a sua posição de neutralidade muito mais estrita 

do que benevolente, numa lógica de autonomia face à Inglaterra, mas que esta só 

entenderia verdadeiramente no final do ano de 1939. Apesar dos esforços 

desenvolvidos a partir de Lisboa para “disfarçar” as notórias diferenças de avaliação 

geopolítica e geoeconómica entre os dois aliados656, o início da guerra levou-os a um 

braço de ferro evidente, tendo por base a necessidade portuguesa de se rearmar para 

acautelar a defesa do território e a recusa britânica em acelerar o processo de entrega 

das armas solicitadas657, reservando-se o governo de Lisboa o direito de assumir uma 

maior liberdade de poder de decisão658 e que só não teve piores consequências 

diplomáticas porque era necessário, por um lado, ajudar a Espanha com urgência659 e, 

por outro lado, porque Salazar não queria voluntariamente beneficiar os alemães.  

Apesar de considerar que a vitória dos aliados e a consequente derrota da Alemanha 

levaria à possibilidade dos comunistas assumirem um protagonismo 

extraordinariamente perigoso, como veio a acontecer, o Chefe do Governo português 

receava que a vitória da Alemanha viesse a permitir a germanização da Europa e o pôr 

em prática de políticas bárbaras, que em nada ajudariam a construir uma nova ordem 

mundial civilizada.660 

                                            
655 Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot …ob. cit, pgs. 421-437 
656 DAPE Vol. VI, Doc. 23, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
4 de Setembro 1939. Pgs. 27-29 
657 DAPE Vol. VI, Doc. 319 - Do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de S.M Britânica em Lisboa, 17/01/1940, Pg. 261-265 
658 Olla, Paola Brundu, “La neutralité du Portugal…  ob. cit.  Pg. 204 
659 DAPE Vol. VI, Doc. 42 - Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
Lisboa, 9 de Setembro de 1939, Pg. 45 
660   Olla, Paola Brundu, “La neutralité du Portugal…   ob. cit”.  Pg. 205 e ainda Cole, Robert “The Other 
'Phoney War': British Propaganda in Neutral Europe, September-December 1939” em Journal of 
Contemporary History, Vol. 22, No. 3 (Jul., 1987), pg. 460 
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O primeiro Outono da guerra ficará, então, marcado, nas relações luso-britânicas, pela 

incompreensão britânica dos objectivos portugueses e pela vontade de Londres em tudo 

submeter à lógica económica da guerra, não ajudando o país a precaver-se para o 

impacto económico das decisões políticas, que de ora em diante passaremos a analisar 

em detalhe.   

4.3. AS RELAÇÕES POLÍTICO-ECONÓMICAS: A GUERRA ECONÓMICA E A 

DEFESA DA NEUTRALIDADE 

 

4.3.1. A ESTRATÉGIA BRITÂNICA PARA A GUERRA ECONÓMICA 

Se houve questão, provavelmente menos valorizada no âmbito da neutralidade 

portuguesa durante a II Guerra Mundial, fracturante nas relações luso-britânicas entre 

1939 e 1944, foi a questão económica. Impõe-se, por isso, um conjunto de reflexões, 

que se enquadram nos objectivos principais do tema, e que decorre da alteração do 

paradigma que conduziu as relações entre Portugal e a Grã-Bretanha até 1935.  

As implicações resultantes dessas alterações, obrigaram a diplomacia portuguesa a um 

trabalho extenuante de antecipação - o que era novidade face aos últimos 30 anos - ou 

de resposta imediata e inflexível à diplomacia britânica de guerra, a partir das decisões 

tomadas pelo núcleo duro de Salazar, ou se quisermos, do seu “Gabinete de Crise”, 

composto pelo próprio, por Teixeira de Sampaio, Theotónio Pereira, Conde de Tovar e, 

a espaços, Armindo Monteiro, e cujo desempenho levou os beligerantes e a Espanha a 

reconhecer a importância decisiva do papel de Portugal no conflito, ainda que por vezes 

a intolerância entre chancelarias e o desespero que se apossou de alguns dos 

protagonistas britânicos tenham marcado as relações político-económicas, no seio da 

Aliança. 

Ao impor um conjunto de obrigações e requisitos em nome da estratégia da guerra 

económica, a Grã-Bretanha encontrou em Salazar um defensor irredutível da política de 

neutralidade, da estabilidade do regime português e um fautor de uma diplomacia de 

guerra que, por vezes, mais parecia um diálogo entre beligerantes numa fase de pré-

guerra do que propriamente entre parceiros de uma Aliança com mais de 550 anos.A 

postura agressiva que os ingleses adoptaram perante os dois países ibéricos, mas 

sobretudo perante a Espanha, durante os primeiros 6 ou 7 meses do conflito, foi de 

enorme irresponsabilidade estratégica.  
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Herdada aliás dos passos em falso, dados durante a guerra civil, criou um ambiente de 

profundo antagonismo e desconfiança, que se pode explicar pela teimosia ideológica e 

pela pressão psicológica criada pelo conflito. Tal postura deu da Península uma visão 

política distorcida e desadequada e demostrou um inexplicável desconhecimento da 

forma de actuar e de pensar do Presidente do Conselho, cujos primeiros responsáveis 

foram, por ordem cronológica e de responsabilidade, Anthony Eden, Halifax e, 

finalmente, o embaixador em Lisboa – até Dezembro de 1940 – Walford Selby. 

Embora se aceite que a dita pressão exercida sobre o governo inglês fosse grande, e à 

qual acresceu a necessidade de criação de um ministério com novos objectivos e novas 

competências de guerra, constata-se que não houve a preocupação, do lado inglês, em 

reaprender a conhecer o modelo de decisão em política externa, paradigmático do 

governo de Portugal, a partir de 1935. A decisão de encarar a península como um todo 

ideológico, político e económico induziu o governo britânico num erro profundo de 

avaliação, que só não teve piores consequências porque Salazar tinha a perfeita noção 

das prioridades, quer as do regime português quer as do regime espanhol em 

articulação com o português, e que nas palavras do Ministro dos Exteriores, Juan 

Beigbeder, constituía 75% da sua política externa.  

Descontando os inevitáveis e naturais exageros diplomáticos, Portugal e Espanha 

tinham, individualmente e em conjunto, a perfeita noção da importância da neutralidade, 

o que não impediu que a Grã-Bretanha seguisse ideais em vez de ideias e se 

dispersasse a combater economicamente os aliados em vez de se focar exclusivamente 

nos seus inimigos. 

As relações luso-britânicas, entre Setembro de 1939 e Março de 1940, traduzem, salvo 

melhor opinião, uma duríssima realidade que foi pontuada por erros de avaliação, falhas 

estratégicas, ausência de comunicação e interpretações duvidosas de rumores e de 

cenários fantasiosos e acabaram por criar um desgaste psicológico perfeitamente 

desnecessário, que só foi atenuado pela mudança, a partir de Londres, dos 

personagens e dos discursos, e que trouxeram para Lisboa e para Madrid, interlocutores 

dispostos a inverter o rumo imposto até então, beneficiando igualmente a Grã-Bretanha 

da disponibilidade que os portugueses sempre demonstraram para encarar o momento 

da guerra com a excepcionalidade que ele próprio requeria.  

Paralelamente ao início da guerra e às dificuldades políticas e económicas que se 

perspectivavam para Portugal, dada a sua posição geográfica na Europa e sobretudo 

em África, por causa da travessia do Atlântico e do Índico, dos fretes marítimos e das 
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reexportações, o Chefe do Governo viria a ser rapidamente confrontado com as medidas 

económicas que a Grã-Bretanha achou por bem levar à prática para combater o domínio 

da Alemanha.  

Desde que a guerra se perspectivou, como muito mais que uma mera hipótese, que o 

governo inglês se preparou para implementar a criação de um novo ministério 

específico, cuja tarefa seria pôr em prática uma estratégia indirecta de ataque à 

Alemanha, mas pela via económica. 661 

Chamou-se a esse ministério o Ministério da Guerra Económica (MEW no seu acrónimo 

inglês) e era uma espécie de departamento económico do Foreign Office, com quem se 

articulava de variadíssimas formas.662 Sir Ronald Cross, o primeiro responsável da nova 

Pasta, em intervenção nos Comuns no início de 1940, focou os três pontos principais 

da estratégia que a Grã-Bretanha pretendia levar a cabo com a designada guerra 

económica, recuperando alguns dos conceitos que tinham igualmente sido postos em 

prática na I guerra mundial: Controle de contrabando, apreensão das exportações 

alemãs e política preemptiva, a seguir nos mercados ainda abertos à Alemanha e onde 

esta se abastecia. O ministro acentuou, nas câmaras, o desejo de causar o mínimo 

prejuízo aos neutros, sem esquecer, porém, que se estava em guerra.  

Nessa linha, Ronald Cross anunciou aos deputados duas medidas especiais, as quais 

permitiriam à Grã-Bretanha um maior índice de eficácia na guerra económica feita aos 

alemães: O sistema de Navicerts, disponível desde Dezembro de 1939, e a negociação 

de acordos comerciais de guerra, sendo que um dos acordos estava a ser alvo de 

negociação com a Espanha.663 

Quanto aos Navicerts, nomes dados aos passaportes comerciais para navios, o 

objectivo do sistema era permitir à missão diplomática britânica, num determinado país 

exportador, emitir esses passaportes, aprovados para limitar os danos do contrabando 

                                            
661 Toynbee, Arnold, J. (Dir) La Guerra y los Neutrales,…ob. cit, pg. 10 e Medlicott W. N., the Economic 
Blockade Vol. I, Ed. His Majesty's Stationery Office and Longmans, Green and Co Ltd, London, 1952, Pg. 
510 
662 O Ministério foi criado pelo SR & O. (1939), Nº. 1188. Segundo David Eccles, a respeito deste novo 
ministério: O MEW iniciou as suas operações em 2 Setembro de 1939, como uma ramificação do FO, 
recorrendo a instalações do próprio FO e com advogados, banqueiros e homens de negócios com a função 
de restringir o comércio entre a Alemanha e os países neutrais. Desde que era contra os nossos interesses 
que a Alemanha adquirisse tudo o que estava na enorme lista de bens que considerávamos contrabando, 
foram tomadas medidas para contrariar essa mesma através da importação. Cada neutral tinha agora de 
racionar os produtos e o seu comércio ultramarino era regulamentado pela emissão de navicerts, ou seja, 
passaportes para bens que o governo inglês preparava, para permitir que passassem através do bloqueio 
naval imposto. Eccles, David, By Safe Hand, letters of Sybil &David Eccles 1939-42, Ed. The Bodley Head, 

London, 1983, pgs. 13-15. Trad. do autor 
663 DAPE Vol. VI, Doc. 344 - Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
25 Janeiro 1940. Pgs. 294-299 
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e evitar que determinados bens pudessem chegar a portos germânicos vindos de países 

amigos ou de vizinhos concretos. Os bens cobertos por um navicert podiam contar com 

um tratamento favorável pelos serviços aliados de controle de contrabando, embora 

pudessem estar sujeitos a muitos adiamentos de viagem, ou mesmo ao embargo total, 

se fossem carregados num navio sem credenciação.664  

Através deste certificado de navegação, um navio neutro seria submetido a uma 

inspecção por parte das autoridades beligerantes antes da partida de um porto neutro e 

assim garantia a liberdade face à interferência do Estado beligerante.665 Como os 

navicerts eram obrigatórios, foi possível o controle do contrabando na sua origem, muito 

longe da interferência alemã, porém não evitou a ruptura do bloqueio com valiosos 

carregamentos conduzidos para as costas ocupadas pelos alemães, já que as patrulhas 

navais eram demasiado escassas para uma vigilância adequada.  

Embora tenham sido mais desenvolvidos pela Grã-Bretanha, durante as duas guerras 

mundiais, um sistema semelhante foi adoptado pelos americanos, e materializado na 

Harvard Draft Convention, em 1939, sendo que esta solução veio provocar alguns 

conflitos entre ingleses e americanos antes da entrada em guerra dos EUA. Como refere 

James Farrant, o sistema de Harvard foi projectado principalmente para proteger o 

comércio entre neutros, e só era aplicável ao comércio entre neutros e beligerantes 

quando tivesse havido acordo específico entre os países neutros e os beligerantes.666 

Esta nova estratégia da guerra económica abrangia tanto o bloqueio à Alemanha, no 

sentido exacto do termo, como uma série de outras actividades que levavam a guerra 

económica para trás das linhas de combate do inimigo. Destas actividades, o 

bombardeamento aéreo de alvos industriais era o mais importante, mas a sabotagem, 

a guerra psicológica, e uma série de outros expedientes não convencionais foram 

prosseguidos com diferentes graus de sucesso ou de decepção, durante a guerra.667 

Já antes experimentada, a guerra económica configurava uma operação militar, 

comparável às operações dos três ramos das Forças armadas britânicas, e era-lhes 

complementar na medida em que a sua função era a de privar o inimigo dos meios 

materiais de resistência e subsistência Mas, ao contrário das operações das Forças 

Armadas, os seus resultados eram garantidos não só pelo ataque directo contra o 

                                            
664 Medlicott W. N., the Economic Blockade …ob. cit.  pg, 94 
665 Toynbee, Arnold, La Guerra y los Neutrales,…ob. cit, pg. 10 e ainda Eccles, David, By Safe Hand,…ob. 
cit Pg. 13 
666 Farrant, James, “Modern Maritime Neutrality Law”, em International Law Studies. vol. 90, Pgs. 198-311 
(2014) U. S Naval War College, Pgs. 243-244 
667 Medlicott W. N., the Economic…ob. cit.  pgs. XII-XIII 
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inimigo, como também pela forma como se exercia pressão sobre os países neutros, a 

partir dos quais o inimigo, leia-se Alemanha, procurava obter as suas fontes de 

abastecimento.668 A actualização desta estratégia foi claramente inspirada pela teoria 

da Estratégia Indirecta, preconizada pelo célebre estratega inglês Liddell Hart, que 

durante três anos, de 1937 a 1940, foi assessor militar do Ministro da Guerra, Hore-

Belisha e que introduziu, do ponto de vista científico, a questão da Estratégia indirecta 

na metodologia e no estudo desta ciência auxiliar das Ciências políticas e militares669.  

No entanto, a sua implementação levantava vários problemas: em primeiro lugar era 

muito difícil impedir que os neutros mantivessem o seu estatuto e deixassem de 

comerciar com outros países com quem mantivessem relações diplomáticas “normais”; 

em segundo lugar, ao tentar propôr que os neutrais abdicassem desse papel, poderiam 

abrir a porta a um conjunto de represálias para as quais dificilmente a Grã-Bretanha 

poderia ter uma resposta imediata, sobretudo se esses neutros se sentissem mais 

próximos da Alemanha, como era o caso da Itália e da Espanha; e em terceiro lugar, 

tratando os neutrais todos por igual, independentemente da sua localização geográfica 

ou dos graus de compromisso com os beligerantes, a Grã-Bretanha corria o risco de 

fechar definitivamente a porta ao diálogo e à cooperação. 

E quando se analisa um processo simultâneo de negociações com estes três países 

neutrais, e latinos, com graus diferentes de empenhamento na guerra e de compromisso 

para com os ingleses, é difícil escolher qual deles se iria mostrar o mais resistente às 

propostas e aos avanços de Londres nos dois primeiros meses da guerra, embora no 

caso italiano – como adiante se verá – se possa falar de engodo e não cooperação. E 

atente-se, que se estes três países em grupo, ou mesmo individualmente, fechassem 

as portas às negociações com a Inglaterra ou ao apoio ao bloqueio económico, punham 

seriamente em causa a estratégia militar britânica para o Mediterrâneo, porque, 

provavelmente, outras soluções bem mais dispendiosas e drásticas teriam que ser 

                                            
668 Toynbee, Arnold, J. (Dir.) La Guerra y los Neutrales…ob. cit, pg. 43. Ainda sobre este assunto refira-se 
o que escreve Medlicott sobre os planos da Grã-Bretanha: Nos planos de pré-guerra, três categorias de 
armas de guerra económica foram desenhadas, a saber: (1) de acção legislativa; (2) de acção diplomática, 
(3) de acção militar no sentido mais amplo. Destes a 1ª foi definida como controle das actividades comerciais 
e financeiras dentro dos próprios territórios beligerantes; a 2ª, com o objectivo de controlar as actividades 
comerciais e financeiras de países neutros, que serviram como fontes e vias de abastecimento do inimigo; 
a 3ª seria usada para atacar o inimigo directamente, interferindo com os seus suprimentos do exterior, fosse 
negociando directamente ou através de países neutros. (trad. minha) Medlicott, W. N ., the Economic 
Blockade …Ob. cit. pgs. 18-20 
669 Hart, Liddell, B.H. Strategy of the indirect approach, Ed. Faber and Faber, Ltd, London, 1954, Pgs. 298-
309. Também o General Abel Cabral Couto, e Kalevi Holsti explicam a importância destes novos conceitos 
de Estratégia Indirecta, que são fundamentais na aplicação de metodologias que não configurassem a 
necessidade ou a possibilidade de se aplicar a estratégia directa. Couto, Abel Cabral, Elementos de 
Estratégia, Eds. IAEM, Lisboa, 1988. Pgs. 86-90 e Holsti, K.J International Politics: A Framework for Analisis, 
Ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1977, pg. 178 
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equacionadas pelo Foreign Office, pelo MEW e pelo War Office. No caso da Península 

ibérica, e dos então designados “neutros adjacentes”, o governo de Chamberlain sabia 

que corria esse tipo de riscos, sobretudo aquele a que nos referimos em terceiro lugar, 

agravados ainda com a possibilidade de os empurrar para a beligerância e para o lado 

alemão, se as medidas encontradas para atingir os objectivos britânicos fossem 

consideradas inexequíveis ou fossem desestabilizadoras da economia ou do prestígio 

nacional. Ainda assim, os responsáveis pela política de guerra foram-se mostrando 

estranhamente cegos quando, numa primeira fase do conflito, preferiram ignorar um 

conjunto de opiniões mais sensatas, quer de diplomatas quer de homens de negócios e 

que aconselhavam que, no caso português, não se considerasse a Península como um 

todo, mas como duas realidades políticas e económicas distintas.670  

Até à mudança de governo em Londres, em Maio de 1940, os ingleses mantiveram um 

determinado olhar sobre a Península, mas sobretudo sobre a Espanha, como uma zona 

perigosa, onde existia uma lei muito própria, de sentimentos anti-britânicos. Igualmente, 

o Foreign Office ou o MEW preferiam não inovar relativamente ao final da guerra civil, 

mantendo a pressão da Libra sobre a Peseta e contando que o natural desgaste de três 

anos de guerra levassem os espanhóis direitinhos á mão britânica, fugindo aos 

perigosos beligerantes da Europa Central, mesmo que isso representasse uma ruptura 

do pacto Anti-Komintern e um acto de profunda ingratidão para com o Eixo. 

Ao considerar-se, como se fez durante os últimos meses da governação Chamberlain, 

que arriscar medidas flexíveis ou amistosas em favor da Espanha, implicaria uma 

qualquer valoração positiva do regime, optou-se, em Londres, embora de forma pouco 

cuidada, como afirma objectivamente Enrique Moradiellos, por sancionar uma estratégia 

económica que implicava a cedência absoluta da Espanha perante os items que lhes 

eram apresentados, sob a capa de war trade agreement.671  

4.3.2. A ALIANÇA E A GUERRA ECONÓMICA 

Relativamente a Portugal a situação era clara e viria a tornar-se bastante incómoda, e 

Salazar sabia-o. Era inevitável que o país tivesse que sofrer com o decurso da guerra e 

                                            
670 Eccles, David, By Safe Hand,…ob. cit Pg. 13 e Hoare, Sir Samuel, Ambassador on Special Mission, Ed. 
Collins, London, 1946 
671 Moradiellos, Enrique “The British Image of Spain and the Civil War”, em International Journal of Iberian 
Studies, Vol. 15, Issue 1, April 2002, Pg. 13. Moradiellos refere, igualmente, que num parecer sobre a 
situação europeia, elaborado em meados de Abril de 1939, o Foreign Office recomendou aos Chefes de 
Estado-maior que planificassem a defesa imperial no pressuposto de que Espanha seria neutral, porém 
poderia interpretar a sua neutralidade num sentido fortemente favorável ao Eixo e podia ser que, 
inclusivamente, se unisse ao inimigo como beligerante. Moradiellos, Enrique, “La Política Británica ante la 
guerra civil española”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 5, 1992, Pg. 208. 
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com a estratégia britânica de guerra económica, apesar de neutro e apesar de aliado. 

Aliás, os vários discursos proferidos por Salazar, imediatamente antes e no início do 

conflito, já citados durante este trabalho, eram indicativos da preocupação que assaltava 

o Presidente do Conselho relativamente ao impacto económico do conflito.672 

Do lado inglês, houve a preocupação de não adiantar muito sobre a verdadeira 

dimensão das consequências directas da estratégia da guerra económica. A questão 

prendia-se, naturalmente, com as relações diplomáticas mantidas entre Portugal e a 

Alemanha, e a Grã-Bretanha temia que Portugal mantivesse por tempo indeterminado 

as facilidades concedidas a Berlim e que insistisse em proteger, enquanto fosse 

possível, essa mesma relação, e que embora tivesse um cunho particularmente 

económico dificultava a aplicação do bloqueio económico à Alemanha. 

Como se viu, Ribbentrop tinha feito questão de avaliar o cumprimento da estrita 

neutralidade portuguesa, não só porque a Alemanha tinha perfeita consciência do grau 

de compromisso entre Portugal e a Grã-Bretanha mas também porque os portugueses 

eram um valioso exportador de volfrâmio, e sê-lo-iam até 1943. O volfrâmio, na guerra, 

assumiria um papel de tal maneira importante para os alemães que, ao longo dos vários 

anos do conflito, a Grã-Bretanha pressionou o governo português para que terminasse 

com as referidas exportações e remessas673.  

Numa outra abordagem à participação dos neutros na II Guerra, e no caso dos estados 

ibéricos, refere Christian Leitz que o objectivo do III Reich era quase exclusivamente o 

de importar o volfrâmio, crucial na produção de canhões e obuses de artilharia. Entre 

1941 e 1943 a totalidade de importações de volfrâmio subiu de 2100 toneladas para 

2600. Neste período, Portugal representou claramente a fonte de volfrâmio mais 

importante para a economia alemã, sendo que a Espanha – longe dos números 

portugueses – também desempenhava um papel importante.674 Colocado perante as 

exigências da neutralidade, mas também as da Aliança, Salazar quis, quando 

confrontado com a proposta britânica - aliás bastante generalista - saber 

antecipadamente se as condições gerais, verdadeiramente leoninas, que os ingleses 

                                            
672 DAPE, Vol. V, Doc. 2050, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em San 
Sebastian, 22 Maio 1939, “Discurso de 22 de Maio de 1939”, Assembleia Nacional, pgs.755-765 e Salazar, 
Oliveira, Discursos…vol. III, ob. cit…Pgs. 177-190, “Discurso de 9 de Outubro de 1939, aos Deputados na 
Assembleia Nacional”. 
673Leitz, Christian, Nazi Germany and Neutral Europe during the Second World War, Manchester university 
Press, Manchester, 2000, pg. 156 e Stevens, Donald. G, “World War II Economic Warfare: The United 
States, Britain and Portuguese Wolfram”, em The Historian, Vol. 61, Issue 3, March 1999, Pgs. 542-543. 
674Leitz, Christian, “Aspects Économiques entre l’Allemagne Nazi et les pays neutres européens pendant la 
Seconde guerre Mondiale” em Guerres Mondiales et Conflits Contemporains – Revue d’Histoire, Quarante-
neuvième Année, nº 194, Décembre 1999, pgs. 22-23 e ainda Pike, David Wingeate, Franco and the Axis 
Stigma, Ed. Palgrave Macmillan, New York, 2008, pg. 91 
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impunham no cumprimento da sua estratégia económica eram exigências indesejáveis 

mas minimamente legais ou eram contestáveis, do ponto de vista do Direito 

Internacional.675  

Encarregou dessa tarefa de escrutínio o Director dos Assuntos Económicos do MNE, 

Conde de Tovar, solicitando-lhe um parecer que funcionasse como a “Magna Carta” dos 

argumentos que as autoridades portuguesas iriam utilizar, relativamente à Grã-

Bretanha, em matéria de direitos jurídicos dos neutros. Num documento de 5 parágrafos, 

enviado a Salazar, Tovar reflecte sobre todas as exigências apresentadas pela Grã-

Bretanha, bem como as respectivas consequências, e escreve, em determinada altura, 

o seguinte: 

“Sob o ponto de vista jurídico a proposta britânica representa a derrogação de princípios 

consagrados de Direito internacional Público, e um cerceamento considerável dos 

nossos direitos como país neutro. […] No campo prático a proposta britânica tem por fim 

levar-nos a colaborar no bloqueio que a Inglaterra pretende estabelecer à Alemanha 

(embora não o tenha ainda proclamado como manda o Direito Internacional) Será esta 

colaboração compatível com as nossas obrigações de país neutro? A Alemanha já 

afirmou publicamente que considera como quebra de neutralidade em matéria 

económica, o facto de um país declarado neutro se sujeitar a imposições de outros 

estados que impliquem restrições efectivas […] à continuação do intercâmbio ou trânsito 

normais de mercadorias com a Alemanha.” 676 

Colocada desta forma, a questão ia ao encontro do pensamento de Salazar, mantendo-

se a sua convicção que era necessário demonstrar aos ingleses que qualquer 

retrocesso, ou substancial alteração, nas relações económicas com a Alemanha 

representaria um risco maior que os “amuos” de Londres e que, com alguma paciência 

e criatividade, poderia ser encontrada uma solução que tornasse compatível a adopção 

de uma determinada forma de colaboração com o bloqueio, sem prejudicar os 

fornecimentos regulares de volfrâmio e as exportações de outros bens que, 

normalmente, eram enviados para a Alemanha e Itália, isto é, sem denunciar a sua 

posição de neutro.677 

Embora Tovar conhecesse a forma de Salazar reagir à pressão, ou à chantagem, 

porque isso aconteceu bastas vezes durante a guerra civil de Espanha, não deixou de 

                                            
675 DAPE, Vol. VI, Doc. 69, Aide Memoire da Embaixada de Sua Majestade Britânica em Lisboa, 20 
Setembro 1939, Pg. 64 e GSG, Pasta 1/6 Maço 17, Setembro de 1939, Parecer- Resumo, de Tovar ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros 
676 GSG, Pasta 1/6 Maço 17, Setembro de 1939, Parecer- Resumo, de Tovar ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros 
677 Packard, Jerrold M. Neither Friend nor Foe – the European Neutrals in World War II, Ed. Charles 
Scribner’s Sons, New York, 1992, Pg. XI e sobre este assunto ver ainda Medlicott, W. N., the Economic 
Blockade…ob. cit., pg. 512   
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chamar a atenção para as possíveis consequências de uma recusa de colaboração, por 

parte de Portugal: 

“Quaisquer que sejam, porém, os inconvenientes da proposta, dificilmente nos 

eximiremos de aceitá-la nas suas disposições essenciais, dada a necessidade em que 

nos encontramos de obter a colaboração da Inglaterra para suprir as nossas deficiências 

em matéria de transportes marítimos, de combustíveis etc. A proposta da embaixada 

britânica parece condicionar qualquer auxílio que nos preste, em matéria de 

abastecimentos, com a nossa colaboração efectiva no bloqueio económico da 

Alemanha.”678 

Invocando as características próprias da guerra e justificando antecipadamente um 

conjunto de incidentes que, seguramente, iriam perturbar a vida económica e financeira 

dos estados neutros, a Grã-Bretanha procurou confrontar Portugal com um acordo-tipo 

que se enquadrasse no mesmo espírito daqueles que pensava negociar com outros 

estados neutros, ou seja, que reflectisse a sua estratégia para a guerra, delineando os 

chamados acordos económicos de guerra679  

Nessa linha, os portugueses foram convidados a pronunciar-se e a confirmar a sua 

disponibilidade para ajudar a Grã-Bretanha, em moldes que pouco se coadunavam com 

as práticas habituais de comércio de um estado marítimo como Portugal.680 Inclinado a 

manter a neutralidade condicionada mas confrontado com a pressão exercida pelo 

MEW, através da embaixada britânica, que pretendia assegurar uma neutralidade bem 

mais benevolente do que a que Salazar estava disposto a conceder, assistiu-se nos 

meses seguintes a uma autêntica guerra de nervos entre as duas diplomacias, 

independentemente das manifestações de simpatia e boa vontade que eram dadas a 

conhecer por ambos os governos e que a diplomacia impunha.681 

Enquanto a Grã-Bretanha esperava que Salazar aplicasse à letra a benevolência da sua 

neutralidade, como teria sido sugerido em 1 de Setembro, e ao contrário do que tinha 

feito de forma pouco vertebral o governo republicano radical, durante a Grande Guerra, 

o Chefe do Governo português, depois de avaliar os prós e os contras duma resposta 

não-satisfatória, recomendou a Tovar que as negociações prosseguissem, mas que 

                                            
678 Tovar refere-se a uma proposta britânica de colaboração com os esforços britânicos de Bloqueio, que 
foi apresentada ao governo português pela Embaixada Britânica em Lisboa. DAPE, Vol. VI, Doc. 69, Aide 
Memoire da Embaixada de Sua Majestade Britânica em Lisboa, 20 Setembro 1939, Pg. 64.  
679 DAPE Vol. VI, Doc. 344, Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
25 Janeiro, 1940, Pgs. 294-299 
680 Stone, Glyn, The Oldest Ally…Op. cit, Pg. 140 
681 “O Governo de Sua Majestade sustenta que a justificação geral de ordem legal para acordos comerciais 
de guerra entre neutros e beligerantes está no direito dos neutros de concluírem acordos para assegurar 
os seus próprios fornecimentos e regular a economia nacional de acordo com as condições especiais 
resultantes da guerra. Não há violação da neutralidade pelo mero facto do neutro fazer um tal acordo com 
um dos beligerantes” em GSG – Maço 17, Pasta 1/6. Aide Memoire do Embaixador inglês Selby sobre o 
War Trade Agreement. Outubro 1939 
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fossem conduzidas de tal forma que se entrasse, rapidamente, num período de clara 

estagnação, indo ao encontro do teor da contra-proposta elaborada por Portugal e que 

seria entregue aos britânicos no Outubro seguinte.682 

Desconfortável com a possibilidade de se repetirem os episódios desagradáveis que 

ocorreram entre os dois países durante a Guerra Civil de Espanha, dos quais Eden e 

Monteiro foram protagonistas, desconfiado das atitudes britânicas com o terceiro 

projecto de partilha, consciente que a cegueira ideológica britânica a respeito de 

Espanha não era fácil de atenuar, e empenhado em manter o mesmo rigor e 

inflexibilidade na defesa dos interesses do País, Salazar procurou encontrar uma 

plataforma comum de comércio com a Espanha que, na sua óptica, era muito mais 

importante que qualquer negociação com a Grã-Bretanha nesse momento. Nesse 

sentido, foram dadas instruções a Pedro Theotónio Pereira para sondar o governo de 

Franco no sentido de se obter um acordo, no mais curto espaço de tempo.683 

Relativamente ao embargo aos produtos portugueses para exportação, ou reexportados 

a partir de Portugal, a posição da Grã-Bretanha era compreensível se, desde o princípio 

da guerra, fossem estabelecidos critérios rigorosos mas não uniformes, relativamente 

às exportações de certos artigos que estes desejavam que não chegassem ao inimigo. 

A emissão de licenças, como vimos, estava dependente dos destinos e os ingleses, 

como beligerantes, reclamavam garantias contra as reexportações, como condição para 

a exportação de artigos que não figurassem na lista de contrabando684.  

A Grã-Bretanha argumentava que todos os neutrais estavam sujeitos, de uma forma ou 

doutra, ao embargo de mercadorias e, consequentemente, a garantia - ou a recusa - de 

licenças de exportação tornava-se um dos meios de pressão que os beligerantes tinham 

para controlar os outros países.685 Na maioria dos casos os neutrais não tinham escolha, 

mas com Portugal a reacção não foi a esperada. Também o racionamento forçado viria 

a suscitar algumas das controvérsias mais marcantes na questão dos direitos neutrais 

entre Portugal, a Espanha e a Inglaterra. Embora tenha sido decidido em Londres, em 

Maio de 1939, que essa solução nunca deveria ser imposta numa futura guerra, sem 

decisão e reflexão especial feita pelo Governo, e de acordo com a particularidade de 

cada neutro, o que é facto é que foi decidido que, se se constatasse que os dados 

                                            
682 Medlicott W. N., the Economic Blockade…ob. cit, Pg. 512 
683 DAPE Vol. VI, Doc. 109, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador em Espanha, 4 de 
Outubro de 1939, Pgs. 98-99,  
684 DAPE VI, doc.35 Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 7/09/ 
1939, pgs. 38-39 
685 Orvik, Nils, The Decline of Neutrality 1914-1941, Ed. Frank Cass & Co. Ltd, 1971, pg. 45 
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estatísticos indicassem que um neutro importava acima dos requisitos normais, se 

aplicavam determinadas medidas cominatórias de forma unilateral.686 

E foi de tal maneira gritante a postura inglesa nesta matéria específica que, pelo menos 

até Maio de 1940, as relações entre os dois aliados ficaram seriamente inquinadas, 

optando os britânicos por tratar Portugal como um neutro normal e Portugal por tratar a 

Grã-Bretanha como um país adverso.687 O governo de Portugal, avaliando as 

consequências de todos estes condicionamentos, não só recusava este tipo de 

abordagem feita pelos ingleses, como exigia a Londres que cumprisse as suas 

obrigações como aliada e se preocupasse com as vulnerabilidades defensivas de 

Portugal, a nível militar, argumentando Salazar que independentemente da estratégia 

económica seguida por Londres, a defesa de Portugal era também uma prioridade da 

Inglaterra.688  

Note-se que no âmbito desta questão, e ao abrigo do plano delineado pelo General 

Frederick Barron, se tinha feito à Inglaterra um conjunto de encomendas para 

reequipamento da Forças Armadas portuguesas, mas cuja resposta a Grã-Bretanha 

sistematicamente adiava.  

Tendo previamente solicitado um estudo sobre as debilidades da costa portuguesa, no 

que dizia respeito à dificuldade de fazer face a ataques marítimos ou aéreos,689 era 

natural que Salazar não desistisse da sua intenção de modernizar a artilharia de costa 

e a aviação de combate, decisão que ganhou ainda mais acuidade com os rumores de 

possível intervenção espanhola ao lado do Eixo. Durante o primeiro Outono e Inverno 

da guerra, e tal como afirma Arnold Toynbee, Portugal nada fez para facilitar a vida aos 

ingleses, nem Salazar se mostrou disposto a permitir que o país fosse sujeito a um 

sistema de licenças de exportação690. Aliás, das reflexões expressas por Tovar, no 

supracitado parecer jurídico e político que enviou ao Chefe do Governo, e da sugestão 

feita em Outubro, depreende-se que à chantagem sugerida pelos ingleses, relativa aos 

condicionamentos impostos a Portugal, contrapôs Salazar com uma estratégia 

deliberada de recusa a determinados pedidos feitos por Londres, e essas mesmas 

                                            
686 Medlicott, W. N., the Economic Blockade…ob. cit., pg. 38 
687 Considere-se como os mais assertivos desta realidade, entre os variadíssimos documentos que constam 
no DAPE VI, os seguintes: docs. 278 (9/12/1939), 319(17/1/1940), 345(26/1/1940), 358(4/2/1940),448 
(12/3/1940), 454 (13/3/1940), 456 (13/3/1940), 457 (13/3/1940), 461 (14/3/1940), 470 (21/3/1940), 474 
(21/3/1940) e 483 (28/3/1940) trocados entre Salazar e Armindo Monteiro ou entre Salazar e Selby. 
688 DAPE VI, doc.358, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
4/02/1940, Pgs. 313-316 
689 Stone, Glyn, Oldest Ally…ob. cit, Pgs. 153-154 
690 Toynbee, Arnold, J. (Dir.) Toynbee, Veronica; Duff, Katharine e outros; La Guerra, ob. cit. Pg. 43 
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recusas só voltariam a ser avaliadas se houvesse uma resposta positiva ao contra-

projecto português e às encomendas militares feitas pelo governo.691 

4.3.3. A ESPANHA, PORTUGAL E OS ACORDOS DE GUERRA ECONÓMICA 

Quanto à Espanha, a preocupação de Salazar não era menor. Em primeiro lugar porque 

entre ingleses e espanhóis não existia a mesma cumplicidade que existia entre aliados; 

em segundo lugar porque a Espanha vivia, entretanto, momentos de carestia e falta 

concreta de bens de primeira necessidade692 e por outro lado porque os próprios 

espanhóis fizeram questão de não esconder o seu ódio pela Grã-Bretanha, se bem que 

no Ministério dos Estrangeiros, em Espanha, nem todos pensassem da mesma 

maneira693. 

Se, em Portugal, os ingleses continuavam a usufruir de um grande capital de simpatia, 

já que a maioria da população pendia para o lado dos aliados, em Espanha aumentava 

diariamente o ódio aos ingleses e aos soviéticos694, não só como resquícios da guerra 

civil mas porque as negociações britânicas com Staline não só não ajudaram a erguer 

uma barreira eficaz contra o comunismo na Europa Central como nem sequer 

conseguiram evitar que o mesmo Staline e Hitler acabassem por chegar a um 

entendimento, sacrificando a “cristianíssima Polónia”, como era designada por alguns 

políticos e diplomatas espanhóis.695 Acresce a este cenário a enorme dificuldade da 

Grã-Bretanha em saber tirar partido da posição sui generis de Franco, que estando 

ideologicamente mais próximo do Eixo sentia que a sua salvação económica dependia 

muito do que viesse da área do esterlino.696.  

Era visível, nalguns círculos económicos e políticos de Espanha, que o comércio com a 

Grã-Bretanha podia proporcionar as matérias-primas, os víveres e os créditos 

necessários à recuperação de Espanha, nomeadamente algodão, borracha, juta, 

alcatrão ou trigo, provenientes dos territórios da Commonwealth e dessa forma podiam 

                                            
691 Na descrição feita por Glyn Stone e por Medlicott os principais produtos em discussão e que constavam 
do contra-projecto português eram: a folha-de-flandres, fundamental para as conserveiras, o cobre, as 
benzinas, o carvão e o petróleo. Stone, Glyn Stone, the Oldest Ally…ob. cit, Pgs.153-154 Medlicott, W. N., 
the Economic Blockade…ob. cit., pg. 505 
692 FFF, Doc. 4489, Exposición del Ministro de Asuntos Exteriores al Generalísimo Franco sobre política 
exterior, Nov. 1939 
693 FFF, doc. 23563, Doussinague, José Maria, “España tenía razón (1939-1945) ” obra ainda manuscrita, 
depositada nos arquivos pessoais do General Franco, pg. 3 e Doc. 2684, Liddell Hart, “Lo que representa 
España para Gran Bretaña”, traducción para español de un artigo publicado en el Times, 1939. 
694 Cole, Robert “The Other 'Phoney War…ob. cit, pgs. 463-464 
695FFF, Doc. 23563, Doussinague, J. M, España...ob. cit. pgs. 387-388 e ainda e ainda Leitz, em Balfour, 
Sebastian, Preston, Paul, (Ed.) Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, Ed. Routledge, 

London, 1999 
696 Wigg, Richard, Churchill and Spain - The Survival of the Franco regime, 1940-1945, Ed. Routledge, 
London, 2005, pg. 9 
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ficar menos dependentes da Alemanha697. Apesar de todo o trabalho de manipulação 

da opinião pública feita pela Falange, os espanhóis temiam a penetração alemã e não 

podiam deixar de ter em conta a atitude nazi contra a Igreja católica.698  

Mas agindo incompreensivelmente, os ingleses empurravam o líder espanhol para os 

braços de Hitler e Mussolini, fazendo Salazar e, posteriormente, Samuel Hoare, 

desesperarem com tamanha ineficácia demonstrada pelo governo inglês.699Já 

anteriormente, no início do Verão de 1939, quase três meses depois do final da guerra 

civil, o responsável pela pasta do Comércio – Board of Trade, como foi designado até 

1970 - Oliver Stanley, tinha perguntado ao chefe do Foreign Office, Lord Halifax, numa 

reunião do Gabinete, qual era sua opinião sobre a atitude do Governo espanhol face á 

Grã-Bretanha, em especial no que se referia a possíveis negociações sobre assuntos 

comerciais.  

Lord Halifax respondeu que havia motivos para acreditar que o General Franco queria 

manter-se afastado dos países do Eixo e que seria desejável que começassem 

conversações entre os dois países.700 Em teoria parecia que se iria seguir um rumo 

positivo e, em Julho de 1939, aparece em cena uma figura que seria relevante nas 

negociações, primeiro em Madrid e depois em Lisboa, como conselheiro económico, e 

que contribuiu para uma acentuada melhoria nas relações entre os dois estados ibéricos 

e a Grã-Bretanha. Tratava-se de David Eccles, na altura Presidente da Câmara de 

Comercio Britânico em Espanha, e que já tinha sido, numa fase anterior à guerra civil, 

Presidente do Conselho de Administração da Santander-Mediterrâneo Railway, com 

sede em Santander. Tendo sido recrutado pelo MEW, multiplicava-se em tentativas para 

encontrar uma rápida e expectável reactivação das relações comerciais entre os dois 

países.701 Homem de negócios e com bastante peso na city, nomeadamente em 

                                            
697 Idem, pg. 10 
698 As relações da Espanha com a Grã-Bretanha, a França e os EUA estavam longe de ser amistosas por 
várias razões: em 1º lugar a questão das reivindicações territoriais, contra os dois primeiros, em 2º lugar, 
as autoridades espanholas não perdoavam o facto destes 3 países terem apoiado extra-oficialmente os 
republicanos, durante a guerra civil, ou através de recursos humanos e materiais ou através de uma política 
de não intervenção, que segundo o governo de Franco tinha como objectivo último a derrota do bando 
sublevado. Toynbee, Arnold, J. (Dir.) Toynbee, Veronica; Duff, Katharine e outros; La Guerra, ob. cit, Pg. 
321 
699 Samuel Hoare, numa carta a Anthony Eden na véspera de Natal, de 1940, afirma o seguinte: “Aquilo 
que fizermos pelos espanhóis não é pelos seus lindos olhos mas pelas nossas necessidades estratégicas. 
Se estrategicamente desejámos manter a Espanha fora da guerra, agora temos que fazer tudo para 
assegurar a sua sobrevivência económica. De outra forma será o caos e a entrada dos alemães.” (Tradução 
minha) ASH, Box XIII, File 21, Doc. 3, 24-12-1940. Ver ainda NA CAB/65/7/18, War Cabinet Meeting, May 

15, 1940, pg. 138 
700 Alpert, Michael, “Las Relaciones Hispano-Británicas en el primer año de la Posguerra: Los acuerdos 
comerciales y financieros de Marzo de 1940” em Revista de Política Internacional, nº 147, 
Septiembre/Octubre, 1976, Pgs. 13-26 
701 Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit Pg. 97... e NA CAB 23/6/56, Em 3 de Julho de 1939, Eccles 
escreveu a um industrial catalão seu amigo, uma carta onde conta os pormenores da situação e onde 
lembrava que num discurso recente o general Franco “...descreveu com valor e clareza a situação 
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matérias que versassem negócios com a Espanha, foi nomeado conjuntamente pelo 

MEW e pelo Foreign Office como seu representante económico para Espanha, em Julho 

de 1939, no sentido de propor medidas que não só ajudassem a Espanha a “fugir” do 

controle alemão mas que se chegasse a um acordo económico entre os dois países.  

Em 30 de Abril de 1940 seria nomeado para Portugal, com carácter de urgência, e com 

as mesmas atribuições, tornando-se em pouco tempo um dos mais estreitos 

colaboradores de Salazar, bem como um dos seus mais notórios admiradores. Em 

alguns sectores do Foreign Office, baseando-se na informação que se recebia de 

Espanha, acreditava-se que, apesar da propaganda da imprensa espanhola a favor do 

Eixo, Franco manteria a sua neutralidade em caso de guerra.  

Além disso, não se poderia permitir que os Espanhóis dependessem da Alemanha e 

dos seus abastecimentos, tendo em vista o bloqueio que seria imposto imediatamente 

pela Royal Navy. O problema para o Foreign Office e, igualmente, para Eccles - mas 

não entendido pelo MEW - seria outro: até que ponto poderia a Inglaterra permitir a 

importação, por parte de Espanha, de mercadorias que talvez fossem terminar nas mãos 

do inimigo e ao mesmo tempo assegurar a estabilidade económica de Espanha e das 

relações entre os dois estados?702 

Cumprindo um roteiro previamente definido, a Grã-Bretanha enviou então para Madrid, 

em Novembro de 1939, uma comissão de peritos, que Eccles integrava, do Banco de 

Inglaterra, do Ministério do Tesouro, do MEW e do Foreign Office que, juntamente com 

o staff da Embaixada liderada por Maurice Peterson, obtivesse um acordo económico 

de Guerra tão favorável que impedisse que os alemães e os italianos mantivessem o 

seu grau de influência no país, e avançassem com propostas concretas que 

coincidissem com o esforço económico que a Grã-Bretanha estava disposta a fazer, 

cumprindo à risca a sua estratégia preemptiva de anular a Alemanha.703 

Não seria nunca uma tarefa fácil, não só pelas razões já aduzidas mas porque o próprio 

Maurice Peterson não confiava nos espanhóis. Apesar da sua experiência como 

diplomata, no terreno e no Foreign Office, Peterson jamais se conseguiu integrar na 

                                            
económica de Espanha e os obstáculos à sua recuperação, que forçosamente resultarão de qualquer 
carência de investimento estrangeiro ou restrição sobre o mesmo. A comunidade comercial britânica 
responderá rápida e efectivamente. Espanha deve vender mais ao Reino Unido, além de pagar as suas 
dívidas. É preciso que exista um sistema de clearing.” Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit,  Pg. 14. 
702 Idem, pg. 31 
703 Eccles, David, By Safe Hand, Pg. 13. Sobre esta matéria ver ainda Wigg, Richard, Churchill and 
Spain…ob.cit, pg. 10 e Alpert, Michael, “Las Relaciones Hispano-Británicas en el primer año de la 
Posguerra: Los acuerdos comerciales y financieros de Marzo de 1940” em Revista de Política Internacional, 
nº 147, Septiembre/Octubre, 1976, Pgs. 13-26. 
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sociedade madrilena, independentemente da boa vontade do Ministro dos Estrangeiros, 

Beigbeder, reconhecidamente um antigermânico dentro do governo espanhol e do 

embaixador português em Madrid, Pedro Theotónio Pereira.704 

A Comissão britânica reuniu com representantes dos Ministérios espanhóis da 

Agricultura, do Comércio e dos Assuntos Exteriores e os seus objectivos, desde o 

princípio, eram três: estabelecer un sistema de comércio, aceitável numa época de 

guerra, liquidar o acordo de clearing da época pré-guerra civil e adaptar à nova política 

espanhola as relações previamente estabelecidas com a República. Paralelamente, a 

confiança na diplomacia da libra para garantir a neutralidade de Espanha, posta em 

prática no imediato pós-guerra civil, foi substituída pela confiança no efeito paralisante 

do cansaço e destruição provocados pela mesma guerra. 

Quando finalmente estalou a guerra europeia e a neutralidade franquista se revelou tão 

anti-britânica como alguns no Foreign Office haviam previsto, Sir Robert Vansittart, Chief 

Diplomatic Adviser705, redigiu o seguinte epitáfio sobre a política britânica na guerra civil: 

“Esta sempre foi a consequência inevitável duma vitória de Franco; e obrigatoriamente 

a consequência inevitável do encerramento da fronteira francesa e de toda a farsa 

partidista da não intervenção. Nunca entendi como se podia esperar que tal política 

tivesse um resultado distinto daquele que agora contemplamos”.706 

Os detalhes das negociações, comunicados por David Eccles ao Foreign Office, 

mostravam-se complexos, e os progressos eram muito lentos, tal como revela uma nota 

pessoal de Eccles a partir de Madrid. 

“Os alemães que se encontram em Madrid têm uma delegação de 217 pessoas e 

oferecem presentes aos enfermos; aos saudáveis, concertos de música e filmes; a toda 

a gente comida e bebida, e subornam quem podem... Haverá outro país qualquer onde 

os alemães dispõem de tantos e tão grandes maços de notas?”707 

Em Portugal, e à medida que nos aproximamos do momento maior do conflito entre as 

duas chancelarias, sentindo a Grã-Bretanha que não obtinha da parte do governo 

resposta positiva a um conjunto de facilidades que lhe tinha sido anteriormente 

solicitadas, e experimentando enormes dificuldades nas negociações de guerra que 

                                            
704Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…vol. II, ob. cit. Pg. 204, GSG – Telegramas confidenciais, pasta 63, 
teleg. 1411, 9/10/1939, De Salazar a Armindo Monteiro, e ainda Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit, Pg. 
71 
705 Cargo especialmente criado para Robert Vansittart, após 8 anos como Permanent Under Secretary 
(1930-1938). Taylor, A. J. P., English History…ob.cit. Pg. 405 
706 Moradiellos, Enrique, “La Política Británica ante la guerra civil española”, em Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie V, nº 5, 1992, Pg. 208. 
707 Eccles David, By Safe Hand, …ob. cit. Pg. 57 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    231 

mantinha com italianos e espanhóis em simultâneo,708 foi sugerido ao Embaixador 

Walford Selby que chamasse a atenção de Salazar para uma postura menos cordata, 

notada por Londres, e à qual os ingleses não estavam habituados. Antes, e em ofício 

enviado para Londres, a 31 de Dezembro, Selby descansava os espíritos e acentuava 

que Salazar tinha razão para se sentir incomodado com o Foreign Office e com o 

Gabinete em geral: 

“Não há a menor razão para se estar descontente com a atitude do Dr. Salazar quanta à 

aliança; desde o começo da guerra todos os pedidos da Grã-Bretanha têm sido 

encarados com a máxima boa vontade e não há motivo para duvidar de que assim tem 

acontecido graças aos desejos pessoais do Dr. Salazar. Para ele, o interesse e o 

prestígio de Portugal, no mundo em evolução, constituem a consideração 

fundamental.”709 

Os próprios chefes militares britânicos secundavam a opinião de Selby e afirmavam que 

se a política do MEW se mantivesse agressiva para com Portugal, se corria o risco de 

“atirar os portugueses para os braços dos alemães”, mas se estrategicamente houvesse 

necessidade de manter essa mesma atitude então os portugueses deveriam ser 

compensados com armamento defensivo.710 Era esta, igualmente, a opinião do adido 

militar inglês em Lisboa, Tenente-Coronel Fenton, que remetia o Foreign Office para as 

consequências da recusa ou da impossibilidade de entregar, pelo menos, uma parte 

simbólica dos equipamentos militares encomendados. 711 

Apesar das suas certezas, relativamente à posição e aos interesses de Portugal, 

Salazar ia ficando mais preocupado com os silêncios da Grã-Bretanha relativamente a 

esta questão do rearmamento e à resposta ao contra-projecto, que teimava em não 

aparecer. Independentemente dos esforços de Selby que, a espaços, ia tentando fazer 

a ponte entre o Foreign Office e as Necessidades, o governo inglês era o espelho das 

enormes dificuldades que se sentiam na lógica dos War Trade Agreement, quer com a 

Espanha, quer com a Itália, quer com Portugal.  

No início de 1940 sentia-se a tensão latente nos canais diplomáticos, o que era suposto 

não acontecer, nesta fase. As informações regulares provenientes da Embaixada 

portuguesa em Londres, durante os primeiros meses de 1940, davam conta do mal-

                                            
708 DAPE Vol. VI, Doc. 299 Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
5/01/1940, Pg. 249 
709 Nogueira, Franco, Salazar, Vol. III ob. cit. Pg. 244 
710 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob. cit. pg. 132 
711 Na opinião de Fenton, Salazar poderia optar, em última instância, pela suspensão das ordens de pedidos 
de material, e que estes pedidos seriam transferidos para a Itália, com um consequente aumento da quota 
de apoio, em Portugal, à posição italiana, a qual contava com a plena cooperação alemã no 
enfraquecimento da posição britânica no país. Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob. cit. pgs. 153-154 e ainda 
Leitz, Christian, Nazi Germany…ob. cit. Pg. 150 
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estar no FO e no MEW, da sua incompreensão pela reacção portuguesa, traduzida ao 

mais alto nível pelas reacções do Ministro Halifax e do seu Subsecretário de Estado, 

Strang712. Contudo, o desespero causado pelos avanços alemães e pelas dificuldades 

impostas pelos três países já citados “obrigava” os ingleses ao erro, à deficiente 

interpretação estratégica dos cenários que melhor serviam os interesses da Aliança, e 

sobretudo da Península, no início de 1940.713 Em 6 de Janeiro de 1940, Salazar voltou 

a avisar Selby que Portugal precisava que os ingleses acelerassem a entrega do 

armamento encomendado e dessem sinais de algum compromisso.  

Mas tendo percebido que a Grã-Bretanha não conseguia suprir as carências de Portugal 

no rearmamento, em tempo útil, criticou duramente o processo de adiamento da entrega 

de alguns aviões Spitfire anteriormente solicitados, e encarregou o Secretário-Geral de 

apresentar um protesto formal à Inglaterra, no qual se afirmava taxativamente: 

“Relativamente à compra dos spitfire à Casa Vickers o Dr. Salazar, apesar da falta de 

respostas, não vai cancelar a encomenda, mas quer ter a certeza que este adiamento 

não reflecte qualquer má vontade contra Portugal. Não se explica como ao ritmo actual, 

formidável, da produção inglesa, e das compras britânicas no estrangeiro, não se possa 

evitar adiar para épocas mais distantes que as do contrato, a entrega de um número de 

spitfire tão pequeno, em comparação com os grandes armamentos de guerra, tanto mais 

que, como diz Vexa, o seu governo conhecia todo o interesse que nos foi manifestado 

por que fizéssemos esta compra: há um interesse anglo-português em que Portugal 

possua no mais curto espaço de tempo possível os meios de defesa, que estão nos 

limites da sua capacidade.” 714 

Se os últimos meses de guerra civil tinham criado em Salazar a convicção que a sua 

intervenção em Londres em prol da neutralidade ibérica tinham conseguido alterar um 

conjunto de preconceitos ideológicos relativamente às políticas de apoio a Franco, agora 

a condução da política externa britânica, face à guerra, deixava-o de novo desarmado 

e perplexo, e nessa perplexidade e contrariedade era acompanhado por Armindo 

Monteiro e, mais tarde por Hoare e Eccles. E se há frase que continua a marcar, 

sistematicamente, o discurso de Salazar nestes meses, reveladora de toda a sua 

incredulidade e desconforto face à Grã-Bretanha, ela é: “[...]e não respondem ao nosso 

contra-projecto.” 715 

                                            
712 DAPE Vol. VI, Doc. 456, Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
13/03/1940, Pgs. 405-407, e Doc. 470, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 20/03/1940, Pgs. 415-417 
713 Segundo refere Alpert, e por esta altura, “…Peterson começava a irritar-se. A nova burocracia estava 
em conflito com os mais pequenos detalhes, nos quais insistia a delegação inglesa”. Alpert, Michael, “Las 
Relaciones Hispano-Britânicas…” ob. cit, Pgs. 18-20 
714 Franco Nogueira, Vol. III, 244 e ainda DAPE Vol. VI, Doc. 319 - Do Secretário-Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros ao Embaixador de S.M Britânica em Lisboa, 17 de Janeiro de 1940, Pg. 261-265 
715 MNE, GSG, Telegramas Confidenciais, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de 
Portugal em Londres, Tel. 58, 12/3/1940. 
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A partir desta constatação, que se prolonga no tempo, o Chefe do Governo estruturou 

uma ideia, quase uma obsessão, de resposta inflexível à Grã-Bretanha, demonstrando 

uma característica de negociador inato e defensor intransigente dos interesses de 

Portugal, que os ingleses pareciam ter esquecido. Enquanto estes não respeitassem o 

espírito subjacente à Aliança, i.e, a fidelidade a Portugal e a sua importância geopolítica 

e geoestratégica, no conjunto daquelas duas dimensões, então o governo de Londres 

não obteria de Portugal qualquer benefício, nem tampouco uma neutralidade benévola, 

optando Lisboa, ao invés, por assumir a contragosto uma neutralidade combativa. Em 

momentos diferentes, igualmente esclarecedores, Salazar dá nota desta sua nova 

estratégia, sendo o primeiro num discurso à União Nacional, em Fevereiro de 1940: 

“Posso acrescentar duas razões de ordem internacional a primeira das quais é o preço 

da guerra que havemos de pagar; outra é o dever de mantermos sempre a liberdade das 

nossas decisões. […] Com muito pouca prudência, aliás, muito pouca exactidão e muito 

fraca visão do futuro se apregoa lá por fora ser a luta actual a luta das democracias 

contra os Estados autoritários; […] É talvez cruel desfazer as ilusões das crianças [...]e 

dos políticos, mas esta toca tão de perto o aprumo das pessoas e a dignidade da nação 

que é nosso dever, velando por ela, não deixar que mesmo no domínio da fantasia nos 

possa diminuir. […] O Governo tem a legítima pretensão de que se mantenham as 

condições de em cada momento se poder livremente determinar conforme os mais altos 

e claros interesses da Nação. […] Nós em paz também pagaremos a nossa contribuição 

da guerra. […] Seja por força de política intencional, seja por fatal solidariedade 

económica, todos havemos de pagar a nossa parte de despesas, seja no aumento de 

preços de artigos que importamos, ou na sua falta no mercado, ou nas restrições 

inevitáveis de alguns consumos, e em muitos outros sacrifícios e incómodos, é 

necessário que os portugueses tenham sempre clara no seu espírito esta triste realidade 

– que não podemos eximir-nos a suportar uma quota-parte do custo da guerra que não 

fazemos.”716 

No mês seguinte, a Armindo Monteiro, Salazar reitera a sua posição:  

“A revisão sistemática da atitude de cada país amigo e aliado, como Portugal, revela um 

estado de espírito permanente que abala a confiança mútua, tornando particularmente 

difícil a colaboração e a resolução dos problemas que surjam. […] Procurámos por isso 

formular um contra-projecto em que o fim principal pudesse ser atingido sem nos 

obrigarmos a activa colaboração num sistema destruidor de todos os direitos até agora 

reconhecidos aos neutros. Na verdade, enquanto não estivermos garantidos por acordos 

com a Grã-Bretanha e a França que acautelem os nossos principais interesses na 

importação e na exportação, a publicação das estatísticas pode deixar-nos 

completamente à mercê da fiscalização franco-britânica.”717 

Independentemente dos problemas que a Espanha causava a Londres, e talvez por 

isso; independentemente das contrariedades vividas pelos ingleses em Roma, e talvez 

                                            
716 Salazar, Oliveira, Discursos III…ob cit, Pgs. 203-205 e 207, Discurso proferido na reunião Às Comissões 

da União Nacional, 26 Fevereiro 1940 
717DAPE Vol. VI, Doc. 470, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
20/03/1940, Pgs.415-417  
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por isso, Salazar foi solidário com os neutros que exigiam respeito e insistiu sempre na 

assunção da ideia e da prática política que face à Península haveria que ser diferente 

no objecto mas igual no objectivo. Portugal e Espanha opor-se-iam à Alemanha se 

houvesse uma Grã-Bretanha franca, mas não levantariam obstáculos à Alemanha se 

continuasse a haver uma Grã-Bretanha orgulhosa e pouco paciente. 

4.3.4. A ITÁLIA, A NÃO-BELIGERÂNCIA E O ENGODO DA GUERRA 

Se, em Espanha, o General Franco sofria grandes pressões para dificultar as 

negociações com a Inglaterra, aliando-se aos italianos que, em simultâneo e apesar de 

não-beligerantes, “distraíam” os ingleses com as suas negociações, em Roma, 

Mussolini estruturava uma política de enganos, atrasando qualquer negociação com a 

Grã-Bretanha para que, em primeira instância, os carregamentos de carvão, 

provenientes da Alemanha, não fossem prejudicados.718  

Pelo seu lado, e nos seus esforços para aplacar o governo italiano, os ingleses 

desenvolviam amplas negociações sobre um tratado geral entre os dois países, fazendo 

encomendas concretas à indústria aeronaval. As propostas tinham sido bem recebidas 

por parte dos industriais italianos, que precisavam desesperadamente de divisas, e 

contentavam os ingleses porque assim mantinham vivas as esperanças em enfraquecer 

o Eixo.719 

A troca de produtos envolvia da parte dos italianos a cedência de motores e material de 

aviação. Na opinião de Arnold Toynbee os ingleses preferiram tratar a Itália como um 

país neutral embora houvesse quem defendesse que, como não-beligerante, a Itália 

deveria sofrer com o bloqueio económico como os neutrais.720  

Em Roma o pensamento de Mussolini era completamente diferente. As negociações, 

como se referiu, eram apenas um engodo para ganhar tempo. Nos últimos dias de 

Janeiro, enquanto o Embaixador inglês em Roma, Percy Loraine, afinava com o MEW 

e o Foreign Office as linhas finais do acordo, Mussolini, em Conselho de Ministros, 

afirmava que a Grã-Bretanha e a França não iam ganhar a guerra e que a Itália jamais 

ficaria neutral. Segundo conta Ciano, nos seus Diários, a previsão do Duce seria entrar 

na guerra, provavelmente, no 2º semestre de 1940.721 Poucos dias mais tarde, a 3 de 

Fevereiro de 1940, o embaixador inglês entrega a Ciano um memorando relativo às 

                                            
718 Ciano, Galeazzo, Diarios, 1937-1943…ob. cit, Pgs. 396-397 
719 Toynbee, Arnold, La Guerra y los neutrales…ob. cit, pgs. 24-25 
720 Ibidem 
721 Ciano, Galeazzo, Diarios1937-1943…ob. cit, Pgs. 398-399 
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últimas negociações, sendo que a venda de armas e munições aos ingleses era 

considerada condição sine qua non.  

Embora soubesse de antemão que Mussolini recusaria colaborar com os britânicos, só 

a 8 de Fevereiro é que Ciano comunicou a Percy Loraine que o Duce se recusava a 

vender armas à Grã-Bretanha, contra o parecer do próprio Ministro da Moeda e 

Câmbios, Riccardi722. Perante a atitude da Itália, e embora bastante contrariado, o 

embaixador informou o Ministro italiano dos Negócios Estrangeiros que não só o acordo 

comercial entre os dois países caía por terra, como o carvão, que vinha da Alemanha 

para a Itália, seria imediatamente interceptado.723 

Tentando evitar uma medida que traria sérias consequências económicas ao país, 

Ciano revela nas suas notas que tentou convencer Mussolini a alterar a sua decisão, 

mas o Chefe do Governo, ignorando a vontade do seu Ministro e do próprio Rei Vítor 

Emanuel III, obrigou-o a comunicar a Percy Loraine a decisão definitiva de se recusar a 

vender à Grã-Bretanha armas, munições, motores e ainda aviões de instrução, que já 

estavam contratados.724 A 20 de Fevereiro, por seu turno, o embaixador inglês 

comunicaria a Ciano a decisão do governo de Londres de participar à Câmara dos 

Comuns a medida a tomar sobre o carvão proveniente da Alemanha, e que este 

passaria a ser considerado material de contrabando, a partir do dia 1 de Março.725  

Como se referiu já, a Espanha estava a par de toda esta situação, e por isso atrasava 

também as suas negociações. Em documento que considero inédito e, salvo melhor 

opinião, não publicado até hoje, o adido militar espanhol em Roma, Ten-Coronel Luís 

Navarro, informa – a 18 de Fevereiro - o Ministro da Aeronáutica (Juan Yague) e, por 

conseguinte, o Generalíssimo, que Mussolini se prepara para anunciar a entrada da 

Itália na guerra.726 A convicção do Adido espanhol baseia-se no acesso que Navarro 

teve aos factos já citados, e referentes às notas de Ciano, mas com mais pormenores. 

Segundo as suas fontes, no dia 15 de Fevereiro, Mussolini terá dado ordem ao Conselho 

Supremo de Defesa para suspender todos os pedidos de compra de motores e de 

aviões, provenientes de França e da Grã-Bretanha, cujas encomendas ascendiam a 

2.000 milhões de liras, em condições excepcionais de pagamento, e em dólares. A 

                                            
722 Cianetti, Tulio, Memorie dal Carcere di Verona, Ed. Rizzoli, Milano, 1983, Pg. 312 
723 Ciano, Galeazzo, Diarios1937-1943…ob. cit, Pgs. 401-407 e Salvadorini, Vittorio, “Italia e Gibilterra 
durante la II Guerra Mondiale”, em Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 29, 2007, Pg. 238 
724 Ibidem 
725 Ibidem. Ainda sobre este assunto ver nota de Eccles, em By Safe Hand…ob. cit. Pg. 91 
726 FFF, Doc.2667, de Yague a Franco, reenviando el informe del agregado aéreo en Roma, de 18 Febrero 
1940. 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    236 

decisão teria de se basear em factos que o Adido aeronáutico reputa de muito graves, 

porque a Itália estava em condições económicas muito deficientes.727 

Esta comunicação, proveniente da embaixada em Roma, prova que Franco, muito mais 

cedo que Salazar ou outros líderes políticos, estaria avisado para qualquer alteração 

importante na atitude dos Italianos face á guerra, embora a decisão só fosse anunciada 

quatro meses mais tarde. Curiosamente David Eccles, ao comentar os atrasos finais 

para assinatura do acordo hispano-britânico, refere que Beigbeder se viu obrigado, por 

Franco ou Serrano Suñer, a adiar o acto de assinatura, para que os italianos se 

antecipassem na celebração, com Espanha, de um acordo do mesmo género, 

unicamente por uma questão de prestígio. 

Contudo, como refere o empresário inglês, os italianos não tinham o acordo pronto e a 

assinatura com os ingleses acabou por se fazer a 18 de Março.728 Tudo batia certo, e 

tudo era feito de forma a marcar bem o ódio que Franco e Mussolini sentiam pelos 

ingleses. O episódio da Abissínia, em 1935, e a postura britânica face a Espanha, desde 

1936, não seriam esquecidos pelos dois chefes políticos. 

Enquanto em Madrid, Eccles e Peterson lutam contra a influência dos ministros 

falangistas no processo negocial e com a burocracia do MEW que não entende a 

necessidade de flexibilizar processos a favor da Espanha, em Londres Armindo 

Monteiro reporta a Salazar que o momento não era propício para os neutros. Desde que 

Winston Churchill interveio sobre essa matéria nos Comuns que passou a existir uma 

forte corrente de opiniões que condenava os neutros por uma suposta atitude de medo 

da Alemanha, ou indiferença perante o curso da guerra.  

Segundo Monteiro é uma atitude que colhe apoios no MEW e no Foreign Office, não 

conseguindo os ingleses destrinçar Direito Internacional dos seus próprios interesses, 

conseguindo com isso, “apenas”, criar problemas com a Roménia, com a Espanha, a 

Noruega, a Itália e com os EUA.729 Ao mesmo tempo, em Lisboa, Salazar e Teixeira de 

Sampaio conseguem detectar uma alteração na postura britânica,730 sobretudo quando, 

na opinião daqueles, assumia traços condenatórios do regime e contagiava os 

                                            
727 Ibidem. Navarro, para ilustrar o desespero dos industriais italianos, dá nota que uma das empresas 
envolvidas, a Casa Caproni, tinha acabado de assinar um contrato com o governo inglês na ordem dos 800 
milhões de liras. Sobre este assunto Armindo Monteiro faz uma referência a Salazar, umas semanas mais 
tarde, em DAPE Vol. VI, Doc. 413, do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 27/02/1940, Pg. 362 
728 Eccles, By Safe Hand…ob. cit. Pg. 88 
729 DAPE Vol. VI, Doc. 413 Embaixador de Portugal em Londres a Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
27/02/1940, pgs. 358-366 
730   DAPE Vol. VI, Doc. 358 Ministro dos Negócios Estrangeiros a Embaixador de Portugal em Londres 
04/02/1940, pgs. 313-316. 
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funcionários britânicos da Embaixada em Lisboa, distorcendo a realidade do país e da 

política externa seguida pelo governo.  

O Ministro e o seu Secretário-geral acusavam a legação britânica, em Lisboa, de ser 

muito permeável às queixas e às intrigas de certos grupos oposicionistas portugueses, 

que tendo perdido o protagonismo e a liderança em 1926, a tentavam recuperar a todo 

o custo, como vimos anteriormente, mesmo que isso custasse o envenenamento das 

relações entre Portugal e a Grã-Bretanha. Destas intrigas e cenários fantasiosos, o fiel 

depositário e veículo de transmissão era, na opinião do núcleo duro de Salazar, o 

Conselheiro de Embaixada Oswald Arthur Scott, que não compreendia a natureza do 

regime português e que, assim, pouco ajudava ao degelo nas relações entre os dois 

governos.731  

No quadro conjuntural que se apresentava, à Grã-Bretanha só restavam duas soluções: 

ou mantinham o tipo de discurso, querendo atingir os seus objectivos não importando o 

quê, como ou quem, ou mudavam de atitude, radicalmente, faziam um mea culpa, que 

em Relações Internacionais é extremamente difícil, e aproveitavam o falhanço rotundo 

das negociações em Roma para, de forma concreta, se aproximarem definitivamente da 

Península Ibérica, e respaldados pelo seu velho aliado irem ao encontro dos pontos de 

vista de Salazar, conseguindo – tal como aconteceu em Fevereiro de 1939 – atenuar as 

diferenças de opinião ideológica em nome dos enormes desafios que eram colocados 

aos ingleses, na Primavera de 1940.  

Certo é, como refere o conhecido historiador inglês A.J.P. Taylor, que o governo inglês, 

na véspera da transição de Chamberlain para Churchill, confiava cegamente na sua 

estratégia de guerra económica, e que o tempo era o seu melhor aliado.732 Acreditava-

se plenamente que a Alemanha, do ponto de vista económico, estaria praticamente em 

ruptura e os técnicos, de várias proveniências, que trabalhavam para o MEW garantiam 

ao Gabinete que os alemães, a breve trecho, e do ponto de vista militar, iriam sofrer com 

a falta de stocks de petróleo. A falta de outros materiais estratégicos para a indústria 

militar teria, supunha-se, consequências práticas no esforço de guerra alemão, e por 

isso era de crer que os aliados como Portugal, mais cedo ou mais tarde, se renderiam 

                                            
731 DAPE Vol. VI, Doc. 384. Apontamento da conversa do Embaixador Teixeira de Sampaio com o 
Embaixador da Grã-Bretanha em Lisboa, transmitido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 17/02/1940, 
Pgs. 337/339. Teixeira de Sampaio é taxativo quando afirma: “Selby, influenciado por Scott pareceu-me já 
no estado de espírito que conheci aos ingleses durante a outra guerra: impenetrabilidade a todos os 
argumentos que não sejam tendentes a reconhecer como direito tudo quanto julguem útil para combater a 
Alemanha”. E ainda Doc.358 Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 4/02/1940, Pgs.313-318 
732 Taylor, A. J. P., English History, ob. cit. Pgs. 460-461 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    238 

à evidência que o apoio à Inglaterra era natural, e que seria o golpe de misericórdia para 

as aspirações alemãs e italianas.733  

Este excesso de confiança, absolutamente fantasioso, como refere Taylor 

parafraseando Liddell Hart,734 e que se baseava no pressuposto que o bloqueio 

económico, por si próprio ganharia a guerra, teve efeitos concretos e nocivos, quer para 

o governo inglês quer para a própria opinião pública inglesa. A mudança de Governo, e 

por conseguinte de Ministro da Guerra Económica, foi uma das consequências dessas 

falhas de avaliação, ainda que Portugal e Espanha, no que se refere ao MEW, nada 

tivessem ganho com a substituição de Cross por Dalton.735 O ministério, como em 

muitas outras vezes, repetiu até á exaustão informações e estatísticas erradas sobre a 

Alemanha, o que provavelmente fez mais mal aos britânicos, que o sentiram no seu 

quotidiano, do que propriamente aos alemães, contra quem era suposto fazer a guerra. 

Com Madrid, difíceis e delicadas eram as negociações, e duraram até Março de 1940. 

Não se tratava só de regularizar questões financeiras e reactivar relações comerciais, 

mas também ressuscitar as simpatias espanholas para com a Grã-Bretanha apesar da 

enorme propaganda antidemocrática e pró-Eixo desencadeada pelos meios de difusão, 

controlados pelo Ministro de la Gobernación, Serrano Suñer. O embaixador Peterson 

escreveu a este respeito um acutilante comentário:  

“A abertura ao comércio e às ideias inglesas é o mais valioso fim do acordo comercial. 

Espanha não venderá as suas matérias-primas à Alemanha sem estar segura duma 

vitória alemã. Há que acabar com os receios face à Grã-Bretanha e destruir a admiração 

pela Alemanha, mas para isso não se deve obrigar a Espanha a aceitar condições 

humilhantes”736 

Por conseguinte, as bases inglesas para o War Trade Agreement, autorizadas por 

Franco e assinadas por Beigbeder e por Peterson, ficaram definidas e acordadas no dia 

18 de Março e incluíam as seguintes cláusulas: 1. Estabelecimento de um clearing. A 

metade do balanço a favor de Espanha gastar-se-ia em mercadorias do Reino Unido, e 

a outra metade em mercadorias provenientes da área do Esterlino; 2. Espanha não 

                                            
733 Ibidem 
734 Idem, pg. 462 
735 Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pgs. 15-16. Na descrição que dele faz David Eccles, Dalton era um 
socialista convicto que odiava Franco e que durante a guerra civil de Espanha apoiou decididamente os 
republicanos, não escondendo a convicção que Franco estava “no bolso de Hitler”. Dando continuidade 
prática ao seu pensamento, Dalton era favorável a um endurecimento da política de apertado controle 
económico à Espanha, mas, por arrasto, também a Portugal, sendo difícil não olhar para a península como 
um todo. 
736 Alpert Michael, Las Relaciones Hispano-Británicas ...Págs. 20-21 
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aumentaria as suas dívidas e começaria a pagar as atrasadas a um ritmo de 50.000 

libras por mês, desde Janeiro de 1942 em diante.  

A Grã-Bretanha emprestaria à Espanha dois milhões de libras para que pagasse quase 

metade das dívidas imediatamente. Posteriormente, a Grã-Bretanha emprestaria outros 

dois milhões de libras para uso imediato, a uma taxa de 4,5%. 3. Espanha não 

reexportaria as suas importações. 4. A Espanha permitiria a importação e distribuição 

duma quota de material informativo inglês (filmes, revistas e jornais). A cláusula 3 foi 

talvez a condição que mais oposição suscitou porque, para assegurar o cumprimento 

dessa condição, a Espanha teria que permitir que a Direcção Geral das Alfandegas 

desse conhecimento aos cônsules ingleses, nos portos de onde saíam as mercadorias, 

da natureza das cargas que se exportavam e mais uma vez os espanhóis sentiam-se 

controlados pela Grã-Bretanha.737 

Concluía-se desta forma um processo extremamente moroso, complexo e delicado, que 

tinha começado 5 meses antes. No entanto, como refere Medlicott, o tratado, para ser 

implementado teria que ultrapassar outras tantas dificuldades, e dever-se-iam levar à 

prática as cláusulas teóricas ali plasmadas.738 Para este processo faltava, como iremos 

ter oportunidade de referir, a contribuição de Portugal, só que para que fosse obtido 

esse desiderato o governo inglês foi obrigado a rever a sua estratégia e, 

nomeadamente, a mudar o embaixador em Portugal e em Espanha.739 Com o desfecho 

da situação em Roma e com a necessidade de apertar o cerco económico à Alemanha, 

Halifax acentua a sua pressão sobre as autoridades portuguesas, sensível às 

informações que vêm de Lisboa e à necessidade de complementar o trabalho do MEW 

com o trabalho do Foreign Office. 

No início de Março, chama a Whitehall Armindo Monteiro e questiona a fidelidade do 

governo à Aliança e aos esforços envidados por Londres para conter o perigo alemão.740 

Nesse 7 de Março, ao mesmo tempo que conversa com o embaixador português, Halifax 

incumbiu Selby de entregar nas Necessidades um memorando para aquilatar da razão, 

ou razões, que terão levado o governo português a recusar a sua colaboração em 

                                            
737 Na reunião celebrada a 30 de Dezembro de 1939 a delegação britânica avançou com propostas 
definitivas, mas os progressos eram muito lentos e uma nota pessoal de Eccles revela o sentido de 
frustração da delegação inglesa. Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pg. 51  
738 Medlicott W. N., the Economic Blockade…ob. cit, pg. 512 
739 Samuel Hoare assumiu o lugar, em Madrid, em Maio de 1940, Taylor, A.J.P,  English History …ob. cit. 
Pg. 478 e Campbell em Lisboa, em 22 Dezembro de 1940, embora a notícia fosse já conhecida pelo 
Governo em 25 Novembro 1940 e a sua nomeação fosse publicada no The London Gazette, em 14 Março 
de 1941, https://www.thegazette.co.uk/London/issue/35106/page/1518  
740 DAPE Vol. VI, Doc. 431, Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
7/03/1940, pgs. 377-379 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/35106/page/1518
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determinados domínios considerados chave741. Obviamente a Inglaterra voltava à 

estaca zero em termos de compreensão da personalidade de Salazar.  

Dois meses antes Salazar tinha dado a entender ao embaixador inglês que Portugal não 

aceitava colaborar enquanto a Grã-Bretanha não se dispusesse a responder ao contra-

projecto português742, e passados os primeiros 7 meses da guerra, nas relações entre 

os dois governos, aparentemente, nada tinha mudado.  

Com o insucesso italiano ainda bem presente a Grã-Bretanha vive alguns momentos de 

perturbação, não se conseguindo desligar dos procedimentos definidos no início da 

guerra relativamente aos apoios militares a conceder aos países considerados 

“simpatizantes” e não discernindo que já não fazia sentido manter tantas cautelas 

relativamente a Portugal. Segundo Glyn Stone, o Ministro Cross defendia ainda a 

política que tinha definido níveis ou patamares estratégicos de apoio: num primeiro nível 

tinha colocado a França, a Polónia e o Egipto, todos eles com relações diplomáticas 

cortadas com a Alemanha; num segundo nível tinha colocado Portugal, a Turquia e o 

Iraque, cujas relações com a Alemanha se mantinham; num terceiro nível estavam os 

países que se mantinham neutrais, mas não tinham os mesmos compromissos 

históricos para com a Grã-Bretanha como Portugal, e esses eram a Grécia e a 

Roménia.743 

Seria completamente diferente se, da parte inglesa, Portugal tivesse sido encarado 

desde o princípio das negociações como elemento fundamental para a contenção 

ibérica do expansionismo alemão, ajudando a Espanha a ganhar coragem para 

estabelecer, muito mais cedo, uma estratégia de encerramento do Mediterrâneo aos 

italianos e aos alemães, aliás, tese que foi defendida pelos Chefes de Estado-maior, 

pelo Adido militar em Lisboa, e por Hoare desde a guerra civil mas, ou por inépcia do 

War Office, ou por deficiente interpretação dos cenários de guerra feitos pelo MEW ou 

pelo Foreign Office, o que é facto é que os ingleses foram atrasando as decisões mais 

relevantes que directamente implicavam a Península Ibérica. 

                                            
741 GSG – Maço 19, Pasta 9/13. Documentos diversos. Aide-Memoire entregue pelo Embaixador da Grã-
Bretanha em Lisboa – 7/3/1940. “Lord Halifax muito apreciou as garantias dadas por Salazar, mas agora 
quer saber se a recusa de um acordo comercial tem a ver com a interpretação feita por Portugal sobre a 
neutralidade. Mas Lord Halifax deseja perguntar ao Doutor Salazar, abertamente e com a mais sincera 
franqueza, qual é a razão da mudança aparente de atitude do governo português em face do seu aliado, e 
pede-lhe para considerar bem se a interpretação da sua neutralidade, segundo a qual o governo português 
tem agido recentemente, corresponde verdadeiramente aos melhores interesses de ambos os países 
742 DAPE Vol. VI, Doc. 319, Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de 
Sua Majestade Britânica, 17/01/1940, pgs. 261-265 
743 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob. cit. pgs. 152-153 
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Depois de receber o embaixador inglês no dia 7 de Março, Sampaio comenta com 

Salazar que Selby lhe referira ter notado alguma intolerância recente nos portugueses, 

alguma rigidez na atitude de neutralidade que antes não tinha observado. E dentro 

desse raciocínio de Sampaio, entende-se que Selby tenha escrito a Halifax sugerindo 

que os portugueses fossem obrigados a romper, quanto antes, com a Alemanha 

mediante uma acção rápida e objectiva, inclusivamente do ponto de vista militar.744 Uns 

dias mais tarde, contudo, repensa a sua opinião, dizendo que a atitude de neutralidade 

assumida por Portugal foi a mais conveniente relativamente a Espanha e afirmando que 

Salazar exercia, em Madrid, uma acção moderadora muito importante.745 

Esta inconstância nos pensamentos e nos actos, revelada por Selby, leva David Eccles, 

uns meses mais tarde, a questionar o perfil e a capacidade de Selby para lidar com 

Salazar, e a defender a tese que, dada a importância estratégica do nosso país, Selby 

não era o diplomata indicado para manter aquela função.746As semanas que se 

seguiram até à substituição de Chamberlain por Churchill, e à profunda remodelação 

que este implementou no governo, em termos de pessoas, métodos e práticas, foram 

decisivas para o protagonismo de Portugal na guerra, quiçá para a manutenção da 

Aliança. 

Depois de um primeiro embate em que foi confrontado por Monteiro e mais tarde por 

Salazar, através de Monteiro, com determinadas explicações e exigências, 747 Halifax 

decide mudar de estratégia e ser mais acutilante com o governo português, 

eventualmente pensando que, ao ser confrontado com a realidade dos novos 

desenvolvimentos, Salazar pudesse quebrar o seu ímpeto negocial e “baixasse a 

guarda”, pensando mais nos interesses da Grã-Bretanha e secundarizando os seus 

interesses como mero neutral. Na prática, o Secretário de Estado para os Negócios 

Estrangeiros, de Sua Majestade Britânica, admitindo que fornecer armamento a Lisboa 

já não era a primeira prioridade, admitindo que as estatísticas enviadas por Portugal já 

davam alguma noção da realidade dos factos e admitindo que Portugal tinha, em tempo 

real, enviado um contra-projecto às propostas inglesas, não queria dar qualquer tipo de 

contrapartidas imediatas, considerando que a Inglaterra não estava em condições 

                                            
744 Nogueira, Franco, Salazar…ob. cit, pg. Pg. 246 
745 Stone, Glyn, “Inglaterra, Portugal e a Não-beligerância Espanhola – 1940/1941”, em Ler História, Nº 25, 
1994, Pg. 90 
746 Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pgs. 97-102 
747 GSG – Maço 19, Pasta 9/13. Documentos diversos. Aide Memoire do governo inglês – 7/3/1940: Ver 
também em DAPE, vol. VI, Doc. 435 – Aide-Mémoire, Pgs. 381-387 
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económicas para o fazer e argumentando que o poderio militar inglês era suficiente para 

descansar Portugal, como tinha acontecido nos últimos dois séculos.748  

Contrariamente aquilo que esperava Lorde Halifax, Salazar manteve-se imperturbável, 

e depois de ter argumentado com a diferença de interpretação, entre os dois países, 

sobre as características da neutralidade patentes nos acordos de Haia de 1907, não se 

deixou impressionar com as promessas inglesas em tempo de guerra, assegurando ao 

Foreign Office que não aceitava, de forma nenhuma, que só a Royal Navy estivesse 

encarregada de defender as posições de Portugal e justificava: 

“1º Nenhum governo consciente se pode absolver de deixar exclusivamente a cargo de 

outrem o cuidado da sua defesa; 2º porque está firmemente convencido de que interessa 

aos dois países um Portugal forte e suficientemente armado, e a evolução dos 

acontecimentos, que não está nas mãos da Grã-Bretanha controlar, pode requerer um 

Portugal forte.” 749 

Mas se esta afirmação do Chefe do Governo português ainda se pode considerar dentro 

dos parâmetros da diplomacia simpática, quase de seguida Salazar afirma a Lorde 

Halifax que Portugal, sejam quais forem os cenários, não está disposto a abdicar daquilo 

que considera ser os maiores interesses da nação portuguesa, e respaldado com a 

evolução dos acontecimentos durante a guerra civil de Espanha, nos quais viu a Grã-

Bretanha acabar por lhe dar razão, assume claramente o confronto: 

“A suposta confiança que o governo inglês tem em Portugal não nos exime do dever de 

examinar cuidadosamente todas as pretensões, por duas razões: a) Ser Portugal o 

primeiro e principal responsável dos seus actos; b) A Portugal compete ajuizar de todas 

as possibilidades e de correcção com quem pretenda dirigir-se. […] a atitude de Portugal 

foi tão maduramente reflectida que não se sabe porque haveria de ser modificada, nem 

os factos passados ou presentes justificam o juízo de que foi ou de que haja de sê-lo.” 
750 

Nesse mesmo dia Armindo Monteiro, confirmando tal mudança de estratégia por parte 

da Grã-Bretanha, disposta a assumir determinados riscos, informa o Chefe do Governo 

que um funcionário do Foreign Office lhe garantira que os técnicos e os juristas se 

tinham pronunciado contra o contraprojecto português, considerando-o inaplicável, 

                                            
748 DAPE, Vol. VI, Doc. 453, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Sua Majestade Britânica, 
Memorial, 13/03/1940, pgs. 397-400 
749 GSG – Maço 15, Pasta G. Documentos diversos. Resposta do Presidente do Conselho, em 13/3/1940 
Ver também em DAPE, vol. VI, Doc. 454 – Aide-Mémoire, Pgs. 400-407. 
750 Ibidem 
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revelando-se, desta forma, a falta de coragem de Halifax e de Selby para confrontar 

Salazar com a recusa a um plano apresentado seis meses antes.751  

Contudo, a partir desta última série de trocas de correspondência entre os dois 

responsáveis pelas respectivas políticas externas, nota-se, subitamente, uma inversão 

no discurso inglês. Em 25 de Março, em nota entregue por Selby nas Necessidades, 

Halifax admite sentir-se confortável com as garantias dadas por Salazar sobre a posição 

portuguesa752 e, dois dias depois, em telegrama para Salazar, Halifax reitera a sua 

concordância com os termos da declaração portuguesa e sublinha que os interesses 

dos países neutros, e nomeadamente de Portugal e Espanha, serão satisfeitos.753 

A explicação para esta mudança de discurso das autoridades inglesas podê-la-emos 

encontrar, eventualmente, na análise que Armindo Monteiro faz, a partir de Londres, da 

situação económica da guerra, referindo a Salazar, pela mesma altura, que a Alemanha 

não pede aos neutros mais do que o simples respeito pela sua condição de neutros e 

que desta forma o “cordão neutral” que protegia a Alemanha podia ser fatal para a 

Inglaterra e para a sua estratégia do bloqueio económico.754 Apesar da sua simpatia 

pelos britânicos e pela sua causa, Armindo Monteiro reconhece-lhes as debilidades e, 

no mesmo despacho que envia ao seu responsável máximo, não deixa de acentuar que 

“[...] a Inglaterra está a colher o fruto da sua política de transigência e flutuação de muitos 

anos. Por muito lastimável que seja, a Europa não parece ter confiança nem na sua 

força nem na sua acção.”755  

Com a preocupação, real, de melhorar as relações entre os dois países, o Governo 

inglês decidiu enviar, para Lisboa, David Eccles, que em Madrid tinha conseguido levar 

a bom termo negociações tendentes a um acordo comercial, como já foi referido. No dia 

24 de Abril, Armindo Monteiro informa Salazar que Eccles se tinha deslocado à 

embaixada para apresentar cumprimentos, informar o Embaixador da sua missão e 

discutir alguns temas do interesse dos dois países.756  

David Eccles, ao partir para Lisboa no dia 30 de Abril de 1940, viria incumbido de 

desempenhar, em nome do Foreign Office e do MEW, uma tarefa fundamental, a qual 

                                            
751 GSG – Telegramas confidenciais, de Armindo Monteiro para Ministro dos Negócios Estrangeiros, Teleg. 
58, 13/3/1940 
752 DAPE Vol. VI, Doc. 476, Embaixada de Sua Majestade Britânica em Lisboa ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 25/03/1940, pgs. 424-425 e Nogueira, Franco, Salazar, Vol. III…ob. cit, pg. 252 
753 GSG - Maço 19, Pasta 9/13. Documentos diversos, De Halifax para Salazar, 27/3/1940, 
754 DAPE Vol. VI, Doc. 483 Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
28/03/1940, pgs. 431-441 
755 Ibidem 
756 DAPE Vol. VI, Doc. 605 Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
24/04/1940, pgs. 549-550 
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era a de evitar uma eventual ruptura económica entre os dois aliados757, numa fase em 

que as suas relações necessitavam de um novo impulso e o Governo inglês apostava 

nesse mesmo impulso, como a seguir damos nota: 

“It was decided recently to make a fresh approach to the subject of a War Trade 

Agreement with Portugal, the negotiations for which have been in suspense owing to the 

unsatisfactory reaction of the Portuguese Government to our first proposals Mr. D. Eccles 

of the Southern Section has been sent to Lisbon to explore the situation locally under the 

guidance of His Majesty Ambassador, and to consider what new proposals should be laid 

before the Portuguese Government. He took with him a list of points which it would be 

desirable to cover if possible, including provision for means of countering the use of air 

services via Portugal for contraband and enemy exports.  

The Ambassador, returning from leave, and Mr. Eccles, flew to Lisbon on April 

30th.[…]17. It is desired to conclude with Portugal independently of, and if possible in 

anticipation of, the negotiations for a War Trade Agreement, a separate agreement on 

the trade in U.K. coal-for Portugal and supplies from Portugal of pit wood and pit props. 

As a result of earlier discussions in Lisbon, the Portuguese Government formulated 

definite proposals on March 21st;  

The Departments concerned in London have since been concerting counter proposals, 

which it is hoped to communicate to the Portuguese Government in the immediate future. 

The negotiations are likely to be difficult, as the Portuguese asked for not less than 

1,000,000 tons of coal per annum, and also for other reasons. United Kingdom and 

Dominion Export Licensing authorities have been asked to include Spain and Portugal in 

their list of dangerous destinations”.758 

Nas suas Cartas, publicadas apenas nos anos oitenta do século passado, Eccles 

sublinha que a sua transferência de Madrid para Lisboa foi providencial porque 

percebeu, durante a sua estadia, a verdadeira importância que Salazar tinha na 

resolução do problema ibérico, e que a dimensão intelectual de Salazar poderia 

desempenhar um papel de charneira no futuro global da guerra, nomeadamente no 

Atlântico, como um apoio natural dos britânicos, se fosse respeitada a idiossincrasia e 

a natureza do seu pensamento.759  

E da mesma forma como avaliava essa importância de Salazar também chegava à 

conclusão, como foi referido, que o Embaixador Selby, habituado a ocupar um cargo 

sem grande expressão política na carreira diplomática britânica, num país onde, desde 

1928, pouco acontecia, não se apercebeu do facto que Portugal se tinha tornado um nó 

                                            
757 Eccles, David, By Safe Hand,…ob. cit, pg. 97 e Alpert, Michel, “en el Primer Año de la Posguerra…ob. 
cit, Pgs. 13-29,  
758 NA CAB 68/6/20 April-May 1940, Portugal. 
759 Curiosa a descrição de Salazar feita por Eccles “Salazar, so beautiful to look at, so fascinating to talk to, 
was then at the height of his powers, immensely popular, but saddened by the shadow of the war, which lay 
across his cherished plans for the reconstruction of his country.” Eccles, David By Safe Hand…ob. cit, pgs. 
97-111 
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fundamental na comunicação Londres-Madrid-Lisboa, e sobretudo com a profundidade 

das alterações políticas que o Estado Novo tinha trazido ao país a todos os níveis.760 

Contudo, e na opinião do negociador, o pensamento político subjacente à acção do 

Ministério da Guerra Económica prejudicava conscientemente esta realidade, e ao 

abaná-la, levava países como a Espanha, considerado um dos aliados mudos da 

Alemanha, a pôr em causa essa mesma neutralidade, com os inerentes prejuízos para 

a estratégia de guerra inglesa. 

Insistindo-se na interpretação e análise desta fonte, primordial para o profundo 

conhecimento dos desenvolvimentos que marcaram a relação económica e política dos 

dois aliados entre 1940 e 1942, note-se que David Eccles não se coibiu de criticar o 

MEW e o Foreign Office, assumindo na primeira pessoa o erro da avaliação estratégica 

feita pelo Gabinete inglês à posição político-económica da Península, mais se 

parecendo com alguém que desempenhasse as funções do Conde de Tovar, no MNE, 

do que propriamente um membro destacado da embaixada inglesa, que, apesar de tudo, 

tinha reconhecido um erro crasso na sua administração. 

Constatando o impacto negativo que esta política, de tratar todos os neutros por igual, 

poderia ter a vários níveis, que não só o económico 761, Eccles interroga-se: 

“Mas alguém pensou nas consequências disso? Teríamos poder naval para reforçar o 

bloqueio? Pensámos se o bloqueio podia conduzir um neutral a pegar em armas e alinhar 

com a Alemanha na guerra? A Espanha era o caso mais difícil. Os meus colegas do 

MEW assumiam que Franco iria pagar as suas dívidas alinhando com os alemães na 

guerra e não aceitavam a ideia que ele tinha suficiente apoio interno para consolidar a 

sua vitória na guerra civil e trabalhar sem o apoio da Alemanha nazi e sem a Itália 

fascista. Rapidamente, cheguei à conclusão que isto era um erro.”762 

Mas às dúvidas levantadas por Eccles, responde Selby com um acto de desespero, 

segundo a descrição que, do acontecimento, faz Franco Nogueira. Segundo o antigo 

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, apoiado nas suas fontes, Selby 

escreveu para Halifax sugerindo, de novo, uma intervenção militar britânica, que deveria 

anular a pressão alemã sobre Lisboa e Madrid, e dissuadia os germânicos de invadir a 

Península ou parte dos seus territórios insulares763. Contudo, o Gabinete inglês, 

                                            
760 Eccles, David, By Safe Hand, …ob. cit, pg. 97 e ASH – XIII, File 16, Doc. 20, 21st May 1941, Em carta a 
Churchill, Samuel Hoare refere que Selby não foi um bom diplomata em Lisboa e que, também por causa 
disso, Salazar tem razões de queixa.   
761 Eccles, David, By Safe Hand, …ob. cit Pgs. 13-15 
762 Registe-se ainda a opinião que Eccles tem do novo ministro da Guerra Económica, Hugh Dalton, 
segundo ele um intelectual socialista, que queria acreditar que Franco estava “no bolso de Hitler” e que os 
dois líderes juntos, mais cedo ou mais tarde, iriam atacar Gibraltar e fechar a entrada no Mediterrâneo à 
Grã-Bretanha. Idem.pg. 15. Trad. do autor 
763 Nogueira, Franco, Salazar, Vol. III…ob. cit. pgs. 258-259. 
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nomeadamente Halifax, desvalorizou esta reacção de Selby, atribuindo-a a boatos que 

os franceses e a oposição faziam circular em Lisboa764. Independentemente disso, o 

Foreign Office tinha já encomendado um estudo prévio ao War Office, na perspectiva 

de a Grã-Bretanha poder ter que intervir militarmente nas Ilhas se realmente se 

suspeitasse de uma ameaça mais real, estudo esse que ficou concluído em 16 de Julho 

e que adoptou o nome de Atlantic Islands Projects report by Chiefs of Staff Committee, 

16/07/1940765 projecto ao qual voltaremos, necessariamente em subcapítulo 

subsequente.  

Entretanto, o consolidar da ideia de procurar em Portugal o apoio para moderar o 

governo de Franco, cresceu durante as negociações luso-britânicas para a assinatura 

de um acordo comercial. David Eccles concluiu, a partir das suas negociações com o 

Conde de Tovar, que os problemas económicos de Espanha e de Portugal estavam 

intimamente ligados. De acordo com esta ideia, restava ao governo inglês apoiar a 

Espanha economicamente, tendo Salazar como intermediário, enquanto garantia que 

as necessidades económicas de Portugal e a ligação especial entre Portugal e a Grã-

Bretanha se mantinham em primeiro plano.766  Após algumas semanas de presença em 

Lisboa, e algumas entrevistas depois, David Eccles chegou a um entendimento com o 

governo português, não sem antes ver Salazar recusar um novo acordo, onde não 

estavam contempladas as quantidades de carvão que Portugal exigia, por parte dos 

ingleses767 mas onde, no entanto, o Governo inglês assumiu, pela primeira vez, a 

importância de Salazar para o processo anglo-espanhol.  

Com a devida anuência do Whitehall, Eccles esboçou uma nota diplomática para 

Salazar, onde incluía tudo o que tinha sido discutido e balizava os limites da proposta 

inglesa768. O referido texto viria a ser adoptado na íntegra e subscrito pela Embaixada 

inglesa, e tornar-se-ia a base, não só, de um acordo luso-britânico mas também 

configurava as linhas mestras de um acordo tripartido, a que se juntaria a Espanha, 

                                            
764 NA CAB/66/7/34, SITUATION IN PORTUGAL, Memorandum by the Secretary of State for Foreign Affairs, 
FO, May 11, 1940 
765 NA CAB 66/9/45, War Cabinet. Atlantic Islands Projects report by Chiefs of Staff Committee, 16/07/1940. 
Vide Anexo A. 
766 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob. cit. pg. 143 
767NA CAB 68/6/32, 5th May-19th May. Mr. Eccles returned from Lisbon on May 17th to report progress in 
his exploration of the local conditions, with a view to the possible resumption of negotiations for a War Trade 
Agreement. He saw reason to hope that Dr. salazar would be prepared to use his influence with General 
Franco in a sense favourable to the Allies, if means could be found to relieve the immediate necessities of 
Spain, especially in the matter of wheat supplies, and of the purchase of livestock and other produce from 
the Portuguese colonies in Africa with the financial assistance of His Majesty's Government.  
768 Stone, Glyn, the oldest ally…ob. cit. pg.144 
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numa tentativa de se responder às necessidades mais básicas dos espanhóis, 

sobretudo a nível de cereais769. 

Dada a importância deste documento, para a presente investigação, o mesmo é 

transcrito quase na íntegra:  

“1. The maintenance of neutrality in the Iberian Peninsula has been, from the outbreak of 

the war, an interest vital both to Portugal and to United Kingdom. On this point His 

Majesty’s Government have from the first made their attitude perfectly clear, and have 

always recognized that the personal influence of the head of the Portuguese government 

is the strongest factor making for peace in the Peninsula. They do not hesitate, therefore, 

to ask Dr. Salazar to undertake the difficult and delicate task of securing from Spain 

certain practical assurances concerning her intention and ability to remain neutral.  

2. Believing that the key to the Spanish situation is to be found in consolidating the regime 

of General Franco, and that the chief danger to this regime comes from economic 

distress, exploited by foreign agents, His Majesty’s Government are prepared to make 

available at Spanish ports, before the end of June, one hundred thousand tons of wheat. 

The precise sources from which this wheat will come have yet to be worked out, but the 

bulk will probably be secured by diverting cargoes from the United Kingdom or other 

nearby destinations. Payment for this wheat may be made through the Anglo Spanish 

Clearing.[…]  

3. His Majesty’s Government is ready to assist Spain to buy Portuguese Colonial 

products, subject to a guarantee of non-re-export, by agreeing that payment for them 

should be made through the sterling area account of the Anglo-Spanish Clearing. […] 5. 

The essential requirements of Portugal, of which a provisional list was drawn up by Count 

Tovar, have been sympathetically studied in London, and certain assurances can be 

given.  

6. Before communicating these proposals to the Spanish Government His Majesty’s 

Government wish to discuss with the Portuguese Government the nature of the 

assurances, which should be asked from Spain. HM Ambassador and Mr. Eccles will refer 

to this question tomorrow. In the meantime they hope Dr. Salazar will consider what steps 

he can ask General Franco to take to consolidate his position. 7. Dr. Salazar will note that 

the proposals contained in this memorandum require considerable elaboration in detail, 

but it is hoped that the general outline is sufficiently clear to enable him to estimate the 

plan as a whole.”770  

O objectivo principal deste acordo seria o de afastar a Espanha da influência do Eixo 

através duma política de apoio económico à sua economia danificada pela guerra, mas 

também veio proporcionar um passo construtivo nas relações anglo-portuguesas, e foi 

recebida com agrado pelo Chefe do Governo. Já antes, no princípio de Maio de 1940, 

                                            
769 NA CAB 68/6/32, 5th May-19th May 1940. 
770 GSG – Maço18, Pasta 6/8, Grã-Bretanha e Espanha, Memorandum for HE Dr. Oliveira Salazar, 
23/05/1940, Medlicott, Economic Blockade…ob. cit, pg. 510, DAPE Vol. VII, Doc. 765, Da Embaixada de 
Sua Majestade Britânica ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, Memorandum for HE Dr. Oliveira Salazar, 
23/05/1940, pgs. 68-70, Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit, pgs.111-112 
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Portugal tinha abastecido a Espanha com 10.000 t de trigo e 6.000 t de milho, gesto que 

foi muito bem acolhido pela imprensa espanhola.771 

Um memorando e uma carta pessoal de Lord Halifax a Salazar, em 23 de Maio, incluíam, 

para além do agradecimento pela posição de Portugal, um pedido para que Lisboa 

estivesse atenta ao perigo da exploração das dificuldades económicas espanholas por 

agentes estrangeiros, e sublinhava que a intermediação de Salazar era, mais uma vez, 

de importância fundamental.772  

Contudo, como referiu mais tarde o Primeiro-ministro inglês, a Grã-Bretanha esperava 

obter contrapartidas de Espanha, para além da neutralidade, sobretudo o ferro, que iam 

buscar ao porto da Biscaia, matéria-prima essencial ao esforço de guerra britânico e 

fundamental para o fabrico de armamento nas fábricas inglesas.773 Meses mais tarde, 

Churchill voltou a solicitar a Salazar que não deixasse de assumir a tarefa difícil e 

delicada de obter da Espanha certas garantias concretas a respeito da sua intenção e 

capacidade de permanecer neutra, mantendo a paz na Península, factor tão importante 

para os desígnios dos aliados.774  

Nesta fase, em que a Itália se prepara para abandonar a não-beligerância, os ingleses 

precisarão de todas as ajudas e o próprio Primeiro-ministro, Churchill, reconhecerá 

explicitamente que a influência de Salazar junto de Franco era tão importante como uma 

acção conjunta da RAF, da Royal Navy ou do British Army conjugadas com o bloqueio 

económico.775  

As bases do acordo, que como se viu foram negociadas a 23 de Maio de 1940, foram 

enviadas ao Parlamento pelo Presidente da República, em 7 de Junho, e no seguimento 

da sua aprovação, Salazar garantiu ao embaixador Selby e a Eccles, com quem se 

reuniu em São Bento, que tinha pessoalmente recomendado o estudo e a aprovação 

das propostas britânicas ao General Franco, e a resposta que lhe tinha chegado dava a 

entender que o Governo espanhol estava definitivamente interessado, ficando Eccles 

bastante mais seguro na sua posição de negociador.776  

                                            
771 Duff, Katharine, em Toynbee, Arnold, La Guerra…ob. Cit. Pg. 385  
772 GSG – Maço18, Pasta 6/8, Grã-Bretanha e Espanha, Memorandum for HE Dr. Oliveira Salazar, 
23/05/1940 
773 Churchill, Winston, Memoires…ob.cit. Pg.214 
774 GSG – Maço19, Pasta 1/3, Communication Orale de Sir Noel Charles a son excellence Dr. Salazar. 
Ambassade de la Grande Bretagne, Lisbonne, le 21/12/1940. Em nota lateral no documento Salazar, pelo 
seu punho, escreve : Pode dizer-se na devida oportunidade de que faremos o possível no sentido desejado. 
24/12/1940. 
775 Medlicott, W. N, the Economic Blockade …ob.cit, pg. 510 
776 NA CAB /68/6/42, May/June 1940, Spain and Portugal. The negotiations being conducted by Mr. Eccles 
at Lisbon. Ver também http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf
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Lentamente, parecia que a normalidade voltava às relações entre os dois velhos aliados 

e a escolha de Eccles não era estranha a esta melhoria. Em 9 de Julho, retribuindo os 

encómios que Eccles fazia à sua pessoa, Salazar, numa carta endereçada a Halifax, 

elogia a alteração de rumo que Londres definiu, relativamente à valorização de Portugal 

e afirma:“ Julgo que valeu a pena ter enviado a Portugal uma pessoa que, pela sua 

competência e actividade, pode, com apreciável economia de tempo, chegar aos 

acordos que se tornam necessários.”777  

Ultrapassados os últimos obstáculos em Londres, nomeadamente através da defesa 

cerrada que Hoare e Eccles fazem deste acordo, junto de Halifax e de Dalton,778 foi 

finalmente assinado um acordo comercial tripartido, em 24 de Julho de 1940, o qual não 

viria a merecer da parte de Madrid qualquer destaque público, por interferência clara do 

Ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, com medo de ferir as susceptibilidades 

alemãs, o que provocou uma enorme indignação no embaixador britânico Hoare, 

recentemente chegado a Madrid. 779 Mais prudente e mais avisado que o diplomata 

britânico, o Presidente do Conselho tinha já negociado com o Embaixador Nicolau 

Franco a possibilidade de ser emitida uma pequena e discreta nota nos jornais dos três 

países, antevendo já a mais do que previsível reacção do governo espanhol, mas não 

deixando de recomendar ao Embaixador Theotónio Pereira que protestasse pelo 

silêncio que, sobre o assunto, se instalou em Espanha.780  

As mostras de solidariedade económica e política de Portugal pela Inglaterra não se 

ficaram por aqui. Em 20 de Novembro, foi concluído um convénio de pagamentos luso-

britânico, que foi negociado entre os dois bancos nacionais e pelo qual Portugal aceitava 

colocar escudos à disposição da Grã-Bretanha, contra libras esterlinas cotadas a 

100$/£, e garantidas pelo ouro inglês durante o período que durasse a guerra.781  

No final do conflito, Portugal tinha feito subir a balança comercial em 80 milhões de 

libras, confirmando que este convénio tinha sido de um inestimável valor para os 

                                            
777 DAPE Vol. VII, Doc. 983, Do Presidente do Conselho de Ministros a Lord Halifax, Secretário de Estado 
para os Negócios Estrangeiros, 9/07/1940, pgs. 227-228 
778 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy of Survival-British Policy and Franco’s Spain, 1940-41, Ed. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pgs. 60-62 
779 DAPE Vol. VII, Doc. 1048, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 24/07/1940, pgs.297-298. “Concluiu-se hoje um acordo por troca de notas, por Portugal, a 
Inglaterra e a Espanha, para compra por esta de 10.000t de trigo, que serão vendidas pela Inglaterra, e de 
produtos coloniais portugueses até ao valor de 600.000 libras, que serão pagas através do clearing anglo-

espanhol.” E também Stone, Glyn, “Inglaterra, Portugal e a Não-beligerância Espanhola – 1940/1941”, em 
Ler História, Nº 25/1994, Pgs. 89-102, pg. 91.  
780 DAPE Vol. VII, Doc. 1061, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Madrid, 
28/07/1940, pgs. 320-321 
781 Valério, Nuno, "O Banco de Portugal, banco central privado: 1931-1974", em Ensaios de Homenagem a 
Manuel Jacinto Nunes, Ed. Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa1996, Pg. 440 e também 
AOS/CO/NE – 2E3, 1931/44, Pt. 16 
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ingleses, porque estes, não só não necessitariam de pagar até cinco anos depois de 

terminar o conflito, como lhes permitiu o financiamento das compras que levaram a cabo 

em Portugal, durante o conflito. 782 Apesar de tudo, até 1943, as relações comerciais 

entre os dois países, sempre marcadas pelo bloqueio e a guerra económica, viveram 

momentos complicados, quase todos documentados nos elementos confidenciais que 

constituem o acervo do Embaixador Luís Teixeira de Sampaio, designado “núcleo do 

Gabinete do Secretário-Geral”, e que aqui temos sempre designado por GSG.  

Refira-se igualmente, e para terminar, que o Governo português, independentemente 

do acordo tripartido de Julho de 1940 e do acordo de Pagamentos de Novembro do 

mesmo ano, não deixou de pressionar a Grã-Bretanha, sempre que a situação o exigia. 

Em Dezembro de 1940, Salazar avisou Selby, já de saída do seu posto em Portugal, 

que uma aceitação muito rápida do bloqueio inglês, com todas as suas implicações, não 

só afectaria negativamente a economia portuguesa e das suas colónias, como afectaria 

também a dos países neutrais.783 E nesse sentido se manifestou, igualmente, Armindo 

Monteiro, em carta enviada ao novo Ministro da Guerra Económica, Hugh Dalton: 

“Parece importante notar que a solidez da neutralidade das duas nações ibéricas 

largamente depende da amizade luso-espanhola, baseada em recentes atitudes de 

política internacional, agora reforçadas pelo nosso desejo de auxiliar, tão efectivamente 

quanto possível, no seu ressurgimento económico o nosso vizinho. A Grã-Bretanha 

pensa que a neutralidade é uma instituição do passado e por isso deve ser afectada pelo 

bloqueio económico.”784 

Dias mais tarde, Hugh Dalton respondia ao embaixador português que o bloqueio 

económico era a mais poderosa arma que a Grã-Bretanha possuía no conflito e era 

inevitável que os países neutrais fossem envolvidos.785 Querendo atenuar o clima de 

contestação provocado por Lisboa, Hugh Dalton referia, contudo, que as boas relações 

que mantinham com Portugal, não se assemelhavam às que mantinham com a 

Espanha, porque em Espanha, na óptica do ministro, governava um partido que sempre 

se manifestou hostil para com a Grã-Bretanha. E querendo encerrar a polémica com 

Monteiro, garantia que o novo embaixador em Lisboa tinha instruções concretas para 

propor medidas que atenuassem os esforços pedidos a Portugal, em contraciclo com o 

que se passava no país vizinho, afirmando claramente: 

                                            
782 Toynbee, Arnold, La Guerra…ob. cit. pg. 43 
783 Stone, Glyn, the Oldest Ally…ob. cit. Pg. 141 
784 GSG – Maço 17, Pasta 1/3. De Armindo Monteiro, Embaixador de Portugal em Londres, a Hugh Dalton, 
MEW, 18/12/1940 
785 GSG – Maço 17, Pasta 1/3. Resposta de Hugh Dalton, MEW, a Armindo Monteiro, Embaixador de 
Portugal em Londres, em 1/1/1941 
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“Aos esforços que o Governo de Sua Majestade tem feito para os ajudar na sua hora de 

necessidade, respondeu a Espanha com insultos, campanhas de imprensa 

despropositadas e desproporcionais.”786 

O que não há dúvida é que apesar das cedências de Salazar, a política de bloqueio 

infringiu e ameaçou a neutralidade de Portugal. Como refere Glyn Stone, Salazar 

manteve-se determinado em manter o país neutral mesmo que isso significasse 

continuar o comércio com a Alemanha, sobretudo porque a neutralidade portuguesa era 

a melhor garantia para a neutralidade da península como um todo.787 Igualmente 

Fernando Rosas defende que Londres acabou por atribuir um papel vital ao não-

alinhamento de Portugal no conflito, garantindo especialmente a neutralização da 

Península Ibérica, através da coordenação luso-britânica ao nível político e económico, 

para segurar Franco e não o deixar entrar na guerra.788 

Era essa a opinião de Sir Samuel Hoare. Colocando alguma justiça no que ao período 

da guerra tem sido escrito, e para concluir, sublinhe-se que enquanto representou a 

Grã-Bretanha em Madrid, Hoare teve a oportunidade, em correspondência trocada com 

Campbell, com Eden ou com Churchill, de advogar medidas económicas, paliativas 

relativamente à flexibilização do bloqueio económico que se estava a fazer a Portugal e 

a Espanha, considerando fundamental apoiar Salazar e não provocar qualquer fricção 

com ambos os países, de modo a que se evitasse trazer a guerra para a Península.789 

E de forma surpreendente e inovadora, diríamos, propõe a Churchill uma medida, no 

mínimo, curiosa, e cujo conteúdo, provavelmente, só hoje se trás ao conhecimento da 

nossa historiografia:  

“O grande problema é económico e o Primeiro-ministro tem todas as capacidades para 

descobrir uma forma de resolver o problema, nomeadamente que os americanos 

incluíssem a Península ao abrigo duma doutrina Monroe económica, juntando as costas 

atlânticas de África. A Grã-Bretanha e os EUA podiam “comprar” a península com uma 

ajuda económica de 20 ou 30 milhões de £, que sempre sairia mais barato que financiar 

uma expedição militar.”790 

  

                                            
786 Ibidem 
787 Stone, Glyn, the Oldest Ally, ob. Cit…pg. 141 
788 Fernando Rosas  em European Neutrals and non-belligerents, during the Second World War, Neville 
Willie, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, Pgs. 268-282 
789 ASH - Box XIII, File 11, Doc. 3, 20/5/41, Samuel Hoare: telegram to Campbell; File 16, Doc. 16, 18/2/41, 
telegram to Churchill; File 16, Doc. 20, 21/3/41, telegram to Churchill; File 4, Doc. 38, 19/10/42, telegram to 
FO 
790 ASH - Box XIII, File 16, Doc. 20, Telegram to Churchill, 21/3/41.(Trad. Minha) 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    252 

4.4. O PROTOCOLO ADICIONAL E AS RESISTÊNCIAS ESPANHOLAS 

4.4.1. UMA VISÃO DA CONJUNTURA 

A consciência que a entrada da Espanha na II Guerra implicava esforços e sacrifícios, 

seguramente desproporcionados para quem tinha acabado de sair dum conflito 

fratricida, não era partilhada por todos os protagonistas em Espanha, naquele momento 

concreto da história. Existiam razões, estados de alma e questões de orgulho que, 

sendo elementos intangíveis, se consubstanciavam como obstáculos palpáveis a uma 

política menos agressiva e mais ponderada. 

Estava-se em tempo de guerra, e em concreto de uma guerra desenvolvida a um ritmo 

alucinante, pressionante e imprevisível quanto às consequências imediatas. E não 

havendo muito tempo para exercícios de grande ponderação, sobretudo para quem 

estava no limiar das decisões militares, pedia-se a quem avaliava, decidia e tinha a 

responsabilidade de, em cima da hora, conduzir uma nação a um caminho de 

sobrevivência que medisse o alcance dessas mesmas decisões, em função da vitória 

de um ou de outro lado. Franco, se à partida não tem grandes condicionamentos 

políticos externos, tem-nos internamente, ao contrário de Portugal.  

A situação interna da Espanha é extraordinariamente vulnerável. Três anos de guerra 

civil esgotaram-na de tal maneira que a tornaram dependente dos bens mais essenciais 

e dificilmente a recuperação económica se poderia fazer sem trigo ou sem o petróleo e 

seus derivados. Politicamente também a liderança de Franco era posta à prova. O apoio 

da Alemanha e da Itália, com a sua componente ideológica, trouxeram a Falange de 

José António para a ribalta, e raramente as ideias de Franco coincidiam com as do 

Movimiento. Não tendo uma grande preparação teórica, a nível da filosofia política ou 

da história das Ideias, Franco deixou que a Falange assumisse o papel de cimento na 

consolidação do edifício político, entregue ao Ministro da governação, Ramon Serrano 

Suñer. 

Do ponto de vista militar, devastada pela guerra civil, a Espanha muito dificilmente teria 

capacidade para se defender ou mesmo para funcionar como simples cavalo de Tróia 

dos alemães. Para mais, existia uma guerra surda entre os militares e a Falange. A 

maioria dos generais espanhóis, que sempre estiveram ao lado de Franco, opunha-se 

terminantemente à entrada do país na guerra, apesar dos avanços comprometedores 

de Hitler a caminho dos Pirenéus. Inclusivamente, os generais mais influentes como 
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Varela, Vigón, Kindelan ou Aranda eram partidários da restauração monárquica, ainda 

que mantendo Franco como Chefe do Governo. 

E aqui se desenha o primeiro dos problemas de Franco: como compatibilizar a posição 

dos seus generais com o entusiasmo belicista del Movimiento? Como contrariar a 

crescente influência alemã na vida política e cultural de Espanha, permitida pelo Estado 

e favorável à convicção que a Espanha tinha direito a um lugar ao sol na futura ordem 

mundial? 791 É neste panorama que Salazar assume um lugar de charneira. Tal como a 

guerra civil lhe tinha demonstrado, Franco sabia que podia contar com Salazar e sabia 

que o Chefe do Governo português tudo faria para levar a Grã-Bretanha a apoiar os 

espanhóis num momento delicadíssimo para a sua sobrevivência, ainda que o ódio 

pelos ingleses não tenha, nunca, diminuído. 

Enquanto as vitórias de Hitler não o aproximaram da fronteira de Espanha, e a Itália de 

Mussolini não se definiu face à guerra, Franco manteve Beigbeder no Palácio de Santa 

Cruz, apostando nas boas relações com ingleses, alemães mas, sobretudo, com os 

portugueses792, e enquanto as atitudes da Falange não o comprometeram 

diplomaticamente, Franco iria assumir-se como um equilibrista a percorrer o arame sem 

uma rede firme por baixo dos seus pés. Seria Salazar a assumir esse papel de rede. O 

Presidente do Conselho conhecia bem o carácter dos espanhóis, o seu orgulho, a sua 

História, e entendia que a neutralidade dependia sobretudo da forma como a Grã-

Bretanha, devidamente elucidada por Portugal,793 viesse a relevar os agravos e as 

ofensas que aquela ia sofrendo, em prol de um bem maior que era a segurança da 

Península.794  

O outro lado do espelho mostrar-nos-ia uma outra realidade, que implicaria a guerra se 

a Alemanha envolvesse a Espanha na conquista de Gibraltar, fosse através duma 

atitude passiva ou através duma colaboração militar, e nesse caso a Grã-Bretanha iria 

responder. Nesse caso, ninguém duvidaria, fruto da Aliança e das cumplicidades 

políticas seculares que existiam, que os ingleses comprometeriam a neutralidade 

                                            
791 Suarez, Luis, A España, …ob. cit, pgs. 180-181 
792 DAPE Vol. VI, Doc. 590, 18/04/1940, Do Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, pg. 523   
793 DAPE, Vol. VII, doc. 1286, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 
8 de Novembro 1940, Pgs. 584-587 
794 ASH – Em ofício de 18 de Junho de 1941, Samuel Hoare chama a atenção de Churchill para a absoluta 
necessidade de a Grã-Bretanha não provocar qualquer fricção com a Espanha, não lhe dando qualquer 
argumento que pudesse trazer a guerra para a Península. 
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portuguesa, aproveitando a sua posição estratégica, no continente ou nas ilhas, como 

bem o sabiam Churchill, Roosevelt ou Hitler.795 

É nestas duas dimensões, a interna e a externa, que tudo se joga e, mais do que nunca 

é em Lisboa, em São Bento e nas Necessidades, e em Madrid, na Embaixada de 

Portugal, que se iria definir a estratégia diplomática peninsular ao mais alto nível. 

Theotónio Pereira desempenhava um papel-chave e exemplar. Se por um lado apoiava 

o esforço dos ingleses, por outro reforçava a posição de Beigbeder e alimentava a 

convicção dos generais opositores da Falange que a guerra não era saída para o 

problema da Espanha.  

A uns e a outros vai oferecendo condecorações portuguesas, cultivando o ego da classe 

castrense, enquanto a diplomacia britânica, ao melhor estilo colonial vitoriano, pagava 

em dinheiro uma colaboração que foi funcionando como um penhor da neutralidade 

espanhola, sem que, por causa disso, a Grã-Bretanha agregasse junto dos espanhóis 

uma qualquer mais-valia.796 

4.4.2. PORTUGAL E A NEUTRALIDADE DE ESPANHA 

Para Portugal a neutralidade nunca foi uma questão ideológica. Aliás, para os países 

que não estavam em guerra, mas que temiam ver-se nela envolvidos, a luta pela 

neutralidade era dura. Atente-se, por exemplo, no diálogo mantido entre Armindo 

Monteiro e o seu colega turco, em Londres, Rustu Aras, e na similitude de ideias que o 

Dr. Rustu Aras partilha com Salazar, em prol duma neutralidade salvadora, acima de 

qualquer avaliação ideológica. Diz Aras a Monteiro: 

“[A Turquia] quer manter a sua fidelidade à aliança com a Inglaterra, mas ao mesmo 

tempo, manter-se fora da guerra o mais tempo possível. Porque este é o ponto essencial: 

a paz, como a guerra, faz-se com a força; acima de tudo é preciso ter força no momento 

da paz. Um país que se deixa exaurir durante a luta é capaz de nada ganhar com a sua 

vitória, por esta ser igual a uma derrota. No fim de tudo isto há-de vir uma grande 

conferência mundial; e nela hão-de ditar a lei os que tiverem força para o fazer. O difícil 

é atravessar incólume a tempestade.”797 

                                            
795 Morales Lezcano, Víctor, “Canarias, Azores y Cabo Verde durante la batalla del Atlántico”, em Anuario 
de Estudios Atlánticos, nº 23, 1977, Pgs. 208-210, e ainda NA, PREM 3/361/1Winston S. Churchill to 
Secretary of Foreign Office, London, 24/07/1940. Operation Puma  
796 ASH – Relatório Anual da Embaixada da Grã-Bretanha em Madrid -1942. Pagamentos Especiais, 
24/07/1943 e Cardona, Gabriel, “Crisis Política, Presión Militar”, em Los Ejércitos del Franquismo (1939-
1975), Ed. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. Fernando Puell de la Villa y 
Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010, Pgs. 333-334 e Gordon, Bertram M. “el Papel de España en la Derrota de 
la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, em Studia histórica., Historia contemporánea, nº18, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pp. 249-282 
797 DAPE Vol. VII, Doc. 1402, 30/12/1940, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros. pgs. 714-718 
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O início da Primavera de 1940 representa, então, para a estratégia dos dois países 

ibéricos um período chave que só terminaria em Junho de 1941 quando a Alemanha 

invadiu a União Soviética e abandonou, momentaneamente, os seus desígnios de 

envolver a Espanha no conflito. Para Salazar a acção diplomática exigiria contornos 

bem mais objectivos e competiria ao Chefe do Governo português construir uma política 

realista de defesa da neutralidade, flexível, e condicionada aos desenvolvimentos da 

situação internacional.798 

Enquanto fosse possível, e defendesse os interesses de Portugal, o governo de Lisboa 

deveria afastar qualquer possibilidade de envolvimento, quer pela recusa da utilização 

do território metropolitano, quer dos insulares quer dos territórios coloniais da África e 

da Ásia, pelos seus aliados, quer ainda apoiando toda e qualquer iniciativa do General 

Franco em repelir a utilização do território espanhol para os mesmos fins. Salazar, 

voltamos a referir, tinha a clara convicção que o envolvimento da Espanha colocaria as 

tropas alemãs junto das fronteiras portuguesas e, dessa forma, provocaria o avanço da 

Grã-Bretanha para zonas estratégicas do Atlântico a Sul de Portugal, ocupando o 

território português.799  

Para além das negociações económicas com a Grã-Bretanha e do papel que nelas viria 

a desempenhar David Eccles, como se abordou em momentos anteriores, o início da 

Primavera de 1940, perante a queda da Noruega, as ameaças à Holanda, à Bélgica e à 

França, com possibilidade da Alemanha se aproximar da fronteira franco-espanhola, e 

a consequente presença dos Alemães nos Pirenéus, provoca em Salazar um sentimento 

de alguma insegurança. Por um lado a possibilidade real da Península ser invadida pela 

Alemanha e a consequente necessidade de ser protegida pela Grã-Bretanha, o que não 

era um dado garantido800, e por outro lado as enormes dúvidas que lhe suscitava a 

posição de Franco, perante a pressão a que estaria sujeito com o posicionamento de 

alemães e italianos, e à qual se juntaria a pressão de Serrano Suñer.  

À primeira vista, e ao contrário de Portugal, Franco não tem muito a perder e tem espaço 

de manobra para fazer bluff. Odeia a Grã-Bretanha e não admite ser ocupado pelos 

alemães, pensando apenas, e sobretudo, em tirar partido da proximidade ideológica e 

da necessidade daqueles ocuparem Gibraltar. Aliás, Hitler pretende dominar todo o 

                                            
798 Salazar, Oliveira, Discursos…vol. III, ob.cit. Pgs.341-342 e 405-415 
799 Ibidem 
800 DAPE, Vol. VII, Doc. 930, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 1/07/1940, Pgs. 178-181 
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Mediterrâneo, controlando o espaço que medeia o Suez e o rochedo de Gibraltar, 

porque dessa forma a Grã-Bretanha perderia uma série de pontos de apoio. 

Salazar sabe que não tem qualquer opção: A Alemanha não é alternativa à Grã-

Bretanha, pelo menos na cabeça do Chefe do Governo. Se Portugal rompesse com os 

ingleses a Alemanha não só não tinha qualquer obrigação de defender Portugal como 

poderia ainda desenvolver projectos de ocupação do território português descontínuo. 

Perante esta não-equação, Salazar empenha-se seriamente em apoiar a neutralidade 

de Franco, aparentemente salvaguardada pelo tratado de 1939, mostrando-lhe a 

necessidade de criar um verdadeiro bloco ibérico que funcionasse como um tampão á 

guerra europeia. Se a estratégia directa, utilizada por Hitler, ainda não tinha atingido a 

França nem os Pirenéus, a estratégia indirecta de acção psicológica, como a difusão de 

rumores ou a disseminação de boatos, era agora utilizada a partir de Espanha e 

fomentada pelos círculos da governação afectos à Falange.  

Em carta enviada para Madrid, em Abril, Salazar recomenda a Theotónio Pereira que 

ouça o que Franco tem a dizer sobre o ambiente de contra-informação que se vive, entre 

Portugal e Espanha, e refere-lhe que a criação de boatos visa apenas a criação de 

problemas entre Portugal e a Grã-Bretanha, e que esse clima é propício a uma iniciativa 

espanhola para afastar os portugueses dos ingleses e justificar posições de força por 

parte da Espanha, em nome da defesa da Hispanidad.801 

Nas suas Memórias, Theotónio Pereira confirma esse mesmo clima de boatos que se 

vivia em Espanha, afirmando que se extrapolavam as vitórias alemãs e se procurava 

diminuir a amizade luso-espanhola e que essa estratégia se tornaria mais evidente 

quando a Itália anunciou a beligerância, a França se rendeu a Hitler e o governo 

espanhol optou pela não-beligerância.802 

Seguindo as instruções de Salazar, o Embaixador português solicitou uma audiência ao 

Generalíssimo e quis confirmar até que ponto o Caudillo estava ciente dos riscos que a 

amizade luso-espanhola corria se a Espanha se incompatibilizasse com os ingleses, 

fosse através duma acção concertada entre o Eixo e a Falange fosse apenas uma 

estratégia anti-britânica delineada a partir do Pardo. Para Salazar era fundamental 

                                            
801 DAPE Vol. VI, Doc. 593, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Madrid, 
19/04/1940, pg. 525 
802 Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…vol. II, ob. cit., pg. 123 
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confrontar Franco com a possibilidade da Itália entrar na guerra e com as consequências 

óbvias dessa atitude.  

E se realmente Portugal e a Espanha se queriam manter neutrais e imunes ao conflito, 

do ponto de vista militar, então era necessário recorrer a todos os expedientes que 

pudessem reforçar a posição da Península e, mesmo que isso desagradasse a Franco, 

não havia alternativa a uma estratégia concertada entre Portugal e a Grã-Bretanha de 

apoio à situação espanhola de caos económico e á crise de subsistência que ainda se 

fazia sentir. 

Na sequência da entrevista havida entre o diplomata português e o Chefe de Estado 

espanhol, em 23 de Abril, Theotónio Pereira relata a Salazar que Franco, numa postura 

diplomática no pior sentido, afirmou que não acreditava que a Itália entrasse na guerra, 

mas acabaria por reconhecer que Mussolini poderia ser forçado a fazê-lo. No entanto, 

Franco afirmaria que mesmo que a Itália entrasse na guerra, a Espanha não a seguiria 

porque não havia nenhuma razão para isso.803 Depois de um primeiro momento de 

surpresa, ou incredulidade, sem perceber se realmente Franco estava convicto daquilo 

que dizia ou mentia descaradamente, ou realmente menosprezava a ameaça que 

constituía para o Governo de Espanha a entrada da Itália na guerra, Theotónio Pereira 

lança uma “armadilha” a Franco, questionando-o sobre a possibilidade de alguém em 

Espanha querer comprometer a neutralidade do país.804  

Franco acaba por cair no engodo e dizer que quem quisesse violar a neutralidade da 

Espanha, nomeadamente atacando a Grã-Bretanha, a lançaria nos braços do respectivo 

adversário. Sabendo que este era o desejo da Falange, Theotónio Pereira tira desta 

entrevista uma ilação importante e oportuna, e transmite-a para Lisboa. Relativamente 

à estratégia da Falange, era óbvio que nos círculos da governação e dos meios de 

comunicação, controlados por Suñer, se pretendia encontrar uma forma de provocar 

uma dissensão entre a Espanha e a Grã-Bretanha e aproveitar o momento mais 

oportuno para entrar na guerra, ao lado do Eixo.805 

Provavelmente, a estratégia não ficaria por aí e constatando-se a cada vez maior 

preponderância de Serrano Suñer junto de Franco, naturalmente se daria um novo 

                                            
803 DAPE Vol. VI, Doc. 603, Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
23/04/1940 pgs. 543-548. 
804 Ibidem 
805 Ibidem 
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passo, e a possibilidade de Beigbeder ser substituído de imediato no seu cargo ganhava 

contornos claros.  

Como que a confirmar os piores receios de Salazar e do seu embaixador em Madrid, 

dias depois da audiência que este teve com Franco, Armindo Monteiro envia ao Chefe 

do Governo o relato da primeira visita que lhe fez David Eccles, agora já empossado do 

cargo de Special Advisor para a Península Ibérica e que, como já foi referido, tão 

importante seria para Salazar, para Samuel Hoare e para a estratégia luso-britânica de 

neutralidade.806 

Nessa conversa Eccles diz a Monteiro que a Falange é um estado com poder sobre o 

Estado, que era um obstáculo à formação de um governo de gente competente porque 

os melhores valores da Espanha se recusavam a fazer parte do processo de decisão, 

daí que a política inglesa face à Espanha passaria por ajudar os moderados, sobretudo 

os generais.807 No início de Maio, calcula-se que a 8 ou 9 de Maio, Franco terá sido 

instado por membros do seu governo a reunir um Conselho de Ministros extraordinário, 

para se avaliar qual a posição da Espanha face às vitórias de Hitler na Escandinávia e 

o seu avanço imparável para a Holanda e a Bélgica. A ideia seria levar Franco a declarar 

a posição da Espanha como concordante com a futura posição de Mussolini.  

Ao que sugere Franco Nogueira, Beigbeder terá procurado Theotónio Pereira no Hotel 

Ritz, onde este jantava, e leva-o de pronto para o Palácio de Santa Cruz, onde 

analisaram toda esta situação, à qual se juntavam dados inquietantes sobre a 

possibilidade de existir uma expedição franco-britânica aos Açores, para os ocupar e 

evitar que os mesmos fossem ocupados pelo Eixo.808 

Independentemente do lugar onde se reuniram, as fontes oficiais confirmam que 

Theotónio Pereira nos dias 9 e 10 de Maio enviou duas cartas a Salazar, muito 

importantes, onde descreve as conversas com Beigbeder e onde este lhe demonstrou 

a maior preocupação pela referida expedição, que segundo Franco era absolutamente 

fidedigna, porque provinha de informadores credíveis dos serviços secretos espanhóis. 

Beigbeder informaria ainda Theotónio Pereira que o Caudilho estava a ser pressionado 

por determinados sectores do governo para entrar na guerra, e só notícias 

                                            
806 DAPE Vol. VI, Doc. 608, 25 Abril 1940, Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, pgs. 552-553 
807 Ibidem 
808 Nogueira, Franco, Salazar…ob.cit, vol. III, Pgs.270-271 
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absolutamente tranquilizadoras vindas de Lisboa poderiam inviabilizar a pressão 

exercida pelos germanófilos, aos quais ele, Beigbeder, se opunha terminantemente.809 

Voltamos a socorrer-nos de Franco Nogueira para acentuar o dramatismo do momento, 

porque Theotónio Pereira, perante o evidente nervosismo de Beigbeder, liga 

directamente para Salazar, que estava em Santa Comba, a partir do gabinete do 

ministro e é o Chefe do Governo que tranquiliza o ministro espanhol, garantindo-lhe que 

essas notícias tinham tanto de inverosímeis como de alarmistas, dando a entender que 

tinham um objectivo claro de propaganda e manipulação.810 Ainda assim, Beigbeder fala 

com Franco e sugere-lhe que ele e Theotónio Pereira se desloquem de imediato ao 

Pardo. É na residência de Franco que o Generalíssimo, madrugada dentro e por 

telefone, é acalmado por Salazar, com quem conversa sobre o assunto.811  

Esta descrição pormenorizada ajuda-nos a acentuar a importância do papel de Salazar 

junto de Franco mas ilustra, também, a concordância de pontos de vista que existia 

entre os dois chefes de governo, independentemente da diferença de conjuntura e de 

realidades internas. Apesar de tudo o que se dizia, sobre a política de costas voltadas 

mantida pelos dois vizinhos, muito mais fomentada por terceiros do que cultivada pelos 

próprios, o Tratado de 17 de Março 1939, tinha tido a virtude de pôr dois homens 

preocupados a concertar estratégias e sobretudo a evitar um mal comum, o qual era a 

invasão da Península.  

Contudo a Falange não pretende facilitar a vida a Franco nem tão-pouco a Salazar. A 

sua proximidade, melhor, a sua identidade ideológica com a Itália e a sua admiração 

pela força militar da Alemanha, despertou velhos sonhos de grandeza, porque para além 

da estruturação do regime, existia o sentido revanchista de recuperar o Rochedo, uma 

parte do espólio francês do norte de África e, quem sabe, Portugal. Seria não só o 

cumprimento de um objectivo territorial mas igualmente uma vingança perfeita contra 

ingleses e franceses.812 

                                            
809 DAPE Vol. VI, Doc. 671, Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
9/05/1940, pgs. 596-598 e DAPE Vol. VI, Doc. 684, Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, 10/05/1940, pgs. 606-607. 
810 Nogueira Franco, Salazar, …ob.cit, vol. III, Pgs.270-271 
811 Ibidem. Luís Suarez, na sua obra já aqui referida, adultera a prosa de Franco Nogueira, inventando 
factos e traçando perfis psicológicos que em nada coincIdem com as personagens de Franco e Salazar 
naqueles dias, embora, no essencial, reporte o dramatismo dos dias 9 e 10 de Maio. Suarez, Luis, A España, 
Franco …ob.cit, pgs. 180-181 
812 Mederos Martín, Alfredo. “El proyecto de Antonio Tovar de una exposición de Canarias en 1941 y la 
consolidación de las Comisarías Insulares de Excavaciones como respuesta al intento de Hitler de 
anexionarse una isla canaria”. em Lucentum, Revista da Universidad de Alicante, vol. XXXI, 2012, pgs. 207-
226 
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Salazar estava perfeitamente consciente desta situação, ao mesmo tempo que sabia 

que em Inglaterra também existiam correntes que defendiam o desembarque em 

Portugal para atacar a Espanha. Em carta enviada a Theotónio Pereira, a 12 de Maio, 

diz-lhe de forma muito objectiva que percebeu que a Espanha estava a ser trabalhada 

para abandonar a neutralidade.813 Nessa mesma missiva, Salazar informa que discutiu 

com Teixeira de Sampaio os acontecimentos da noite de 9 para 10 e que eram de 

opinião que se Franco tinha querido passar determinadas informações para Portugal 

“[...]deveria ter sido para que as pudéssemos destruir ou para que estejamos prevenidos 

e não deixemos criar situações que o poderiam obrigar a ele a sair da posição de 

neutralidade”.814 

Parece-nos evidente, perante este silencioso grito de alerta emitido por Franco, que 

Salazar defendia, mais que nunca, que Portugal tinha que cerrar fileiras pela 

neutralidade ibérica e que Theotónio Pereira se deveria manter alerta como até ali, 

descortinando manobras a montante e colaborando com o Caudilho de forma a dissuadi-

lo da existência de sentimentos hostis da Grã-Bretanha pela Espanha, que aquela não 

só não tinha como estava sempre pronta a evitar que o Eixo tornasse a Espanha refém 

das suas manobras económicas e militares.  

Da mesma forma, a atitude da Itália também continuava a preocupar Salazar. No dia 13 

de Maio, o novo embaixador da Itália em Lisboa, Bova Scoppa, foi apresentar 

cumprimentos ao Chefe do Governo.815 Durante a reunião Salazar foi-se apercebendo 

que a Itália, ou seja Mussolini, iria entrar na guerra e apenas aguardava um argumento 

decisivo. Em apontamento para reflexão posterior, tira algumas conclusões deste 

encontro, nomeadamente que Mussolini estava a preparar o seu povo para a guerra, 

que os seus inimigos eram claramente a França e a Inglaterra e que o que estava a 

atrasar a decisão de Mussolini era, sobretudo, a alternativa de perder a oportunidade de 

libertar o Mediterrâneo e as consequências que adviriam, para a Itália e para a Europa, 

da vitória alemã.816 

Não sabendo o que se preparava em Londres, mas guiado pela facilidade com que lia 

nas entrelinhas a realidade internacional, Salazar chegou à conclusão que a entrada da 

                                            
813 ANTT – AOS/CD-12, Fls. 390-394, 12 Maio 1940, Salazar a Teotónio Pereira e também DAPE, Vol. VII, 
Doc. 695, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Madrid, 12/05/1940 pgs. 12-
13 
814 Ibidem 
815 DDI, Vol. IV, S.IX Il Ministro a Lisbona, Bova Scoppa, al Ministro degli Esteri, Ciano, Doc. 404, 13 maggio 
1940, Pgs. 335-337 
816 DAPE, Vol. VII, Doc. 704, 14/05/1940, Apontamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre a 
visita de apresentação e cumprimentos do novo Ministro da Itália. Pgs. 19-22 
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Itália na guerra estaria para breve e era inevitável, o que produziria alterações no 

comportamento de Franco. Restava apenas saber qual a dimensão dessas cambiantes 

e o impacto que teriam nos ingleses.817 

E se estas preocupações não bastassem, a Grã-Bretanha, no maior sigilo, vai 

preparando planos militares de ocupação de territórios portugueses. Enquanto em 

Madrid, Franco e Beigbeder recebem garantias de Salazar que Portugal não corre 

qualquer perigo de invasão, David Eccles e Selby não têm ainda a certeza que o Chefe 

do Governo esteja seguro contra qualquer golpe de mão promovido pelos alemães, 

italianos e, eventualmente, numa outra dimensão, por oposicionistas portugueses 

apoiados pela embaixada da Grã-Bretanha em Lisboa.818 O próprio Eccles, enquanto 

não iniciou a série de contactos que manteve com o Chefe do Governo, - foram 

frequentes entre 9 de Maio de 1940 e Maio de 1942 - testemunhava que quando chegou 

a Lisboa, a 30 de Abril, encontrou um panorama desolador relativamente às exigências 

que Londres queria fazer a Lisboa e um clima de apreensão pelas tendências iberistas 

da Falange relativamente a Portugal.819  

Segundo o próprio relata nas suas memórias, decidiu apresentar um conjunto de 

propostas ao Foreign Office, como base de uma nova política de entendimento entre os 

dois aliados, e onde defendia que, entre outras coisas, Portugal não podia continuar 

desarmado, no meio de uma guerra, e que a manutenção de Salazar era do total 

interesse da Grã-Bretanha, sendo que a neutralidade de Espanha também poderia 

depender da atitude italiana face à guerra e da capacidade dos alemães.820 Contudo, 

enquanto Eccles não foi a Londres discutir estas ideias com Lord Halifax, o responsável 

máximo pelo Foreign Office defendeu, junto do Gabinete de Guerra, a adopção de um 

conjunto de medidas militares que poderiam antecipar e impedir a invasão das ilhas 

atlânticas portuguesas pelos alemães.821 

Nesse sentido dá instruções claras aos chefes militares para prepararem planos de 

contingência para a ocupação das ilhas portuguesas:  

1. That all preparations should be made for seizing strategic points in the Cape Verde 

Islands and the Azores in the event of trouble. There is little doubt that the Germans 

                                            
817 Ibidem 
818 Nogueira Franco, Salazar, …ob.cit, vol. III, Pg. 270 
819 NA, CAB 66/7/34 – 11/5/1940, memorandum by the Secretary of State for Foreign Affairs: SITUATION 
IN PORTUGAL. Pgs. 1-4 e ainda Eccles, David, By Safe…ob. cit, pgs. 124 – 126  
820Ibidem 
821Ibidem 
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are making preparations also for this purpose, notably in the case of the British 

cable station in the Island of Fayal;  

2. That the Intelligence Service in Portugal should be strengthened. The information 

that we get as to German and Italian activities in the country and" as to the currents 

of opinion in Portugal itself is rather meagre.  

3. That Portugal should be placed higher on the priority list for supply of equipment for 

the Portuguese army, and also that she might be supplied, at as early a date as 

possible, with more Spitfires or other fighter aircraft. The arguments in favour of 

such action would be : (a) the political necessity of strengthening Dr. Salazar's hand 

if he is to take action desired by His Majesty’s Government which might 

compromise his neutrality, and  the importance of protecting Portugal against any 

external attack or internal coup d’Etat engineered by enemy intrigues.”  822 

Mas depois das conversações que manteve com Eccles, em Londres, entre 17 e 20 de 

Maio, Halifax, ciente da importância do papel de Salazar, muda o discurso823 e avisa o 

Embaixador português em Londres que os ingleses estavam preocupados com a 

vulnerabilidade defensiva e estratégica das ilhas atlânticas e que, provavelmente, se 

poderia acelerar os apoios militares a Portugal, solicitando, no entanto, que o governo 

português tomasse medidas de segurança contra um previsível ataque alemão a essas 

ilhas, tendo em conta o que já tinha acontecido no norte da Europa.824  

Não demoraria muito tempo a resposta de Salazar que, na semana seguinte, 

encarregava o Embaixador Monteiro de transmitir a Halifax que as primeiras medidas, 

relativamente aos Açores, estavam já a ser tomadas.825Seria David Eccles, no início de 

Junho, a desfazer as últimas dúvidas dos ingleses, no terreno, escrevendo um relatório 

complementar ao Subsecretário de Estado do Foreign Office, William Strang, garantindo 

que Salazar estaria sempre ao lado da Grã-Bretanha, acontecesse o que acontecesse. 

Nessa carta o delegado britânico esclarece o governante inglês: 

“Ele [Salazar] é um homem de carácter, com a coragem de fazer o que sabe ser justo 

[…] Nas últimas semanas deve ter meditado bastante e interiorizado o significado da 

invasão dos Países Baixos e tomou a sua decisão, apoiado na confiança que tem no 

Secretário de Estado [Halifax].”826 

                                            
822 NA, CAB 66/7/34 – 11/5/1940 - Memorandum by the Secretary of State for Foreign Affairs: SITUATION 
IN PORTUGAL. Pgs. 1-4 
823 NA, CAB /68/6/32, 19/5/1940 
824 DAPE Vol. VII, Doc. 751, 20 Maio 1940, Do Secretário de Estado Britânico dos Negócios Estrangeiros 
ao Presidente do Conselho de Ministros. Pgs. 55-56, e DAPE, Vol. VII, Doc. 762, 22 Maio 1940, Do 
Secretário de Estado Britânico dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres. Pgs. 
64-66 
825 DAPE, Vol. VII, Doc. 793, Anexo I - 27 Maio 1940, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Secretário 
de Estado Britânico dos Negócios Estrangeiros, Pgs. 89-90 
826 Eccles, David, By Safe…ob. cit. Pg. 116 (Tradução minha) 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    263 

Perante os indícios que a Itália iria mesmo anunciar a sua entrada na guerra, 

descansado pelas autoridades inglesas quanto à confiança que as mesmas em si 

depositavam para continuar a influenciar Franco no sentido da neutralidade, Salazar 

opta por duas estratégias quase em simultâneo: A primeira seria condecorar Franco 

com a mais alta condecoração portuguesa, e encomenda a Theotónio Pereira um 

discurso proporcional à importância do momento; em segundo lugar vai informar 

Londres que tentará que Franco subscreva uma declaração comum de neutralidade dos 

dois países aliados da Península Ibérica.827Dessa forma os ingleses não se retrairiam 

no apoio económico a Espanha e Franco pensaria duas vezes antes de alinhar com 

Mussolini. Ainda que o mês de Maio terminasse de forma promissora, o mês seguinte 

seria de enormíssimos sobressaltos para Salazar e para o seu núcleo duro de 

colaboradores diplomáticos. Poucos meses após a conclusão do conflito espanhol, 

voltava a divisar-se a guerra, junto das fronteiras portuguesas. 

4.4.3. A ESPANHA E A TENTAÇÃO DA GUERRA 

Como foi já objecto da referência, e ciente da vulnerabilidade da sua situação política e 

económica, Franco tinha em mãos uma tarefa interna bem complicada. Tendo iniciado, 

há pouco tempo, um percurso de reconstrução económica, política e social, mais 

parecido com um processo de “cicatrização nacional”, a Espanha vivia dividida entre a 

gratidão que sentia em relação ao Eixo e a lembrança permanente da invasão 

napoleónica durante as guerras peninsulares e implicou a perda do seu império sul-

americano, no curto espaço de cinco anos.828 

Nestes termos, Franco não podia assumir outra posição que não fosse a neutralidade, 

tal como foi oficialmente assumido, em 4 de Setembro de 1939829, tendo em conta que, 

envolvendo-se directamente no conflito, arriscaria o rumo que a Espanha tomou, após 

a sublevação de Julho de 1936, e comprometeria o apoio do Exército que, mais que 

uma vez, tinha sublinhado que o país necessitaria de, pelo menos, cinco anos para se 

recompor dessa mesma guerra civil.830 Num momento em que Hitler e Mussolini se 

preocupavam com os novos desenvolvimentos da guerra e não estavam disponíveis 

para ajudar economicamente a Espanha, a Grã-Bretanha e os EUA iam fornecendo 

bens essenciais ao sustento da população espanhola, nomeadamente trigo e petróleo, 

                                            
827 DAPE, Vol. VII, Doc. 793, Anexo I - 27 Maio 1940, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Secretário 
de Estado Britânico dos Negócios Estrangeiros, Pgs. 89-90 
828 Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra 
Mundial, Ed. Actas, Madrid, 2009, pgs. 921-922 
829 BOE, Boletín Oficial del Estado, nº 248, Decreto de 4 de septiembre de 1939, Pg. 4937 
830 Preston. Paul, Franco…ob. cit. pg.382 
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e disponibilizavam a utilização de um saldo remanescente de 2.500.000 libras, 

anteriormente contraído pela Espanha junto de entidades britânicas, denominado 

clearing, que possibilitaria a compra de produtos coloniais portugueses, tudo através da 

mediação de Portugal.831 Em troca, os ingleses exigiam algumas contrapartidas, para 

além da neutralidade, como por exemplo o ferro, que iam buscar ao porto da Biscaia, 

matéria-prima essencial ao esforço de guerra britânico e fundamental para a produção 

de armamento nas fábricas inglesas832.  

Colocado perante esta dupla realidade, Franco, que não podia prescindir da 

colaboração britânica, nem queria abdicar da amizade e apoio dos países do Eixo, só 

podia recorrer a uma estratégia diplomática de risco. Essa necessidade de jogar em 

dois tabuleiros levou o Chefe do Estado espanhol a comportamentos contraditórios, 

sobretudo a partir do momento em que Mussolini lhe deu a entender que a entrada da 

Itália na guerra estaria para breve.833  

E não só o foi fazendo, como incentivava o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Beigbeder, a proceder da mesma forma. Ao mesmo tempo que aguardava todas as 

ofertas feitas pelos norte-americanos e ingleses, em termos de abastecimentos, não 

pretendia desapontar os alemães e os italianos, relativamente à sua cumplicidade, ainda 

que os italianos, por exemplo, apenas encarassem a possibilidade de receber apoio 

moral do Caudillo.834 Relativamente a Portugal, e ao arrepio das conversas tidas com 

Salazar e Theotónio Pereira, em Abril e Maio, como vimos, por necessidade estratégica, 

admitamos, não se coibia de menosprezar o papel de Portugal na neutralidade de 

Espanha, chegando a afirmar que Salazar, ao ajudar a Espanha durante a guerra civil, 

só estava a salvar-se a si próprio.835  

Quanto a Beigbeder, tanto procurava Theotónio Pereira a altas horas da noite, buscando 

a segurança e as garantias que Portugal lhes oferecia em momentos dramáticos, 

afirmando-se contrário a qualquer declaração de guerra, como “flirtava” abertamente 

com o embaixador alemão Stohrer ou com o embaixador italiano Gambara, em Madrid, 

a quem afirmava que Gibraltar caía a qualquer momento como “um fruto maduro”.836 E 

ao mesmo tempo que nutriam alguma simpatia pelos esforços militares alemães na 

Europa do Norte, as autoridades espanholas alimentavam, na sua maioria, um profundo 

                                            
831 DAPE. Vol. VII, Doc. 765, Pgs. 69-70 e Doc.1048, Pg.297 
832 Churchill, Winston, Memoires…ob.cit. Pg.214 
833 Documenti Diplomatici Italiani (DDI)  Série IX, VOL.III, Doc. 726, Il Capo Del Governo, Mussolini, Al Capo 
dello Stato Spagnolo, Franco. 8 aprile 1940, Pgs. 623-624. 
834 DDI,  Série IX, VOL.IV, Doc. 827, Mussolini a Franco, 9 Giugno 1940, Pg. 620,  
835 Preston, Paul, Franco...ob,. cit...pg. 372 
836 Idem, pg. 397 
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desprezo pelas posições aliadas de França e Grã-Bretanha, causadas – como se referiu 

já – pelas posições equívocas que ambos protagonizaram durante a guerra civil e nos 

meses que se seguiram, como aliás se queixava Franco a Pedro Theotónio Pereira, na 

Primavera de 1940837.  

Contudo, o equilíbrio ou a equidistância desejada era “traída” pela tensão que 

caracterizava o status quo interno e as notícias impactantes da conjuntura externa. O 

modelo doutrinário da Falange, de José António Primo de Rivera, inspirava-se 

claramente na metodologia fascista italiana838, e com o devido aggiornamento, 

sobretudo no aspecto político-militar, Franco soube adoptar um conjunto de ideias que, 

não sendo as mesmas que José António tinha perfilhado, não andariam longe duma 

amálgama de princípios fascistas, tradicionalistas e nacionalistas e que acabariam por 

estruturar o Estado espanhol durante 35 anos.839 Na realidade, a Espanha do pós-guerra 

civil, pelas suas características sociais, políticas e culturais, não podia ter melhor 

modelo, nesse aggiornamento, que Itália, como refere Genoveva Queipo de Llano.840  

Mas eram, sobretudo, os vínculos ideológicos e militares que se criaram durante a 

guerra e os interesses geopolíticos mediterrânicos dos dois Estados que alimentavam 

a percepção que Franco seria sempre um aliado fiel de Mussolini. Aliás, nas várias 

tentativas que fez Theotónio Pereira para convidar Franco a visitar oficialmente Portugal, 

após a guerra civil, recebeu sempre como resposta do Generalíssimo que a sua primeira 

visita oficial seria a Itália, por uma questão de gratidão.  

Não se estranhe, pois, que Madrid fosse um terreno “armadilhado” e “minado” pelas 

forças mais radicais que apoiavam o Eixo. Quer ao nível militar, quer ao nível político e, 

também, do ponto de vista da imprensa e da cultura, havia a preocupação de identificar 

as elites com as mais-valias de uma entrada da Espanha na guerra, tendo em vista a 

nova ordem mundial e o posicionamento da Espanha ao lado dos vencedores, e sempre 

com o beneplácito do Caudillo.841  A imprensa diária madrilena, naqueles dias da 

Primavera de 1940, e segundo refere Luís Suarez, dava à estampa um conjunto de 

                                            
837 DAPE, Vol.VI, Doc. 603, Do Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
23 Abril 1940, Pgs.543-548 
838 Queipo De Llano, Genoveva García, “Franco y Mussolini revisitados. La política exterior hispano-italiana 
durante la guerra mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 7, 1994, Pg.18 
839 Ridruejo, Dionisio, Casi unas Memorias, Ed. Península, Barcelona, 2007, Pg.300 e também Perfecto, 
Miguel Ángel, “La Derecha Radical Española y El Pensamiento antiliberal Francés en El Primer tercio del 
siglo XX. De Charles Mauras a Georges Valois” em Studia histórica, Historia contemporánea, nº 30, 2012, 
Ediciones Universidad de Salamanca, Pgs. 90-94 e ainda Sanz Hoya, Julián, “Falangismo y dictadura. Una 
revisión de la historiografía sobre el fascismo español”. em Falange: Las culturas políticas del fascismo en 
la España de Franco (1936-1975), Ed. Inst. Fernando El Católico, Zaragoza, 2013, Pg. 48 
840 Queipo De Llano, Genoveva García, “Franco y Mussolini…ob. cit, Pg. 18 
841 Moreno Cantano, Antonio C. “Espionaje, neutralidad y propaganda franquista en Gran Bretaña durante 
la II Guerra Mundial”, em Ecléctica, Revista de estudios culturales, nº 1, 2012, pgs. 81-91 
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notícias e fotografias que exaltavam os feitos militares dos alemães e entusiasmavam 

as gerações mais novas com a possibilidade de a Espanha alinhar pelo Eixo842.  

Esta acção psicológica, obra de Hans Lazar, dono da Agência Noticiosa Transocean e 

um dos mais influentes elementos da embaixada alemã em Madrid843 tinha como 

objectivo pressionar Franco e os ministros mais pacifistas, à medida que as vitórias 

alemãs se sucediam e aqueles se mostravam reticentes a entrar na guerra. A vertente 

cultural funcionava, aliás, como aliada das teses políticas mais belicistas. Com a 

divulgação das teorias geopolíticas alemãs que falavam do Lebensraum, e que Hitler 

adoptou para as incorporar no Mein Kampf, vários intelectuais espanhóis vieram 

recuperar as teses expansionistas espanholas, não só relativamente a África mas até 

relativamente a Portugal.  

Um exemplo claro dessas posições é-nos dado por Alfredo Mederos Martín, que no seu 

minucioso trabalho sobre Antonio Tovar, filólogo espanhol formado na Alemanha, e 

íntimo colaborador de Suñer, é pródigo no relato das inúmeras tentativas que o mesmo 

Tovar fez para passar a mensagem do lebensraum espanhol.844 

Segundo Mederos Martín, quer em 1936, quer em 1937, Tovar, e passo a citar: 

“[...] defiende que el pueblo español, ha tenido durante toda su historia [...] la vocación y 

el ansia de Imperio. Frente al nuevo Imperio, serán amigos y enemigos nuestros, todos 

los países no hispánicos de Europa y del mundo. Amigos, en cuanto acepten nuestras 

futuras –y pasadas– dimensiones imperiales; enemigos, en cuanto las rechacen”. 845  

E, mais á frente, Tovar reitera 

“[...] Los nuevos poderes habrán de ser el fascismo italiano, el nacional-socialismo 

alemán y el nuevo Estado de España y Portugal, el suelo todo del Imperio de Carlos V. 

[…] Aparece definiéndose ya un nuevo orden que tiene mucho de antiguo y que, como 

aquél, se funda en el principio de que hay pueblos hechos para mandar y pueblos hechos 

para obedecer. Los españoles tenemos la fortuna de pertenecer a un pueblo hecho para 

mandar. […] Y nuestro deber es, entonces, potenciar en lo actual toda nuestra historia, 

actualizarla, movilizarla agresivamente con estilo ofensivo y de acción directa. Sólo de 

esa manera España llegará a ser una de las cuatro, cinco o seis grandes unidades que 

–José Antonio presintió esto– están llamadas a gobernar el mundo de este siglo”.846 

                                            
842 Suarez, Luis, España, Franco…ob. cit, pg.190 
843 Saenz-Francés, Emilio, La Antorcha…ob. cit. Pg, 64 
844 Mederos Martín, Alfredo. “El proyecto de Antonio Tovar de una exposición de Canarias en 1941 y la 
consolidación de las Comisarías Insulares de Excavaciones como respuesta al intento de Hitler de 
anexionarse una isla canaria”. em Lucentum. nº XXXI, 2012, pgs. 207-226 e ainda Suarez, Luis, España, 
Franco…ob. cit, pg. 182 
845 Mederos Martín, Alfredo. “El proyecto de Antonio Tovar…”ob. cit, pg. 215 
846 Ibidem 
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O país político assistia, portanto, a uma guerra surda e a um confronto entre as várias 

tendências políticas e ideológicas. Basicamente existiam dois polos que constituíam a 

estrutura de mando encimada pelo Caudillo: os civis e os militares. Entre os civis, a 

doutrina fascista, promovida pela Falange, é a que mais seduz os intelectuais e a elite 

política847 e entre os militares, muitos deles monárquicos, a posição maioritária vai ao 

encontro da vontade de se reconstruir o país e as forças armadas e desta forma 

aguardar os novos desenvolvimentos internacionais.848 Como refere Miguel Alonso 

Baquer, os generais monárquicos, nomeadamente Kindelan, Vigón, Aranda e Jordana, 

todos eles colocados em postos decisivos no governo de Franco, seriam aqueles que 

melhor ponderavam a questão da guerra, e com grande objectividade, não deixando de 

reconhecer mérito militar à Alemanha, apostavam que os alemães, mais cedo ou mais 

tarde, iriam perder a guerra. 849  

Ainda assim, podemos constatar que entre os dois polos coexistiam três posições bem 

definidas: os que desejavam que a Espanha não entrasse na guerra e pudesse, desta 

forma, encetar o caminho da reconstrução e da estabilidade político-económica; Os que 

se reviam no Eixo e defendiam que a vitória da Alemanha era absolutamente 

incontornável e que a entrada da Espanha na guerra, ao lado dos germânicos, a 

posicionava melhor para usufruir dos benefícios de uma nova ordem mundial 850 e, 

finalmente, os que defendiam uma posição expectante, e que embora não gostassem 

dos aliados, preferiam esperar pela definição da posição da Itália, porque a 

consideravam mais moderada que a Alemanha, dentro do modelo político dos estados 

ditatoriais de carácter nacionalista, com forte pendor tradicionalista.851   

Ao contrário de Portugal, onde Salazar ouvia apenas duas ou três pessoas, - ainda que 

isso não significasse necessariamente alterar a sua posição original – Franco, dentro do 

quadro já traçado, era pressionado antes de tomar as suas decisões, ou pelos militares 

ou pelos falangistas. Como sugere Joan Maria Thomás, seriam precisamente os 

avanços da componente fascista dentro da coligação autoritária franquista os que mais 

incrementariam as tensões dentro dela, com os “carlistas” desde o princípio, e logo a 

seguir com os sectores empresariais, com os monárquicos fieis a Alfonso XIII e 

                                            
847 Idem, pgs. 207-226, e Merino, Ignacio, Serrano Suñer – Historia de una conducta, (Prólogo de Paul 
Preston), Ed. Planeta, Barcelona, 1996, Pgs.210-217 
848 Alonso Baquer, Miguel, Franco y sus Generales, Ed. Taurus, Madrid, 2005, pg. 150 
849 Idem, pgs. 85-86. Sobre este assunto ver também Preston, Paul, Franco…ob. cit, Pg. 387, e Pereira, 
Pedro Theotónio, Memórias…ob.cit. Pgs. 202-203 
850 FFF - Doc. 27574, 30/06/1940 – Oficio de Beigbeder a Franco e Doc. 27747, 16/06/1941- carta 
manuscrita do General Juan Vigón, Ministro del Aire a Franco. 
851 Bolaños, Roberto Muñoz, “La Institución Militar en la Posguerra (1939-1945)” em Los Ejércitos del 
Franquismo (1939-1975), Ed. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. Fernando 
Puell de la Villa y Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010, Pgs. 30-34. 
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sobretudo com os quadros do Exército, que viam com crescente receio os extremismos 

dos falangistas.852 

Mas Franco considerava a Falange útil, quer como apoio institucional quer como 

contrapeso aos monárquicos. Desde cedo, geriu com considerável habilidade a 

existência do Movimiento sem perder o seu controle.853 Embora não isento de críticas 

internas, o Partido foi vivendo com esta realidade, porque sem o Caudillo não era nada, 

e juntos formavam uma aliança estratégica, onde cada parceiro necessitava do outro. 

Esta aliança estratégica satisfazia os oportunistas e os falangistas retardatários, mas a 

continuação da existência do partido, nestes termos, configurava um cenário perigoso 

onde alguns falangistas autênticos, mais intransigentes, poderiam sobreviver ou 

reaparecer de surpresa e agitar o ambiente, defendendo a viabilidade da verdadeira 

revolução fascista, como, aliás, veio a suceder em 1942, com o episódio de Begoña.854 

No entanto, autores há que defendem que a Falange teria muito menos poder em 

Espanha que os militares, usando o exemplo da queda de Serrano Suñer, em 1942, 

como aquele que melhor ilustra a notória perda de influência da Falange junto a 

Franco.855 Mas como tentaremos demonstrar, a alteração substancial da conjuntura em 

1942 e o apoio de Salazar, consubstanciado na Cimeira de Sevilha, justificavam as 

atitudes do Caudillo. Mas se do ponto de vista militar era reconhecida a Franco uma 

coragem e uma capacidade de mando forte, do ponto de vista político, no âmbito da 

tomada de decisão, Franco estava a dar os seus primeiros passos, e não se lhe 

conhecendo grandes leituras que o doutrinassem ou suportassem ideologicamente, 

traçava um caminho como se de navegação à vista se tratasse.856  

Na sua obra “Franco e a II Guerra Mundial”, Javier Tusell é particularmente crítico com 

a falta de preparação de Franco, comparando-o, por exemplo, com Mussolini ou Hitler, 

                                            
852 Thomàs, Joan Maria, “La unificación: coyuntura y proyecto de futuro” em Falange. Las culturas políticas 
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Santos, “¿Falange Liberal o Intelectuales Fascistas?” em Claves de Razón Práctica, nº 121, Abril 2002, Pg. 
9 
853 Paxton, Robert O., the Anatomy of Fascism, Ed. Alfred A. Knopf, New York, 2004, pgs. 149-150 
854 Ruhl, Klaus-Jörg, Franco, Falange y III Reich – España durante la II Guerra Mundial, Ed. AKAL, Madrid, 
1986, pgs. 18-19 e ainda Paxton Robert O., “Franco’s Spain in comparative perspective”; em Falange. Las 
culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975) Pg. 20 
855 Entre outros, Queipo De Llano, Genoveva García, “Franco y Mussolini revisitados. La política exterior 
hispano-italiana durante la guerra mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 7, 1994, Pgs.17-33,  
Paxton, Robert O., The Anatomy of …ob. cit, pgs. 149-150 Thomàs, Joan Maria, La unificación: coyuntura 
y proyecto de futuro em Falange. Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975) 
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856 Preston, Paul, Franco…  ob. cit, pg. 385 
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dando a entender que o percurso de Franco, rumo à neutralidade, teve muito mais a ver 

com causas terceiras do que propriamente com o cunho do chefe do Estado espanhol.857  

E assim, quando, na Primavera de 1940, Franco presumiu da vontade da Itália entrar 

em guerra, sentiu como nunca a pressão do Eixo e, de alguma forma, sofrendo o efeito 

psicológico que o estratega norte-americano Edward Luttwak designa como suasão858, 

Franco passou a estar mais vulnerável na sua posição de neutralidade. Mais vulnerável 

face ao Eixo, e mais permeável às pressões dos grupos que coexistiam dentro do seu 

próprio governo. Perante a marcha dos acontecimentos internacionais a postura 

desenhada por Franco, pelo menos desde Março de 1939, previa que a Espanha 

mantivesse com Portugal, uma posição comum de neutralidade, e procedesse às 

consultas necessárias com o governo de Lisboa se, eventualmente, a Península se 

visse envolvida num conflito, ou num processo que conduzisse a esse mesmo conflito.859  

Mas, como atrás referimos, a Itália preparava-se para alterar a sua posição política, 

sendo que dessa alteração podiam resultar naturais repercussões na estratégia do 

Chefe do Estado espanhol. Tendo optado, numa fase inicial, por se manter não-

beligerante, Mussolini foi preparando a sua classe política, e mais tarde a população, 

para ir ao encontro dos acordos assinados com a Alemanha.860  

É muito curiosa a apreciação feita por Jacques Fayette, relativamente aos momentos 

que antecederam a entrada da Itália na guerra, dizendo que o que empurrava Mussolini 

para a guerra era o desejo, em 1940, de purificar e regenerar um povo que andou, desde 

1922, a ser preparado para lutar e triunfar.861 Necessariamente, em Espanha, onde a 

Itália fascista colhia um conjunto considerável de apoios, aguardava-se com expectativa 

o resultado final deste caminho, que tinha tanto de previsível como de perigoso, e do 

qual Mussolini, quer entre os seus mais próximos quer com Franco, não fazia 

segredo.862 Independentemente da decisão final de Mussolini, relativamente à data da 

declaração de guerra da Itália aos aliados, era patente que a Falange e alguns ministros 

pró germânicos, como o Ministro do Ar, Juan Yague, ou Muñoz-Grandes, defendiam 

                                            
857 Tussel, Javier, Franco, España  y la guerra mundial entre el Eje y la neutralidad, Ed. Temas de Hoy, 
Madrid, 1995, Pg. 29 
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859 Payne, Stanley G., Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II, Ed. Yale University Press, New 
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uma entrada da Espanha na guerra. Contudo, esta posição não colhia a unanimidade 

dentro do executivo e era manifesto, dentro das Forças Armadas, o desconforto e a 

revolta. Quer Beigbeder, quer Vigón, por várias vezes, quer Jordana, em 1943, 

defendiam que a Espanha não deveria entrar na contenda, a não ser em caso evidente 

de agressão.863  

E curiosamente, por mais estranho que pareça, o próprio chefe dos serviços secretos 

militares alemães, o Almirante Canaris, considerado um grande conhecedor dos 

assuntos espanhóis e amigo pessoal de alguns dos ministros militares, defendeu que o 

país não deveria entrar no conflito.864 Apesar de pouco referenciado como elemento 

importante na estratégia de decisão franquista, Canaris, como veremos adiante, 

desempenhará um papel com alguma relevância na manutenção da neutralidade, quiçá 

até na recusa de Franco em deixar as tropas alemãs cruzarem a Espanha a caminho 

de Gibraltar.865  

Entretanto em Madrid, á falta de um elemento crucial que empurrasse Franco para a 

decisão que comprometia, os intervencionistas não descansavam.866 Ora promoviam 

rumores alarmistas em Portugal ora pressionavam Franco com promessas alheias de 

um engrandecimento futuro, ou mesmo de um ataque aliado a Portugal.867  

No início de Maio a Noruega caía e os alemães avançam com todo o seu potencial 

bélico para os Países Baixos, que se renderiam a 14 desse mês 868. Os elementos mais 

destacados da intelligentsia del Movimiento, cumprindo um guião bem preparado, 

afadigam-se em criar um ambiente de compromisso e factos consumados. Em 10 de 

Maio, Dioniso Ridruejo publicava no órgão oficial da Falange, “Arriba”, um artigo em que 

defendia, de forma motivacional, a presença da Espanha em combate, ao lado do 

Eixo.869 Nesse mesmo dia, os ministros mais ligados à Falange convenceram Franco a 

reunir o Conselho de Ministros e tomar decisões. Acenava-se com o apoio alemão e 

com a promessa da Itália que Gibraltar será garantidamente espanhol. O Caudillo, 

contudo, no seio do Conselho, como vimos, recusa-se a ceder á pressão.870 Segundo 
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consta, Franco terá reconhecido que tinha obrigações morais para com os países 

amigos que o ajudaram na guerra mas que, no entanto, estava resolvido e decidido a 

conservar a independência da Espanha, sem tolerar presenças estranhas e sem alienar 

qualquer território.871  

Como refere Morales Lezcano, e sem medo de exagerar, o estado de esgotamento do 

sistema económico espanhol juntamente com a notória incapacidade militar de defender 

as suas fronteiras peninsulares e dos seus arquipélagos das Baleares e Canárias, “[...] 

constituíram os mais sérios argumentos — e não eram ideológicos - que entraram, com 

toda a segurança, em linha de conta com o pensamento de Franco[...]”, no momento 

em que a Itália anuncia ao Generalíssimo que se declarara beligerante no conflito 

europeu872. 

Em Lisboa, no último dia de Maio, reuniram-se, pela primeira vez na sua qualidade de 

embaixadores para a Península Ibérica, Walford Selby e Samuel Hoare, sendo que, este 

último, a caminho de Madrid, quis conhecer Salazar e pedir-lhe conselhos, como foi 

sistematicamente acontecendo durante os cinco últimos anos da guerra873. Como refere 

Luís Suarez, e são raríssimos os exemplos de um historiador espanhol que “concede” 

que Salazar teve importância no desenlace ibérico do conflito, os dois embaixadores 

quiseram acertar estratégias874 e, juntamente com Eccles, reafirmar a Halifax que só 

Salazar podia ajudar a Grã-Bretanha a impedir que Franco não deslizasse para o Eixo, 

no momento em que em Londres já se sabia que Mussolini declararia a guerra aos 

aliados.  

4.4.4. NÃO-BELIGERÂNCIA OU NEUTRALIDADE? 

Estamos em Junho de 1940, e a guerra tinha começado há apenas nove meses. Mas 

este Junho seria, para a Península em geral e para Portugal em especial, um Junho de 

enorme importância e significado. Em duas semanas apenas, entre 10 e 26, a Itália 

declarou a guerra aos aliados, Franco declarou a não-beligerância, a França caiu 

perante a força da Alemanha, Tanger foi ocupada pelos espanhóis, na Europa e no 

esforço de guerra, os alemães chegaram à fronteira franco-espanhola e ao Bidassoa e 
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o ministro Serrano Suñer tentou convencer Portugal, através de argumentos dramáticos, 

a acabar com a aliança luso-britânica. 

Desde o final de Maio de 1940 que, investido no papel de mediador de boa consciência 

de Franco e das delegações diplomáticas britânicas presentes em Lisboa e em Madrid, 

considera que é fundamental, como primeiro passo, subscrever uma declaração 

conjunta de neutralidade peninsular.875 Poderia, a mesma, não ter força de lei, poderia 

não ser um tratado, nem um protocolo, mas teria que ser uma fiança do futuro, porque 

perante a atitude da Itália, “génio inspirador da ideologia“ e “exército salvador da 

sublevação nacionalista” este instrumento teria muito mais força.876  

Com a simpatia da Grã-Bretanha, Portugal inicia uma estratégia que deveria levar ao 

anúncio, em conjunto com a Espanha, da neutralidade peninsular perante os novos 

desenvolvimentos da Guerra. Face aos avanços consistentes da Alemanha, em 

território francês, que preocupam Churchill,877 não era admissível, para a Grã-Bretanha, 

sofrer mais dissabores e por isso incentivam Salazar a obter esse mesmo 

reconhecimento.878 

No final de Maio, Salazar ainda concordou com a condecoração de Franco, com a mais 

alta distinção honorífica de Portugal, a Ordem da Torre e Espada, de valor Lealdade e 

Mérito, tentando com isso chamar a atenção dos espanhóis para a necessidade de se 

robustecer a aliança de Março de 1939 e a rigidez das fronteiras, sublinhando que, 

juntos, tinham capacidade de resistir a terceiros.879 Mais uma vez a Falange e a sua 

máquina propagandística/governativa, pressentindo o perigo de um agravo ao Eixo, e 

da exaltação da força de um pequeno país insubmisso aliado da Inglaterra, como 

Portugal, tentaram retirar força e brilho à ideia e à execução da cerimónia.880 Na véspera 

do acto se realizar, Franco garantia a Theotónio Pereira que a neutralidade era um dado 

adquirido, apesar de a Itália avançar para a guerra, e das notícias que vinham do “front”, 

como na época se dizia, fossem alarmantes, porque a França estava condenada.  

Perante a previsível e inevitável transposição da linha Maginot pelos alemães, os 

ministros espanhóis falangistas não escondiam o entusiasmo e Serrano Suñer, num 
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jantar oficial realizado na Embaixada do Brasil, no dia 5 de Junho, tentou convencer o 

embaixador português a acabar com a aliança luso-britânica, porque a vitória alemã 

aconteceria, no máximo, dentro de um mês, e na nova ordem internacional não fazia 

sentido o apoio de Portugal a um aliado que o oprimia há vários séculos.881 E em Grand 

comité não escondia o ódio que sentia pela Inglaterra, nem a vontade que tinha em ver 

a hegemonia britânica ser substituída pela hegemonia alemã.882 

Hoare, o novo embaixador em Madrid sabia o que tinha que fazer. Não podia repetir os 

erros de Peterson, anterior embaixador, teria que formular uma verdadeira política 

diplomática, envolver-se na realidade espanhola, tomar o pulso à influência alemã em 

Espanha e, acima de tudo, conhecer bem Salazar, dispondo-se a ouvir os seus 

conselhos, partilhar opiniões e confiar.  

Este guião tinha-lhe sido desenhado por Halifax, revisto por Eccles e acelerado pela 

conjuntura, sendo que seria executado à medida que a experiência diplomática de 

Hoare o aconselhava.883 Os obstáculos eram enormes. Franco também odiava a 

Inglaterra e Churchill sabia-o bem; e mais, sabia que Franco tinha razão para sentir esse 

ódio884.  

Franco pactuava com a Falange, precisava de a ter na mão, deixava-a provocar os 

ingleses, deixava que lhes fosse criado um ambiente insuportável e o próprio Hoare 

tinha bem essa noção, a ponto de perguntar a Theotónio Pereira se o avião que o tinha 

trazido deveria ficar, ou não, no aeródromo de Barajas.885 E se, em Maio, Franco evitou 

um passo em falso que teria sido dado em Conselho de Ministros, porque até aí não 

havia qualquer garantia ou manifestação pública do avanço da Itália, que faria agora, 

perante a carta que Mussolini acabava de lhe enviar?886  

Franco sabe que é tudo uma questão de horas ou dias[...]agradece a deferência, a 

gentileza e a cumplicidade, promete solidariedade e mais não pode, porque está nos 

limites e Mussolini sabe-o bem.887 Parafraseando Samuel Hoare, em missiva para 
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Londres a partir de Madrid, Franco é o brer rabbit, o coelho manhoso que foge às normas 

vigentes e desafia as autoridades.888  

E desrespeitando, supostamente, as promessas feitas a Portugal, declara a não-

beligerância, em 12 de Junho de 1940, tendo-a comunicado previamente a Mussolini no 

dia 10.889 O quadro é extremamente complexo. Franco prometeu a Portugal a 

neutralidade, à Inglaterra que não a desafiava no Mediterrâneo e aceitava o acordo 

económico, para beneficiar dos abastecimentos890, a Hitler que não o desiludia, a 

Mussolini que o apoiaria,891 aos militares que mantinha o status quo e à Falange que 

levantaria uma nova Espanha, apoiada na nova ordem política mundial. Para este 

expediente Franco ouviu os juristas do aparelho, em primeiro lugar o seu cunhado, que 

devidamente entusiasmado por Ciano, aposta em argumentos unificadores em matéria 

de política externa892, e opta por desalinhar contrariando as normas do Direito 

Internacional vigente893, como faz o Brer Rabbit do mundo da fantasia. Declarando a 

não-beligerância, deixa toda a gente a adivinhar o passo seguinte. Todos? 

Provavelmente não todos,[...]em Lisboa Salazar, ao contrário de Theotónio Pereira e 

Monteiro, não desespera.  

Na interpretação do Presidente do Conselho, Franco estaria a “jogar a carta” que mais 

lhe interessava naquela conjuntura em concreto e alvitrando até a possibilidade de se 

estar perante um compromisso antigo, logo, seria de todo o interesse para o Caudilho 

                                            
en la guerra he decidido alterar los términos anteriores en el sentido de sustituir la actual declaración de 
neutralidad, por la de « no beligerancia».(no original) 
888 ASH – File XI, Doc. 26, 12/5/1941. Hoare a Eden. Numa curiosa missiva a Eden, Hoare considera que 
Franco é o Brer Rabbit da literatura norte-americana do sul, que luta pela sobrevivência, nem sempre da 
melhor maneira, umas vezes parece adormecido, outras parece morto e de repente, aparece com mais um 
truque. Diz Hoare que quando chegou a Madrid o Gen. Yague era o homem de mão de Franco, mas de 
repente, nesse mesmo Junho, Yague foi demitido de Ministro do Ar e afastado do círculo do Caudillo. 
889 DDI Vol.IV S.IX, Franco a Mussolini, 10 Giugno 1940, Doc. 847, Pg. 630 e ainda DAPE Vol. VII, Doc. 
849, 13 Junho, 1940, pgs. 128-129. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres. Espanha declara a não-beligerância. (...) Não estou longe de crer que no pensamento de Franco 
a fórmula adoptada equivalha à neutralidade e que a modificação resulta do desejo de tomar parte na 
pressão de alguma corrente interna ou pressão externa, se não em compromisso anterior. 
890 DAPE, Vol. VII, Doc. 812, 5 Junho, 1940, pgs. 101 – Da embaixada de Sua Majestade Britânica ao 
Ministro dos Negócios Estrangeiros. Memorando - O embaixador norte-americano em Madrid, no seu 
regresso a Madrid, informou Franco que o Governo dos EUA está disposto a ceder algodão, milho e trigo à 
Espanha, se esta se mantiver neutral. 
891 DDI VOL.V Doc. 15 L'incaricato D'affari a Madrid, Zoppi al Ministro degli Esteri, Ciano, Madrid, 13 giugno 
1940, pg. 14, ore 1,15 
892 DDI VOL.IV, Doc. 727.Il Ministro degli Esteri, Ciano, al Ministro Dell'interno Spagnolo, Serrano Suner - 
Roma, 3 giugno 1940, Pgs. 556-557 
893 Em obra auto-justificativa, Serrano refere a tomada de posição de Franco pela não-beligerância como 
uma forma de escapar ao estrangulamento económico imposto pelos ingleses e acrescentando que tal 
posição não pertencia já ao domínio jurídico mas ao político, porque os estados que tomavam tal atitude 
não participavam na guerra; mas também não eram neutrais, apenas queriam salvaguardar a sua liberdade 
política para proceder em função do momento. Suñer, Ramón Serrano, Entre el silencio y la Propaganda, 
la Historia como fue, Ed. Planeta, Barcelona, 1977, pgs. 350-352  
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que a guerra não chegasse à Península, pois isso iria comprometer não só o esforço da 

reconstrução mas igualmente o sucesso da sublevação iniciada em Julho de 1936.894  

No fundo, Salazar tinha razão porque as declarações teatrais de Franco pouco 

quereriam dizer, e lembrava-se, seguramente, do despacho confidencial que Teixeira 

de Sampaio lhe tinha enviado em 1933,895 e onde afirmava, para elucidação do 

Presidente do Conselho, que “[...]os factos secundários e os detalhes é que muitas 

vezes fazem a diplomacia, não tanto as linhas de força ou as constantes de uma Aliança, 

porque essas mantêm-se enquanto os interesses forem comuns e a identidade de 

pontos de vista for total.”  

E relativamente aos antigos compromissos, volta a ter razão, porque – tal como refere 

Morales Lezcano – Franco ter-se-ia comprometido, em 28 de Novembro 1936, com 

Mussolini, a proclamar a não-beligerância respeitando um protocolo secreto que 

assegurava que, se um dos dois estados entrasse na guerra sozinho ou aliado a outros, 

o outro respeitaria a situação através da não-beligerância.896 Curiosamente, ainda hoje, 

75 anos depois, a opção de Franco gera controvérsia entre os autores espanhóis e os 

estrangeiros especialistas na história de Espanha, não estando, naturalmente, a 

ideologia afastada desta discussão. 

Já aqui se referiu que Marquina Barrio é totalmente contra a interpretação da não-

beligerância como uma forma encapotada de neutralidade, mas sim uma clara posição 

de pré-guerra897; Morales Lezcano não vai tão longe, e define esta não-beligerância 

como  

“[...]una figura jurídica, cargada de intencionalidad política, a esgrimir en una coyuntura 

histórica muy precisa y con vistas a preparar de antemano el terreno para que, cuando 

llegara la hora final, el «Nuevo Estado» español pudiera recoger —a bajos costes—, el 

resultado congruente que se derivara del necesario reajuste euroafricano, propugnado 

por el Eje Berlín-Roma con tanto énfasis como reiteración” 898.  

                                            
894 DAPE, Vol. VII Doc. 849, 13 Junho, 1940, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de 
Portugal em Londres. Pgs.128-129  
895 MNE – Arquivo Teixeira de Sampaio, “Elementos para o estudo da Aliança luso-britânica”, Pgs. 1/29, 
1933, A 35/G Maço A1, Pasta 2 
896 Morales Lezcano, Víctor, “Spanish Non-Belligerency in World War II” em Neutrality in History: 
Proceedings of the Conference on the History of Neutrality. Nevakivi, Jukka (ed.), organized in Helsinki 
under the auspices of the Commission of History of International Relations 9-12 September 1992. Helsinki: 
SHS, 1993, pgs 220-221 
897 Marquina Barrio, Antonio, “La Etapa de Ramón Serrano Suñer…” ob. cit. pg. 149 
898 Morales Lezcano, Víctor, “Las Causas de la No Beligerancia Española, reconsideradas”, em Revista de 
Estudios Internacionales, Vol. 5, nº 3, Julio-Septiembre 1984, pg. 612 
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E poderíamos continuar aqui a citar outros autores que se debruçaram sobre esta 

matéria.899 Apesar de toda a polémica, a opção de Franco parece-nos consentânea com 

o seu desejo de não ir para a guerra. É controversa esta afirmação, sem sombra de 

dúvida, mas todos os elementos recolhidos sobre a opção de Franco, e patentes nesta 

investigação, apontam nessa direcção.  

Recorra-se, por exemplo à carta enviada por Franco, em 30 de Abril de 1940, a 

Mussolini, onde se pode ler: 

“Recibo vuestra interesantísima carta confidencial sobre la situación internacional y su 

inmediato futuro en relación con Italia y mucho agradezco esta nueva prueba de amistad 

leal, […] Mi parecer sobre la guerra es que esta lleva camino de hacerse larga y difícil si 

un suceso favorable, imprevisto para los aliados, cual puede ser: la eficacia de los 

ataques aéreos macizos sobre la flota aliada no destruye o disminuye notablemente su 

poder en la mar. La guerra en los teatros terrestres no ofrece el desequilibrio que pueda 

asegurar una fácil victoria.[…] Comprenderéis, por todo ello, cuanta tiene que ser mi 

contrariedad y la de mi pueblo ante lo inoportuno para nosotros de esta lucha que nos 

coge tan atrasados, por la triste herencia que recibimos del abandono y falta de 

preparación en nuestro pasado, agravada por la situación deficitaria de víveres gasolinas 

y demás elementos indispensables a la vida y que la falta de devisas y créditos 

exteriores, no nos permite almacenar. […] En el orden militar hemos tornado las 

previsiones compatibles con nuestra situación, asegurando aquellos puntos importantes 

del territorio contra cualquier eventualidad, dispuestos a no ser sorprendidos y a vender 

cara nuestra independencia.  Estas dificultades de orden económico explican el que en 

nuestras relaciones comerciales y convenios de pagos no podamos prescindir de esas 

prosaicas consideraciones económicas a que los gestores de la Hacienda se ven 

obligados.”900 

É patente, neste documento, que não só Franco não acreditava numa súbita derrota dos 

aliados, como não previa que a guerra fosse curta, bem como, e isto sim é fundamental, 

explicava ao Duce as razões que levavam a Espanha a não poder entrar na guerra e a 

depender economicamente dos ingleses. Para que se possa concordar com todos 

aqueles que defendem que Franco queria ir para a guerra é necessário fazer um enorme 

esforço, e mesmo assim não se descortina o que possa ter mudado de tão significativo 

na vida da Espanha em 45 dias. Provavelmente[...] nada.  

Os pressupostos que levaram Francisco Franco a considerar impensável a entrada do 

país na guerra mantinham-se, e a não-beligerância, não sendo, como não era, uma 

                                            
899 Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha…ob. cit. pg. 58, Suárez, Luís, Franco, España… ob. cit. pgs. 
191-192, Tussel, Javier, Franco ob. cit. pg. 78, Gómez de Las Heras, Maria de Soledad, Sacristán, Esther 
“España y Portugal…” ob. cit. Pg. 213, Payne, Stanley G., Spain…Ob. Cit. pg. 63, Salmon, Patrick, “British 
Attitudes…” ob. cit, pg. 118, Frank, Robert, “La neutralité…” ob. cit, pg. 26, Wylie, Neville (Ed.), European 
Neutrals…ob. cit.pg. 242 
900 DDI VOL. IV, Doc. 260. IL Capo dello Stato Spagnolo, Franco, al Capo del Governo, Mussolini, Madrid, 
30 aprile 1940. Pgs. 210-212 
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figura jurídica do Direito Internacional ligada à neutralidade, encaixava como uma luva 

nos intuitos do governante espanhol. 

Em documento existente na Fundação Francisco Franco, dactilografado e sem data, o 

Generalíssimo justifica a sua posição afirmando que a entrada da Itália na guerra 

alterara a situação do ponto de vista da Espanha. Segundo o líder espanhol a guerra 

iria instalar-se no Mediterrâneo e a suposta tranquilidade com que a Espanha tinha 

olhado para a guerra até então, tornara-se uma preocupação.  

Era, portanto, impossível continuar indiferente porque a guerra tinha chegado aos seus 

mares e aproximava-se das suas fronteiras e ilhas. Assim, a Espanha proclamava a sua 

não-beligerância, que significava atenção e não-indiferença por tudo quanto pudesse 

afectá-la. Franco defendeu sempre esta tese, como podemos observar na obra 

memorialista de Samuel Hoare, no capítulo referente às entrevistas do Embaixador com 

Franco.901 Esta posição contrariava, naturalmente, os desejos de Churchill, Halifax, 

Hoare e Salazar902 e alterava inclusive a posição comum ibérica que se preparava, mas 

também não era o primeiro passo para a guerra, como queria Serrano Suñer ou o 

falangista ministro do Ar, Juan Yague.903  

E recuando ligeiramente no tempo, ao recuperar-se a Mensagem de Ano Novo de 

Franco aos espanhóis, em 1940904 observa-se que este refere taxativamente a enorme 

necessidade que a Espanha tinha de paz, para se reconstruir, e que se associaria à 

Itália e ao Vaticano nos esforços tendentes a que, se possível, o conflito terminasse no 

mais curto espaço de tempo. Por isso, nunca é demais sublinhar que a 

ideologia/simpatia, nesta situação, tinha um peso muito relativo, e não se podia sobrepor 

à subsistência e à existência da própria Espanha, e se alguma ideologia havia, era a do 

próprio regime, em construção.  

Socorrendo-nos mais uma vez de Morales Lezcano, um dos mais conceituados 

historiadores do período denominado de la transición, era patente o estado de 

esgotamento do sistema económico espanhol bem como a incapacidade de defender 

militarmente as suas fronteiras peninsulares e dos seus arquipélagos Baleares e das 

Canárias, e acrescenta ainda, de forma objectiva, no artigo já aqui referido: 

                                            
901 FFF - Doc. 1612 – Franco e a não-beligerância. s/d e também Hoare, Sir Samuel, Ambassador on Special 
Mission, Ed. Collins, London, 1946, pg. 48 
902 DAPE, Vol. VII, Doc. 828, 10 Junho 1940, Do embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, pgs. 114–115 
903 DDI VOL.IV, Doc. 727.Il Ministro degli Esteri, Ciano, al Ministro Dell'interno Spagnolo, Serrano Suner - 
Roma, 3 giugno 1940, Pgs. 556-557 e ainda Preston, Paul, Franco…ob. cit Pgs. 368-370 
904 Mensagem de Ano Novo 1940. Toynbee, Arnold, La Guerra…ob. cit. Pg.321 
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“constituyeron estos los argumentos reales — y no ideológicos - que entraron, con toda 

seguridad, en la composición de lugar que Franco se hizo en su mente en el caso de 

que España se declarara beligerante en el conflicto europeo”.905 

Naturalmente as ambiguidades de Franco são explicáveis em quem sente que uma 

decisão pode condicionar o futuro de uma nação e de um povo, com idiossincrasias 

próprias, e que oscila entre o ódio a um regime, o soviético e quem não o contraria, e a 

admiração por uma liderança forte, como a da Itália e a da Alemanha. Essas 

ambiguidades inscrevem-se numa determinada conjuntura, equacionam-se segunda 

uma série de variáveis, jogando com a complexidade do momento. Por isso, mais 

destaque nos merece a acção de Salazar e de Theotónio Pereira no apoio a uma tese 

que podia salvaguardar o destino da Península.  

Afastando-nos agora da pura retórica ou da teoria da não-beligerância voltemos aos 

efeitos provocados pelas ondas de choque resultantes da decisão tomada pelo 

Conselho de Ministros. Os ingleses e os americanos, sobretudo em Madrid, dão mostras 

de sucumbir á pressão e à contrariedade da notícia.906 Como refere David Eccles, 

Hoare, que se tinha em enorme conta e condescendia muito com a autoridade, 

sobretudo com Mussolini e Franco, julgava que bastava a sua presença em Madrid, 

respaldado no seu título de Embaixador de Sua Majestade, para conseguir um acordo 

perene de neutralidade, assinado por Franco.907  

Hoare reconheceria anos mais tarde que, não fora a preciosa ajuda de Theotónio 

Pereira, dificilmente teria cumprido a sua missão.908 Com estes desenvolvimentos a 

Falange esfrega as mãos e os militares agitam-se no Governo e nos quartéis, 

percebendo a nociva influência de Serrano no seu Chefe máximo, e constatando, dia a 

dia, que a Espanha continuava a precisar de tempo para se recompor da Guerra Civil, 

não estando dispostos a permitir a Franco “uma aventura” que poderia lançar, de novo, 

o país no caminho de uma luta fratricida que iria reabrir feridas e fazer renascer ódios 

irreprimíveis, que agora nem o tempo conseguiria fazer atenuar.909 

                                            
905 Morales Lezcano, Víctor, “Las Causas …” ob. cit. Pgs. 617 – 620 
906 DAPE, Vol. VII, Doc. 893, 20/06/1940, Do Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, pgs. 157-158. “Hoare e Weddel verdadeiramente desorientados. Tentei acalmá-los”.  
907 Eccles, David, by safe hand…ob. cit, pgs. 99-101 
908 Ibidem 
909 ASH – file 11, doc. 7, Hoare a Campbell, 21/8/41. Confidências feitas por altas chefias do Exército 
espanhol, em Junho de 1940. (Tradução Minha). Ver ainda Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…vol. II, 
ob.cit. Pgs.202-203 e ainda Hernandez-Sandoica, Elena, Moradiellos, Enrique, “Spain and the Second 
World War, 1939-1945” em European Neutrals …ob. cit, pgs.245-246   
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Beigbeder sente, como nunca, a influência de Serrano Suñer em Franco, e procura junto 

de Theotónio Pereira alguém com quem partilhar estes sentimentos, obviamente na 

perspectiva de deixar implícita uma mensagem de SOS. Franco, em si mesmo, é uma 

incógnita. Também Theotónio Pereira se sente intranquilo, apesar da imagem de 

serenidade que pretende passar para os aliados, em Madrid. De alguma forma, o 

embaixador português, que conhece bem os bastidores do governo de Madrid e a forma 

de pensar das Forças Armadas, procura aconselhar-se com Salazar e beneficiar do seu 

discernimento: 

“Esforcei-me ontem por sossegar os Embaixadores inglês e francês acerca da Espanha. 

Acho que é o melhor que temos por agora a fazer. Continuo a recear. Noto uma manobra 

aqui dos Alemães contra o próprio Generalíssimo Franco, se este continuar a resistir”.910 

Estava certa a intuição do diplomata português relativamente a manobras ocultas, 

porque Franco, alguns dias mais tarde, após violenta altercação com Yague, e 

entendendo que este o pressionava a fazer o jogo dos Alemães, com o apoio de Muñoz 

Grandes, Secretario- Geral do Partido, acabaria por afastá-lo do Governo, do seu círculo 

próximo e, inclusive, de Madrid.911  

Na opinião de David Eccles esta atitude de Franco foi, igualmente, reforçada pela 

opinião de Salazar que terá confidenciado ao agente inglês, num momento 

imediatamente posterior à declaração de não-beligerância, que iria exigir às autoridades 

espanholas uma garantia de neutralidade e que anulassem aqueles que continuavam a 

querer ir para a guerra e tinham desígnios imperialistas.912  

Com a capitulação da França, em 14 de Junho, Franco envia Vigón à Bélgica, ao Castelo 

de Acoz, para falar com Hitler e aquilatar dos apoios técnicos e económicos possíveis. 

Tinha chegado a hora de Franco fazer a sua parte depois dos dois parceiros do Eixo 

terem feito as deles. Já não havia espaço para Franco alegar mais tempo para tomar 

uma decisão, e foi isso mesmo que Beigbeder confidenciou a Canaris, em Madrid, a 30 

de Junho, como veremos, informando-o da oferta de Franco ao Eixo materializado na 

Não-beligerância, esperando a Espanha, em contrapartida, receber armamento.913 No 

                                            
910 DAPE, Vol. VII, Doc. 867, 14 Junho 1940. Do Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, pgs. 141-142 
911 Ruhl, Klaus-Jörg, Franco, Falange y III Reich – España durante la II Guerra Mundial, Ed. AKAL, 1986, 
pg. 61. Ver ainda ASH – file 11, doc. 27, 6/5/41. Samuel Hoare, dados para reflexão do mês de Maio de 
1941 e ainda file 16, doc. 17- Carta de Samuel Hoare a Churchill, 26/02/41, Hoare refere ao seu 1º Ministro 
que por 6 vezes, no espaço de 10 meses, Franco recusou entrar na guerra ao lado dos alemães, apesar 
das pressões de Yague, ou facilitar a presença militar alemã em Espanha. Acrescenta Hoare que Franco 
lhe referiu que não queria compromissos fixos com os alemães e que o único compromisso que tinha era 
com Portugal, para defender a integridade da península. ver também NA cab/65/8/17, 16-7-1940 
912 Eccles assinala este episódio com a data de 16 de Junho. Eccles, David, By Safe…ob. cit. Pg.122 
913 FFF-Dossier carpeta 331 (não digitalizado), Doc. 27574, Beigbeder a Franco, 30 de Junho 1940 
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dia 16, o General Vigón, que era o Chefe do Alto Estado-Maior, reuniu-se com Hitler e 

Ribbentrop, e entregou ao Chanceler uma carta de Franco.914  

Como refere Bertram Gordon, os detalhes da conversa terão sido relatados pelo Ministro 

dos Assuntos Exteriores, Juan Beigbeder, ao Embaixador alemão em Madrid, Eberhard 

Von Stohrer, no dia 19 de Junho, e segundo a mesma fonte Hitler terá prometido a Vigón 

ajuda alemã, se forças americanas desembarcassem em Portugal, ou no norte de África, 

depois de se concretizar a entrada de Espanha na guerra, e apoiaria a reivindicação 

espanhola a Gibraltar, tal como Mussolini e Ciano já tinham feito, e garantindo a Vigón 

que a Alemanha só tinha interesses económicos em Marrocos.915 

Outros autores referem que teria sido Beigbeder, especialista em assuntos do norte de 

África, que sugeriu a Franco que exigisse a Hitler a sua intervenção para a recuperação 

de Gibraltar, e reclamando ainda todo o Marrocos francês, a região de Oran na Argélia, 

o avanço da linha fronteiriça do Sahara espanhol até ao paralelo 20º Norte, que se usava 

para separar a Líbia do Sudão, e o aumento da Guiné espanhola, em detrimento da 

antiga colonia alemã dos Camarões, tal como estava previsto no tratado luso-espanhol 

do Pardo, assinado em 1788. Em troca, os espanhóis entrariam em guerra com os 

ingleses.916  O General Vigón avaliou, mais tarde, com o Almirante Canaris, Chefe dos 

Serviços de informação militar alemães, as estimativas espanholas da ajuda militar e 

suprimentos que eram necessários, enquanto Serrano Suñer, desejoso de ocupar a 

pasta dos Exteriores, tentava, através de Stohrer, ser convidado a visitar a Alemanha 

para discutir as condições de entrada da Espanha na guerra, procurando 

desesperadamente o apoio de Franco para ambos os objectivos.917  

Independentemente de quem pediu e de quem sugeriu o quê, e face ao conteúdo da 

carta, Berlim considerou as reivindicações nela contidas excessivas e atrasou a 

resposta, até que houvesse conclusões concretas saídas de um previsível encontro 

entre Hitler e Pétain.918  

                                            
914 Alonso Baquer, Miguel, Franco… ob. cit, pg.88. Sobre este assunto ver também Cardona, Gabriel, “Crisis 
Política, Presión Militar”, em Los Ejércitos del Franquismo (1939-1975), Ed. Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. Fernando Puell de la Villa y Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010, Pgs. 328-
329. 
915 Weinberg, Gerhard L., A World at Arms: A Global History of World War II, Ed. Cambridge University 

Press, 1995, 177-179 sobre este assunto ver também Gordon, Bertram M. “el Papel de España en la Derrota 
de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, em Studia histórica, Historia contemporánea, 
nº18, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pgs. 265-268 
916 Mederos Martín, Alfredo. “El proyecto de Antonio Tovar…” ob. cit, pg. 221 e Weinberg, Gerhard L., A 
World at Arms…ob. cit, pgs. 177-179 
917 Gordon, Bertram M. “El Papel de España…” ob. cit, pg. 273 
918 Churchill, Winston S., Memoires, Vol. II…ob. cit. Pg. 214 
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Theotónio Pereira tem conhecimento de todas estas démarches, e a política de contra-

ataque á influência da Falange não podia esperar nem sofrer mais reveses como a da 

condecoração que, aparentemente, a nada levou. Independentemente dos receios que 

o assaltam, sabe que não pode perder o discernimento e que Salazar conta com ele 

para pôr em prática a estratégia que melhor serve a Portugal, ou seja, impedir qualquer 

utilização do território espanhol pelos alemães ou italianos porque, no imediato, quer a 

Grã-Bretanha quer os americanos retaliariam. 

Como se não bastasse, dando corpo à tomada de decisão sobre a não-beligerância, no 

dia 14 de Junho, o dia em que os alemães ocuparam Paris, a Espanha enviou tropas 

para a Zona Internacional de Tânger, no Norte de Africa, que dista apenas 17 milhas 

marítimas do sul de Espanha e, tendo em conta que os espanhóis dominavam os pontos 

fortificados de Ceuta e Melilla, no Marrocos espanhol, esta manobra aumentava 

sensivelmente a vulnerabilidade de Gibraltar.919 O governo de Franco justificou esta 

atitude, como uma forma de garantir a neutralidade da zona, insinuando que se tinham 

antecipado à Itália. O avanço espanhol significou, de facto, a anexação da Zona 

Internacional e, no Agosto seguinte, a Espanha tinha cerca de 26,000 homens 

colocados no Norte de Africa espanhol.920 

Se a solidariedade institucional com o Eixo já tinha despertado uma reacção de 

preocupação em Londres, o avanço de tropas para Tanger, do outro lado do Rochedo, 

intriga e preocupa ingleses e portugueses. Necessariamente a Grã-Bretanha acelera a 

preparação dos planos militares para a Península, tal como era reclamado por Selby, 

em Maio de 1940 e o próprio Churchill relata nas suas memórias.921 

Seguramente que a preocupação expressa por Londres, e por Lisboa, era tema de 

discussão, entre Halifax, Hoare, Eccles e Salazar e, por isso o Chefe do Governo 

português insistia que a neutralidade de Portugal teria que ser respeitada pelos ingleses, 

independentemente da rápida evolução dos acontecimentos e dos rumores que 

extrapolavam as consequências dos mesmos. Sendo verdade que a Grã-Bretanha tinha 

um plano concreto para tomar os Açores e Cabo Verde, sem que em Portugal se 

soubessem exactamente os seus contornos, e para que os arquipélagos não caíssem 

em mãos alemãs, está provado, também, que Hitler, criticado pelos responsáveis da 

                                            
919 Goda, Norman, J. W., Tomorrow the World: Hitler, Northwest Africa and the Path toward America. 
Ed. Texas University Press, Texas, 1998, Pgs. 112-113. 
920 Wigg, Richard, Churchill and Spain - The Survival of the Franco regime, 1940-1945, Ed. Routledge, 
London, 2005, pg. 15 
921 Churchill, Winston S., Memoires, Vol. II…ob. cit. Pg. 216. Sobre a fraqueza do material militar espanhol 
nas Canárias e Baleares ver NA cab/66/9/42, Naval, Military and Air Situation from 12 noon July 4th to 12 
noon July 11th, 1940 
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Marinha de guerra por não dar a devida importância ao papel geopolítico de Portugal, 

acabará por rectificar a sua opção, encerrado que estava o capítulo “Paris”, e começará 

a pressionar os espanhóis para que a questão de Gibraltar se resolva através da 

colaboração dos dois exércitos, e o Rochedo possa ser inutilizado, como base aérea 

inglesa, e as alternativas, para estes e em Portugal, sejam eliminadas.922 

Olhando para o mapa do Mediterrâneo e norte de África, não é difícil de compreender 

que, para os alemães, a área mais favorável para contrariar a presença britânica no 

Rochedo era a do noroeste da África, incluindo o Marrocos francês e os arquipélagos 

periféricos das ilhas Canárias, dos Açores e de Cabo Verde. Segundo refere Norman 

Goda, bases emprestadas ou compartilhadas eram indesejadas e, nesse capítulo, a 

derrota da França em Junho de 1940, abria uma enorme possibilidade de êxito com a 

apropriação dessas zonas do Noroeste Africano. 923Em 20 de Junho de 1940, um dia 

depois das negociações para um armistício com a França terem começado, Hitler e o 

Almirante Erich Raeder falaram, finalmente, das instalações navais alemãs em 

Marrocos, Senegal e nas ilhas espanholas e portuguesas.924  

Concordaram que tais bases concederiam vantagens estratégicas contra futuros 

inimigos, no Atlântico, o que significa que, estando a França e Grã-Bretanha derrotadas, 

esses inimigos só poderiam ser os Estados Unidos925. Sobre esta matéria convém, 

agora, introduzir aqui um factor estratégico adicional, o qual é a vontade, a médio prazo, 

de Hitler atacar os EUA, controlando o Atlântico e contando com a posse dos Açores, 

confiando no comentário que tece, numa das suas obras, Gerhard Weinberg: 

“For years Hitler had been calling for an airplane capable of bombing the United States, 

and work on such a plane had been under way since 1937. The realization of this project, 

however, was still not imminent in 1940, and the Germans could only push forward with 

                                            
922 Sobre a ocupação dos Açores e Cabo Verde, em 1940, numa altura em que o exército britânico estava 
demasiadamente fraco para controlar as Baleares ou as Canárias, quando já tinha sido formada uma força 
expedicionária para atingir esse objectivo Ver Smyth, Denis, “Franco and the Allies in the Second World 
War”, em Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, Balfour, Sebastian, Preston, Paul, (Coord.) 
Ed. Routledge, London, 1999, pgs. 192-193 e também Bertram, Gordon M., “El papel de España…” ob. cit. 
Pg. 250 e Marquina Barrio, António, “La pista de aterrizaje de Gibraltar la base militar”, em UNISCI 
Discussion Papers, nº 19 Enero 2009, pg. 222. 
923 Goda, Norman J.W., “The Riddle of the Rock: A Reassessment of German Motives for the Capture of 
Gibraltar in the Second World War”, em Journal of Contemporary History, Vol. 28, 1993, pgs. 297-314 
924 Quando em 1945 o diplomata norte-americano DeWitt C. Poole se desloca à Alemanha chefiando a 
missão que vai interrogar os chefes nazis que sobreviveram à rendição, escreve um relatório, que 
transforma em artigo para a Foreign Affairs, tornando públicos uma série de depoimentos de Goering, Hess, 
Keitel, e Jodl sobre os planos concretos de Hitler relativamente a Portugal, a Espanha e à URSS. Essas 
declarações, mais tarde reiteradas no Tribunal Penal de Nuremberga, evidenciaram as expectativas de 
Hitler em contar com a colaboração de Franco num possível ataque a Gibraltar, ao mesmo tempo que tudo 
estava, supostamente, preparado para invadir os Açores e Cabo Verde. 
925 Goda, Norman J.W “The Riddle of the Rock: A Reassessment…” ob. cit. Pg  
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it in the hope that by the time the planes were ready, refueling in the Portuguese Azores 

would be possible and would increase the possible bomb load”.926  

Poucos dias depois, a 26 de Junho, o exército alemão alcançou a fronteira com 

Espanha. Por coincidência, ou não, a 28, Yague, como se anotou já, foi demitido por 

Franco, e substituído por Vigón.927 

4.4.5. O PROTOCOLO ADICIONAL DE 29 DE JULHO DE 1940 

Coincidindo com a chegada dos alemães a Irún, o Ministro da Governação, Serrano 

Suñer, convida o Embaixador Theotónio Pereira para uma conversa fora de Madrid, na 

tarde do dia 26 de Junho. Durante a conversa, nos jardins do Escorial, refere-lhe como 

seria importante para Portugal denunciar a aliança luso-britânica substituindo-a pela 

Espanha, num momento em que se aguardava a vitória incondicional da Alemanha e 

que os ingleses fossem levados a uma rendição incondicional. 928  

Não era inocente o timing desta conversa. Suñer sabia que Portugal era um importante 

obstáculo para a sua estratégia de alinhamento com o Eixo, sabia também que tinha em 

Beigbeder, e nos militares, uns incómodos aliados da neutralidade ibérica e que Lisboa 

era o principal vértice do triângulo Churchill-Salazar-Hoare, que ainda mantinha o 

Generalíssimo na dúvida sobre as vantagens da adesão ao Eixo. 

Avaliando os termos e o conteúdo desta proposta, tão esmagadora como significativa, 

o diplomata português pede autorização para se deslocar a Lisboa e solicita uma 

audiência ao Presidente do Conselho, sugerindo-lhe que o Governo encontrasse uma 

forma de reforçar a posição de neutralidade, em conjunto com a Espanha, tal como se 

tinha tentado em 8 de Junho, única maneira de evitar qualquer mal-entendido com a 

Grã-Bretanha, e que, simultaneamente, garantisse a Franco que a posição de Portugal 

se mantinha inalterada, face aos compromissos assumidos desde Março de 1939. 929 

O que pairava no espírito do diplomata português era o exemplo da invasão francesa a 

Espanha, em 1808, a partir de Portugal e a desunião das duas monarquias ibéricas 

perante a mesma ameaça, no primeiro quartel do século XIX, e que esse exemplo 

deveria funcionar como o paradigma daquilo que a Alemanha poderia vir a fazer se 

entrasse em Espanha para invadir Portugal ou, para que a partir daquela viesse a atacar 

                                            
926 Weinberg, Gerhard L., A World at Arms: …ob. cit, pgs. 177-179 
927 ASH, file 11, doc. 27, Reflexão, 6/5/41 
928 Pereira, Pedro Theotónio Memórias…ob. cit, Vol. II, Pgs. 227-228  
929 Ibidem 
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a Grã-Bretanha porque, nesse caso, muito dificilmente de lá sairia sem que daí 

decorresse qualquer consequência para a Península no seu todo.  

Perante este cenário, os portugueses, como já o haviam feito na negociação do tratado 

de Amizade e Não-agressão, de Março de 1939, tomaram a iniciativa de procurar um 

novo arranjo diplomático com a Espanha, preferindo ouvir um “não” da Espanha, e daí 

tirar as suas conclusões, do que ser acusado de não partilhar as preocupações de um 

país acossado, e acusado pela opinião pública inglesa, de estar refém do Eixo em 

matéria ideológica.930 

Salazar, ao avançar com a proposta dum texto de reforço da neutralidade ibérica 

entendeu, e bem, que a fronteira continental de Portugal não era a semi-pacífica linha 

de demarcação que foi definida com Espanha, após as invasões napoleónicas, mas sim 

os Pirenéus, e tudo faria para que a Espanha entendesse, como refere de forma muito 

objectiva o estrategista espanhol Enrique Manera, que a sua fronteira atlântica não 

estava na Galiza mas era constituída pelas costas de Portugal.931  

Para quem valoriza o raciocínio geopolítico e a forma como a Estratégia ajuda a 

entender as relações internacionais, é evidente que o quadro que se apresenta, a partir 

de finais de Junho, é tão dramático para Portugal como o é para a Espanha, porque se 

a Alemanha tomasse a iniciativa de passar a fronteira pirenaica, a Inglaterra, numa 

lógica de preempção, decidiria avançar para as costas portuguesas, como Churchill 

esteve tentado a fazer, reprimindo a pressão germânica. Recuando à questão formal da 

proposta portuguesa, que Beigbeder ansiosamente aguardava, a fórmula apresentada 

por Teixeira de Sampaio, Secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao 

Presidente do Conselho era semelhante à da entente cordiale de 1904, o que permitia 

alguma flexibilidade em caso de emergência e se se pretendesse uma simples 

colaboração diplomática.932  

Anuindo à sugestão do Secretário-Geral, e ouvido Theotónio Pereira, ainda em Lisboa 

à espera de instruções, Salazar deu luz verde à construção dum texto tão simples como 

objectivo, procurando-se que o projecto fosse suficientemente secreto que não 

permitisse que Serrano, ou qualquer outro membro destacado da Falange, pudesse dele 

                                            
930 DAPE, Vol. VII, Doc. 929, 30/06/1940. Secretaria-geral, documento para os arquivos, pgs. 176-178 
931 Manera Regueyra, Enrique, “El Bloque Ibérico como unidad geoestratégica”, em Revista de Política 
Internacional, nº 9, Enero/Marzo, 1952, Pg. 17 
932 DAPE, Vol. VII, Doc. 929, 30/06/1940. Secretaria-geral, documento para os arquivos, pgs. 176-178 
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ter conhecimento e intentasse qualquer acção que o inviabilizasse.933 Impõe-se que 

neste momento em concreto, se recorra, com algum detalhe, ao telegrama enviado a 1 

de Julho, por Oliveira Salazar, a Armindo Monteiro, Embaixador de Portugal em 

Londres, no qual está exposto, com clareza meridiana, o pensamento de Salazar 

relativamente às ameaças que naquele preciso momento pairam sobre os dois países 

ibéricos, independentemente de, 75 anos depois, se poder questionar o impacto desta 

missiva.934  

Contudo e como se clarificou desde o princípio, é fundamental que se sinta o momento, 

que se avalie a decisão no seu tempo e no seu modo, como se estivéssemos a medir a 

pulsação a um Estado, porque dificilmente encontraremos outro momento em que 

Portugal, na sua história contemporânea, tenha arriscado um verdadeiro perigo de 

invasão, desde o período napoleónico. 

No momento em que escreve a Monteiro, Salazar não pretende partilhar as suas 

dúvidas, as suas angústias ou as suas expectativas com o embaixador em Londres. O 

Presidente do Conselho escolhe, criteriosamente, Armindo Monteiro para enviar um 

recado a Londres, não só porque o Embaixador critica amiúde as suas opções 

estratégicas relativamente a Espanha, mas porque, sistematicamente, e dada a sua 

conhecida anglofilia, Monteiro reitera que Londres é a melhor fiança da independência 

e da soberania de Portugal, logo o único caminho a seguir. Salazar quer que Londres 

conheça os contornos do acordo mas perceba que o momento é único e que Portugal e 

Espanha precisam de um reforço da sua solidariedade, um reforço que legitime a 

posição de bastião perante a ameaça que se perfila a partir de Irún, mas mantendo 

Londres atenta, concordante e [...] afastada.  

Qualquer sinal de alarme, mesmo que seja pouco exuberante, comprometerá a 

neutralidade da Península e arrasta Portugal para a guerra, sem qualquer ajuda 

britânica. Para além da reflexão estratégica ali exposta, o Presidente do Conselho 

enuncia as razões pelas quais não só não era politicamente conveniente que Portugal 

fosse excessivamente rigoroso com a postura de Espanha, como também não era 

prudente, nem inteligente, que Portugal fosse demasiado complacente com as atitudes 

britânicas, já que, por mais de uma vez, sobretudo durante a Guerra Civil de Espanha e 

                                            
933 No referido documento expressa-se mais uma vez a importância da neutralidade da Península e 
convidava-se a Espanha a reafirmar a inviolabilidade das fronteiras peninsulares. DAPE, Vol. VII, Doc. 929, 
30/06/1940. Secretaria-geral, Anexo ao documento 929. Pg.178 
934 MNE, GSG, Refª 2136, Teleg. 188, 1 Julho 1940. Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de Portugal em Londres 
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no ano Um da Segunda guerra, Portugal, a esse respeito, tinha tido bastantes razões 

de queixa.935 

Tentando sintetizar e sistematizar o pensamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros 

comece-se por identificar a gravidade do cenário: Salazar não ignora que a presença de 

tropas alemãs na fronteira franco-espanhola coloca, praticamente, a Península sob 

influência e poder da Alemanha. E ocultando, propositadamente, que foi Theotónio 

Pereira a tomar a iniciativa para a resolução diplomática desta questão, nem tão-pouco 

porque o fez, coloca na Espanha a responsabilidade da iniciativa, afirmando em 

determinada altura: 

“Espanha tem-nos posto o problema com grande clareza e sinceridade. Pretende manter 

a neutralidade e conservar-se á margem da guerra, pois crê que a pretensão sobre 

Gibraltar e os interesses em Marrocos poderão ter satisfação sem a sua entrada no 

conflito; mas a capacidade de resistência às pressões italianas e alemãs está 

praticamente muito diminuída, se não anulada, pela ocupação da fronteira.” 936  

E equacionando a hipótese de Hitler obrigar Franco a colaborar na tomada de Gibraltar, 

atravessando território espanhol, afirma peremptoriamente que, nessa hipótese, 

“[...] a Espanha só tem três caminhos: opor-se pela força à entrada dos alemães em 

Espanha; deixar os Alemães atravessar a Espanha para o ataque a Gibraltar; ou a 

Espanha atacar Gibraltar, impedindo a passagem ou a ocupação pela Alemanha do seu 

território. Qualquer solução lançaria a Espanha fora da neutralidade: no primeiro caso 

contra a Alemanha; no segundo e terceiro contra a Inglaterra”937  

Verdadeiramente esta é uma das faces do problema. Há meses que, quer pelas 

conversas que vai tendo com Theotónio Pereira, quer com Eccles ou com Nicolau 

Franco, Salazar sabe que a Espanha não tem meios nem ambiente para resistir, pelas 

armas, à pressão do Eixo, nem Franco tinha forma de se opor aos desígnios alemães 

se para tanto fosse confrontado. Assim, afirma o Ministro: 

“[...] supondo que a única saída será a entrada da Espanha na guerra, há a examinar os 

acontecimentos em relação a Portugal, […] A Alemanha aparenta agora inquietação pela 

possibilidade de utilização, pela marinha inglesa, das nossas costas ou organização de 

um pretenso corpo expedicionário para desembarque, ao que temos sempre contraposto 

a decisão de defender a nossa neutralidade. Por esta razão […] tenho para mim como 

provável que a Alemanha, por si ou impondo o desejo da Itália de arrastar a Espanha na 

guerra, porá logo de início a questão da ocupação de Portugal”.938 

                                            
935 Ibidem 
936 Ibidem 
937 Ibidem 
938 MNE, GSG, Refª 2136, Teleg. 188, 1 Julho 1940. Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
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E chegámos ao cerne da questão. Independentemente de a Espanha ceder, ou ser 

“atropelada” pelas tropas germânicas, os alemães iriam, de imediato, justificar a sua 

ocupação de Portugal. Quer do ponto de vista estratégico quer do ponto de vista político, 

era uma opção absolutamente linear, sobretudo porque seria a única forma da Inglaterra 

ser impedida de encontrar uma alternativa ao controle do estreito de Gibraltar939. 

Salazar faz questão de explicar a Monteiro que o seu raciocínio parte de premissas 

concretas, ou seja, na possibilidade da iniciativa ou partir da Espanha ou partir da 

Alemanha, pois o resultado seria o mesmo. A partir do momento em que a Inglaterra se 

visse atacada em Gibraltar, iria querer contra-atacar de Portugal e o país perderia, 

necessariamente, o seu estatuto de neutralidade.940 

Querendo, de forma acintosa, confrontar Monteiro com a realidade manifesta da 

incapacidade britânica em poder defender, quem quer que fosse, mesmo um aliado 

multi-secular, Salazar afirma ao embaixador, sem rodeios, que  

“Infelizmente, por virtude da evolução dos acontecimentos, é de recear que a Inglaterra 

não esteja em condições de dar a Portugal tal auxílio que pudesse resistir-se 

eficientemente a uma invasão […] Dos factos e considerações aqui feitas, pode Vexa dar 

conhecimento, com urgência, a Lord Halifax. É bom fazer-lhe notar que qualquer 

manifestação de auxílio a Portugal, ou utilização do nosso território, por parte de 

Inglaterra poderia apressar a execução de actos a que a Inglaterra não poderia acudir”.941  

Perante os cenários traçados, Salazar afirma ao embaixador em Londres que só existia 

uma solução para evitar o alastramento da guerra à Península e que essa seria, no 

entender da Espanha, um qualquer tipo de reforço do tratado de amizade luso-espanhol 

que fortalecesse a posição da Espanha perante a Alemanha e a Itália, e lhe permitisse 

resistir às pressões diplomáticas. Não havendo ainda uma fórmula que preenchesse os 

devidos requisitos, Portugal encarregar-se-ia de formular algumas propostas.942 

Atente-se, mais uma vez, na importância do cenário: para que se mantivesse a 

consistência e a coerência da posição de Portugal face ao conflito, dificilmente haveria 

outra solução que pudesse servir melhor as pretensões do Chefe do Governo português, 

num momento em que a quantidade de boatos e rumores, que circulavam nos meios 

                                            
939 Churchill, Winston S., Mémoires…ob. cit. Pg. 226 
940 MNE, GSG, Refª 2136, Teleg. 188, 1 Julho 1940. Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de Portugal em Londres 
941 Ibidem 
942 Ibidem 
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diplomáticos e nos meios políticos de Londres, se referiam a iminência de um ataque 

alemão a territórios portugueses.943 

Escorado na vontade de Franco, de tentar evitar qualquer compromisso com o Eixo que 

obrigasse a Espanha a adiar a sua recuperação e a sua restruturação, Salazar 

procurava, desde 12 de Junho, um argumento que lhe garantisse que, apesar dos 

objectivos confessáveis da Falange, Franco travaria a Alemanha na fronteira dos 

Pirenéus. E como refere Hoare, quer nos seus arquivos quer nas suas memórias944, 

Beigbeder pretendia exactamente a mesma coisa, apostando na capacidade de Salazar 

em influenciar Franco e Churchill. Um porque dispunha de algum espaço de manobra 

para se opor internamente e o outro porque podia garantir os abastecimentos dos quais 

a Espanha precisava e que a Alemanha não estava em condições de oferecer.  

Mas como a estratégia definida em Lisboa e Madrid obedecia ao princípio da 

simultaneidade, ao mesmo tempo que, nas Necessidades, Salazar e Teixeira de 

Sampaio lutavam contra o tempo, em Madrid, o Ministro dos Assuntos Exteriores, Juan 

Beigbeder, insiste com Franco para que Portugal e Espanha enfrentem, juntos, o desafio 

que a presença alemã na fronteira lhes coloca.945  

O ministro propõe, ao Caudillo, que se combine com Portugal uma declaração comum 

de intangibilidade da Península, usando como argumento que um possível acordo 

acalmava os ânimos dos portugueses e evitava o nervosismo geral, provocado pela 

chegada dos alemães aos Pirenéus e ao Bidassoa, tentando-se, ainda, por proposta de 

Juan Vigón, novo Ministro do Ar, que os alemães respeitassem as colónias portuguesas 

de África.946  

É muito curiosa esta referência à proposta de Juan Vigón, porque parece 

completamente descontextualizada. Acontece que, nesse mesmo dia, Beigbeder envia 

outra missiva a Franco, informando-o que recebeu Canaris, na presença de Vigón947. 

Nesse encontro Canaris terá dito ao Ministro dos Exteriores que, na óptica do Chanceler 

alemão, estava na altura de se atacar a Grã-Bretanha, não se mostrando, contudo, nem 

optimista nem confiante com esta opção.  

Mas o mais interessante deste documento, que se encontra nos arquivos da Fundação, 

é que o Almirante alemão, demonstra inequivocamente que não concorda com a política 

                                            
943 ANTT-AOS/CD 12, Pt. 3, fls.432-433 
944 ASH- File 22, Doc. 37, Hoare a Eden, 15/10/1942 e Hoare, Samuel, Ambassador…ob. cit. Pg. 55 
945 FFF - Doc. 27575 – Beigbeder a Franco, 30 de Junho 1940,  
946 Ibidem 
947 FFF Doc. 27574 – Beigbeder a Franco, 30/06/1940 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    289 

de guerra de Hitler, e sugere aos dois ministros que a Espanha deve manter a 

neutralidade, custe o que custar, tal como tinha dito a Beigbeder, exactamente um ano 

antes, em Marrocos, a propósito da agressão da Alemanha à Checoslováquia e da 

previsível ocupação de Dantzig948.  

Vigón, que também concorda que a entrada na guerra é prematura, ao contrário do que 

lhe apontam alguns dos historiadores espanhóis, sugere que se peça aos alemães que 

não ataquem as colónias portuguesas, percebendo que uma atitude dessas provocaria 

uma reacção pronta dos ingleses. Como teremos oportunidade de referir, o General 

Franco, em conversa com Theotónio Pereira, a 6 de Julho, considerará esta sugestão 

de Vigón como fait accompli. 949  

Atendo-nos ao processo negocial luso-espanhol, ora iniciado, no dia 1 de Julho, 

Beigbeder recebe Theotónio Pereira, então regressado de Lisboa, e mostra-se animado 

com a reacção do Generalíssimo. O tom da conversa com o diplomata português é bem 

diferente daquele que o Ministro tinha usado na carta para Franco, ligando aí o 

documento em questão a um pedido quase alarmista dos portugueses.  

Agora, com o diplomata português, Beigbeder invoca a impossibilidade da Espanha se 

defender de uma possível entrada forçada da Alemanha no território, tal como Nicolau 

Franco referira, dias antes a Salazar.950 A acontecer, dizia, a capacidade de reacção era 

nula, política e militarmente, e só um esforço conjunto dos dois países, discretamente 

apoiados pelos ingleses, poderia dissuadir Hitler de visar o Mediterrâneo com 

colaboração espanhola.951 

Também nas suas memórias, Theotónio Pereira refere que no primeiro contacto que 

teve com Beigbeder, a reacção deste tinha sido abertamente favorável. Mas tendo em 

conta que a matéria era extraordinariamente sensível e que em Madrid os serviços de 

informação estavam controlados por Serrano Suñer, tinha ficado decidido que as 

negociações decorreriam no mais absoluto segredo.  

Como o Embaixador português conhecia muito bem os terrenos que pisava, reiterou por 

diversas vezes ao ministro a confidencialidade das conversas: “Não hesitei em lhe dar 

a entender que a nossa iniciativa se poderia frustrar se prematuramente certos 

                                            
948 FFF Doc. 27810 – Alto Comissario en Marruecos, Beigbeder, a Franco, 26/7/1939. 
949 FFF Doc. 27575 – Beigbeder a Franco, 30/6/1940  
950MNE, GSG, Refª 2136, Teleg. 188, 1 Julho 1940. Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador 
de Portugal em Londres 
951 O mais curioso é que no relato que Salazar faz a Armindo Monteiro, realça o alarmismo espanhol face 
à situação, num sentido diametralmente oposto ao estilo discursivo que marca a missiva enviada por 
Beigbeder a Franco, um dia antes. MNE, GSG, Refª 2136, Teleg. 188, Ibidem 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    290 

elementos dela tivessem conhecimento.”952 Mesmo assim, e porque o ambiente 

continuava propício a rumores e conjecturas, os serviços secretos do Eixo aproveitavam 

a extrema porosidade do véu de confidencialidade que envolvia os bastidores políticos 

espanhóis, e entretinham-se a tecer considerações, perigosas quase sempre, partindo 

de pressupostos aparentemente reais.  

A embaixada italiana, por exemplo, dá nota da tal vinda de Canaris a Espanha, no final 

de Junho, e sugere que no seu encontro habitual com Franco, o Chefe da Abwehr teria 

vindo solicitar autorização para a passagem de tropas alemãs até Algeciras, para o 

ataque a Gibraltar e posteriormente a Portugal. Ainda segundo as fontes italianas, 

Franco teria invocado o Pacto com Portugal para inviabilizar qualquer cenário do género, 

mas a presença da Alemanha no Mediterrâneo continuava a ser uma preocupação para 

Mussolini.953  

Retomando o processo negocial e colocadas en su sítio as prioridades do momento, 

Salazar optou por envolver a Grã-Bretanha nas negociações, embora não directamente. 

Contudo, se por um lado esta solução não agradava a Franco954, dava mais força a 

Beigbeder, embora tivesse o inconveniente de poder vir a suscitar uma reacção de medo 

dos ingleses, suficientemente extemporânea que comprometesse toda a arquitectura do 

plano. 

A tentação britânica de intervir, já por diversas vezes equacionada por Salazar, era 

muito grande e Churchill, temeroso duma acção alemã, esteve prestes a cometer essa 

imprudência, o que seguramente iria inviabilizar a solução proposta por Portugal. Na 

primeira semana de Julho, Beigbeder e o embaixador português encontrar-se-iam, pelo 

menos, por 4 vezes, acertando os termos e o conteúdo do documento.955 No entanto, o 

mais interessante, e provavelmente inédito, é que no final dessa semana, numa 

entrevista entre Franco e Theotónio Pereira, realizada no dia 6, o Caudillo, 

demonstrando alguma insegurança sobre a decisão final a tomar, recuperou os termos 

da sugestão feita por Serrano a Theotónio, afirmando que a Espanha estaria disposta a 

                                            
952 Pereira, Pedro Theotónio, Memórias...Vol. II, ob. cit, Pg. 231 
953 DDI, Vol. V, serie IX, L'incaricato d'Affari a Madrid, Zoppi, al Ministro degli Esteri, Ciano.  Madrid, 6 luglio 
1940, Doc. 322, Pg. 198 
954 DAPE, Vol. VII, Doc. 1005. MNE - Apontamento da conversa entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal com o Embaixador de Espanha, 13/07/1940, Pgs.250-252 
955Visitas a Beigbeder em 1, 2, 5 e 7de Julho, referidas em cartas do embaixador português a Salazar 
depositadas em ANTT - AOS/CD 12, Pt.3, de 1 e 5 Julho de 1940 e ainda transcritas para DAPE, Vol. VII, 
Docs. 943, 958, 963 e 1002, de 2, 5 e 7 de Julho de 1940.  
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apoiar Portugal militarmente, se este fosse vítima de qualquer acto anexionista 

protagonizado pelos ingleses.956  

E se por um lado, Theotónio Pereira, relativamente às intenções dos ingleses, se 

encarregaria de descansar o líder espanhol, por outro, preocupado com o conteúdo 

desta conversa, associado a outra, realizada quase em simultâneo, entre Beigbeder e 

Hoare, e que lhe foi dada a conhecer de imediato pelo diplomata inglês, decidiu-se, com 

o beneplácito de Salazar, a delinear uma estratégia com o diplomata inglês, que o 

governo de Lisboa e o de Londres manteriam em segredo.957  

Dada a delicadeza e o melindre da situação, em caso de intenção clara ou de manifesta 

agressão alemã, afastava-se a Espanha da órbita da Alemanha e estudava-se a melhor 

forma de a aproximar do Portugal neutral, respeitando-se assim os sentimentos pouco 

amigáveis que a separavam dos britânicos, na generalidade958. Para isso contavam com 

a vontade de Beigbeder que, segundo Hoare, não se cansava de afirmar que “[...]queria 

fazer da Península uma fortaleza contra a agressão alemã. A sua principal ambição era 

um completo acordo com Portugal, que trouxesse à Espanha a indubitável influência do 

Dr. Salazar no apoio à neutralidade peninsular.”959 Na conversa entre Beigbeder e Hoare 

atrás referida, o ministro espanhol sugeriu, inclusivamente, que a Aliança luso- britânica 

poderia ser o leitmotiv e evoluir-se para uma tríplice aliança, com a associação da 

Espanha, para que toda a Península ficasse imune a uma agressão alemã.960 

Acrescentava Beigbeder que provavelmente a única dificuldade estava na recusa do 

governo de Londres aceitar esta proposta, por duvidar da seriedade ou da 

exequibilidade da mesma. Contudo, se Hoare fosse a Londres explicar o sentido da 

proposta, tudo se poderia resolver.961 O motivo que está por detrás da proposta 

espanhola, prende-se com o clima de autêntica guerra civil que se vivia entre Beigbeder, 

de um lado, e Suñer e os apoiantes deste, no governo, na imprensa e na Falange, por 

outro.  

Sabedor da conversa entre Theotónio e Suñer e entre o Embaixador português e 

Franco, a 6 de Julho, Beigbeder recorreu a Hoare e a Portugal, para que, e nas suas 

                                            
956 ANTT – AOS/CD 12, Pt.3, Teotónio Pereira a Salazar, 1 Julho 1940. Embora o DAPE referente a esta 
data também documente o encontro, não pode ser considerada fonte absolutamente fidedigna, porque 
confrontado o texto integral da carta depositada no AOS com o texto do vol. VII, Doc. 672, pgs. 216-219, 
notaram-se várias omissões.   
957 ASH – Box XIII File 29, Doc. 67, 13 Fevereiro 1958, Teotónio Pereira a Hoare. E ainda Hoare, Samuel, 
Ambassador…ob. cit. Pgs. 67-69 
958 ASH – Box XIII, file 29, Doc. 68, Hoare a Theotónio Pereira, 15/02/1958, (Tradução minha) 
959 ASH – Box XIII, file 22, Doc. 37, Hoare a Eden, 15/10/1942, (Tradução minha) 
960 Hoare, Samuel, Ambassador,…ob. cit, pg. 69 
961 Ibidem 
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palavras “[...] nesta nova guerra civil, a Península, com o apoio do Dr. Salazar, saísse 

imune ao conflito”.962 

Não podemos, contudo, deixar de integrar esta estratégia, que supostamente incluiria 

uma protecção militar britânica, via Portugal, numa manobra de protecção mais vasta e 

na qual estava incluída, como sabemos, a vertente económica, assumindo o acordo 

tripartido, de 24 de Julho, a face mais visível. O facto de a Espanha depender 

economicamente de créditos ingleses e produtos portugueses, não só iria desanuviar o 

crispado ambiente diplomático como dava garantias a Franco que o argumento 

económico o afastava mais de Hitler e da sua influência. Se Hoare precisava de 

Theotónio e, sobretudo, de Salazar, para sossegar Franco e Churchill, o Presidente do 

Conselho também precisava da confiança que Eccles sentia nele e na sua abertura, e 

da imagem que essa relação profícua passava para Londres, Foreign Office incluído.963 

Na dicotomia estratégia militar vs hipotética tríplice aliança, sabemos que Hoare 

comunicou a Londres a proposta/apelo de Beigbeder, mas quanto à sua exequibilidade, 

apenas sabemos, pelo estudo feito em Cambridge, no arquivo Hoare, que Theotónio 

Pereira lhe reiterou, em 1958, que a estratégia alinhada pelos dois diplomatas voltou a 

ser falada, em termos incertos, por Salazar e Franco, durante a cimeira de Sevilha de 

1942, como se demonstrará. Seguramente, Salazar nunca a apresentaria como uma 

versão nova da Tríplice, mas garantiu a Franco que, em qualquer situação de perigo, 

tinha a garantia, da parte inglesa, que a Península poderia ser socorrida.964 

Em 9 de Julho de 1940, Theotónio Pereira discute uma primeira versão final do 

Protocolo com Beigbeder, sobre a qual Franco levantou algumas dúvidas, 

nomeadamente acerca do teor da resposta a uma possível agressão externa. Essas 

dúvidas foram comunicadas quase em simultâneo ao Embaixador português e a 

Salazar, dias depois, por Nicolau Franco. Em linguagem político-militar a dúvida estaria 

numa estratégia conjunta de resposta reactiva, de acção preventiva ou de acção 

preemptiva. 965 

                                            
962 Hoare, Ambassador… ob. cit, pg. 55 
963 Wigg, Richard, Churchill and Spain…ob. cit. pgs. 9-10. Na opinião de Richard Wigg o sucesso da relação 
ente Eccles e Salazar impressionou o MEW e o Foreign Office, por exemplo, e refere ainda que a opinião 
de Salazar, transmitida por Eccles, ia no sentido de que a pressão feita pelos alemães ao regime de Madrid 
não seria suficientemente forte para ameaçar a posição de Franco. Ainda assim, um dos elementos do 
Foreign Office mais ligados a Eccles, Roger Makins, expressou algum receio sobre esta matéria, num 
memorandum para Churchill. Ver ainda sobre esta matéria DAPE, Vol. VII, Doc.983, Do Presidente do 
Conselho de Ministros a Lorde Halifax, Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros, 09/07/1940, 
Pgs.227-228 
964 ASH – Box XIII File 29, Doc. 67, Teotónio Pereira a Hoare 13/02/1958 e ASH – box XIII, file 29, Doc. 68, 
Hoare a Theotónio Pereira, 15/02/1958. (Tradução minha) 
965 ANTT – AOS/CD 12, Pt.3, Teotónio Pereira a Salazar, 6/07/1940. 
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Enquanto Franco defendia as últimas duas hipóteses, por temer mais uma acção 

britânica contra os seus territórios insulares do que a chegada da Alemanha a Algeciras, 

Salazar estava muito mais preocupado com uma acção alemã, e com a consequente 

reacção britânica. Se é certo que Halifax confiava em Eccles e no entendimento que 

este mantinha com Salazar, e se também é verdade que Churchill confiava no trabalho 

desenvolvido por Hoare em Madrid e na hábil teia de contactos que o diplomata tinha 

sabido ali criar, com o apoio do staff da sua embaixada e da embaixada portuguesa, 

esses suportes não foram completamente tidos em conta, e o Primeiro-ministro decidiu 

dar um passo mais arriscado. 

Tendo ouvido atentamente os chefes da Forças Armadas no War Cabinet, e suspeitando 

que a Alemanha, depois de Gibraltar, avançaria para o Atlântico e para territórios 

insulares portugueses, deu ordem para se preparar uma operação de ocupação dos 

Açores e Cabo Verde.966 Esta operação, que inicialmente, se denominou Puma mas que 

passaria mais tarde a ser conhecida por Pilgrim foi apresentada a Churchill em 16 de 

Julho e tinha como objectivos principais ocupar aquelas ilhas para evitar o seu uso pelos 

alemães, garantir a segurança do cabo submarino, aproveitá-las para bases aéreas se 

Gibraltar fosse inutilizado e ocupar o caminho-de-ferro da Beira, levando os governos 

da África do Sul e da Rodésia a neutralizá-lo.967 Apesar da importância estratégica do 

plano, quer os chefes militares ingleses quer o General Smuts, Chefe de Estado da 

África do Sul, apontaram a Churchill argumentos consistentes que desaconselhavam a 

execução da operação, referindo nomeadamente, e a determinado ponto:  

“Existem, actualmente, sinais que o General Franco está determinado a manter uma 

atitude justa de neutralidade. A considerável influência do Dr. Salazar no General Franco 

tem sido constantemente exercida para esse fim. Devemos, contudo, vir a prejudicar toda 

a nossa política na Península Ibérica se, como resultado da nossa captura das ilhas de 

Cabo Verde e dos Açores, a Espanha vier a ser arrastada para a guerra”.968 

Mesmo sendo confrontado com os pareceres militares ingleses e sul-africanos, Churchill 

parecia não confiar, excessivamente, nem no peso da influência de Salazar, em Franco, 

sobretudo porque temia que o líder espanhol mudasse subitamente o seu 

comportamento, nem tão-pouco na importância do Acordo económico tripartido ou na 

iminente assinatura do Protocolo Adicional. Em documento enviado a Lord Halifax, em 

24 de Julho 1940, Churchill tece as seguintes considerações:  

“As minhas reflexões sobre o perigo dos nossos barcos estarem sob a mira dos canhões 

espanhóis em Gibraltar, conduzem-me continuamente aos Açores. Será que teremos 

                                            
966 NA CAB 66/9/45, War Cabinet. Atlantic Islands Projects report by Chiefs of Staff Committee, 16/07/1940 
967 Ibidem 
968Anexo 1 
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que estar sempre à espera que um desastre venha a ocorrer? Não creio que a nossa 

ocupação temporária dos Açores, para deter o inimigo, viesse a precipitar 

necessariamente uma intervenção alemã em Espanha e Portugal. Para mais, uma vez 

que temos uma base alternativa a Gibraltar, será que nos devemos preocupar se a 

Península é invadida ou não? Se não é invadida neste momento é só porque Hitler não 

quer ver-se enrolado como Napoleão o foi antes dele. […] e por isso estou cada vez mais 

atraído pela ideia de tomar simplesmente os Açores, da noite para o dia, e explica-lo a 

Portugal depois, ainda que eles tivessem todo o direito a protestar.”969 

Perante um texto de tamanha importância, se não soubéssemos já o desfecho dos 

acontecimentos, os comentários que se poderiam tecer só se poderiam reduzir às 

razões que assistiriam Churchill, sob enorme pressão, para delinear um plano deste 

jaez, em primeiro lugar; que Salazar tinha razão em temer que uma acção britânica 

pudesse complicar a situação militar da Península, em segundo lugar; e que Salazar e 

Franco tinham, também, razão em querer apostar num texto diplomático que viesse 

reforçar o tratado de Março de 1939, concedendo outra força e legitimidade a uma acção 

conjunta, que dissuadisse as intenções alemãs mas, também, as intenções manifestas 

de Churchill. Entretanto, e por aqueles dias, mantinham-se abertas as negociações para 

a redacção final do texto diplomático luso-espanhol.  

Á proposta portuguesa contrapunha Franco outra redacção chamando a atenção de 

Salazar para a possibilidade da Espanha querer ocupar Gibraltar, antecipando-se aos 

alemães e italianos, e quebrando, assim, a sua solidariedade para com Portugal, se se 

mantivesse inalterada a proposta portuguesa.970 No dia seguinte, a 25 de Julho, Salazar, 

acrescentando apenas ao texto, a palavra “prevejam”, obteria a concordância de Nicolau 

Franco, que de pronto enviou a proposta portuguesa para Madrid.971  

Comunicado o texto ao Ministro dos Assuntos Exteriores, Beigbeder, que a ele se referiu 

com evidente satisfação, tratou este de o reencaminhar para o Chefe do Estado 

espanhol, recomendando-lhe que o mesmo fosse rapidamente aprovado e para que, no 

dia seguinte, em Lisboa, Nicolau Franco o pudesse assinar, em conjunto com Salazar.972   

Desconhecendo, provavelmente, o que se discutia em Richmond Terrace, no seio do 

War Cabinet, mas não deixando de partilhar com David Eccles a transcendência das 

suas iniciativas, preocupações e certezas, e certo que a sua intuição, sobre a 

                                            
969 NA PREM 3/361/1. Operation Puma. Prime Minister’s minute to Secretary of Foreign Affairs, 24th July 
1940. Tradução Minha.  
970 DAPE, Vol. VII, Doc. 1047, apontamento do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
sobre a conversa mantida com o Embaixador de Espanha em Lisboa, 24/07/1940. Pgs.294-297 (inclui 
anexo) 
971 DAPE, Vol. VII, Doc. 1053, apontamento do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
sobre a conversa mantida com o Embaixador de Espanha em Lisboa, 25/07/1940. Pgs.301-302 (inclui 
anexo) 
972 FFF, Doc.27079, El Ministro de Asuntos Exteriores para Caudillo, 26 Julio 1940. 
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importância do protocolo, deixaria o país ao abrigo de manifestações bélicas de 

qualquer um dos contendores, Salazar receberia, do agente inglês, não só o apoio 

incondicional mas o elogio, que este deixou para a posteridade:  

“Lisboa - 21 Julho 1940. Salazar tem realmente um dom. E o seu dom é a capacidade 

de ver qualquer problema à sua volta, ele sabe quando os problemas surgem, qual o seu 

impacto na política portuguesa, que medidas serão implementadas perante 

determinados cenários, quem são os homens com quem tem de lidar, quais deles têm 

capacidades e os que não têm, qual a contribuição que o governo inglês pode dar quando 

ele opta por determinada solução. Ele age como um homem que conduz um camião 

pesado e se prepara para atravessar uma ponte frágil, sabendo exactamente o quanto a 

ponte aguenta, conduzindo em função disso. Ao contrário do nosso Ministro da Guerra 

Económica, ele não se põe a adivinhar, ele acerta sempre e isso é espantoso.”973 

Finalmente, em 29 de Julho de 1940 foi assinado pelas partes, em Lisboa, o Protocolo 

Adicional, que diplomaticamente mereceu um comentário positivo dos países do Eixo, 

ainda que a interpretação do texto nada tivesse de positivo974. Do lado do aliado inglês 

houve reacções diversas embora a leitura final acabasse por ser concordante. Se, 

aparentemente, Halifax se regozijou com a iniciativa portuguesa, louvando o texto 

preparado por Salazar, e que “[...] iria contribuir para a estabilização política peninsular 

[...]”, 975 por outro lado, a reacção de Samuel Hoare foi bastante mais complexa.   

Embora tenha sido preparado por Theotónio Pereira para a novidade que se revelaria o 

Protocolo Adicional, sem que o Embaixador português tivesse concretizado que tipo de 

texto era e que adição seria feita ao tratado de 1939,976Hoare, que sabia mais do que 

Theotónio supunha, reagiu com algum cepticismo à notícia, comentando com o 

diplomata português o júbilo das rádios alemãs e italianas ao se referirem ao Protocolo 

como o fim da Aliança luso-britânica.977  

Depois de lhe ser apresentada uma argumentação sólida, Hoare acabou por concordar 

com o texto e o espírito do documento, e depois do Embaixador português lhe explicar 

determinados detalhes da negociação, acabou por se regozijar com o “triunfo” 

português, celebrando o momento com efusivos parabéns.978 Também na historiografia 

contemporânea, nomeadamente na francesa e anglo-saxónica, o Protocolo é visto, por 

                                            
973 Eccles, David; By Safe Hand…ob. Cit…Pgs. 141-143. Tradução do autor 
974 ASH, File 29, Doc.65, Pedro Theotónio Pereira a Samuel Hoare, 9/02/1958.”Os alemães reagiram com 
cuidado mas pediram que não fizéssemos mais qualquer negociação secreta com os espanhóis, […] 
Stohrer, que não era louco, mais tarde disse-me que o Protocolo o tinha levado a falhar, e o documento foi 
a chave que permitiu a Portugal fazer o seu trabalho”. 
975 DAPE, Vol. VII, Doc. 1074, do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 30/07/1940. Pgs.333-334 
976 ANTT – AOS CD/12, Pt.3, fls 460-467, Theotónio Pereira a Oliveira Salazar. 
977 DAPE, Vol. VII, Doc. 1074, do Embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 31/07/1940. Pgs.336-339 
978 Ibidem 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    296 

variadíssimos autores, como uma vitória de Portugal, havendo quem a ele se refira como 

o Pereira Agreement, sinal que a diplomacia portuguesa se soube sempre posicionar na 

guerra de bastidores que a manutenção da neutralidade sempre provocou.979 

Curiosamente, quando em Janeiro de 1942 dirige a Eden, entretanto regressado à 

liderança do Foreign Office, um ofício fazendo o balanço do primeiro ano e meio da sua 

missão, Hoare omite o primeiro momento de apreensão sentido quando foi confrontado 

com o texto luso-espanhol e afirma em concreto que: 

“Em Julho de 40 […] o Dr. Salazar, o homem mais sensato da Península Ibérica, assinou 

com a Espanha um protocolo de amizade. Apesar de ter um conteúdo vago o que é 

importante salientar é que o acordo pressupõe medidas de interesse comum entre a 

Espanha e Portugal. O Cor. Beigbeder estava determinado a levar por diante este 

acordo. Na sua forma de ver, a declaração espanhola de não-beligerância, enquanto 

inevitável permissão para a entrada da Itália na guerra e extensão da luta ao 

mediterrâneo, criou uma séria ameaça à solidariedade ibérica. […] Mas, certo ou errado, 

debaixo da pressão dos acontecimentos, criou um bloco ibérico de resistência contra a 

agressão, como o futuro veio a mostrar.” 980 

Entretanto, nos círculos governativos de Madrid, Serrano Suñer, Ministro da 

Governação, não concordou com a oportunidade nem com o espírito do documento, do 

qual foi mantido alheio pelo Chefe de Estado espanhol e pelo ministro Beigbeder, 

durante a fase de negociação. Quando soube do sucedido, no dia 28 de Julho, tentou 

por todas as formas que Franco não assinasse o Protocolo, conseguindo protelar a 

assinatura do Generalíssimo até à meia-noite desse dia, conforme relatou Beigbeder a 

Hoare.981 Theotónio Pereira corrobora a informação de Beigbeder e a de Hoare a Eden, 

explicando ao diplomata inglês que a negociação só demorou 15 dias a fazer sem que 

Suñer soubesse, mas que, quando soube, o próprio Serrano Suñer tentou sabotar o 

acordo. Refere ainda o embaixador português que Suñer “[...]explodiu de raiva e tomou 

as medidas necessárias para silenciar o acordo, pela imprensa espanhola.”982  

Naturalmente a assinatura deste acordo foi celebrado em Lisboa e Madrid com evidente 

satisfação, sobretudo porque, como Salazar defendia, poderia ser a última oportunidade 

para que Portugal e Espanha se afirmassem como um bloco coeso e neutral perante a 

provável intervenção alemã e a tentativa, da Inglaterra, em antecipar uma ocupação 

que, a acontecer, seria catastrófica para os dois vizinhos peninsulares.  

                                            
979 Packard, Jerrold, M. Neither Friend nor Foe – the European Neutrals in World War II, Ed. Charles 
Scribner’s Sons, New York, 1992, pg.218 
980 ASH, File 22, Doc.2, Samuel Hoare a Eden, 5/01/1942. Tradução minha. 
981Ibidem.   
982 ASH, File 29, Doc. 65, Theotónio Pereira a Samuel Hoare, 9/02/1958. Tradução minha. Sobre este 
assunto ver também Theotónio Pereira, Pedro, Memórias...Vol. II, Ob. Cit. Pg. 232 
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Por esta ordem de ideias, estará aqui, neste bloco, uma das razões que terá feito 

Churchill recuar, face às intenções manifestadas a Halifax em 24 de Julho, embora 

Eccles em Lisboa e Hoare, em Madrid, não se cansassem de alertar o Gabinete para a 

necessidade de se respeitar a neutralidade e a intuição de Salazar. Decisiva foi, 

igualmente, a forma como a Alemanha se viu ultrapassada nesta questão. Num 

memorandum que o embaixador alemão, Stohrer, preparou, em 8 de Agosto de 1940, 

para a Whillelmstrasse, o Ministério alemão dos Negócios Estrangeiros, reportou que o 

ministro espanhol dos Exteriores lhe recordou várias vezes a oferta feita, pela Espanha, 

de entrar na guerra.983 

Stohrer acrescentou que havia claramente um empenhamento do governo espanhol em 

participar, e que as informações confidenciais que lhes foram dadas pelo ministro, no 

momento da assinatura do Protocolo Adicional Luso-Espanhol, foram-no por via oral e 

secretamente, indicando que se definia uma aproximação a Portugal porque este 

concordava em apoiar a Espanha, em caso de um ataque a Gibraltar.984  

A única maneira de absolver Beigbeder desta suposta duplicidade é acreditar que ele, 

sinceramente, acreditava que as ofertas à Alemanha eram um artifício e não eram 

genuínas. Aliás, Beigbeder era um mestre nas omissões e nas respostas dadas a 

diplomatas, consoante o país que representavam.985 O mesmo Beigbeder, mais tarde, 

segundo opinião de Herbert Feis, quando confrontado por vários sectores sobre o 

acordo com Portugal, com o estatuto de não-beligerância e as ofertas de Vigón ao 

Reich, afirmou que a atitude do governo espanhol foi mal interpretada. A Espanha, 

asseverou, não tinha intenção de entrar na guerra a não ser que fosse atacada, e o 

tempo para qualquer acção em conjunto, com a Alemanha, em Julho de 1940, já tinha 

passado.986  

Entretanto, pelo que contou, posteriormente, Theotónio Pereira a Hoare, Franco 

manifestaria algum arrependimento e desconforto pela assinatura do acordo,987 

provavelmente um sentimento que lhe foi inculcado por Serrano Suñer, e esse facto 

justificaria que, a 10 de Agosto, Beigbeder lhe tenha enviado uma carta onde manifesta 

                                            
983 Feis, Herbert, the Spanish Story, Franco and the Nations at War Ed. Alfred A. Knopf, New York, 1948, 
pgs. 47-48 
984 Idem, pg. 73 
985 Theotónio Pereira, Pedro, Memórias...Vol. II, Ob. Cit. Pg. 235 
986 Feis, Herbert, the Spanish Story …ob. cit, pg. 73. Sobre este assunto ver também Churchill, Winston, S. 
Memoires…Vol. II, …ob. Cit. Pg. 227 
987 ASH – file 29, doc. 65, Pedro Theotónio Pereira a Samuel Hoare, 9/02/58. Nesta carta Theotónio Pereira 
refere, ainda, a Hoare o teor do seu primeiro encontro com Suñer pós assinatura, nos seguintes termos: 
“Não duvide que o nosso protocolo salvou a Península. A primeira vez que Serrano me encontrou depois 
da assinatura disse-me: isto não é nada daquilo que eu queria, e eu respondi-lhe: sim, eu sei, mas era o 
que devia ser feito.” 
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a enorme importância do Protocolo, porque aproximava decisivamente Portugal da 

Espanha, afastando-o irremediavelmente da Grã-Bretanha.988 

Para trás ficava, pelo menos durante uns anos, uma atitude ignorante de séculos. Desde 

há séculos, invasões napoleónicas inclusive, que Portugal e Espanha, perante 

exigências da Inglaterra ou de qualquer aspirante à hegemonia continental, nos grandes 

conflitos europeus, e devido exclusivamente a erros de julgamento ou a alinhamentos 

políticos, tinham vivido politicamente de costas, dentro da Península, no entanto coube 

a Salazar e ao seu núcleo de colaboradores conseguir que Beigbeder e Franco 

abandonassem a tradicional crença castelhana que as desgraças da nação irmã não 

recairiam sobre a outra. 

O que de mais importante se deve retirar deste cenário diplomático, e que o Protocolo 

criou, é que com a chegada dos alemães ao Bidassoa, e precisando estes da Península 

para fechar o Mediterrâneo, espanhóis e portugueses pela primeira vez, não só se 

souberam concertar como não ignoraram que, numa luta continental e mundial, a 

Península Ibérica constitui uma unidade geoestratégica perfeita. Refira-se finalmente, 

parafraseando Enrique Manera, que a partir deste momento ficou mais claro para os 

políticos de ambas as nações que, no futuro, a integridade dos dois países, sobretudo 

a respeito das ameaças que desde a cordilheira pirenaica possam apontar a Portugal, 

ou que desde o Atlântico se dirijam contra Espanha, dependem da atenção e da boa ou 

má vontade do seu vizinho. Neste caso em concreto, a inteligência estratégica e o bom 

senso imperaram.989 

  

                                            
988 FFF - Doc. 27091 – 10/08/1940. Beigbeder a Franco. 
989 Manera Regueyra, Enrique, “El Bloque Ibérico como…” ob. cit, Pgs. 21-22 
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5. A POLÍTICA EXTERNA PORTUGUESA: A MISSÃO HOARE E A ALIANÇA 

5.1. A NEUTRALIDADE IBÉRICA E A MISSÃO HOARE A MADRID. 

5.1.1. UMA MISSÃO ESPECIAL 

Samuel Hoare, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Marinha, Interior e 

Aeronáutica, da Grã-Bretanha, entre o final da década de 20 e o início da década de 40, 

deputado, diplomata e membro destacado do Partido Conservador, foi nomeado por 

Winston Churchill para embaixador especial da Grã-Bretanha em Madrid, em Maio de 

1940.990 

Tendo em conta a sua grande experiência política e sensibilidade diplomática, que o 

levou a desempenhar tarefas diplomáticas na embaixada britânica em São Petersburgo, 

na Intelligence, em 1917, e apesar do fracasso que constituiu, em 1935, o Pacto Hoare-

Laval, relativo à chamada questão da Etiópia, o novo Primeiro-Ministro pretendia que 

Hoare conseguisse, durante o período que durasse a sua missão, pôr em prática uma 

estratégia que ajudasse a manter a Espanha fora da guerra e, se possível, manter a 

neutralidade de Portugal. O risco de acontecer o contrário era, a cada dia que passava, 

maior.  

Hoare ao estabelecer-se em Madrid, no início de Junho de 1940, traçou uma estratégia 

de combate à Falange e aos seus principais apoiantes, única forma de privar a 

Alemanha do apoio espanhol e da utilização do seu território. Essa tarefa, que estava 

inserida na estratégia do bloqueio económico, contou sempre com o apoio indispensável 

do embaixador português em Madrid, Pedro Theotónio Pereira, por forma a, juntos, 

pressionarem o governo de Espanha a manter a neutralidade e, se possível, atenuar a 

pressão constante do Eixo, que a partir de Junho se tornou mais sufocante, desde que 

as tropas alemãs chegaram à fronteira dos Pirenéus.991 

Ao longo de quatro anos e meio de missão, Hoare pôde constatar que não só Portugal 

era absolutamente fundamental para a manutenção da neutralidade na Península – 

factor estratégico crucial para a Grã-Bretanha no Mediterrâneo e no Atlântico – como o 

Presidente do Conselho português seria a peça-chave para convencer Franco a 

alcançar o objectivo da neutralidade ou da não-beligerância. Muito mais que a figura do 

                                            
990 NA CAB 65/7/18, 15 May 1940. Churchill indica ao Gabinete de guerra a proposta de Halifax para nomear 
Hoare para Madrid. 
991 DAPE, Vol. VII, Doc. 929, MNE – Secretaria-geral, Relações luso-espanholas, documento para o arquivo, 
30/06/1940, pgs.176-177 e Eccles, David, By safe Hand…ob. cit. Pgs. 134-135 
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próprio Generalíssimo – como Hoare foi dizendo amiúde durante esses anos – seria 

Salazar a grande personalidade da Península Ibérica cuja postura, pensamento e 

carisma se tornariam fulcrais para a política inglesa na guerra. 

Para além de uma estratégia que teria como característica uma perfeita consonância de 

pensamento e acção entre as embaixadas inglesas de Madrid e Lisboa e os respectivos 

governos, coube a Hoare “convencer” Churchill, Halifax e, posteriormente, Anthony 

Eden992 desta solução, para mais quando, em Londres, o embaixador português 

Armindo Monteiro, fruto da sua particular amizade com o futuro responsável do Foreign 

Office, apostava em querer arrastar Salazar para uma política de confronto com 

Madrid.993 

Como se confirmou, Hoare tinha razão na sua estratégia pró-Franco e Armindo Monteiro 

deixaria Londres sem honra nem glória, vergado por uma série de concepções e 

considerações voluntárias e desajustadas que lhe valeram a animosidade de Salazar e 

a saída do seu posto, antes de a guerra terminar. Ao passar por Portugal, em 1947, 

Hoare quis deixar para a posteridade um último testemunho público sobre o papel de 

Salazar na construção de um “novo Portugal”, um papel fundamental na criação da 

estabilidade política, assertivo na defesa dos seus interesses mas ao mesmo tempo 

revolucionário, para quem tivesse conhecido Portugal antes do Estado Novo. O Salazar 

que Hoare aprendeu a conhecer profundamente durante a guerra fica, resumidamente 

ilustrado nas páginas do The Spectator e que deixaremos em anexo.994  

As panaceias que os ingleses pretendiam encontrar para situações como a substituição 

de Beigbeder por Serrano Suñer, em 16 de Outubro de 1940, a ocupação militar de 

Tânger, em Novembro de 1940, a iminência da Operação Félix, por parte da Alemanha 

ou a continuação da Operação Moro, em vigor desde 1939, divergiam no alcance, na 

proporção, nos métodos e na previsão das consequências e por isso, as fórmulas 

consensuais que foram encontradas para resolver os problemas, um a um, no seu 

tempo e no seu modo, bem como a contribuição de Salazar, mereceram amplo destaque 

nas memórias e nos arquivos do Embaixador britânico, assim como foram merecendo, 

ao longo dos anos, de vários historiadores britânicos contemporâneos que delas fizeram 

uma análise objectiva. 

                                            
992 Ministro dos Negócios Estrangeiros a partir de 22 Dezembro de 1940, pela segunda vez em 3 anos. 
993 DAPE Vol. VII, Doc. 1286, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 8/11/1940, pgs.584-587 
994 Viscount Templewood – “Portugal Revisited” em The Spectator,  10/07/1947, Pg. 7 
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Muitos dos dados que agora são, por nós, carreados provêm do espólio particular de 

Samuel Hoare, depositados na Cambridge University Library, e demonstraram ser um 

verdadeiro repositório de surpresas diplomáticas prontas a serem analisadas. Estes 

documentos, ao contrário do que acontece com a esmagadora maioria dos contributos 

historiográficos espanhóis, revelam, por um lado, a construção paciente de um eixo 

Madrid-Lisboa-Londres que se revelou decisivo para afastar a Espanha da guerra e, por 

outro, o triunfo duma aposta pessoal de Churchill e Halifax, que, apesar de contestada, 

se viria a tornar tremendamente eficaz. 

A 10 de Maio de 1940 demitia-se o Primeiro-ministro conservador Neville Chamberlain, 

profundamente debilitado por doença incurável, e abalado pelos desenganos da sua 

política de appeasement com Hitler.995 Winston Churchill assume a responsabilidade de 

formar governo e, ao contrário do que se poderia pensar, não hostiliza abertamente a 

Espanha. Ao invés, dedica-lhe uma atenção especial, materializada na nomeação, para 

embaixador em Madrid, de Samuel Hoare, antigo responsável pelo Foreign Office e 

considerado um homem de ideias mais flexíveis relativamente aos governos autoritários 

e por isso mesmo esta não foi uma nomeação consensual.996  

A Espanha começava a ser, aos poucos, uma grande preocupação sobretudo pela sua 

posição estratégica e pela sua localização geográfica, paredes meias com os Pirenéus 

franceses, sendo estes o alvo de Hitler assim que os Países Baixos e Paris fossem 

ocupados. A 18 de Maio de 1940 era já oficial que o governo mudava a sua estratégia 

relativamente à Península, numa alteração que tinha a marca de David Eccles, 

impressionado com a influência que Salazar exercia sobre Franco e sobre o próprio 

Eccles, que apostava agora em fazer valer a força do papel destinado a Portugal na 

defesa da Europa Ocidental. Uma semana mais tarde, sensivelmente, Hoare era 

nomeado oficialmente Embaixador plenipotenciário da Grã-Bretanha em Madrid, em 

Missão Especial.997 

O jogo político que se desenha a partir de Junho de 1940, em Espanha, e do qual Hoare 

foi interprete privilegiado, será um exemplo claro da complexidade das relações entre 

os três países, elevada ao seu expoente máximo por se estar em tempo de guerra. Todo 

o ambiente de negociações, de opções políticas arriscadas, de cenários imprevisíveis, 

de realidades geoestratégicas equacionadas, de pressões e chantagens, de informação 

e contra-informação, de propaganda manipulada, de estratégias indirectas e de pura 

                                            
995 Halifax, Earl of, Fullness of Days, Ed. Collins, London, 1957, pgs.  227-228 
996 Lord Halifax diary A7/8/4 pg. 121 (12th May 1940) 
997 Lord Halifax diary A7/8/4 page 131 (17th to 18th May 1940) 
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intriga, tornariam a missão Hoare numa das mais difíceis batalhas diplomáticas da 

segunda guerra mundial, vivida a ocidente, e sobretudo tornou-se um dos cenários 

políticos onde mais se equacionou a sobrevivência de Portugal.  

Quando parte para Lisboa, no final de Maio de 1940, rumo a Madrid, Samuel Hoare 

trazia consigo um objectivo bem claro: evitar que a Espanha pudesse entrar na guerra 

ao lado dos países do Eixo e assim reforçar a posição de Hitler no extremo ocidental da 

Europa.998 Mas para atingir esse objectivo, Hoare tinha um enorme conjunto de 

obstáculos para superar. A Espanha prefigurava-se como o neutral mais duvidoso do 

ponto de vista político, e a sua posição estratégica, relativamente ao Mediterrâneo, era 

considerada um ponto-chave para a Grã-Bretanha. Aliás, e parafraseando Liddell Hart, 

em 1938, a friendly Spain was desirable and a neutral Spain was vital for Britain in a 

future war.999  

Ao contrário de Portugal, cuja simpatia oficial pelos aliados era manifesta na sua 

maioria, o ambiente em Espanha era paradoxal. A guerra civil tinha terminado há cerca 

de 1 ano, os contestatários ao novo regime tinham sido praticamente todos 

neutralizados, mas a linha dominante do grupo vencedor parecia dividir-se 

perigosamente entre aqueles que se manifestavam indefectíveis da Alemanha e os que 

preferiam que os germânicos perdessem a guerra. A própria manifestação de apoio aos 

ingleses poderia parecer perigosa para quem queria manter-se junto de Franco, no 

círculo do poder, sobretudo se fosse um militar. O ódio aos ingleses, mesmo que não 

fosse partilhado por todos quantos estavam na cúpula, também não era negado e o 

ressentimento pelas posições assumidas pela Inglaterra até ao fim da guerra civil, 

apesar do esforço de Portugal em as atenuar, era público e era notório. Seria este o 

ambiente com o qual Hoare se confrontaria na chegada a Madrid, via Lisboa, em 1 de 

Junho de 1940.  

Mas antes, e como reforço das linhas orientadoras da sua missão, Hoare quis aproveitar 

a sua estadia em Lisboa para ser recebido por Salazar e, com ele, afinar uma estratégia 

de cooperação, porque na capital portuguesa, a verdadeira capital da neutralidade 

europeia, os ingleses tinham, finalmente, percebido que podiam contar com o apoio do 

Estado Novo e de Salazar, sem que, naturalmente, pudessem continuar a tratar os 

portugueses com a sobranceria do costume.1000  

                                            
998 Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit. Pgs. 97-104 
999 FFF – Doc. 2684, artigo de Lidell Hart no The Times, 1938  
1000 Stone, Glyn, The Oldest ally, …ob. cit, pg. 143 
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Embora isso não tivesse acontecido no timing que o novel embaixador queria, recebeu, 

da parte do Secretário-geral do Ministério português dos Negócios Estrangeiros, a 

garantia que o embaixador português em Madrid estaria sempre disponível para o 

ajudar, tal como tinha acontecido com o Embaixador Peterson.1001 Durante a sua estadia 

em Lisboa, Hoare recebeu notícias concretas sobre os novos desenvolvimentos da 

guerra, transmitidas por Selby, embaixador inglês em Lisboa, concretamente sobre as 

vitórias-relâmpago de Hitler, qual rolo compressor, que afectavam a Europa desde o 

Báltico até aos Países Baixos, facto que o deixou profundamente perturbado.1002 

Este tipo de contrariedades provocavam em Hoare reacções de insegurança, reveladora 

da sua vulnerabilidade que, segundo David Eccles, se traduzia em ataques de pânico 

sempre que os cenários se mostravam desastrosos para os objectivos imediatos da 

Grã-Bretanha, Quando estes episódios aconteceram, Hoare ou se deslocou a Lisboa, 

procurando uma palavra de ânimo por parte de Salazar, ou procurou que o Foreign 

Office o chamasse a Londres, invocando urgência na troca de impressões com o seu 

responsável directo1003 o que, aliás, se pode comprovar com a atitude que o Embaixador 

inglês tomou no primeiro contacto que manteve com Theotónio Pereira.  

Conta o diplomata português que Hoare, na primeira vez que se encontraram e 

perturbado com o ambiente que se vivia em Madrid, lhe perguntou se deveria manter o 

avião oficial inglês em Barajas, pronto para qualquer eventualidade, ou se o poderia 

despachar para Southampton, ao que Pereira lhe terá respondido que devolvesse o 

avião à procedência porque os dois países aliados tudo fariam para coroar de êxito as 

respectivas missões em Madrid.1004 

Aliás, um dos seus maiores trunfos acabou por ser o staff colocado à sua disposição na 

embaixada: o nº 2, Arthur Yencken era um diplomata em ascensão, dotado de um 

enorme sentido prático e de um discernimento notável, tendo rapidamente conquistado 

a confiança de Hoare, 1005  e o adido naval, Comandante Alan Hillgarth, era uma escolha 

pessoal de Churchill, que o indicou para o posto pela sua preparação estratégica e pelos 

seus contactos em Espanha, que lhe permitiram assumir a coordenação das actividades 

                                            
1001 Hoare, assim que chegou a Madrid, foi cumprimentar Theotónio à embaixada portuguesa, falou do 
grande prestígio que Salazar gozava junto de Franco e percebeu perfeitamente a razão pela qual Salazar 
não o tinha recebido, em Lisboa. AOS – CO 12, P. 3. Theotónio Pereira a Salazar, 6 de Junho, 1940, fls. 
408-413, e DAPE, Vol. VII, Doc. 807, Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 3/06/1940, pg. 98. 
1002 Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pg. 101 
1003 Ibidem 
1004 Pereira, Pedro Theotónio, Memórias, ob. cit. 
1005 ASH, XIII, File 21, doc. 3, 24/12/1940 
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do SIS, Naval Intelligence e SOE em Madrid, a partir da embaixada. 1006 Foi aliás 

Hillgarth o primeiro a informar Hoare, quando este se apresentou em Madrid, que o 

embaixador não iria encontrar facilidades na sua missão e que deveria ter a noção que 

era necessário inverter por completo a política britânica feita até aquele momento, 

porque era totalmente contrária aos interesses espanhóis. 1007 Este facto foi igualmente 

confirmado por Theotónio Pereira que, inclusivamente, iria mais longe e afirmaria que, 

até Hoare chegar, não se podia falar sequer duma política britânica face a Franco. 1008 

Como elemento decisivo para esta estratégia, Hoare contou com Portugal. O velho 

aliado da Grã-Bretanha partilhava parte significativa dos objectivos políticos e 

estratégicos, nomeadamente afastar a Espanha do Eixo, fazendo-a entender as 

inúmeras vantagens que a neutralidade proporcionava, a começar pela integridade do 

território – o exemplo das invasões napoleónicas deveria estar sempre presente no 

espírito dos responsáveis espanhóis – e terminando na tentativa fulcral e estruturante 

de evitar que os espanhóis entrassem numa guerra que não só colocaria Portugal e 

Espanha em campos opostos como poderia lançar a Espanha numa nova revolução, 

tendo em conta o estado de enfraquecimento global a que se fez já referência.1009  

Para Hoare a solução Portugal dava-lhe alguma segurança: o tipo de governo autoritário 

assemelhava-se ao regime de Franco, ambos eram anti-comunistas, tinham uma 

posição estratégica invejável, ainda que, Portugal - ao contrário da Espanha - era 

inteiramente atlântico na sua projecção geopolítica, e vivia um período de estabilidade 

desde 1928.  

Do ponto vista político-jurídico Portugal, tinha declarado a sua neutralidade face à guerra 

e essa situação facilitava os contactos de Hoare no triângulo Londres-Lisboa-Madrid, 

além de lhe permitir usufruir de um conjunto de direitos que eram inerentes aos países 

neutrais e estavam reconhecidos pelo Direito Internacional, mais concretamente pelas 

Convenções de Haia de 1907.1010 Mas apesar da facilidade de contacto que se tinha 

estabelecido com Portugal, desde a chegada de Eccles, Salazar evitou, por diversas 

vezes, receber no seu gabinete o embaixador inglês em Madrid, não só porque seria 

                                            
1006 Hillgarth tinha o posto de Cônsul da Grã-Bretanha na Ilha e um perfeito conhecimento da situação e 
dos seus protagonistas, nunca escondeu que o seu país tinha cometido um conjunto de erros penalizadores 
desde os primeiros meses da guerra. Sobre este assunto ver também Wylie, Neville, “An Amateur Learns 
His Job? Special Operations Executive in Portugal, 1940-42”, em Journal of Contemporary History, Vol. 36, 

Nº. 3, July, 2001, Pg. 452 
1007 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. cit. Pg. 60 
1008 Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…ob.cit. Pgs. 202-203, 
1009 Salazar, Oliveira, Discursos e Notas Políticas, Vol. III -1938-1943, Ed. Coimbra Editora, 2ª edição 

Coimbra, 1959. Pgs. 341-342 e 405-415 e ASH,  XIII, file 11, Doc. 4, 24/5/41 
1010 Gutman, Egon, “The Concept of Neutrality Since the Adoption and Ratification of the Hague Neutrality 
Convention of 1907” em American University International Law Review, Vol. 14, 1998, issue 1, Pgs. 55-60  
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dado um sinal que prejudicava a correcção da neutralidade alemã, em relação a 

Portugal, mas, também, porque para Franco - nomeadamente até ao final de 1940 - não 

era desejável que a Espanha fosse vista como particularmente associada ao aliado de 

Portugal, ainda que por interpostos contactos.1011 

Perfeitamente consciente dos riscos da extensão da guerra à Península, o Presidente 

do Conselho pretendia manter com objectividade e discrição a estratégia diplomática 

que tinha traçado desde o início da guerra, tentando compatibilizar a política britânica 

para a Península Ibérica com a sua própria atitude face à Espanha, exercendo uma 

magistratura de influência de forma a sustentar as opções políticas de Franco que 

melhor servissem os interesses de Portugal. 

E apesar da sua lealdade para com a aliança, facto que Hoare nunca deixou de 

realçar,1012 Salazar não deixou de marcar as distâncias que considerou fundamentais, 

afirmando mais que uma vez que [...] 

“O funcionamento da Aliança é baseado numa troca de funcionalidades e de serviços 

recíprocos que nos levam a crer que são de um interesse vital para as duas nações e 

que não conheceram outros obstáculos senão aqueles que resultam de desacordos 

ligeiros que existem em todas as famílias” 1013 

Consciente dos riscos que a Espanha corria, sobretudo se deixasse a Alemanha utilizar 

o seu território para chegar a Gibraltar, Salazar não podia regatear o seu apoio a Franco 

nem à Grã-Bretanha, desde que os seus interlocutores ingleses tivessem a percepção 

que Portugal, apesar de tudo, não prescindia dos seus direitos de neutral nem tão-pouco 

de aliado com posições estratégicas determinantes no Atlântico, palco concreto onde a 

guerra se viria a tornar particularmente acesa. Na linha dessa assunção, o governo 

inglês acabaria, em Dezembro de 1940, por substituir o embaixador em Lisboa, Walford 

Selby, por Ronald Campbell, anterior embaixador em Paris, reconhecendo-se, em 

Downing Street, que faltava capacidade de negociação com o parceiro português e que 

a referida influência exercida por Salazar junto de Franco justificava um interlocutor à 

altura do momento e das circunstâncias.1014  

Quer Churchill quer Halifax reconheceram que Salazar tinha sido, desde o início da 

guerra, a verdadeira voz de comando que impôs calma e determinação a espanhóis e 

                                            
1011 Eccles, David, By Safe…ob. cit, pg. 126. 
1012 No ASH, nas 29 pastas investigadas, existem cerca de 46 documentos dedicados ao papel de Salazar 
e Theotónio Pereira na questão espanhola e um dossier (File 11) única e exclusivamente dedicado a 
Portugal e à sua intervenção na Segunda Guerra Mundial.  
1013 Salazar, Oliveira, Le Portugal et la crise Européenne, Ed. Flammarion, Paris, 1940, Pg. 111 
1014 ASH, XIII, File 16, Doc. 20, 21/3/41. Hoare a Churchill sobre as queixas de Salazar e a razão que, 
realmente, lhe assiste. Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pg. 208 
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a ingleses, na Península, mesmo quando, e depois de estudos militares aturados, se 

previa que a Grã-Bretanha, de forma precipitada, pretendia ocupar alguns dos 

arquipélagos portugueses e espanhóis, temendo que a Alemanha entrasse, primeiro, 

em território espanhol.  

Definido o objectivo principal, Hoare não precisou de muito tempo para perceber, 

efectivamente, quem eram os grandes obstáculos á tarefa de marcar a posição inglesa 

em Espanha, nem tampouco de viver os primeiros dissabores. Em 12 de Junho 

testemunhou a adesão da Espanha à posição de não-beligerância, que o deixou, como 

afirma Theotónio Pereira, profundamente perturbado, e dois dias depois foi confrontado 

com a queda de Paris às mãos do exército alemão.1015 

O convívio diário com a realidade espanhola, aligeirada com o apoio de Theotónio 

Pereira, dos elementos da sua embaixada e, a espaços, de David Eccles permitiram-lhe 

conhecer, por um lado quem eram os verdadeiros inimigos da Grã-Bretanha, e por outro 

a forma como poderia lidar com determinadas personagens, que, com mais ou menos 

dificuldades, estariam na disposição de atenuar a agressividade e a pressão psicológica 

que era exercida sobre os ingleses em Madrid.  

No primeiro grupo, incluíam-se, naturalmente a Falange, Serrano Suñer e alguns 

ministros que pertenciam ao Movimiento; no segundo grupo, estavam aqueles que 

poderiam ajudar a facilitar a implementação da estratégia concebida por Hoare, 

nomeadamente a alta hierarquia da Igreja católica e alguns generais, próximos de 

Franco, que não toleravam a presença de Suñer no governo nem sequer no círculo mais 

próximo do Caudillo, dada a sua cumplicidade com a Itália.1016   

Aliás, o pensamento do embaixador inglês, relativamente aos perigos reais que 

pairavam sobre a Espanha estão bem plasmados em algumas das cartas e relatórios 

que foram enviados ou por ele ou por Alan Hillgarth para Churchill e para o Foreign 

Office, devendo-se nesse particular realçar um primeiro relatório de Hillgarth, de 

Setembro de 1940, no qual o adido naval é taxativo na identificação dos inimigos, dos 

alvos da possível simpatia britânica e na análise política e económica do país, reiterando 

a necessidade de Churchill apoiar medidas urgentes para fazer face a todos estes 

problemas, nomeadamente a incapacidade da Alemanha suprir as carências 

                                            
1015 “Hoare e Weddel verdadeiramente desorientados. Tentei acalmá-los…” DAPE, Vol. VII, Doc. 893, 
20/6/1940, Do embaixador de Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, pgs. 157-158. 
1016 ASH, XIII, File 6, Doc. 2, 368ª, 20/10/1943, Análise da situação política espanhola – Elaborada pelo 
Overseas Planning Committee, Foreign Office, Para Sir Samuel Hoare. (Trad. do autor). Vide Anexo B. 
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alimentares que estavam a conduzir a Espanha a um estado de dependência exterior 

absoluta, sem que a Inglaterra fizesse o que quer que fosse, para o evitar. 1017  

O conjunto de relatórios enviados para Londres permitia-lhe, depois, receber um resumo 

bastante alargado do pensamento do Foreign Office, relativamente à política 

desenvolvida em Espanha, e esses mesmos relatórios permitem-nos, hoje, aquilatar 

qual o tipo de obstáculos com os quais Hoare era confrontado e permitem-nos, 

igualmente, esboçar a estratégia traçada pelo diplomata inglês em Espanha. Esta 

estratégia, aliás, está bem patente no estudo enviado para o mesmo Hoare, em 20 de 

Outubro 1943, pelo Overseas Planning Commitee1018, do Foreign Office, documento 

inédito do espólio de Hoare, em Cambridge, e que fica para memória futura como um 

elemento mais de estudo sobre a atenção que Londres e a sua embaixada em Madrid 

davam á questão espanhola e à neutralidade da Península. 

Segundo o Overseas Planning Committee (OPC) a Península Ibérica ocupa uma 

posição estratégica fundamental na Europa, particularmente em relação aos impérios 

francês e britânico. Não só ocupa uma posição-chave no Mediterrâneo Ocidental como 

comanda as rotas marítimas entre o norte da Europa e o Atlântico Sul. A ocupação 

britânica do Rochedo de Gibraltar é, em certa medida, compensada pelas fortificações 

espanholas em Ceuta, atrás de Gibraltar. O potencial controle espanhol das 

comunicações, entre o Mediterrâneo francês e o norte de África, pelos meios situados 

nas Baleares, foi sempre uma constante fonte de problemas entre a Espanha e a 

França, e uma tentação para o Eixo. O valor da longa costa espanhola, como base para 

uma ofensiva de operações militares, foi sempre valorizado pelas nações aliadas, 

quando ocuparam o norte de África. Como a Espanha produzia certos materiais 

estratégicos, convinha que esses mesmos produtos não chegassem aos portos da 

Alemanha pelas vias de comunicação existentes. 

Em segundo lugar, o OPC enunciava os dois grandes objectivos da Grã-Bretanha, 

desde o início da guerra, os quais Hoare já tinha identificado: 1. Trazer a Espanha para 

a órbita das nações aliadas, como neutral colaborante, ou encontrar qualquer ponto 

comum de colaboração entre ambos; 2. eliminar a influência alemã, contrariando as 

suas ideias totalitárias, apoiando os planos aliados para colaboração económica e, 

ainda, apoiar a resistência espanhola contra um possível ataque do Eixo. O Committee 

                                            
1017 NA CAB 66/12/12, 21 September 1940. Hillgarth a Churchill - Os espanhóis morrerão á fome dentro de 
4 semanas se não se fizer nada. Por enquanto os generais têm conseguido em Conselho de Ministros 
convencer Franco a não entrar em guerra, mas não se sabe até quando. (Tradução do autor) 
1018 ASH, XIII, File 6, Doc. 2, 368ª, 20/10/1943, Análise da situação política espanhola – Elaborada pelo 
Overseas Planning Committee, FO, Para Sir Samuel Hoare.(Trad. minha) como o ferro, o volfrâmio, o 
mercúrio, o cobre etc…em anexo. 
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lança-se depois numa apreciação dos vários sectores da sociedade espanhola e dos 

seus posicionamentos, revelando um conhecimento profundo da situação. Numa 

primeira análise, são referidos os factores militares que o OPC considera mais 

relevantes e que o documento considera serem absolutamente decisivos para explicar 

o porquê da Espanha não intervir, até 1943.  

O exército, na sua maioria, não quer entrar na guerra tendo em conta o estado a que o 

país chegou após a guerra civil. A sua maior rivalidade é com a Falange. A Força Aérea 

é totalmente inadequada, faltando-lhe não só novos aviões mas igualmente petróleo 

para abastecer os que existem. A marinha tem um arsenal considerável mas a sua 

capacidade de luta deixa muito a desejar; 

Numa segunda análise é referido um dos objectivos iniciais e transversais a todo o 

período da guerra, i.e, o comércio com a Espanha como arma de combate. Informa o 

OPC que até á colaboração com Portugal, em Julho de 1940, a Grã-Bretanha enfrentou 

sozinha a necessidade de abastecer os espanhóis com bens essenciais e criando nos 

espanhóis uma sensação de dependência. Em contraste com o sistema inglês de 

bloqueio, os alemães utilizaram o seu prestígio militar e a vitória na guerra civil para 

impor aos espanhóis a sua influência. Para tentar contrariar esse mesmo prestígio e a 

sua influência, considerou o Foreign Office e o MEW que se devia manter um 

fornecimento constante à Espanha, mesmo que isso representasse um certo sacrifício, 

para obter determinados recursos;  

Numa terceira análise o documento aborda o impacto que a propaganda foi tendo entre 

os jovens espanhóis, dificultando a estratégias de se atenuar a influência dos nazis. Por 

seu turno, a análise feita à política externa espanhola naquele período de 4 anos, regista 

uma grande evolução no seu desenvolvimento, afastando-se dos países do Eixo, em 

direcção à neutralidade e em direcção às democracias da Europa do Sul. Mas o 

documento frisa bem que essa evolução se deve a Portugal, sobretudo pelo respeito e 

pela aceitação que houve, da parte inglesa, (leia-se Hoare) pela estrutura autoritária do 

Estado Novo, e pela paciente política de Salazar, relativamente às pressões alemãs e 

pró alemãs.1019 

Finalmente, o OPC abordou os factores da Política interna que foram constituindo 

apoios ou obstáculos á acção da Grã-Bretanha. A importância da Falange em Espanha 

era considerado um desafio muito claro ao Exército e à Igreja, sobretudo ao Exército, 

                                            
1019 ASH, XIII, File 6, Doc. 2, 368ª, 20/10/1943, Análise da situação política espanhola – Elaborada pelo 
Overseas Planning Committee, FO, Para Sir Samuel Hoare. (documento com Trad. do autor) 
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cuja solidez foi, particularmente, posta à prova. Relativamente à Igreja, foi sempre uma 

grande força espiritual em Espanha, e a sua hierarquia era maioritariamente contra a 

Falange, considerada um “veículo do anticristianismo”. A Igreja aparece, assim, como 

um dos grandes apoiantes dos aliados, tendo sabido, a embaixada da Grã-Bretanha, 

explorar, inteligentemente, o ódio daquela instituição á Alemanha.1020  

Pela leitura demorada e detalhada deste documento não restaram quaisquer dúvidas 

que, para o embaixador inglês e para o governo de Londres, a aliança com Portugal e 

o desempenho de Salazar, perante a crise em Espanha, foram durante os anos da 

guerra, determinantes.  

5.1.2. A OPERAÇÃO MORO, OS GENERAIS E A IGREJA.  

Quando em Junho de 1940 Hoare chega a Espanha, é informado que o país tem em 

curso um plano clandestino de apoio aos alemães e italianos. Embora não fosse fácil 

identificar esse apoio, era natural que se suspeitasse que Franco quereria apoiar o Eixo, 

de forma discreta e na medida das suas possibilidades, mesmo sendo neutral ou, 

depois, não-beligerante. A grande dificuldade das autoridades espanholas, na óptica de 

Charles Burdick, seria torná-lo tão discreto quanto compatível com as obrigações da 

Espanha como neutral, e tendo de aceitar o regime de navicerts imposto pela Grã-

Bretanha.1021  

Aproveitando a topografia da costa atlântica da Galiza, sobretudo as enseadas e baías 

entre Vigo e Ferrol, de difícil acesso, da costa da Andaluzia e das ilhas Baleares, as 

autoridades espanholas foram permitindo que submarinos alemães fossem 

reabastecidos por navios da mesma nacionalidade, ou até traineiras espanholas, sendo 

que, no entanto, os alemães preferissem os navios mercantes próprios.1022 

Apesar da intensa vigilância a que os portos espanhóis estavam sujeitos por parte das 

redes de espionagem britânicas, sobretudo do SOE, fundado em 1940, e que era 

coordenado na Península por Alan Hillgarth1023, os submarinos eram abastecidos, de 

                                            
1020 Ibidem 
1021 Burdick, Charles B. “Moro: The Resupply of German Submarines in Spain, 1939-1942”, em Central 
European History nº 3, 1970, pgs. 277-284. 
1022 Ibidem 
1023 Para além do SOE, directamente dependente do Ministry of Economic Warfare, Hillgarth também 
coordenava as actividades do SIS e a Naval Intelligence Division. Smyth, Denis, Diplomacy and 
Strategy…ob. cit. Pg. 39. Na Península Ibérica as tarefas do SOE incluíam a evacuação de pessoal militar 
inglês que conseguia escapar da Europa ocupada, a distribuição de propaganda subversiva, a organização 
de redes de agentes, e a preparação de sabotagens no caso de haver una invasão alemã ou un golpe 
político que ameaçasse impor uma aliança espanhola com o Eixo. Alpert, Michael, “ Operaciones secretas 
inglesas en España durante la Segunda Guerra Mundial” , em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 15, 
2002, Pgs. 461-463 
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noite, em clara violação do estatuto de neutralidade e de não-beligerância. Tendo à sua 

disposição as costas indicadas, foram várias as alternativas que o governo de Franco 

dispôs para ajudar os países do Eixo, sentindo-se na obrigação de pagar o apoio que 

lhe foi prestado durante a Guerra Civil. 

A operação então designada por “Moro”, desenrolou-se ao longo de 4 anos, desde 1939 

até 1942, sendo apenas conhecida por um pequeno núcleo de ministros, como Serrano, 

Beigbeder, Moreno e Juan Vigón, o qual, inclusivamente, numa carta que escreve a 

Franco em 1941, a propósito da possível adesão da Espanha ao Eixo, refere que a 

Espanha não tinha condições para o fazer, mas que podia e devia continuar a prestar 

apoios discretos ao Eixo, como o tinha feito até ao momento.1024  

Contudo, a Operação Moro, que supostamente tinha recebido o agrément de Franco e 

de Beigbeder logo nos primeiros dias de Setembro de 1939, não foi isenta de percalços, 

tendo em conta que os vários serviços secretos ingleses estavam determinados a impor 

a regra do bloqueio económico e temiam que Franco revendesse petróleo aos 

alemães.1025 Ainda que mantivessem um esquema apertado de controle, os ingleses só 

teriam um primeiro grande sucesso em Outubro de 1941, quando o submarino U 564 foi 

apanhado em flagrante, pelos homens de Hillgarth, que o iluminaram com holofotes, em 

plena acção de reabastecimento de combustível no porto de Cádiz, obrigando-o a 

fugir.1026 

Contudo, foram muito mais as vezes em que os referidos submarinos usufruíram da 

cobertura espanhola para combaterem o bloqueio inglês e mantivessem os ingleses sob 

pressão, sobretudo da chegada dos alemães aos Pirenéus. Adepto da diplomacia de 

Hoare, Hillgarth ia tentando reunir dados concretos que permitissem confrontar as 

autoridades espanholas com o óbvio, disponibilizando as redes consulares, em todo o 

país, para reforçar a vigilância contra o Eixo.  

Ainda assim, Vigo, Cádiz, Ferrol e Las Palmas, de forma mais intensa, assistiram a 

manobras de reabastecimento, entre Fevereiro de 1940 e Setembro de 19421027 a 

questão do reabastecimento, para além de constituir um jogo de escondidas 

extremamente difícil de jogar por parte dos ingleses, levou a trocas de acusações e a 

                                            
1024 FFF – 27747, Carta de Vigón a Franco, 16 Junho 1941. Vigón diz a Franco, entre outras coisas, que a 
Espanha deve continuar a manter a não-beligerância, embora deva prestar serviços discretos aos amigos 
do Eixo, mantendo contudo, relações de cortesia com ingleses e norte-americanos. 
1025 Burdick, Charles B. “Moro: The Resupply…ob. cit, pgs. 277-284. Ver igualmente, Leitz, Christian  Nazi 
Germany …ob. cit, pg. 136 e Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. cit. pgs. 190-192 
1026 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. cit. Pg. 39 
1027 Burdick, Charles B. “Moro: The Resupply…” ob. cit, Pgs. 277-284 e Hoare, Samuel, Ambassador 
on…ob. cit, pg. 198 
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retaliações por parte das autoridades espanholas. Ao mesmo tempo que Hoare se 

queixava a Franco destas evidências, exigindo que não voltassem a suceder episódios 

como os de Vigo e Ferrol, obtinha de Franco a resposta que era vergonhoso o sistema 

de navicerts que era imposto à Espanha.1028  

Quase em seguida, Serrano expulsou os funcionários consulares ingleses que tinham 

detectado um submarino alemão, em Ferrol, que era abastecido por navios alemães, e 

com a acusação que esses funcionários eram marinheiros ingleses embriagados.1029 E 

se os alemães beneficiavam de um estatuto especial no país e usufruíam 

clandestinamente de benefícios que lhes permitiam contornar a vigilância inglesa1030, 

Hoare também decidiu recorrer a um conjunto de tácticas, que permitiram atacar o 

inimigo no seu âmago.1031 Uma dessas tácticas seria a do suborno. Hoare propôs-se, 

com a autorização de Churchill e de Halifax, subornar os elementos que considerava os 

maiores inimigos da Falange e da entrada da Espanha na guerra: os generais das forças 

armadas.1032   

Com a colaboração do adido naval, Alan Hillgarth, Hoare lançou mão de um conjunto 

de expedientes que garantia que determinados generais, bem colocados no aparelho 

de Estado e nas Forças Armadas, deveriam receber avultadas comissões, com o 

objectivo de influenciar o Caudilho a favor de Inglaterra e neutralizar os apoiantes 

militares da Falange nas principais instituições, em valores que ascenderam a 10 

milhões de dólares.  

Como o próprio Hoare relata a Eden, na véspera de Natal de 1940, este plano foi 

estabelecido entre o Ministro Halifax e o seu embaixador, e um dos alvos que deveria 

ser neutralizado pelos referidos generais seria o Ministro da Governação, Serrano 

Suñer.1033 Apoiando-se na boa relação criada entre Hoare e Alan Hillgarth, Winston 

                                            
1028 ASH, XIII, File 4,  Doc.38, 19/10/1942 Samuel Hoare a Eden 
1029 ASH File 22 Doc.50, 24/07/1943 Balanço anual de 1942. Sobre a cumplicidade da Espanha nesta 
questão ver carta de franco a Serrano Suñer. Suñer, Ramón Serrano Entre el Silencio y la Propaganda – 
La historia como fue, Ed. Planeta, Barcelona, 1977, pg. 335-336 
1030 Como refere Hoare ao FO, e com a ajuda militar prestada pelos alemães e italianos – durante a guerra 
civil – ao exército sublevado, a influência do Eixo cresceu exponencialmente, contabilizando-se cerca de 
40.000 alemães a viver e a exercer cargos de responsabilidade em Espanha. ASH, XIII, File 21, Doc. 3, 
24/12/40. 
1031 Tal como sucedeu no final do séc. XIX, em África, quando as autoridades britânicas subornavam os 
régulos de Moçambique fiéis à coroa de Portugal. Fernandes, João Paulo de Castro, “Moçambique: 
estratégia para uma definição de fronteiras, em Revista Lusíada de Relações Internacionais, nº 1, Lisboa, 

2001, pgs. 129-201 
1032 CAB 66/12/12, 21st September 1940. Relativamente aos apoios internos, e pondo em prática os 
conhecimentos que adquirira em São Petersburgo, em 1917, Hoare decide utilizar em Espanha a estratégia 
indirecta do suborno e da coacção psicológica 
1033 ASH XIII, File 21, Doc. 3, 24/12/1940 Samuel Hoare a Eden. “Como o exército é a única instituição que 
funciona aqui, e tal como foi combinado com Edward, em momento oportuno, tratei de lhes dar alguns 
confidential arrangements. Pergunto se você estava informado e se continuo.” Trad. minha. 
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Churchill encarregou o adido naval de levar a cabo uma operação de persuasão 

financeira junto dos generais espanhóis, sustentada numa conta de dez milhões de 

dólares, estabelecida no Banco Suíço de New York. Através de Juan March, o célebre 

financeiro maiorquino que tinha já financiado os sublevados em 1936, os britânicos 

convenceram os generais espanhóis mais considerados a evitar qualquer compromisso 

mais sério entre Espanha e Alemanha.  

Julga-se que um dos generais, Antonio Aranda, recebeu dois dos dez milhões 

investidos.1034 Durante anos, tal como indica a correspondência de Hoare, ou os estudos 

de Denis Smyth, ou algumas notícias recentemente publicadas por alguns jornais 

espanhóis, o governo inglês, através do seu embaixador e do empresário Juan March, 

abriram contas no exterior, a favor de alguns generais.1035 Tal como os altos comandos 

das forças armadas, igualmente a mais alta hierarquia da Igreja Católica foi alvo das 

atenções de Hoare, sobretudo porque alguns bispos estavam, à partida, identificados 

como inimigos da Alemanha e da Falange. Nessa lógica, algumas dioceses receberam 

apoios financeiros concretos, nomeadamente a diocese de Sevilha, cujo bispo 

responsável, o Cardeal Pedro Segura, agradeceria a Hoare as doações feitas, no valor 

de 10.000 pesetas, e que, supostamente, seriam um apoio fundamental para obras de 

recuperação do património da diocese.1036  

Tornava-se essencial, na óptica da embaixada inglesa, que a Igreja católica exercesse 

uma forte influência em todos quantos se reviam na luta contra o “anticristo germânico” 

embora, com o tempo, a aliança entre a URSS e a Grã-Bretanha tivesse voltado a 

despertar o ódio aos comunistas, fazendo reviver alguns dos piores pesadelos sentidos 

durante a guerra civil, nomeadamente a acção repressiva imposta sobre o clero, pelo 

exército republicano.1037  

No caso do Cardeal Pedro Segura, Hoare soube explorar bem o conflito latente existente 

entre Franco e o Bispo de Sevilha e entre Serrano, a Falange e o mesmo Bispo. De tal 

maneira eram conflituosas as relações com o prelado andaluz que Franco exigiu ao 

Papa Pio XII que demitisse o Cardeal do seu múnus episcopal e o chamasse para a 

                                            
1034 Gordon, Bertram M. “el Papel de España en la Derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial”, em Studia histórica., Historia contemporânea, n.º 18, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, 
pgs. 249-282, e também Eccles, David, by safe…ob. cit, pgs. 197-199. 
1035 ASH XIII, File 21 Doc. 3, 24/12/1940 Samuel Hoare a Eden, Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. 

cit. Pg., 35-36, http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-
nomina/1423058.html, http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-
201305261954.html, http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-
201305231154.html  
1036 ASH, XIII, File 6, doc. 33, s/d 
1037 ASH, XIII, File 6, Doc. 2, 368, 20/10/1943, Análise da situação política espanhola – Elaborada pelo 
Overseas Planning Committee, FO, Para Sir Samuel Hoare.(Trad. minha) 

http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-nomina/1423058.html
http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-nomina/1423058.html
http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-201305261954.html
http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-201305261954.html
http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-201305231154.html
http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-201305231154.html
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Cúria. Contudo, dadas as más relações que se viviam entre a Santa Sé e Madrid, o 

Papa recusou o pedido.1038As relações entre a Santa Sé e o governo de Madrid só 

ficariam normalizadas em Junho de 1941.1039  

Igualmente o Arcebispo de Valladolid, António Garcia y Garcia, foi outro dos prelados 

que recolheu a simpatia de Hoare e com quem o embaixador de Inglaterra manteve 

operações de charme e contribuições para a diocese valisoletana, nomeadamente para 

o colégio dos ingleses1040. Este tipo de acções predispôs vários dos prelados espanhóis 

a favor de uma relação privilegiada com a Grã-Bretanha, acção que ganhava ainda mais 

realce se nos lembrarmos que Hoare era um confesso membro da Igreja de 

Inglaterra.1041 

5.1.3. A GRÃ-BRETANHA, O PAPEL DE PORTUGAL, E O ADVENTO DE 

SERRANO. 

Independentemente da estratégia montada por Hoare para atenuar a pressão alemã e 

a influência da Falange na aproximação da Espanha ao Eixo, o Embaixador inglês em 

Madrid assumiu que, do ponto de vista político, a grande ajuda para levar a sua tarefa 

até ao fim, com sucesso, estaria nas autoridades portuguesas, com a vantagem de 

estarem suficientemente perto e suficientemente afastadas do território espanhol e que 

teria em Theotónio Pereira e em David Eccles os interlocutores ideais para fazer chegar 

ao Chefe do Governo Português as suas preocupações e angústias, e a possibilidade 

de com ele, amiúde, poder discutir directamente cenários e opções, sendo que, para 

isso, precisaria de ter, ao longo da guerra, a compreensão e a permissão do governo 

Inglês. 

Convém, ainda, esclarecer que seria neste âmbito que Hoare iria encontrar as maiores 

resistências internas. Em Londres, quer Hugh Dalton quer outros membros mais 

progressistas do governo de coligação consideravam que a estratégia de Hoare punha 

em risco a política do estrito bloqueio económico à Espanha e que tal permeabilidade 

daria azo a apoios encapotados aos alemães. 

                                            
1038 Barrio, Antonio Marquina, La Diplomacia Vaticana y la España de Franco (1936-1945), Ed. Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983, Pgs. 243-246 
1039 FFF – Doc. 27128, acordo entre a Santa Sé e o governo espanhol, rubricado por Cicognani, Núncio 
apostólico e Serrano Suñer, 7/6/1941. Sobre o Card. Segura ver também Serrano Suñer, Ramón, Entre el 
Silencio y la Propaganda – La historia como fue, Ed. Planeta, Barcelona, 1977 pg. 269 
1040 Carcel Ortí, Vicente, “Los obispos españoles tras la Segunda Guerra Mundial: actitud ante el referéndum 
de 1947”, em Anuario de Historia de la Iglesia, N. º 4, 1995, pgs 48-49 
1041 ASH, XIII, File 4, Doc. 4, Abril 1942. Hoare ao Arcebispo de Valladolid.  
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Ao longo dos cinco anos da Guerra, a estreita colaboração entre Hoare, Salazar e 

Theotónio Pereira ultrapassou largamente a simples cooperação institucional entre dois 

aliados ou a simples relação pessoal entre dois diplomatas e um Chefe de Governo. O 

enorme acervo epistolar e documental que constitui o espólio de Samuel Hoare na 

Biblioteca da Universidade de Cambridge são testemunhos históricos de verdades 

insofismáveis, imunes à ideologia ou à manipulação política de factos, e faz inúmeras 

referências ao papel determinante que Portugal, nas pessoas de Salazar e Theotónio 

Pereira, desempenhou, a ponto de chegar a solicitar ao Foreign Office a distinção, pelas 

estruturas oficiais da Coroa, do Embaixador Português em Madrid e o envio de 

determinadas personagens para Lisboa, que, em Madrid, queriam, em primeiro lugar, 

chegar à fala com Franco.1042  

Assim que foi garantido um acordo de comércio tripartido entre a Grã-Bretanha, a 

Espanha e Portugal, em 24 de Julho de 1940, e formalizada a assinatura do Protocolo 

Adicional de 29 de Julho de 1940, Franco quis dar a Hitler a sensação que podia contar 

com o esforço de guerra espanhol. Afinal, a estratégia do Caudilho era beneficiar com 

a vitória da Alemanha, com o apoio económico luso-britânico, mas sem o envolvimento 

na guerra, participando legitimamente na Nova Ordem Mundial, com o mínimo de 

sacrifícios e a ausência de compromissos.1043  

Essa, aliás, era também a convicção de italianos e alemães, baseados num conjunto de 

promessas espanholas e de relatórios que foram feitos pelas embaixadas do Eixo, 

sediadas em Madrid.1044 Para que esta política surtisse efeito não podia ser o então 

Ministro dos Assuntos Exteriores, Juan Beigbeder, a pô-la em prática. Conotado com a 

Grã-Bretanha, era alvo das críticas profundas do Movimiento e sobretudo de Serrano 

que, como ministro encarregado pela Informação, muitas vezes dava ordem para se 

silenciar as actividades de Beigbeder ou as suas iniciativas políticas.1045Ainda que o não 

soubesse, Beigbeder passava a ser um ministro a prazo, dependendo apenas da 

duração da visita que Serrano iria fazer a Berlim e do timing que Franco escolhesse 

para anunciar a substituição. 

Alegadamente convidado por Von Stohrer, o embaixador alemão em Madrid, Serrano 

Suñer foi enviado a Berlim, a 13 de Setembro de 1940, por ordem de Franco, para 

                                            
1042 ASH – File 16, Doc. 17, Hoare a Churchill, 26/02/1941  
1043 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob.cit, pg. 54 
1044 Salvadorini, Vittorio, “Italia e Gibilterra durante la II Guerra Mondiale”, em Cuadernos de Historia 
Contemporánea vol. 29, 2007, pgs. 243-244, ou ainda DDI, IX Serie: 1939-1943, Vol. V, (11 giugno -28 

ottobre 1940), Doc. 660, Colloquio tra Il Capo del Governo, Mussolini ed il Ministro dell'interno spagnolo, 
Serrano Suner,  Roma, 1° ottobre 1940, Pgs.639-640 
1045 Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda – La historia…ob. cit. Pg. 176 
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apresentar pessoalmente as reivindicações espanholas. No primeiro encontro com os 

alemães Serrano discute com Hitler e Ribbentrop as possibilidades de ajudar a 

Alemanha, mas com a consciência que serão pesadas as exigências alemãs. Contudo 

tem a certeza, também, que algo teria que ser feito para contrariar a hegemonia alemã, 

no final da guerra. Segundo Ridruejo, seu conselheiro na Falange, a ideia de Serrano 

passava pela constituição de uma União Latina onde, face a uma nova ordem mundial, 

pontificariam a Espanha, a Itália e a França, deixando Portugal deliberadamente de lado, 

por ser, previsivelmente, um derrotado da guerra.1046  

Na referida conversa, Serrano praticamente não tem tempo para apresentar as suas 

reivindicações. O que Hitler pretende saber é se a Espanha vai entrar na guerra, e 

quando, para “amarrar” o Ministro espanhol da Governação a um compromisso, 

evitando que este saísse de Berlim sem um prazo definido.1047 Para além de não dar 

grande importância aos pedidos de Serrano, o Chanceler alemão não se mostrou 

interessado em ceder qualquer parte do Marrocos francês aos espanhóis. Precisava de 

jogar esse trunfo com Pétain que, não só lhe merecia toda a sua admiração, como tinha 

conseguido impedir que uma força franco-britânica atacasse com êxito Dakar, no 

Senegal, e, a partir dali, entrasse no Mali, para resgatar o ouro francês, que estava 

guardado na cidade de Bamako.1048 

Segundo os documentos diplomáticos italianos, e numa conversa tida com Mussolini, 

no Brenner, Hitler resume o andamento das negociações com Serrano Suñer à questão 

do protocolo proposto pelos espanhóis, em que a Alemanha tinha de se comprometer 

com grandes fornecimentos a Espanha, contra a promessa de uma intervenção 

espanhola após a conclusão dos preparativos militares1049.  

Mas não era apenas o abastecimento que tinha sido solicitado, era também a 

transferência, para Espanha, de Gibraltar e do território Marroquino de Oran, incluindo 

Cap Blanc. Para além de não dar grande crédito às reivindicações da Espanha, Hitler 

temia que o compromisso sobre concessões territoriais desta natureza, provocasse dois 

tipos de reacção: a primeira reacção seria a ocupação britânica da base espanhola das 

                                            
1046 Ridruejo, Dionísio,Casí…ob.cit, pg. 299 
1047 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob.cit, pg. 58 
1048 Allain, Jean Claude, Antrand, Françoise, Belly, Philippe, Soutou, Charles-Henry e outros, Histoire de la 
Diplomatie ...ob. cit, Pg. 802. Sobre este assunto ver também FFF – Doc. 27722, Carta de Serrano a Franco, 
preocupado com a possibilidade de Hitler chegar a um acordo com Petáin sobre Marrocos, inviabilizando 
qualquer pretensão espanhola. 16/5/1941 
1049 DDI IX Série, Vol. V, Doc. 677.Colloquio tra il Capo del Governo, Mussolini, ed Il Cancelliere del Reich, 
Hitler. Brennero, 4 ottobre 1940, Pgs. 655-658 
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Canárias, e a segunda a adesão do império francês, na África do Norte, ao movimento 

de apoio a De Gaulle.  

Isso seria muito grave para as aspirações alemãs e obrigaria o Eixo a alargar as suas 

frentes de operações.1050 Aproveitando os dias em que Serrano estava em Berlim, e o 

andamento das negociações, Hitler escreveu a Franco e referiu-lhe a necessidade da 

Espanha entrar na guerra sem mais delongas e sugeriu, quer ao Caudilho quer a 

Serrano, que a Espanha atacasse Portugal sem demora. Como aliado da Grã-Bretanha, 

Portugal constituía sempre um perigo para a Espanha e para os planos dos países do 

Eixo.1051 Em contacto permanente com Franco, Serrano avisa-o das exigências da 

Alemanha e da pressão exercida pelo Führer e o Caudillo dá-lhe a entender que não se 

deve comprometer.1052 A 21 de Setembro de 1940, Serrano recebe instruções claras de 

Franco para manter uma postura muito prudente relativamente às exigências da 

Alemanha.  

Algumas dessas exigências levantam a ponta do véu sobre os passos que a Alemanha, 

com a ajuda da Espanha, iria dar em breve, nomeadamente uma operação militar 

relâmpago sobre Gibraltar, implicava retirar aos ingleses aquela posição estratégica no 

Mediterrâneo, bem como a cedência das Canárias e a nacionalização dos bens de 

súbditos ingleses ou de empresas inglesas, sediadas em Espanha, revertendo esses 

bens, naturalmente, a favor dos alemães.1053 

Pode-se concluir que a Espanha, ainda que tenha desempenhado um papel sub-reptício 

mais concreto no apoio ao Eixo no pós guerra civil e no início da II Guerra Mundial, 

sentia que a sua situação económica e a sua impreparação militar, depois de três anos 

de guerra, a deixassem à beira de uma nova guerra civil, a que se acrescem anos de 

más colheitas e períodos de fome, sendo que a Alemanha não só nada tinha a perder 

com esse supremo sacrifício dos espanhóis, como não lhes dava qualquer 

compensação palpável.1054 

Contudo, da referida carta de Franco, enviada a 21 de Setembro, e das que se seguiram 

a 23 e a 24, incluindo a resposta a Hitler, há ainda a retirar outras conclusões, tão 

curiosas como preocupantes, nomeadamente para Portugal: Franco sugere a Serrano 

que convença Hitler de que existem alternativas insulares às Canárias, com tanta ou 

                                            
1050 Ibidem 
1051 Tusell, Javier, Franco,…ob.cit, Pg. 132 e também Serrano Suñer, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar, 
Ed. Espesa, Madrid, 1947, pg. 79 
1052 Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda…ob, cit, Pgs. 335-340 
1053 Ibidem. 
1054 Ibidem 
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mais utilidade, tais como os arquipélagos da Madeira, dos Açores ou Cabo Verde, e que 

posteriormente à guerra, já de novo na posse de Portugal, alguns desses arquipélagos 

poderiam ser arrendados, por 99 anos, pelos espanhóis aos portugueses, para que 

aqueles pudessem controlar melhor o norte de África e o seu comércio com a América 

do Sul.1055   

Sem querermos dar razão a Ros Agudo1056, que defende a existência de uma estratégia 

franquista de invasão a Portugal, e que focaremos mais á frente, é difícil compreender 

como compatibilizaria Franco o tratado Luso-espanhol de 1939 e o respectivo Protocolo, 

com a cedência portuguesa de bases aos alemães, sem que a Grã-Bretanha pudesse 

não reagir e a Espanha não se envolver, a não ser que a Alemanha passasse a ser 

considerada amiga de ambos os lados da fronteira, o que denota da parte de Franco ou 

o desespero ou uma ignorância absoluta da determinação e do pensamento de Salazar 

relativamente à lógica das alianças e ao estatuto de Neutralidade, que permitia, ainda 

que de forma precária, manter a soberania dos dois vizinhos peninsulares.  

Por outro lado, a menção a uma operação relâmpago sobre o Rochedo, materializa a 

vontade de Hitler em assegurar uma posição estratégica no Mediterrâneo e no Atlântico 

e que foi transmitida pelo Chanceler aos seus colaboradores mais próximos, em 4 de 

Novembro, com a denominada Operação Félix – Directiva nº 18. Esta operação dá 

credibilidade à inconfidência feita pelo General Kindelan a Theotonio Pereira, em 9 de 

Dezembro de 1940, no Hotel Ritz de Madrid, sobre as cooperação entre os alemães e 

os espanhóis na elaboração de uma possível operação militar conjunta, na qual os 

espanhóis desempenhariam um papel crucial.1057  

Entretanto, e ainda em Berlim, Serrano acabaria por convencer, momentaneamente, o 

Chanceler alemão das enormes dificuldades económicas que o país atravessava e que, 

portanto, a Espanha não tinha condições para satisfazer qualquer compromisso militar 

antes da derrota da Grã-Bretanha no Suez.1058 Ficou, contudo, ali decidido, que as 

negociações seriam retomadas em breve e que, a convite do Chefe de Estado espanhol, 

os dois líderes se viriam a encontrar, ganhando a Espanha mais algum tempo para 

                                            
1055 Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda…ob, cit, Pgs. 340-348 
1056 Ros Agudo, Manuel,  La Gran Tentación: Franco, el Imperio Colonial y los planes de intervención en la 
Segunda Guerra Mundial, ed. Styria, Madrid, 2008, pgs. 272-273 
1057 GSG – Arquivo Teixeira de Sampaio, Maço 6, Pasta 3 (Espanha) Theotónio Pereira a Salazar, 
9/12/1940. Ainda sobre este assunto diga-se que nos arquivos da Fundação Franco existe uma pasta com 
fotografias e ampla documentação sobre o assunto, que não só nos permite pensar que uma das ajudas 
pontuais que poderiam ser dadas aos alemães seria o apoio logístico à referida operação, como confirma 
que generais como Kindelan e Vigón se sentiam contrariados com a possibilidade de entrada na guerra. 
Convém referir, tendo em conta que a Directiva 18 está datada de 12 de Novembro, que o referido estudo 
espanhol está datado de 3 de Outubro de 1940, FFF, Nº 5362, 3/10/1940 
1058 ASH – File 11, Doc. 4, Campbell a Hoare, 24/05/1941 
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invocar outro tipo de argumentos que pudessem convencer os alemães.1059 No regresso 

da Alemanha, depois de se ter encontrado com Ciano e Mussolini, em Roma, Serrano 

manifesta a Franco a sua opinião que, muito dificilmente, a Espanha poderia fugir a um 

compromisso com o Eixo.1060 

Em Londres, Churchill dá mostras de grande preocupação com a visita de Serrano a 

Berlim, mantendo em estado de alerta um corpo expedicionário de 5000 homens para, 

a qualquer momento, ter que ocupar as Canárias, o que lhe permitiria conservar o 

controle naval e aéreo dos submarinos e manter o contacto com “[...]a Australásia pela 

rota do cabo, no caso em que os espanhóis os impedissem de ter acesso ao porto de 

Gibraltar”.1061 

Por outro lado, Beigbeder ignorando por completo o que se tinha passado em Berlim e, 

o teor das conversas entre Franco e o cunhado, e temendo que Serrano ganhasse 

definitivamente um ascendente sobre o Caudillo, arruinando todos os esforços de 

aproximação da Espanha a Portugal e à Grã-Bretanha, solicita a Hoare uma conversa, 

fora de Madrid, a 27 de Setembro de 1940.1062  

Nessa conversa, transcrita por Hoare para Halifax, e publicada nas memórias daquele, 

o ministro espanhol sugere-lhe que a Grã-Bretanha faça, o mais depressa possível, uma 

declaração pública de apoio político e económico à Espanha, através da BBC, única 

forma de travar a facção falangista que estava a provocar uma nova cisão em Espanha. 

Igualmente sugere que, para reforçar essa declaração, Portugal e a Grã-Bretanha 

alargassem o âmbito da sua aliança à Espanha e desta forma erigissem uma tríplice 

aliança, que serviria para dissuadir a Alemanha de tentar qualquer invasão, a partir dos 

Pirenéus.1063   

Em Londres, Halifax dá nota a Churchill do pedido de Hoare e transmite-o de imediato 

ao restante Gabinete, temendo, no entanto, que o mesmo se opusesse a tal desiderato, 

sendo que a principal oposição viria de Hugh Dalton, o socialista responsável pelo 

Economic Warfare.1064Como se referiu já, qualquer esboço de estratégia traçada por 

                                            
1059 García Pérez, Rafael,  “España en la Europa hitleriana” em  Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H." 
Contemporánea, t. 7, 1994, págs. 46-47 
1060 DDI-IX Serie: 1939-1943, Vol. V, (11 giugno - 28 ottobre 1940), Doc.660. Colloquio tra Il Capo del 
Governo, Mussolini, ed Il Ministro dell'interno Spagnolo, Serrano Suner, Roma, 1° ottobre 1940,  pgs. 639-
640 
1061 Churchill, Winston, Memóires…ob.cit. Pg. 216. Segundo os documentos oficiais britânicos era a French 
Division of Chausseurs Alpins, de Brest. NA CAB 65/7/18, 15 Maio 1940. 
1062 Hoare, Samuel, Ambassador on …ob. cit, pgs. 66-70 
1063 Ibidem 
1064 Halifax Diary, A7/8/5 pgs. 288- 293 (27th September to 2nd October 1940) Alpert, Michael, “Las 
relaciones anglo-hispanas en el primer semestre de la guerra caliente,- La misión diplomática de Sir Samuel 
Hoare” em Revista de Política Internacional, nº 160, Noviembre/Diciembre, 1978, Pg. 28 
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Hoare teria que estar formatado com os objectivos principais da guerra económica. De 

novo o Gabinete discute o problema, tendo bem presente a tese não-colaboracionista 

de Dalton,1065 que insistia em manter as políticas restritivas dos navicerts e, em caso de 

alerta, a suspensão imediata de qualquer tipo de créditos.1066 Finalmente, uma semana 

mais tarde, o Gabinete chegou a uma decisão, e formulou a seguinte declaração:  

“The War Cabinet agreed that the following sentence should be substituted therefor: His 

Majesty's Government are anxious to secure to Spain her rightful place in Europe as one 

of the Mediterranean Powers, and it is in this spirit that His Majesty's Government would 

approach any discussions which may appear desirable after the conclusion of 

hostilities."1067 

Obviamente que este tipo de declarações não comprometia militarmente a Grã-

Bretanha, sendo apenas um sinal de boa vontade perante as ansiedades de Beigbeder 

e de Hoare, ainda que Churchill desse, aqui, um voto de confiança a Hoare, 

contrariamente ao que pretendia Dalton.1068 Nesse mesmo dia, 4 de Outubro, e não por 

acaso, Churchill enviou uma carta a Salazar, reiterando-lhe os agradecimentos por todo 

o apoio que dava à missão da Grã-Bretanha em Espanha e à dura tarefa de ajudar a 

manter a Espanha fora da guerra.1069  

Cerca de três semanas mais tarde, a 17 de Outubro, Franco decide proceder a uma 

pequena mas significativa remodelação ministerial, na linha do que vinha sendo 

preparado desde a viagem de Serrano a Berlim. Demite Beigbeder, que soube apenas 

pelos jornais da sua demissão, a pedido dos sectores mais radicais do Movimiento, 

substituindo-o por Serrano, e colocando Alberto Carceller como Ministro da Indústria e 

do Comércio, retirando Luis Alarcón, amigo de Portugal e de Eccles, sendo que esta 

medida era vista mais como um frete feito ao Eixo, do que propriamente um agravo aos 

aliados do momento.1070  

De há muito que Serrano esperava esta oportunidade e Franco, perante a conjuntura 

que já referimos e as pressões de Berlim, entendeu que Serrano era uma mais-valia, 

tendo em conta a amizade que este tinha por Mussolini e por Ciano, além de que 

passara a ser o interlocutor de Franco perante Hitler. Responsável pelos Negócios 

                                            
1065 Stone, Glyn, “Inglaterra, Portugal e a Não-beligerância Espanhola – 1940/1941”, em Ler História, Nº 
25/1994, Pg. 92 
1066 Eccles, David, By safe…ob. cit. pgs. 163-164, Halifax Diary A7/8/5, 293, Hoare, Sir Samuel, 
Ambassador…ob. cit, pgs., 66-70, 
1067 NA CAB 65/9/28, 4th October 1940 
1068 NA CAB 68/7/17, 1st October 1940 
1069 MNE - GSG, Telegramas Manuscritos confidenciais, Tel. 289 – Salazar a Monteiro, 4 de Outubro 1940. 
Exactamente nesse dia Hitler e Mussolini encontravam-se no Brenner. 
1070 Barrio, Antonio Marquina, “La Etapa…” ob.cit. Pg. 155, ver também Francés, Emílio Saenz, La 
Antorcha…ob. cit. pg. 63, e AOS – CO 12, P. 3, pgs. 515-524, Theotónio Pereira a Salazar, 18/10/1940  
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Estrangeiros, Serrano concebeu uma nova arquitectura para a política externa da 

Espanha face à guerra, se bem que nunca a tornou do conhecimento geral e definiu-a, 

posteriormente, como política de Amizade e Resistência.1071 Na sua concepção, esta 

atitude deveria reflectir uma táctica de colaboração, de boas palavras, de confiança na 

vitória alemã mas, também, de independência e neutralidade1072. Tratava-se, afinal, de 

manter as expectativas alemãs sem entrar na guerra, ainda que fazendo muitas 

promessas e muitas declarações de amizade.1073 O próprio Serrano nunca escondeu 

que era germanófilo, sendo que no entanto temia as consequências de um excessivo 

protagonismo alemão em Espanha, durante e após o término da guerra.1074  

Como na sua opinião a política de Não-Beligerância já não se coadunava com a marcha 

dos acontecimentos, deveria ser usada esta táctica que, simultaneamente, obrigasse a 

Grã-Bretanha a ceder nos abastecimentos de trigo, ferro, magnésio e petróleo e desse 

garantias à Alemanha de um perfeito alinhamento e disponibilidade.1075 Relativamente 

aos ingleses, o estado de espírito de Hoare era bem pior. Em carta enviada a Churchill, 

relatando a nomeação de Serrano e a probabilidade de um encontro entre Hitler e 

Franco, Hoare solicitou a sua demissão, recebendo no entanto um voto de confiança 

por parte de Churchill que o dissuade dessa atitude, não valorizando excessivamente a 

substituição de Beigbeder, e reafirmando que ele, Hoare, era a pessoa ideal para 

terminar com sucesso aquela missão.1076   

Entretanto, para 23 de Outubro de 1940, estava agendado o encontro de Hitler e Franco 

em Hendaya. Contudo, Hitler encontrou-se, em primeiro lugar, em Montoire, com Pierre 

Laval, com quem combinou a entrevista com o marechal Pétain, dois dias mais tarde. 

Para Hitler e Laval era a oportunidade certa para a França de Vichy declarar a guerra à 

Grã-Bretanha e vingar os acordos com De Gaulle, mas quanto a Pétain [...] as contas 

de Hitler sairiam furadas.1077 No dia seguinte, em Hendaya, Hitler encontrou-se com 

Serrano e Franco, durante cerca de 9 horas, na tentativa de encontrar uma saída para 

a questão do alinhamento da Espanha. Apesar da pressão de Hitler, Franco resguarda-

se sempre nos problemas económicos e militares da Espanha, mas mais uma vez não 

                                            
1071 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob.cit, pgs. 49-52 O Gen. Conde de Jordana, nas suas notas 
biográficas tem um curioso desabafo sobre este momento: Su discurso [de Serrano] al tomar posesión, es 
digno de pasar a la historia por sus tonos desusados y de desconsideración para sus antecesores y para 
sus subordinados. Injustísimo, por lo que a mí se refiere, pues de sobra conoce mi labor en ese Ministerio, 
que no sólo ha silenciado sino que indirectamente censura. Gómez-Jordana Souza, Francisco, Milicia …ob. 

cit, Pg. 141 
1072 Ibídem  
1073 Ridruejo, Dionisio, Casí…ob.cit. Pg. 302 
1074 Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda…ob, cit, Pg. 286 
1075 Kennedy, Paul, Stratégie…ob.cit pg. 286 
1076 ASH, XIII, File 16, Doc. 11, Hoare a Churchill, 22/10/ 1940 
1077 Gilbert, Martin, A II Guerra Mundial, Vol. I, Ed. Dom Quixote, Lisboa, 1989, Pg. 173 
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perde a oportunidade de reivindicar o Marrocos francês, o Oran e Gibraltar e mais uma 

vez, também, Hitler não se compromete com o Caudilho, preparando-se para o encontro 

com Pétain que, segundo o Chanceler, teria muito mais capacidade de liderança do que 

Franco.1078 

Ribbentrop apresenta então um documento a Franco que este deveria assinar e onde 

se previa a entrada da Espanha na guerra assim que a Alemanha considerasse que 

estavam garantidas e acauteladas todas as condições.1079 Considerando o documento 

um diktat, Franco pede umas horas para pensar e Hitler acede, dirigindo-se para 

Montoire, seguramente desiludido e irritado com a prestação do Chefe de Estado 

espanhol, como referiu, já em Florença, a Mussolini, cinco dias mais tarde.1080  

Se Hitler saiu de Hendaya com a sensação de não ter conseguido dobrar os espanhóis, 

Franco, apenas ganhou algum tempo de menos pressão, porque terá ficado com a 

certeza que Hitler não desistiria e tão-pouco lhe daria acesso ao Marrocos francês.1081 

Relativamente ao texto do Protocolo, Serrano e Franco foram obrigados a encontrar 

uma saída airosa para a situação evitando, contudo, que as suas assinaturas levassem 

a Espanha a entrar na guerra declaradamente.1082  Após a reunião com Franco, Hitler 

encontra-se com Pétain e Laval. O marechal recusa-se a ir mais longe do que reafirmar 

a simpatia pela causa alemã mesmo quando Hitler lhe promete o regresso de cerca de 

um milhão e meio de prisioneiros franceses. Pétain dirá mais tarde que, apesar das 

promessas de Hitler - quer de uma posição de destaque na nova ordem europeia, quer 

na aquisição de mais territórios em África - só precisará de seis meses para esquecer 

aquele encontro.1083  

Entretanto, no rescaldo da entrevista de Hendaya, acabaram os ingleses por reconhecer 

que Salazar tinha razão e que não valia a pena nem sofrer por antecipação nem tomar 

medidas imprudentes até se perceber que rumo a Espanha tomaria.1084 Conforme 

                                            
1078 Tussel, Javier, Franco…ob.cit. Pg. 76 e ainda DDI-IX Serie: 1939-1943, Vol. V, (11 giugno - 28 ottobre 
1940), Doc.807. Colloquio tra il capo del governo, Mussolini, ed il cancelliere del Reich, Hitler, Firenze, 28 
ottobre 1940, pgs. 771-775 
1079 Duroselle, Jean-Baptiste,  Histoire …ob. cit. Pg. 285 
1080 No encontro com o Duce, Hitler acaba por comentar que Franco não tem a estatura de Pétain e que 
ainda se arrependerá de estar a protelar o seu compromisso com o Eixo. Curioso o seu comentário ao 
encontro, referindo que preferia ter que arrancar três ou quatro dentes do que voltar a encontrar-se com 
Franco durante tantas horas. DDI-IX Serie: 1939-1943, Vol. V, (11 giugno - 28 ottobre 1940), Doc. 
807.Colloquio tra il capo del governo, Mussolini, ed il cancelliere del Reich, Hitler, Firenze, 28 ottobre 1940, 
pgs. 771-775.  
1081 Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco…ob.cit. Pg. 49 
1082 DDI, IX Serie, Vol. V, Doc. 780. Hendaye, 23 ottobre 1940, Protocollo segreto Italo-Tedesco-
Spagnolo:Per il Governo Italiano:G. Ciano, Per il Governo Germanico: J. von Ribbentrop Per il Governo 

Spagnolo: R. Serrano Suner. pgs.748-749. 
1083 Churchill, Winston, Mémoires…ob.cit. Pg. 212 
1084 Stone, Glyn, the oldest ally…ob. cit, pg. 145 
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testemunho de Teixeira de Sampayo, no dia 24 de Outubro, logo a seguir ao encontro 

de Hendaya, o Embaixador português em Madrid enviou o seu Primeiro secretário, 

Pedroso de Lima, a Lisboa, para dar nota ao Secretário-geral, na ausência do Ministro, 

da evolução dos acontecimentos. Como relata Teixeira de Sampayo, Theotónio Pereira 

informava o governo que tinha recebido uma carta, escrita por Beigbeder, avisando 

sobre uma possível invasão a Portugal, cenário que o Secretário-geral refutava pelo 

facto de isso representar não só uma súbita perda de mando de Franco como uma 

traição a Portugal, o que não estaria nas conjecturas do velho embaixador.1085  

No dia seguinte, 25 de Outubro, Hitler partia para Florença para se encontrar com 

Mussolini, sendo entretanto informado pelo congénere italiano que este tinha dado 

ordens para que as forças armadas italianas invadissem a Grécia, através da Albânia.  

Para Hitler esta era uma decisão desastrosa e com consequências incontornáveis a 

curto prazo.1086 No rescaldo do encontro de Hendaya, Franco dirige uma missiva a Hitler 

a 30 de Outubro. No documento, que consta do espólio de Serrano Suñer, Franco critica 

Mussolini pela sua decisão relativamente à Grécia e informa o Chanceler que a Espanha 

estará pronta para assinar o Pacto Tripartido.  

Contudo, relativamente à probabilidade da entrada na guerra, Franco informa-o que 

introduziu algumas alterações que considerava fundamentais, inerentes ao 

compromisso assumido em Hendaya, considerando que o protocolo secreto, na maneira 

como estava redigido, apresentava alguma vacuidade, e assim reiterava as condições 

pelas quais a Espanha entraria no conflito: a devolução dos territórios franceses de 

Marrocos, que, segundo Franco, teriam sido amputados à Espanha pela Entente 

Cordiale, durante a Conferência de Algeciras, de 1906, e que sendo a França e a 

Inglaterra inimigos dos dois países, chegava a hora da devolução.1087 

Encerrando, por agora, este capítulo relativo á influência de Serrano na política externa 

de Espanha, registe-se o paradoxo que representa a posição crítica do embaixador de 

Portugal em Londres, sobre o papel que Salazar desempenhava na acalmação dos 

ingleses, relativamente ao momento vivido.  

                                            
1085 GSG – Arquivo Teixeira de Sampaio, Maço 6, Pasta 3 (Espanha) Memorando de Teixeira de Sampayo 
sobre a entrevista com Pedroso de Lima, 24/10/1940 
1086 Gilbert, Martin, A II Guerra...ob.cit. Pg. 175 
1087 Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda…ob, cit, Pgs. 301-305 
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Referindo-se à estratégia desenvolvida por Hoare e Eccles1088, e implicitamente por 

Salazar e Theotónio Pereira, Armindo Monteiro, em carta ao Chefe do Governo, critica 

os responsáveis britânicos pela excessiva brandura com que se relacionam com Franco 

e sobretudo com Serrano, afirmava que às traições de Madrid respondia Londres com 

sorrisos e benesses, deixando mesmo uma crítica a Salazar por tanto se empenhar 

numa diplomacia cautelosa relativa à Espanha, uma nação que, “é fraca, devedora e 

que deverá estar empenhada, juntamente com a Alemanha, num novo bloqueio 

continental”.1089 

5.1.4. A GRÃ-BRETANHA, O PAPEL DE PORTUGAL, TÂNGER E GIBRALTAR. 

Na ressaca dos episódios de Hendaya, da sucessão de Beigbeder e de Montoire, 

reforçados com o optimismo de Salazar, patente na entrevista entretanto concedida a 

Eccles,1090  era consensual entre os ingleses a vontade de continuar a ajudar a Espanha, 

convencidos da efectiva possibilidade de se contrariar os maus presságios e garantir 

que a Espanha poderia ser devidamente apoiada nas suas necessidades.1091 

Foi, por isso, com enorme surpresa que a comunidade internacional foi confrontada com 

a notícia que a zona internacional de Tanger tinha sido anexada pelo governo de Madrid, 

sem qualquer aviso, no dia 3 de Novembro de 1940.1092 Nesse dia o Coronel Yuste, 

Comandante militar de Tânger, emitiu uma proclamação em nome do governo espanhol, 

abolindo o Comité de Controle, a Assembleia Legislativa e o Gabinete Misto de 

Informação, órgãos internacionais que, desde a neutralização do território, tinham 

jurisdição internacional, fazendo-se representar, nesses órgãos, várias nacionalidades, 

ainda que a soberania, nominal, pertencesse ao Sultão de Marrocos.1093 

Objectivamente não se entende este gesto, sabendo-se que a Espanha estava bastante 

dependente da generosidade britânica e norte-americana. Ainda assim admite-se que 

Franco, depois de ter inviabilizado qualquer apoio concreto à Alemanha, não quis deixar 

de dar um sinal a Hitler que a solidariedade espanhola era real, e que, apesar de tudo, 

                                            
1088 NA CAB 65/57/ 29th October 1940. Segundo os registos do Foreign Office, nessa mesma altura, Lord 
Halifax partilhava com os restantes membros do Gabinete de guerra que a Espanha constituía outra fonte 
de ansiedade, mas acreditava que Franco queria manter a Espanha fora da guerra, se pudesse, sendo 
também claro que a pressão alemã sobre Franco seria considerável, depois de Hendaya.. 
1089 DAPE, Vol. VII, Doc. 1253, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 25/10/1940, Pgs. 531-535  
1090 Eccles, David, By safe hand…ob. cit, Pgs. 176-178 
1091 DAPE, Vol. VII, Doc. 1270, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 01/11/1940, Pgs. 557-561 
1092 Smyth, Denis, Diplomacy…ob. cit. pgs. 135-136 
1093 Bélgica, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal e Suécia. Eccles, David, By safe hand…ob. cit. Pg. 
185 
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num futuro próximo, a Espanha não descartava a possibilidade de intensificar a sua 

colaboração com o Eixo. por outro lado é possível que Hitler tenha manifestado a Franco 

o seu desagrado pela falta de solidariedade, e que a precipitação de Mussolini em 

avançar para os Balcãs tenha comprometido de tal maneira a possibilidade da 

Alemanha controlar o Mediterrâneo que Franco tenha sido obrigado a dar um sinal claro 

do seu alinhamento. 

Independentemente das razões deste acto, ele veio baralhar por completo o conjunto 

de soluções que se pensavam poder aplicar à Espanha, sobretudo a dimensão do apoio 

económico, que passava pela entrega de centenas de milhares de toneladas de trigo, 

provenientes de Portugal e do novo mundo (Canadá, Estados Unidos e Argentina) até 

à flexibilização do número de navicerts a conceder às autoridades espanholas, 

tendentes a aumentar o número de barcos envolvidos no transporte de produtos 

essenciais á reconstrução do país.  

Apesar da posição de firmeza que Hoare quis assumir junto do Ministério dos Exteriores, 

condenando o acto de anexação, o grande problema viria dos Estados Unidos. 

Afastados, ainda, da guerra enquanto cenário próprio, os americanos continuavam a ser 

muito permeáveis ao estado de espírito da sua opinião pública e esta, tal como já tinha 

acontecido durante a guerra civil, colocou-se claramente contra Franco.1094 

No último dia de Outubro, Weddel, o embaixador americano, tinha estado com Serrano 

Suñer e tinha-lhe dito que o envio de 10.000 t de Trigo, através da Cruz Vermelha norte-

americana, estava dependente da possibilidade, ou não, da Espanha mudar de política 

com a chegada dele, Serrano, ao Ministério dos Exteriores. Segundo a narrativa feita 

por Weddel a Theotónio Pereira, a Espanha tinha que cumprir duas condições: a 

imprensa espanhola daria toda a publicidade ao caso e às negociações; a Espanha 

comprometer-se-ia a não fazer nenhuma reexportação de trigo ou farinha.1095  

Contudo, agora tudo ficava cancelado. Ainda para mais, os EUA estavam dependentes 

do resultado das eleições presidenciais e teriam que esperar que Roosevelt, que seria 

eleito para mais um mandato, resolvesse que atitude se tomava, relativamente a 

Espanha.1096 Consciente do papel fundamental que os EUA desempenhavam no 

abastecimento à Espanha e sabendo que Serrano Suñer tentaria que Hitler se 

                                            
1094 Stone, Glyn, the oldest ally…ob. cit. pg. 145 e DAPE, Vol. VII, Doc. 1336, Do Ministro de Portugal em 
Washington ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 3/12/1940, Pgs. 640-641 
1095 Feis, Herbert, Spanish Story…ob. cit. pgs. 61-62 e ainda DAPE, Vol. VII, Doc. 1276, Do Embaixador de 

Portugal em Madrid ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 2/11/1940, Pgs. 567-569 
1096 Eleito em 7 de Novembro de 1940. DAPE, Vol. VII, Doc. 1283, Do Embaixador de Portugal em Madrid 
ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 7/11/1940, Pgs. 578-583 
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substituísse aos anglo-saxões no apoio económico, Hoare desloca-se a Lisboa, a meio 

de Novembro, tentando que Salazar interviesse junto de Franco para remediar uma 

atitude despropositada, a qual poderia, definitivamente, lançar a Espanha para os 

braços do Eixo. A viagem tinha objectivos concretos: para além de se encontrar com 

Lord Lothian, seu amigo, e embaixador inglês em Washington, Hoare queria, 

igualmente, encontrar-se com Salazar, o seu alter-ego na Península, aquele que mais 

segurança lhe transmitia sobretudo pela clareza e objectividade com que analisava cada 

cenário.1097  

Ainda antes da sua partida para Lisboa, Hoare faz chegar a Halifax um relatório onde 

chama a atenção para a obrigatoriedade dos americanos se comprometerem a ajudar 

a Espanha com alimentos. Segundo Hoare a situação piorava de dia para dia e Suñer 

acusava a Grã-Bretanha de ser a única responsável pela não-chegada desses mesmos 

bens essenciais. Na óptica de Hoare, competiria ao Foreign Office tomar uma decisão 

relativamente à pressão a exercer junto de Washington, contudo, ele avisava que havia 

cada vez mais a tentação de chamar a Alemanha a colaborar com as autoridades de 

Madrid.1098 Mas, regressemos à deslocação de Hoare a Portugal e às esperanças que 

o embaixador britânico coloca naquelas duas entrevistas.  

De Lord Lothian, Hoare quereria ouvir respostas sobre o possível empenhamento, ou 

não, do Presidente Roosevelt no apoio à Península, num momento em que a situação 

se tornava cada dia mais delicada e, apesar das garantias de Franco de um não 

envolvimento e das dificuldades sentidas por Hitler no Egipto, nada garantia que a 

Espanha se mantivesse alheada do envolvimento militar. De Salazar, Hoare pretendia 

ouvir ideias novas ou argumentos inabaláveis que pudesse apresentar em Downing 

Street, trocar experiências, obter novas garantias de total empenhamento, perceber o 

seu raciocínio e conhecer o homem que ele mais admirava na Europa, a par do estadista 

checo Masaryk, e perceber até que ponto Salazar podia mesmo refrear os hipotéticos 

instintos bélicos de Franco.1099  

Se, no primeiro caso, Hoare advogava o estabelecimento, com Lothian, de uma 

estratégia para dissuadir Roosevelt de penalizar os espanhóis pelas suas ousadias 

imperialistas em Tânger, no segundo, Hoare depositava uma enorme esperança, 

sobretudo porque daquilo que conhecia do pensamento de Salazar, acreditava que se 

encontrariam soluções para definir modos conjuntos de actuação em Madrid, quer para 

                                            
1097 Hoare, Samuel, ambassador on…ob. cit, pg. 97 
1098 NA CAB 66/13, W.P. (40) 13th November 1940 
1099 Hoare, Samuel ambassador on…ob. cit. pgs. 124-125 
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lidar com Franco quer para lidar com Serrano, e entender até que ponto a ajuda de 

Portugal poderia ser mesmo desequilibradora naquela conjuntura. Por outro lado, ele 

sabia que Salazar tinha queixas a apresentar, não só pela ineficácia de Selby mas 

também pela forma como a Grã-Bretanha não estava a respeitar o acordo de comércio 

tripartido estabelecido em Julho. Apesar de todas as concessões feitas pelos 

portugueses, a política do bloqueio naval ameaçava a neutralidade portuguesa e 

Salazar era bastante pragmático na análise que fazia sobre a necessidade de, em 

primeiro lugar, colocar os interesses de Portugal.1100 

Assim, competiria a Hoare apresentar garantias que a Grã-Bretanha não subestimava 

o papel do seu aliado, bem pelo contrário, e afirmar a Salazar a sua solidariedade.1101 

Durante a conversa, e abordando a realidade anglo-espanhola, Salazar afirmou-lhe, 

convictamente, que só uma política de paciência, de ajuda económica e de resistência 

ao boato ajudaria a Grã-Bretanha a atingir os seus objectivos, não deixando de chamar 

a atenção para os riscos que a Península corria se, por causa de Tânger – um 

epifenómeno, na opinião de Salazar – os americanos e os ingleses reagissem com 

excesso de zelo, e advogava que se mantivessem indiferentes às diatribes da Falange 

e dos seus apoiantes no governo espanhol.1102  

Embora não haja uma descrição fiel desse mesmo encontro, mas a julgar pelos 

relatórios que Hoare transmitiu para Londres, como veremos, Salazar terá enfatizado 

os cenários que, na sua leitura, poderiam mais facilmente ocorrer, aliás na linha de 

raciocínio com que os descreveu a Monteiro, uma semana antes.1103  

Para o Presidente do Conselho a Alemanha tinha três hipóteses para pressionar a 

Espanha e levá-la a participar no conflito: Numa primeira hipótese Hitler exigiria o ataque 

a Gibraltar através da Espanha com a colaboração desta; numa segunda hipótese 

pediria a Espanha que atacasse sozinha Gibraltar, e numa terceira hipótese, antes ou 

depois de Gibraltar, pediria aos espanhóis para atacarem Portugal ou permitirem a sua 

passagem para eles mesmo o fazerem.1104 Salazar não acreditava na segunda hipótese, 

                                            
1100 Stone, Glyn, Oldest Ally…ob. cit, pg. 141 
1101 GSG – Memorando de Salazar – 18/11/1940. Em memorando encontrado no Arquivo de Teixeira de 
Sampayo pode ler-se, escrito pelo punho de Salazar, que “…os ingleses cancelaram a possibilidade da 
Espanha receber produtos coloniais portugueses previstos pelo acordo anglo-Luso-espanhol tendo em 
conta os últimos desenvolvimentos. Só em Fevereiro seguinte Theotónio Pereira se deu conta que a 
responsabilidade do facto tinha sido de Eccles, não deixando de confrontar Hoare com o sucedido e com o 
facto de este lhe ter escondido a situação, tendo deixado o embaixador inglês bastante embaraçado. 
1102 Glyn Stone, Oldest Ally…ob. cit, pgs. 145-146, e ainda NA CAB 65/10/11 19th November 1940. 
Relativamente à Posição de Portugal sobre Tânger ver DAPE, Vol. VII, Doc. 1317, Do Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, ao Cônsul de Portugal em Tânger, 25/11/1940, Pgs. 625-626 
1103 DAPE Vol. VII, Doc. 1286, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 8/11/1940, Pgs. 584-587 
1104 Ibidem 
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pela penúria económica e a incapacidade entretanto revelada pelos espanhóis, do ponto 

de vista militar. Quanto à terceira hipótese só aconteceria se decorresse imediatamente 

da primeira. Quanto a Portugal, não acreditava que Hitler o deixasse independente, pela 

reiterada posição de defesa da Aliança. De qualquer forma, o Presidente do Conselho, 

apesar de considerar que um ataque não era de todo impossível, continuava a acreditar 

na capacidade de Franco dissuadir Hitler e suster uma invasão.1105  

Na sequência desta entrevista, e do contacto que manteve com Lord Lothian, Hoare 

convenceu-se, definitivamente, que não havia alternativa que não fosse manter a 

estratégia seguida até então, reforçada com a abalizada opinião do Chefe do governo 

português. Os relatórios enviados por Hoare a Halifax, a 16 e a 22 de Novembro, e por 

este passado ao Gabinete, acentuando no segundo a necessidade de se acreditar no 

primeiro, são bem a nota do desespero do inglês e a clareza meridiana da leitura feita 

por Salazar. 

Na primeira carta, a 16 de Novembro, Hoare explica que reflectiu bastante sobre a 

política praticada até aquele momento em Espanha, Concordando que, em 

circunstâncias normais, se deveria, de imediato, suspender o apoio controlado à 

economia espanhola, mas recomendava uma não-revisão da política relativa a Espanha 

e ao bloqueio, sublinhando a importância dos abastecimentos provenientes dos países 

americanos, nomeadamente os EUA, a Argentina e o Canadá, e afirmando que se 

Londres permitisse que Suñer se queixasse da falta de assistência, o dedo seria 

apontado aos ingleses e se abria uma porta aos alemães.1106  

Depois de apresentar os argumentos económicos, Hoare toca no ponto mais sensível 

da sua exposição, a questão geoestratégica. Chamando à atenção dos chefes militares 

para o cenário de perda de Gibraltar, explica que, mais uma vez, Salazar foi bastante 

claro e assertivo na forma como apresentou a questão territorial, afirmando que a partir 

do momento que a Alemanha ocupasse Gibraltar, com a colaboração, forçada ou não, 

da Espanha, invadiria Portugal logo de seguida. E referindo-se, textualmente, à opinião 

de Salazar, Hoare diz de forma taxativa: “Supported by his [Salazar] weight advice I am 

definitely of the view that we have no other course at the moment and that we should be 

wise to maintain this policy with as broad an outlook and as much good will as we can 

muster in this irritating atmosphere.”1107  

                                            
1105 Ibidem 
1106 CAB 66/13/40, 23th November 1940, Annex I 
1107 Ibidem   
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Referindo-se, finalmente, às exigências norte-americanas de retractação por parte de 

Franco, chegou à conclusão, após conversa com Lothian e com o Embaixador Weddel, 

que perante a pressão que Franco sentia, a partir dos Pirenéus, era preferível que o 

Caudillo não assinasse nenhuma declaração de respeito pela não-beligerância, que se 

mantivesse a política posta em prática até aquele momento, quer os americanos 

quisessem ou não, terminando dizendo que tudo era preferível, a perder a Espanha, 

Portugal e Gibraltar. 1108 

Durante uns dias Hoare não recebe nenhuma resposta de Londres. no entretanto, 

Serrano Suñer foi intimado a deslocar-se a Berlim, a 18 de Novembro e por isso Hoare 

escreve de novo para o Gabinete acentuando a deterioração quase imparável da 

situação de fome, e do desespero da população, e ainda da possibilidade deste 

desespero ser aproveitado pelos alemães. Reforçando a sua convicção sobre a 

necessidade imediata de um compromisso com Espanha, insistiu com Halifax na 

necessidade de adopção medidas urgentes e escreve: 

“It seems to me that upon the answer to these strategic questions should depend our 

future attitude towards Spanish difficulties, that l have described. Supposing that His 

Majesty's Government take the view that on military grounds it is most important to keep 

Iberian Peninsula out of the war if possible for good and at least for six months [...]”1109  

Finalmente, Hoare sugere que Eccles se desloque a Londres para explicar de viva voz 

as suas propostas, que têm a concordância de Salazar. Pressionado pelas 

comunicações de Hoare, Halifax transmite o parecer dos três responsáveis pelas Forças 

Armadas que reconhecem que Gibraltar é vital para a Grã-Bretanha, para a contenção 

da Itália e para o sucesso do bloqueio no Mediterrâneo, como, de resto, tinha sido já 

reafirmado pelos mesmos responsáveis, em estudo detalhado, em 4 de Setembro de 

1940.1110  

Dizem ainda que, se as suposições feitas por Samuel Hoare se confirmassem, Portugal 

seria invadido a seguir, os alemães ocupariam Lisboa e transformá-la-iam numa base 

naval muito importante, alertando para a necessidade de se estar preparado para intervir 

em Espanha, em caso de necessidade.1111 Pressionados pela gravidade da situação, 

sustentada, seguramente, pelos relatórios enviados desde Madrid e pela clareza das 

opiniões do Presidente do Conselho, Halifax e Churchill desenvolvem os seus esforços 

                                            
1108 Ibidem 
1109 CAB 66/13/40, 23th November 1940, Annex II 
1110 CAB 66/11/42   4th September 1940. An Advance to the South-West. Vide Anexo C. 
1111 NA CAB 66/13/40, 23th November 1940, Annex II 
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no sentido de se levar o Presidente dos Estados Unidos a mudar a sua opinião e a 

flexibilizar a sua atitude face à Espanha.  

A pressão de Halifax sobre Cordell Hull acabaria por resultar e no seu seguimento 

Churchill escreve uma carta a Roosevelt, em 23 de Novembro de 1940, onde sustenta 

que garantidamente a Península Ibérica está perto de sofrer uma onda de fome.1112 A 

acontecer, dizia Churchill, Madrid poderia pedir ajuda aos alemães, concretizar o 

alinhamento com o Eixo e ocupar as duas margens do Estreito de Gibraltar, 

condicionando não só o esforço naval inglês na zona, mas comprometendo seriamente 

qualquer possibilidade de comunicação com o Atlântico Sul. Churchill termina dizendo 

que no momento era fácil valorizar os “pecados” de Franco, mas ele podia testemunhar 

que a sua duplicidade e ingratidão para com o Eixo estavam a ser fundamentais para a 

estratégia da Grã-Bretanha e dos seus aliados.1113 

A conjugação de argumentos surtiu os seus efeitos e a 28 de Novembro o responsável 

pelo Foreign Office pôde anunciar ao restante Gabinete que tinha recebido um 

telegrama de Washington que informava que o embaixador norte-americano em Madrid 

tinha recebido instruções para não pressionar Franco e se abdicar de uma declaração 

pública e que garantias privadas de não alinhamento eram suficientes.1114 

Em vez de se congratular com a possibilidade de vir a receber cereal da América, 

Serrano, queixa-se a Theotónio Pereira que os EUA e a Grã-Bretanha querem matar a 

Espanha à fome e que irá buscar o trigo à Alemanha dentro de uma semana, se aqueles 

não o ajudarem.1115 Esta amargura de Serrano tem, obviamente, uma outra explicação. 

Hitler, tendo ficado profundamente preocupado pela vitória naval britânica sobre os 

italianos, na base naval de Taranto, que implicou a destruição ou inutilização de um 

conjunto considerável de vasos de guerra, viu-se na necessidade de empenhar a 

Espanha na luta contra os ingleses no Mediterrâneo.  

Por isso mesmo tinha mandado chamar Serrano a Berchtesgaden, a 18 de Novembro, 

para que os preliminares de um compromisso militar fossem rapidamente definidos.1116 

E se o problema era o abastecimento de cereais, a Alemanha comprometia-se a arranjar 

uma solução a breve prazo, e no que respeitava a Marrocos afirmava que não podia dar 

                                            
1112 NA CAB 65/10/11 
1113 Churchill, Winston, Memóires…ob.cit. Pg.226 
1114 CAB/65/10/18 28th  November 1940 
1115 MNE, GSG – Theotónio Pereira a Salazar – 29/11/1940 
1116 Gilbert, Martin, Winston Churchill – Biografia, Ed. Bertrand, Lisboa, 2002, Pg. 498 
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nada naquele momento, porque aqueles territórios não lhe pertenciam.1117 E Hitler 

argumentava que quanto mais depressa se atacasse Gibraltar mais depressa teria 

dinheiro para fazer face aos problemas económicos, para mais a Alemanha estava 

disposta a ajudar a Espanha a invadir Portugal, contribuindo-se assim para a expulsão 

definitiva da Grã-Bretanha do Estreito de Gibraltar1118.  

Longe dos olhares e dos ouvidos de ingleses, americanos, espanhóis e portugueses, 

Hitler já preparava a Operação Félix, a sua directiva nº 18. Tratava-se, segundo os 

documentos apreendidos aos alemães no fim da guerra e apresentados em 

Nuremberga, bem como as memórias do Marechal Keitel, escritas durante o julgamento, 

de pôr em marcha o plano de invasão da Península Ibérica, mesmo que a Espanha 

tivesse colaborado, com vista a expulsar a Grã-Bretanha do Mediterrâneo Ocidental.1119 

Desde o início de Novembro, de 1940, que Hitler e os seus mais próximos colaboradores 

se tinham empenhado no planeamento de um ataque terrestre e aéreo combinado ao 

Rochedo de Gibraltar, a partir do hinterland espanhol. Os espanhóis, e especialmente o 

General Vigón - amigo próximo do Almirante Canaris, chefe da Abwehr – e o General 

Martinez Campos, Chefe do Estado-maior central1120, não só deram permissão para 

realizar um reconhecimento táctico do Rochedo, do lado espanhol da fronteira, como 

tinham garantido a maior assistência aos técnicos militares alemães, concretizada com 

pareceres bem mais rigorosos e competentes que as primeiras estimativas feitas pelos 

alemães.1121  

Segundo conta Keitel, nas suas memórias, o plano de ataque foi elaborado, com todos 

os detalhes, por um general das tropas de montanha e descrito a Hitler na presença do 

próprio marechal e ainda dos generais Jodl e Brauchitsch, no início de Novembro. As 

tropas necessárias para a operação já estavam preparadas em França. Gibraltar, 

segundo Hitler, deveria ser tomado, o Estreito fechado e os ingleses seriam impedidos 

                                            
1117 Ibidem 
1118 Ibidem,  
1119 Keitel, Whillelm, The Memoirs of Field Marshal Keitel; Ed. focal point publications, Windsor, 2010 pgs. 
133-134, Shirer, William L., the Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, Ed. Simon and 
Schuster, New York, 1960, pg. 816,  Bassett, Richard, El Enigma del Almirante Canaris – Historia del jefe 
de los espías de Hitler, Ed. Crítica (Trad. Castellana de Gonzalo Djembé), Barcelona, 
2006,pg.223.http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-
idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;pa
ge=root;size=100 
1120 Rodríguez Palomar, Pablo Ricardo, “Estrategas militares españoles, de los siglos XIX y XX”,  em Boletín 
de Información (Ministerio de Defensa), nº 275, 2002, pg. 20 
1121 The Memoirs of Field …ob. cit, pgs. 133-134 

http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
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de se apoderarem de qualquer ponto importante na Península ou nas ilhas atlânticas de 

Portugal.1122  

Para que tudo fosse executado na mais perfeita ordem era necessário que os espanhóis 

colaborassem segundo as disposições de Berlim.1123O plano teria quatro fases, sendo 

de destacar que, após o assalto a Gibraltar, seria a invasão de Portugal, no caso em 

que os ingleses tentassem qualquer desembarque nas costas portuguesas.1124 

Finalmente, o último passo previa a tomada do Marrocos espanhol e o encerramento do 

Estreito. Para Hitler, as ilhas atlânticas de Cabo Verde e Canárias eram fundamentais e 

competiria à Marinha avaliar o interesse da ocupação dos Açores e da Madeira. Como 

se sabe, americanos e ingleses tinham exactamente o mesmo plano, o que significa 

que, a executar-se a Operação Félix, poder-se-ia assistir, em pleno território nacional, a 

uma das maiores batalhas da II guerra.1125 

Segundo descreve Keitel foi por sua sugestão que o Almirante Canaris foi enviado para 

Espanha, supostamente para ver o seu amigo Vigón no início de Dezembro, e para 

negociar o acordo com Franco para a execução da operação. O Caudillo tinha, até 

então, feito vista grossa aos pedidos do Chanceler e da Abwehr. Recorrendo, ainda, ao 

testemunho de Keitel, a intenção da Alemanha era devolver Gibraltar à Espanha, uma 

vez que terminasse a guerra, e já não fosse necessário barrar o estreito de Gibraltar ao 

tráfego naval britânico. Contudo, se nos lembrarmos da experiência de Napoleão em 

1808, ficaria sempre a dúvida sobre a sinceridade das promessas dos alemães, que 

eram no momento o invasor continental.  

A 7 de Dezembro de 1940, o Almirante Canaris, chefe dos Serviços militares da 

Intelligence, partiu ao encontro de Franco e encontrou-se com ele, com Vigón e com 

Martinez Campos. O Führer confiava plenamente em Canaris para esta missão, e 

informou-o de todos os detalhes.1126 No entanto, segundo as provas por nós já reunidas, 

terá sido o próprio Canaris a dissuadir os espanhóis de se envolverem na operação e a 

                                            
1122 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob. cit, pgs. 98-102, Churchill, Winston, Memóires…ob.cit. Pg. 222 
1123 Directive nº18, Felix Operation, 12th November, 1940. Para o conhecimento desta operação e das 
intenções do Hitler a respeito de Portugal e das suas ilhas atlânticas foram cruciais as bases de dados 
electrónicas da Universidade de Harvard e o espólio digitalizado do Gen. Donovan, na Cornell University 
sobre o Tribunal de Nuremberga, consultadas várias vezes durante este trabalho.  
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-
idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;pa
ge=root;size=100 e http://avalon.law.yale.edu/imt/12-07-45.asp 
1124 Numa 1ª fase as Forças aéreas alemãs partiriam de aeródromos franceses e deveriam atacar a 
esquadra britânica no Mediterrâneo; numa 2ª, e em simultâneo, as tropas alemãs estacionadas nos 
Pirenéus, cerca de 186 divisões deveriam transpô-las e cercarem o “rochedo”; Shirer, William, the Rise 

…ob. Cit, Pgs. 816-817 
1125 Directive nº18, Felix Operation, 12th November, 1940. http://avalon.law.yale.edu/imt/12-07-45.asp 
1126 Keitel, The Memoirs of Field Marshal Keitel…ob. cit, pgs. 133-134 

http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur;cc=nur;q1=GIBRALTAR;rgn=full%20text;view=image;seq=4;idno=nur00575;didno=nur00575;page=root;size=100
http://avalon.law.yale.edu/imt/12-07-45.asp
http://avalon.law.yale.edu/imt/12-07-45.asp
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defender que estes alegassem total incapacidade económica e militar. Do ponto de vista 

político, Canaris recomendava que Franco alegasse que estava comprometido com 

Salazar, e que qualquer quebra do Protocolo luso-espanhol implicaria uma reacção 

imediata dos ingleses.1127 Canaris voltou alguns dias depois a Berlim, para relatar o 

encontro. Segundo o Almirante, Franco havia-se recusado a cooperar, sublinhando que 

uma grave violação da neutralidade podia resultar numa declaração de guerra da Grã-

Bretanha a Espanha. Se bem que alguns autores espanhóis insistam em dizer que não 

é crível que Canaris tenha aconselhado Franco a recusar liminarmente a sua 

participação na Operação Félix, como o refere Tusell1128, o Führer acreditou 

simplesmente em Canaris e, em seguida, anunciou que, nesse caso, acabaria por fazer 

Franco ceder1129.  

Entretanto, o início do Inverno de 1940 em Espanha marca seguramente o mês do 

desconforto para todos os grandes protagonistas desta guerra. Em Berlim, Hitler fica 

desagradado a recusa de Franco em colaborar com a sua Operação Félix, que deveria 

ser lançada a partir de 10 de Janeiro de 1941, e disso dá nota a Mussolini, em tom 

bastante desagradado1130.  

Churchill, que não fazia ideia da preparação da Operação Félix, embora desconfiasse 

permanentemente dos silêncios de Hitler, estava preocupado com as negativas dos 

norte-americanos e com o facto destes não se empenharem devidamente no 

fornecimento de bens que ajudassem ao sustento e reforço alimentar dos espanhóis, 

como lhe referia insistentemente Hoare. Por essa mesma razão, e quando foi 

confrontado com a morte súbita de Lord Lothian, embaixador inglês em Washington, 

acabou por recorrer a Halifax para o substituir, dado o peso do seu ministro dos 

Estrangeiros e solicitou a Eden que regressasse ao Foreign Office para substituir o 

Visconde de Halifax.1131  

                                            
1127 Bassett, Richard, El Enigma …ob. cit, Pgs.221-222, Shirer, William, L., The Rise…ob. cit. Pg. 380, 
Escuadra Sánchez, Alfonso, “Los Informes de Agosto de 1940, Estudios Sobre España y Gibraltar del Alto 
Mando de La Wehrmacht y el Heer” em Revista Almoraima, nº 38, 2009, pgs. 337-338 e Escuadra Sánchez, 
Alfonso “El informe Witzig” em Revista Almoraima, nº 25, 2001, pgs. 427-428. 
1128 Tusell, Javier, Franco, España …ob. cit.pgs.169-170 
1129 Keitel, The Memoirs of Field …ob. cit. pgs. 133-134. Em abono de Canaris, cuja viúva foi viver para 
Espanha e passou a receber uma pensão vitalícia, Keitel diz nas suas memórias que Canaris não só não 
fez um esforço sério para dobrar a Espanha na questão da operação, mas que aconselhou os seus amigos 
espanhóis contra ela. 
1130 DDI, vol, VI, doc.  385, pgs. 380-384, Hitler a Mussolini, Obersalzberg, 31.12.1940. Io temo che Franco 
compia qui il più grande errore della sua vita. Io ritengo una straordinaria ingenuità la sua idea di ricevere 
come ricompensa della sua astensione cereali ed altre materie prime dalle democrazie. Lo si terrà in 
sospeso a mezzo di conversazioni fino a quando sarà stato consumato sin l’ultimo chilogrammo di grano 
nel Paese e allora comincerà la lotta delle potenze democratiche contro lui stesso.   
1131 Halifax Diary, A7/8/7, 20th December, Pg. 368  
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Mas o desconforto de Churchill não se reduz à sua relação imediata com Washington, 

mas acentua-se, igualmente, com a obrigatoriedade de ter que optar rapidamente entre 

os argumentos de Hoare, para manter a sua estratégia, que compreende, ou os 

argumentos de Hugh Dalton, decorrendo daí a necessidade, ou não, de alterar a sua 

estratégia inicial. 

Em Espanha Franco sente-se preocupado com Hitler, apesar das garantias que Canaris 

lhe deu que o Führer não iria avançar contra a sua vontade. Ainda assim, temendo 

alguma surpresa de última hora, e sabendo que Hitler dificilmente aceitaria um “Não”, 

preparou-se para combater os ingleses e deu ordens ao seu Estado-Maior para que se 

preparasse para atacar Portugal, no caso de os ingleses tomarem a iniciativa de atacar 

a Espanha.1132  

Como referimos antes, Franco limitou-se a reelaborar a sua tese da Academia de 

Toledo, “como ocupar Portugal em 28 dias”1133, e num documento de 99 páginas, cujas 

mais importantes aqui deixaremos como anexo, elabora um conjunto de medidas que 

visam explorar o seu profundo conhecimento militar de Portugal e das suas 

vulnerabilidades. A conjugar-se as perspectivas mais pessimistas, Portugal e a sua 

neutralidade condicional estariam definitivamente em risco.1134   

Salazar está, também ele, desagradado. Ainda que mantivesse a sua convicção que 

Franco não se envolveria na guerra, estava irritadíssimo com o facto de os ingleses não 

estarem a cumprir a sua palavra, relativamente à compra dos produtos coloniais 

portugueses que deveriam ser usados no sustento da Espanha. Não só Portugal era 

prejudicado pela falta de pagamento como era vítima, mais uma vez, do excessivo 

controlo imposto pelo bloqueio inglês, que teimava em não querer aumentar o número 

de navicerts concedidos ao governo de Lisboa e insistiam na tese que Portugal 

inflacionava os preços dos produtos coloniais, para ganhar dinheiro com o acordo 

tripartido.1135 Isto mesmo se encarregou Hugh Dalton de dizer a Armindo Monteiro, em 

18 de Dezembro, provocando a ira de Salazar,1136 só parcialmente aplacada quando o 

                                            
1132 FFF Doc. 2803, Estudio para el plan de campaña N.º1. Nas primeiras linhas pode ler-se: “La delicada 

situación de Portugal en relación con un conflicto internacional en que intervenga Gran-Bretaña, la escasa 
potencialidad del país vecino, y sobre todo la actratividad de sus costas, desde cuyos puntos es posible 
fácilmente perturbar las relaciones marítimas puede conducir a que Inglaterra intentase ocupar las bases 
navales de dicho territorio…” Pgs 76-80. Vide Anexo D. 
1133 Nogueira, Franco, Salazar, Vol. III…Ob. Cit. Pg. 157 
1134 Em 2010, no IDN, em Lisboa, Manuel Ros Agudo lançou o seu livro “La Gran Tentación: Franco, el 
Imperio Colonial y los planes de intervención en la Segunda Guerra Mundial,”. Questionado por nós 
relativamente às consequências do plano de Franco, não soube responder; questionado sobre se este 
plano não seria a remodelação da tese de Saragoça respondeu que desconhecia que Franco já tivesse 
escrito sobre o assunto. 
1135 DAPE, Vol. XIV, António Faria a Ministro dos Negócios Estrangeiros 
1136 GSG, Maço 17, pasta 1/3 
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Encarregado de Negócios da Grã-Bretanha em Lisboa, Noel Charles, lhe comunicou 

verbalmente, da parte de Churchill, que a Inglaterra contava em absoluto com a ajuda 

de Portugal em resolver a questão de Tânger, e desta forma a Espanha voltaria a 

receber trigo e outros produtos, contando-se necessariamente com a ajuda de Salazar 

para manter Franco fora da guerra.1137  

Relativamente à Espanha, e colocada esta entre a hipotética tomada de Gibraltar e a 

necessidade de aceitar ajudas que lhe eram particularmente desagradáveis, um novo 

factor externo veio perturbar os “espíritos” no governo de Madrid. A mudança de Edward 

Halifax, de responsável pelo Foreign Office para Washington, implicaria um regresso 

que tinha muito de preocupante.  

Anthony Eden, o recém-nomeado Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros, 

sempre fôra um opositor do appeasement e adepto de uma política mais dura para com 

os regimes ditatoriais, nomeadamente da Espanha de Franco, iria assumir, de novo, a 

responsabilidade pela condução da política externa inglesa. Mas os receios que foram 

despoletados com esta nomeação eram extensíveis a Lisboa. Salazar, não esquecido 

das incompatibilidades e dos contratempos que se verificaram entre os dois países 

durante a guerra civil de Espanha, muito graças à teimosia de Eden, não augurava nada 

de bom com esta alteração.1138 

O Presidente do Conselho, partilhando as suas dúvidas com Theotónio Pereira, 

relativamente às notícias que provinham de Londres, reforçava a utilidade da estratégia 

seguida por Hoare em Espanha, e desejava ardentemente que Churchill não a pusesse 

em causa.1139 E porque à alteração política feita no governo inglês se juntava o silêncio 

sobre novidades relativas à chegada de bens essenciais a Espanha, e se mantinha o 

contínuo bloqueio de produtos coloniais anteriormente prometidos, Salazar dá 

indicações a Theotónio Pereira para avançar com uma iniciativa financeira, particular, 

de apoio à Espanha, desprezando por completo o impacto que o caso Tânger pudesse 

                                            
1137 GSG – Maço 6, pasta “Espanha”, Noel Charles a Oliveira Salazar, 21 de Dezembro de 1940. Escreve 
Salazar, pelo seu punho, três dias mais tarde: “Pode dizer-se na devida oportunidade que faremos o 
possível no sentido desejado. 
1138 DAPE, Vol. VII, Doc. 1388, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Madrid, 24/11/1940, Pgs. 696-697 
1139 AOS, CO 12, FLS. Do Embaixador em Madrid ao Presidente do Conselho, 27/XII/1940. A este propósito 
refira-se que Salazar não deixou de referir a Monteiro, que esperava sinceramente que Eden “…se 
mostrasse bem mais orientado ou inspirado que há anos, e que ele não quisesse experimentar nova política, 
sob pena de vir a estragar aquela que, com poucos efeitos positivos, estava em prática e assim sendo 
agravaria todos os problemas sem solução de nenhum.” 
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ter noutras potências, e lançando positivamente o pânico nas hostes britânicas, 

nomeadamente junto de David Eccles.1140 

De pronto, Hoare e Eccles, que tradicionalmente era o agente britânico que mais se 

identifica com as teses portuguesas, se desmultiplicam em contactos no Foreign Office 

e no MEW fazendo ver em Londres que uma medida destas teria que ser muito bem 

avaliada, senão mesmo recusada, obrigando, no entanto, a uma resposta cautelosa.  

É que uma intervenção autónoma de Portugal poria em risco, por um lado, a estratégia 

do “pau e da cenoura” e por outro a conjugação de qualquer estratégia gizada entre 

Londres e Washington, não deixando contudo de alertar, qualquer um daqueles 

protagonistas, que qualquer atitude de fricção face à Península Ibérica aumentaria a 

conflitualidade de Madrid face aos anglo-saxões, abrindo a porta aos alemães.1141 

É importante referir que, por esta altura, no Palácio de Santa Cruz, Serrano Suñer “fazia 

a sua parte” e continuava a provocar os ingleses, ora criando factos políticos ora 

condicionando a opinião pública espanhola contra Londres e Washington, manipulando 

cirurgicamente a imprensa. E fazia-o de maneira tão objectiva que, a meio de Dezembro, 

Hoare se viu obrigado a pedir uma audiência ao ministro, exigindo que fossem 

eliminadas da imprensa as referências injuriosas à Grã-Bretanha, facto que indispunha 

a Câmara dos Comuns, a opinião pública em Londres e motivava as hostes da Falange 

que, sistematicamente, se manifestavam de forma agressiva contra a embaixada 

britânica.1142  

Perante a tomada de iniciativa de Salazar, Campbell, o embaixador que substituiu Selby, 

pediu uma audiência a Salazar, reiterando a necessidade de Portugal moderar as suas 

atitudes face à Espanha, sem deixar, contudo, de exercer a sua influência junto de 

Franco. No entanto, Campbell não se eximiu de ouvir que, à falta de negociadores 

competentes e de garantias económicas que assegurassem a sobrevivência, Portugal 

iria manter uma autonomia de actuação perante o conflito, e continuaria, livremente, a 

fazer a sua interpretação do estatuto de neutro.1143  

                                            
1140 Stone, Glyn, the oldest ally…ob. cit, pg. 148 
1141 A estratégia do “Pau e da Cenoura” ilustrava a atitude inglesa perante a Espanha dependente. À medida 
que os espanhóis cumpriam, era-lhes prometida mais assistência, mas se houvesse um recuo espanhol os 
anglo-saxões também recuavam. Morales Lezcano, Víctor, “Spanish Non-Belligerency in World War II” em 
Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: …ob.cit, pg. 220. Sobre a necessidade imperiosa de não “fechar 
a porta” a um entendimento com Espanha e Portugal, naquele momento crítico, ver ASH – File 16, Doc. 16, 
Hoare a Eden, 18/1/1941  
1142 FFF, Doc. 27051, nota de Serrano para Franco, 19 de Dezembro 1940 
1143 Já no final do ano de 1941 Salazar volta a queixar-se do comportamento autoritário e prepotente dos 
ingleses num ofício a Monteiro: “Há limites para além dos quais se não deve permitir que os ingleses 
avancem, […], nem se deve permitir que por tentativas sucessivas procurem manietar o governo e fazer-
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Em simultâneo, no início de Janeiro de 1941, e na ausência palpável de sinais relativos 

a qualquer envolvimento da Espanha na guerra, corre nos mentideros a notícia que 

Hitler teria instado Franco a deslocar-se, quanto antes, à Alemanha, para conferenciar 

com Hitler. Hoare, que não tinha conseguido vir a Lisboa encontrar-se com Salazar e 

Campbell, como pretendia, quase suplica a Theotónio Pereira que vá ao Prado e trave 

a viagem de Franco ou, em alternativa, que fizesse Franco prometer que, em breve, 

viria a Lisboa ou receberia Salazar em Espanha.1144 Propositadamente, nem Serrano 

nem Franco abrem o jogo com os dois embaixadores, deixando-os, sobretudo ao inglês, 

em estado de alerta.1145  

Coincidindo com a mudança de Halifax para Washington e, perante os dados de que 

dispunham, o War Cabinet assumiu que tinha chegado a hora de recorrer a uma 

estratégia complementar de natureza político-económica, que sustentasse os objectivos 

inicialmente traçados face à guerra: A Inglaterra deveria associar-se aos Estados Unidos 

na luta contra o Eixo.1146 Hoare, que recebe quase diariamente informações do Foreign 

Office e temendo que a estratégia que tem seguido desde o início se altere, alerta Eden 

para a necessidade de não se exercer represálias contra os dois vizinhos ibéricos e 

pede que não se deixe de apresentar a Portugal e Espanha garantias concretas de 

defesa das respectivas soberanias.1147  

E de forma inédita, compreendendo a “mudança de agulha” promovida por Londres, 

sugere ao Secretário de Estado que leve os norte-americanos a formular um plano que 

envolvesse a Península numa espécie de Doutrina Monroe, à qual se juntariam as ilhas 

portuguesas e a costa de África voltada ao Atlântico, acrescentando que estes territórios 

eram muito mais importantes no momento que alguns territórios americanos um século 

antes.1148  

Esta sugestão do embaixador inglês admitia a necessidade intrínseca de se englobar 

os EUA na defesa da Península mas compatibilizava-a com as teses de Salazar, ainda 

que soubesse que Salazar continuava a ver nos norte-americanos muito mais um 

obstáculo do que um aliado. Na defesa da linha de actuação antes definida por Halifax 

e Hoare, e bem apoiada por Salazar e Theotónio Pereira, Eccles propõe-se vir a Lisboa 

                                            
lhe perder a liberdade de deliberação e movimentos;” MNE, Telegramas Manuscritos confidenciais – 
Salazar a Monteiro, nº 369, 14/12/1941. Sobre este assunto ver ainda DAPE, Vol. VIII, Doc. 1405, Do 
Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres, 02/01/1941, Pgs. 11-12.  
1144 AOS-CO 12, Do Embaixador de Portugal em Madrid ao presidente do conselho, 24/01/1941 
1145 AOS e DAPE Vol. VIII, Doc. 1449, Do Embaixador de Portugal em Madrid ao Presidente do Conselho 
e Ministro dos Negócios Estrangeiros, 24/01/1941, Pgs. 56-37 
1146 NA CAB/65/17/14, February, 06, 1941 
1147 ASH File 21, doc. 11, 18th January, 1941 Samuel Hoare a Eden.  
1148 Ibidem 
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para corrigir o desvio á estratégia que Dalton lhe tinha sugerido em Dezembro, sendo 

talvez o único que, entre os ingleses, tinha o condão de melhor entender o pensamento 

de Salazar e de negociar com ele medidas apaziguadoras que, simultaneamente, 

atenuassem a dureza do bloqueio e acabassem com mal-entendidos que, afinal, o 

próprio Eccles também tinha ajudado a criar.1149  

Hoare, em comunicação quase diária com Eccles, incentiva-o a ouvir o que Salazar tem 

para dizer, e reafirma-o a Eden. A não ser assim, argumenta o embaixador, seria o caos 

e a entrada em Espanha dos alemães, como lhe tinha referido no mês anterior, de forma 

dramática: ” Se eles aqui entrarem, logo de seguida entrarão em Portugal. Tenho a 

certeza que o Gabinete quer evitar isto a todo o custo.”1150 Quando Eden tentou saber, 

via Armindo Monteiro, até onde Portugal viabilizaria a estratégia económica da Grã-

Bretanha, Salazar não se compromete e foi duríssimo na resposta a Eden, chamando 

ao Ministério de Hugh Dalton o Ministério do Bloqueio, deixando os ingleses a adivinhar 

qual seria o próximo passo.1151  

O próprio Gabinete de guerra dava razão parcial ao Chefe do Governo português, dando 

a entender que Portugal tinha sido prejudicado porque as autoridades inglesas 

desconfiavam que os produtos coloniais portugueses tinham chegado ao inimigo, 

desrespeitando a neutralidade e avançando, no entanto, que tinham esperança que 

Salazar aceitasse uma política paralela á da Grã-Bretanha.1152 

A resolução, pontual, da questão caberia mais uma vez a Eccles. Deslocando-se 

especialmente a Lisboa, a 14 de Janeiro, e ciente que dificilmente Salazar cederá sem 

um sinal de boa vontade vindo de Londres e sabendo-se que uma atitude negativa do 

Chefe do Governo se reflectiria imediatamente em Madrid, Eccles joga todos os seus 

trunfos. Durante quatro horas e meia ouve Salazar e negoceia com ele as propostas de 

um lado e do outro.1153  

                                            
1149 Eccles, nas suas memórias, conta que nesta vinda a Lisboa esteve reunido cerca de 4 horas e meia 
com Salazar, tendo sido o momento mais importante nos seus 3 anos de permanência na Península. O 
mesmo Eccles tinha estado em Londres a negociar com o FO e o MEW a possibilidade de não se deixar 
que os produtos portugueses chegassem a Espanha. Eccles, David, By safe hand…ob. cit, Pg. 221 
1150 ASH, File 21, Doc. 3, December 24th, 1940, Samuel Hoare a Eden. Neste ofício Hoare avisa Eden, 
nesta primeira mensagem que lhe enviou, após tomar conhecimento da sua nomeação, que não havia 
alternativa senão manter a linha antes seguida por Halifax e alerta para que tudo fosse feito para assegurar 
a sobrevivência económica da Espanha. 
1151 DAPE Vol. VIII, Doc. 1426, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 11/01/1941, Pgs. 36-37 
1152 NA CAB/68/8/5, War Cabinet, 21st January, 1940 
1153 Eccles Fica de tal maneira impressionado com a preparação e o discurso do Presidente do Conselho 
que referirá na sua correspondência, e memórias, que aquelas horas produziram nele um impacto tal que 
lhe serviram para a sua formação política e para o resto da sua vida pública. Eccles, David, By safe 
hand…ob. cit, Pg. 221 
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Em ofício dirigido a Monteiro, Salazar mostra-se também satisfeito com o encontro e 

avisa-o do rumo que as negociações estão a levar. Contudo, e apesar de ter feito um 

conjunto de cedências a Eccles, partilha alguns dos pontos de vista mais agressivos dos 

espanhóis, relativamente à política de Dalton e à incompreensão dos britânicos em lidar 

com países neutros e independentes, dos quais, estrategicamente, aqueles 

dependem.1154  

E sugerindo a Monteiro que aumente a pressão junto do MEW, afirma: “Creio, com esta 

orientação, ter ido mais longe do que um país neutro, na situação do nosso, pode ir, 

pelo respeito devido a si próprio e consideração da situação de facto”.  

E mais á frente conclui:  

“Não sei se deva ter esperança na sequência do assunto, dada a dificuldade de 

compreensão por parte dos ingleses da situação de neutralidade que eles próprios 

desejam para Portugal. Creio, porém, tê-los excedido em boa vontade e 

condescendência”.1155  

No entretanto, para afastar dúvidas e receios e reforçar solidariedades, Theotónio 

Pereira é recebido por Franco, no Pardo, a 29 de Janeiro. Se é verdade que não obteve 

qualquer esclarecimento concreto quanto aos próximos compromissos assumidos pela 

Espanha para com o Eixo, obteve de Franco a certeza que uma entrevista com Salazar 

vinha ao encontro dos interesses mais relevantes dos dois países ibéricos e de Hoare. 

E aproveitando a presença do embaixador português, Franco pede-lhe que diga a 

Salazar que não deixe de ser duro com a Grã-Bretanha porque esta era a grande 

responsável pelo estado em que se encontrava a Espanha.1156  

Embora não concordasse com este ponto de vista, Theotónio Pereira tem que concordar 

num outro: Londres é demasiado inconstante e imprudente na sua estratégia de 

bloqueio. Talvez por isso lhe tenha causado maior impacto o desabafo de Franco à 

despedida, quando reconheceu que era fortemente pressionado pelos alemães para 

colaborar, daí que a entrevista com Salazar se pudesse vir a revestir de contornos ainda 

mais interessantes.1157  

Nos primeiros dias de Fevereiro acentua-se a dúvida sobre o destino da viagem de 

Franco ao exterior. A Grã-Bretanha teme que seja à Alemanha, mas Theotónio Pereira 

                                            
1154 DAPE Vol. VIII, Doc. 1451, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 26/01/1941, Pgs. 58-59 
1155 Ibidem 
1156 Ibidem 
1157 Ibidem 
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diz a Hoare que dificilmente será esse o destino. A 10 de Fevereiro o Foreign Office 

informa Hoare que haverá, muito em breve, um encontro entre Mussolini e Franco.1158 

Enquanto se mantém a dúvida e se aguarda pelo impacto dessas mesmas 

conversações, os ingleses preparam uma operação militar que garanta a defesa do 

Egipto e a solidez do canal do Suez como via prioritária.1159  

Para avaliar a exequibilidade dessa operação Eden desloca-se ao Egipto, a meio de 

Fevereiro, acompanhado pelo General Sir John Dill, o Comandante-em-chefe do 

Estado-maior imperial, e na maior confidencialidade convoca Hoare para se deslocar a 

Gibraltar, de forma a acertarem pessoalmente, as linhas mestras da estratégia para os 

próximos meses, em Espanha.1160 Nos dias que antecederam a viagem de Eden 

discutiu-se no Gabinete de guerra, e mais uma vez, o tipo de estratégia que seria 

adoptado em Espanha, tendo em conta a indefinição sobre o grau de compromisso que 

Franco teria assumido com o Eixo, as dificuldades financeiras que denotava a Inglaterra 

e a recusa dos EUA em “pagar a factura” do apoio. Ainda assim, há a certeza que os 

americanos farão parte da equação e da solução do problema1161.  

As dúvidas que Hoare e Hillgarth levantavam eram pertinentes e obrigavam o governo 

a tê-las em conta. Se por causa do bloqueio a Espanha prescindisse do apoio inglês e 

se revoltasse contra as medidas em vigor, a Grã-Bretanha ver-se-ia numa posição 

extremamente difícil, porque a Alemanha poderia aproveitar a ruptura nas relações entre 

os dois países para retirar dividendos. Não querendo o governo de Londres flexibilizar 

o bloqueio seria necessário o recurso a outro tipos de medidas, sobretudo militares, 

como por exemplo fazer deslocar tropas aerotransportadas para Gibraltar, preparar um 

ataque às Canárias e apoiar um golpe de estado, patrocinado por um conjunto de 

generais para afastar Franco e Serrano, ou só Serrano, capitalizando o enorme 

descontentamento que grassava nas forças aramadas contra o ministro do exterior e a 

Falange.1162 

                                            
1158 NA CAB/65/17/15 February 10, 1941 
1159 NA CAB 65/17, W.M. 1 (41) to W.M. 21 (41). Também os chefes do Estado-Maior imperial equacionam 
a possibilidade de se apoiar a Grécia, como baluarte, no Mediterrâneo, na luta contra o Eixo, Martin Gilbert, 
em Winston…ob. cit. Pg. 503. 
1160 Stone, Glyn, the oldest ally… ob. cit, pg. 148. Curiosamente nem mesmo Theotónio Pereira, o grande 

confidente de Hoare, sabe por onde este anda, quando, no início de Fevereiro, lhe declarou que se 
deslocaria à Andaluzia, por questões de saúde. 
1161 CAB/68/8/11 13th February, 1941 
1162 Wigg, Richard, Churchill and Spain - The Survival of the Franco regime, 1940-1945, Ed. Routledge, 

London, 2005, 25-30 Cardona, Gabriel, “Crisis Política, …ob. cit. Pgs. 341 e pg. 352 FFF – 27131, Despacho 
da 2ª Secção (Intelligence) do EME, 31/1/1941 e Alonso Baquer, Miguel, Franco y sus Generales…ob. cit, 
pgs. 156-158 
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Depois de conversar com os chefes militares, com Hillgarth e com Eden, Churchill chega 

à conclusão que a estratégia seguida em Espanha se deverá manter e passará a ser 

oficial, dando-se nota disso mesmo ao MEW.1163 Efectivamente, quando Eden se 

encontrou com Hoare em Gibraltar, no dia 17 de Fevereiro, o ambiente entre os dois 

antigos rivais no governo Chamberlain estava bastante mais descomprimido, e já depois 

de Hoare ter abandonado o Rochedo, no regresso a Madrid, Eden envia-lhe um 

telegrama onde, de forma muito curiosa, lhe diz que acabou por concordar com 

Churchill, apesar de ter jurado a si próprio, quando tomou posse no Foreign Office, em 

Dezembro, que jamais apoiaria Franco ou a manutenção do seu regime.  

Diria, ainda, Eden que nos últimos dias e perante a evolução da conjuntura ibérica e 

mediterrânica, confrontado com os relatórios que lhe chegaram de Madrid e Lisboa, 

chegou à conclusão que abdicar desta estratégia seria, não só, fazer um favor a Suñer 

como uma afronta a Salazar, que nunca lhe perdoaria.1164 

Mais uma vez o governo britânico, através dos seus dois homens fortes, assumiu que a 

estratégia para Espanha passava, indiscutivelmente, pela magistratura de influência de 

Salazar sobre Franco e sobre a Espanha não-falangista. E esta asserção é tão mais 

objectiva e verdadeira que, coincidentemente, no dia 18 de Fevereiro de 1941, Hoare 

escreve a Churchill, e Salazar a Theotónio Pereira, afirmando ambos os remetentes a 

necessidade absoluta de se raciocinar em termos luso-britânicos para se condicionar a 

actuação de Franco.1165  

E mesmo em termos económicos, Hoare adoptou o discurso de Salazar quando sugeria 

que se flexibilizasse o bloqueio a Portugal e Espanha, que se engolissem os insultos, 

se distribuíssem sem peso na consciência mais navicerts e, em último caso, sugeria ele 

a Churchill, de forma inédita e imprevista, que se apelasse a Roosevelt para que fosse 

criada uma nova doutrina Monroe, que envolvesse Portugal e Espanha, bem como os 

seus territórios atlânticos africanos e arquipelágicos, terminando Hoare a defender um 

                                            
1163 No dia 12 de Fevereiro Churchill envia a seguinte nota ao Foreign Office: In Spain we must not worry 
too much about Tangier and tiresome claims and legalities. We do not know what will come of the Franco-
Musso talks; but assuming Ambassador Hoare and Attaché Hillgarth are right about their Generals and 
Spain refuses to give Hitler passage or join Axis immediately, it becomes of the utmost importance to crash 
in food. The more food we can bring in the better. This will give the best chance of a favourable reaction 
when the German invasion comes on Spain. Don’t boggle but feed. Smyth, Denis, diplomacy and…pg. 175 
1164 NA FO 371/26904, Eden to Hoare, Spanish attitude to Great Britain. Code 41 file 46 (paper 3222), 
February, 17, 1941. (Tradução minha) 
1165 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1511, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Madrid, 18 Fevereiro, 1941, pgs. 108-112 e ASH, File 16, Doc.16, 18th  February 1941, Hoare to Churchill, 
(Trad. minha) 
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investimento anglo-americano de 30 milhões de libras na Península, para comprar, 

definitivamente, o sustento ibérico.1166 

Impõe-se, ainda, fazer uma referência à carta de Salazar a Theotónio Pereira. O 

Presidente do Conselho faz nela uma leitura correctíssima da política interna e externa 

de Espanha, para aqueles dias e para os tempos que se seguiriam. Á dúvida do 

embaixador, sobre a manutenção de Serrano Suñer, nos Asuntos Exteriores, a opinião 

de Salazar é taxativa: Franco não tocará em Suñer porque ele representa, naquele 

momento, um forte investimento numa aproximação “afectiva” ao Eixo e a sua saída do 

governo teria muito mais impacto que uma hipotética insatisfação no exército e, 

portanto, Franco recorrerá a todos os meios para não abrir uma crise política e de 

sucessão.1167 Quanto à Grã-Bretanha, continua o chefe do Governo, não terá outra 

alternativa senão ajudar a Espanha; mas em que termos? Ainda que não tivesse 

resposta para essa dúvida1168 Salazar não alterava uma linha à sua política relativa à 

Espanha e faz uma declaração lapidar, que manteria até ao final da guerra: 

“Como o nosso interesse é a neutralidade de Espanha para poder ser mantida a da 

Península, o nosso trabalho tem de continuar a dirigir-se para aquele objectivo 

esforçando-nos, como até aqui, por ter sempre bem presentes no espírito espanhol as 

condições de facto que lhe aconselham essa neutralidade. Era preciso, porém, ir mais 

longe – que ela visse vantagens concretas na neutralidade. Aqui, seria aconselhável uma 

política mais rasgada do lado inglês. […] Os vexames a que sujeitam o orgulho espanhol, 

a verdadeira obsessão com que aplicam a propósito e a despropósito de tudo o bloqueio, 

as pressões de toda a ordem que com este fim lhes impõem, não podem dar senão maus 

resultados [...]”1169 

Uns dias antes, a 12 de Fevereiro, na localidade de Bordighera, Franco e Serrano 

encontram-se com Mussolini dissipando as dúvidas de quem temia um novo encontro 

com Hitler. Depois de garantirem ao Duce que a Espanha estava indiscutivelmente ao 

lado do Eixo, elencaram um conjunto de razões que sustentavam a sua incapacidade 

momentânea de participar no esforço de guerra.1170  

Essas razões, já conhecidas, prendiam-se, sobretudo com a falta de alimentos, a 

incapacidade militar para fazer face aos pedidos da Alemanha para que a Espanha 

colaborasse num ataque a Gibraltar e a falta de resposta dos alemães aos pedidos feitos 

                                            
1166 ASH, Ibidem  
1167 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1511, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Madrid, 18 Fevereiro, 1941, pgs. 108-112 
1168 Como Hoare também não tinha, como se viu nos argumentos que esgrimiu com Churchill e Eden.  
1169 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1511, Do Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros ao 
Embaixador de Portugal em Madrid, 18 Fevereiro, 1941, pgs. 108-112 
1170 DDI - IX Série Vol. VI, Doc. 568. Colloquio tra Il Capo del Governo, Mussolini, Il Capo dello Stato 
Spagnolo, Franco, e il Ministro Degli Esteri Spagnolo, Serrano Suner, Bordighera, 12 febbraio 1941, pgs. 
568-576 
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por Franco, para cedências coloniais no norte de África, que Espanha considerava 

absolutamente justas. Mussolini concorda com a posição de Espanha, e Serrano Suñer, 

para autenticar a boa-fé espanhola, acrescenta que uma Espanha em boas condições 

anulará qualquer ameaça vinda de Portugal, independentemente de os portugueses 

terem, ou não, apoio inglês.1171 Dois dias mais tarde, Mussolini escreve para Berlim, 

pedindo para se dar conta ao governo alemão dos resultados, esperados, da sua 

entrevista com os espanhóis. Face ao exposto, a Espanha seria mais um peso do que 

uma mais-valia e que a necessidade de receber apoio económico dos anglo-saxões, em 

nada alterava a enorme confiança Franco em Hitler e na vitória do Eixo.1172 

Mas mais grave do que qualquer perspectiva futura de uma aliança militar entre os três 

países, foi a forma como Serrano Suñer desvalorizou o papel de Portugal e a 

credibilidade do seu líder político, menosprezando por completo o trabalho feito em 

conjunto, nos anos da guerra, dando a clara impressão que o perturbava particularmente 

a influência de Salazar sobre os ingleses, sobre Franco e na evolução dos destinos da 

guerra na Península. Essa perturbação passava, naturalmente, pelo facto de Franco ter 

acedido a encontrar-se com Salazar, mais cedo ou mais tarde, facto que Serrano 

desvaloriza, informando Lequio que esse encontro seria uma máscara para agradar aos 

ingleses, não tendo qualquer significado nem importância política.1173  

Mas a gravidade destas observações, onde pontificavam insultos a Salazar, apelidando-

o de cobarde, seriam até um convite a que as forças do Eixo anulassem qualquer 

interferência de Portugal no esforço de guerra, contra os ingleses, num momento em 

que do outro lado da Mancha, o esforço que se fazia era exactamente o inverso.1174 

A posição de Serrano perante as autoridades italianas, se quis ser politicamente 

correcta, poder-se-á considerar que foi caricata, porque a opinião que o embaixador 

italiano, em Lisboa, tem de Salazar, e expressa a Ciano várias vezes, é exactamente o 

oposto e, curiosamente, tinha-lhe sido afirmada poucos dias antes do encontro de 

Bordighera: 

                                            
1171 Ibidem 
1172 DDI - IX Série Vol. VI, Doc. 577. IL Capo del Governo, Mussolini, All'incaricato D'affari  a Berlino, 
Cosmelli, Roma, 14 febbraio 1941, pgs. 582-583 
1173 DDI IX Série Vol. VI, Doc. 606. L'ambasciatore a Madrid, Lequio, al Ministero degli Esteri, Madrid, 18 
febbraio 1941. Pgs. 604-605. Como sabemos, o tempo encarregou-se de desmentir Serrano, e a cimeira 
de Sevilha de 1942 foi importante para consolidar garantias mútuas de entendimento. 
1174 DDI IX Série Vol. VI, Doc. 606. L'ambasciatore a Madrid, Lequio, al Ministero degli Esteri, Madrid, 18 
febbraio 1941.  pgs. 604-605 - Circa Portogallo Serrano si è espresso come a Bordighera. Si tratta cioè, egli 
ha detto, di paese di tipo coloniale che trema di terrore pensando alla vittoria dell'Asse senza aver il coraggio 
di schierarsi decisamente dalla parte inglese. Salazar è prototipo di tale mentalità; uomo di grande 
intelligenza e senza dubbio dabbene egli annulla queste sue doti con « codardia » che lo mette 
nell'impossibilità di prendere un atteggiamento deciso e di dare al suo paese una sicura coscienza nazionale. 
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“La verità è che Salazar, quel Salazar che si è messo decisamente in contrasto con gli 

inglesi in varie occasioni nel passato (ingresso dell'URSS a Ginevra, guerra civile 

spagnuola etc.) non è per nulla favorevole alla Gran Bretagna. Se si deve giudicare sul 

suo atteggiamento ufficiale bisogna riconoscere che esso è irreprensibile. Ho avuto 

occasione già di segnalare che durante i nove mesi che sono a Lisbona né io né il mio 

collega di Germania abbiamo mai dovuto intervenire per protestare contro una violaz:one 

aperta e manifesta della neutralità portoghese. Si può anzi dire, se si tien conto dei 

precedenti storici economici e politici, che la neutralità portoghese è stata finora 

impeccabile.1175 

Diríamos, até, que Serrano demonstrou um enorme mau-perder e numa afirmação do 

seu poder momentâneo lançou, semanas depois, uma campanha contra Portugal nos 

jornais, sobretudo no Arriba, órgão oficial da Falange, levantando uma onda de críticas 

no seio dos círculos oficiais governamentais e prolongando a campanha aos meios 

estudantis, permitindo que no campus universitário de Madrid ficassem expostos 

panfletos de cariz iberista e humilhante para com Portugal.1176 

Curiosamente, no mesmo dia em que a embaixada portuguesa se mostra 

profundamente indignada com a atitude de Serrano, Hoare, pela enésima vez, 

demonstra o quanto deposita em Salazar as suas esperanças. Em ofício dirigido a 

Churchill, no dia 26 de Fevereiro informa-o que chegou a Madrid o Coronel William 

Donovan, conselheiro pessoal de Roosevelt para os Serviços Secretos dos EUA.1177 

Samuel Hoare informa Churchill que Donovan não tinha previsto qualquer ida a Portugal 

mas que Hoare lhe disse que deixar Portugal de lado era um erro tremendo e que 

Salazar era o homem mais importante da Península ibérica e o mais consistente, e que 

num momento de crise poderia ser o advogado da Grã-Bretanha junto de Franco.1178 

Acrescenta ainda o embaixador que a Península era a única porta aberta na Europa e 

se o estreito de Gibraltar fosse fechado faria durar ainda mais a guerra e traria mais 

problemas a Inglaterra. Hoare passa, então, a uma série de considerações importantes, 

fruto já dos resultados de Bordighera e transmite a Churchill que Franco recusou 

qualquer compromisso com Hitler e que o próprio Caudillo lhe terá dito que o único que 

tinha era com Portugal.1179 E denotando que “bebia” já do novo espírito de Downing 

                                            
1175 DDI IX Série Vol. VI, Doc. 545, Il Ministro a Lisbona, Bova Scoppa, al Ministero degli Esteri, Lisbona, 6 
febbraio 1941, pgs. 548-550 
1176 AOS 12, 28/02/1941, Do Embaixador em Madrid ao Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Preston, Paul, Franco, …ob. cit. pgs. 470-471 
1177 “Bill” Donovan, futuro responsável pelo OSS, Serviços Secretos Estratégicos, foi o fundador da CIA e 
seu primeiro Director. Era reconhecido nos EUA como herói da I guerra e a maior autoridade em termos de 
intelligence e vinha em missão especial à Península para avaliar a capacidade de intervenção dos EUA. 
Sobre este assunto ver Thomas F. Troy, “Donovan's Original Marching Orders” em CIA Historical Review 
Program, vol. 17 n.º 22 Sept 1993. 
1178 Também a Donovan, Hoare “vende-lhe” a ideia da nova doutrina Monroe. ASH, File 16, Doc. 17, 26 
february, 1941. (Tradução minha) e ainda Hoare, Samuel, Ambassador…ob.cit, pgs. 107-110. 
1179 ASH - File 16, Doc. 17, 26th February, 1941, Hoare to Churchill. (Tradução minha) 
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Street reconhecia que, neste momento da história, a melhor forma de lidar com Franco 

era através de uma política conjunta Churchill-Roosevelt de respeito pela não-

beligerância da Espanha e garantir a sua subsistência económica. Naturalmente, dizia 

ainda Hoare, é fundamental que Franco continuasse a encontrar em Salazar um apoio 

inquestionável porque este era a maior personalidade da Península e Franco respeitava-

o bastante, e num assomo de quem conhece bem o espírito sobranceiro das grandes 

potências recomendava que Roosevelt também respeitasse Salazar, porque o estadista 

português era, mais uma vez, na opinião do embaixador “our best agent”1180.  

Apesar de estar praticamente assente a colaboração política e económica entre os EUA 

e a Inglaterra, materializada na visita prolongada a Inglaterra e à Península Ibérica de 

vários conselheiros privados do Presidente Roosevelt, e o envio de Eccles aos EUA, 

Hoare deslocar-se-ia a Portugal, para se entrevistar com Salazar, em meados de Março, 

antes que os americanos fechassem algum acordo definitivo.1181  

A visita serviria, por um lado, para assegurar que as relações económicas entre os dois 

países tinham melhorado, após as negociações com Eccles, por outro que Salazar não 

colocaria obstáculos ao novo empréstimo feito à Espanha, que se negociava naquele 

momento, e que, finalmente, apesar da intromissão dos norte-americanos no projecto 

de apoio à Espanha, Salazar se mantinha no mesmo registo de apoio quase 

incondicional.1182 A confiança que Hoare sentia Nos conselhos do Presidente do 

Conselho comprova-se pela agenda que pretendeu cumprir em Lisboa, entrevistando-

se, pelo menos três vezes com Salazar, sendo que a primeira é partilhada com o 

embaixador Campbell e a última com Donovan, no regresso do seu périplo por Espanha 

e Gibraltar.1183  

Apesar dos esforços concertados entre Portugal e os ingleses e entre estes e os 

americanos, parecia que só Salazar e Hoare, acompanhados dos respectivos 

colaboradores mais próximos, bem como Eccles, dividido agora em múltiplos plateaus, 

estavam verdadeiramente preocupados com a sobrevivência da Espanha. Não só a 

assinatura do referido empréstimo seria adiada até Abril como a própria disponibilização 

                                            
1180 Ibidem 
1181 Gilbert, Martin, Winston…ob. cit. Pgs. 502-506, AOS, CO - 12, , Do Embaixador em Madrid ao 
Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, 7/03/1941 
1182 No início de Março, os ingleses contavam fechar no mais curto espaço de tempo um acordo que 
permitisse aos espanhóis receber 2.500.000£, e assim pudessem recorrer ao mercado americano e até ao 
mercado português. Declaração de Roger Makins, em Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. cit pgs. 
176-178, Stone, Glyn, The Oldest…ob. cit. pg. 148 
1183 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1552, Ministério dos Negócios Estrangeiros (Ministro) Apontamento de conversa 
com o Embaixador de Espanha, 3/03/1941, Pgs. 153-156, e Hoare, Samuel, Ambassador…ob. cit. Pgs. 
107-110 
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de meios de subsistência aos espanhóis, como trigo e combustíveis e outros produtos 

básicos, ficou condicionada pela dificuldade manifestada por Roosevelt e a sua 

Administração em concordar com o apoio imediato a um regime que se tinham 

habituado a criticar com dureza, desde o início da Guerra Civil.1184  

Verdade se diga que nem Franco nem Serrano facilitaram a vida aos americanos, quer 

em Washington quer em Madrid, continuando, por vários meses, a onda de provocações 

nas quais os espanhóis eram exímios.1185 Perante as crescentes desconfianças sobre o 

comportamento do governo espanhol, houve a preocupação de Hoare e Campbell 

demonstrarem ao Foreign Office quão diferentes eram os dois vizinhos ibéricos, se bem 

que os destinos de um e outro concorreriam em simultâneo para manter a Península 

fora da guerra, ou envolvida na mesma.1186 

A correspondência de Hoare com Campbell, sobretudo no ano de 1941, dias após o seu 

encontro em Lisboa, com Salazar, é elucidativa, havendo uma clara concordância e 

concertação na forma como se deveria atingir o objectivo final.1187 Fruto de todas essas 

constatações o governo inglês decidiu dar passos concretos no reforço do seu 

entendimento com Portugal e de o distinguir efectivamente do seu vizinho, autorizando 

que, a meio de Abril, uma delegação da Universidade de Oxford se deslocasse ao país 

e se fizesse representar ao mais alto nível na cerimónia de investidura do Presidente do 

Conselho com o grau de Doutor Honoris Causa, pela Faculdade de Direito.1188 Poucas 

semanas mais tarde, a 8 de Maio, Samuel Hoare escreve a Anthony Eden, solicitando 

a atribuição de uma alta condecoração britânica ao embaixador Theotónio Pereira, pelo 

seu desempenho crucial na tarefa de ajudar a Grã-Bretanha na obtenção de um 

objectivo que era estratégico para os dois aliados.  

Fazer qualquer comentário ao próprio texto, do qual aqui se faz uma pequena referência, 

é desvirtuar o sentido do mesmo, sendo a leitura integral da carta um exercício 

obrigatório para entender o alcance do trabalho feito pelos dois embaixadores, em 

tempo de guerra e a dimensão da homenagem pessoal: 

                                            
1184 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy…ob. cit pgs. 181-182 
1185 Idem Pg. 183 
1186ASH - File 11, (4) 24/05/1941 Campbell a Samuel Hoare: Os espanhóis esperam o resultado da batalha 
do Nilo para decidirem se apoiam a Alemanha ou não. Salazar não. Mas se não ajudarmos Portugal, Salazar 
coloca-nos numa posição muito complicada. […] Não se pode falar de uma defesa comum da Península 
porque há alguém que não quer, e esse alguém não é Franco. Mas Salazar é um homem muito sensato e 
ponderado e sabe melhor que ninguém o que é melhor para o seu país. (trad. Minha)  
1187 ASH - File 11, Doc.1 25/3/1941, carta de Hoare a Campbell; File 11, Doc.3, 20/05/1941, Samuel Hoare 
a Campbell; File 11, Doc. 4, 24/05/1941, Campbell a Samuel Hoare; File 11 Doc. 7, 21/08/1941 Samuel 
Hoare a Campbell. 
1188 Cerimónia realizada na Universidade de Coímbra, a 19 de Abril de 1941. 
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Senhor Pedro Pereira, […] the Portuguese Ambassador here. He has been a tower of 

strength to us. Time after time I have found him of the greatest use, not only in obtaining 

information but still more important, in influencing Spanish circles from Franco’s circle 

downwards. This being so I should very much like him to be given in the immediate future 

a British decoration. If you could arrange this it would help me here, for it would show that 

we do well by our friends, and it would also help with Salazar who, I feel sure, would be 

glad to see the recognition of one of his favourite and most highly esteemed 

supporters.1189 

Entretanto, a 22 de Junho de 1941, com a operação de invasão à URSS, denominada 

Barbarossa, Hitler concitará a atenção de todos os protagonistas, nesta aventura, e de 

pronto os espanhóis tomam o seu partido. Não se sentindo em condições materiais de 

alinhar com o Eixo, recorreu o governo de Franco, com total apoio da Falange, à 

formação de um corpo expedicionário, a que chamaram Divisão Azul, conseguindo, 

desta forma, criar ainda mais anticorpos entre aqueles que já dificilmente aceitavam 

participar de esquemas organizados de apoios ao país.1190  

A campanha da Rússia era, afinal, o corolário lógico dos objectivos geopolíticos do 

Chanceler, i.e, o domínio do Heartland a partir da periferia do inner crescent, para utilizar 

os termos usados por Mackinder e Spykman nas suas obras incontornáveis de 

geopolítica sobre o poder mundial.1191  Se para Salazar era apenas a confirmação de 

uma das suas certezas, para Franco não era mais que a segunda etapa da guerra.1192  

5.2. LISBOA, MADRID, WASHINGTON 

5.2.1. WASHINGTON E A POLÍTICA EUROPEIA 

Washington, 6 de Maio de 1941. O Senador da Flórida, Claude Pepper, acaba de 

defender no Senado dos EUA que os americanos devem avançar militarmente para 

ocupar os Açores e Cabo Verde, evitando que os alemães se antecipem e coloquem 

em risco a segurança da fronteira ocidental dos EUA.1193 De repente, toda a política de 

neutralidade, laboriosamente preparada e posta em prática por Salazar, pode ruir a 

                                            
1189 ASH, File 21 (27R), 8/05/1941, Samuel Hoare a Eden. NA FO 954/27A/139, Spain: From Sir S. Hoare. 
Proposes Knight Grand Cross of the Order of the British Empire (GBE) for Portuguese Ambassador in 
Madrid, 08/05/1941. Vide Anexo F. 
1190 Sobre a Divisão Azul recomenda-se leitura de Moreno Juliá, Xavier, “España en la Segunda guerra 
Mundial: La División Azul”, em Los Ejércitos del Franquismo (1939-1975), ob. cit. Pg. 248 e ainda Moreno 
Juliá, Xavier, La División Azul, Sangre española en Rusia, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, Pg. 96 
1191 Mackinder, Halford J., “The Round World and the Winning of the Peace”, em Foreign Affairs, Vol. 21, 
July 1943, issue 4, Pgs. 603-605 
1192 MNE – GSG, tel. 250, Salazar a Monteiro, 5/2/1940: “Hitler tem assumido uma política de um só 
objectivo de cada vez, e tudo sacrifica a isso. Agora precisa absolutamente de Rússia e dar-lhe á toda a 
liberdade. Mais tarde a Alemanha estará contra a Rússia.” 
1193 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1795, Do Ministro de Portugal em Washington ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 6/05/1941, pgs. 387-388 
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qualquer momento. Se o impacto do discurso poderá ter sido reduzido, nos EUA, e até 

de efeito catalisador, em Portugal provocou variadíssimas ondas de choque. 

Essas ondas afectaram não só o Presidente do Conselho mas também todos aqueles 

que, não sendo portugueses, mantinham com ele uma relação institucional, política e 

pessoal, tal como David Eccles ou Ronald Campbell. Qualquer um destes homens, aos 

quais podemos juntar Samuel Hoare, empenhava-se, quase diariamente, em sustentar 

a política de neutralidade de Salazar, numa diplomacia assertiva que, variadíssimas 

vezes, os tinha colocado na mira de fogo do Ministério da Guerra Económica, do Foreign 

Office ou mesmo do Primeiro-ministro inglês. 

Mas para Salazar, esta declaração, bem como a que Roosevelt produziria em 27 de 

Maio seguinte, não seria senão uma confirmação de intenções e políticas, há muito 

previstas pelo Chefe do Governo. Desde que assumiu tarefas governativas que o 

Presidente do Conselho mostrou ser um particular crítico do american way of life, da sua 

doutrina económica e, sobretudo, da sua imaturidade política, nomeadamente em 

matérias que versavam as relações internacionais com a Europa e que, desde a Guerra 

Civil de Espanha ao episódio de 6 de Maio, tinham merecido ou uma crítica contundente 

ou uma solene indiferença.1194  

Quer em discursos públicos, quer em testemunhos pessoais, quer ainda em artigos de 

opinião ou obras publicadas, se devem interpretar as frases, expressões ou desabafos 

de Salazar como uma forma concreta de manifestar total desacordo com a forma como 

os EUA se faziam notar nos areópagos internacionais. 

E se já não bastassem as preocupações e consequências que advinham do embargo 

norte-americano a Espanha, e que duravam desde Setembro de 1940, e da proibição 

de Portugal fornecer um determinado número de bens essenciais aos espanhóis, 

imposta pela Inglaterra; se já não bastasse que um dos seus principais admiradores e 

apoiantes, como era Sir Samuel Hoare, defendesse em privado que a Doutrina Monroe 

deveria ser alargada à Península Ibérica, agora, esta atitude de Claude Pepper vinha 

                                            
1194 Ainda que voltemos a detalhar esta questão nomeiem-se alguns dos mais importantes autores que 
secundaram e afirmaram a tese da imaturidade política norte-americana: Harper, John Lamberton, 
American visions of Europe: Franklin D. Roosevelt, George F. Kennan, and Dean G. Acheson, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1994, Eccles, David, By Safe Hand, letters of Sybil &David Eccles 1939-42, 
Ed. The Bodley Head, London, 1983, Kennan, George F., Memoirs, 1925-1950, Ed. Pantheon Books, New 
York, 1967 e Wevill, Richard, Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship, Ashgate 
Publishing Ltd, Farnham, 2014, pgs. 35-36 
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dar lastro a todas as críticas que, até então, o Presidente do Conselho tinha lançado às 

instituições de poder, em Washington.1195  

Entre as mais contundentes, estavam as críticas à hipervalorização da economia norte-

americana e do Dólar, baseada na propaganda dos benefícios do aumento significativo 

de consumo privado e na ausência de valores morais norteadores dessa mesma 

política1196, a crítica à ausência de apoio a Franco ou de reconhecimento do seu regime, 

no final da guerra civil1197, ou a crítica implícita á intenção de Roosevelt atacar os Açores 

e Cabo verde, cuja responsabilidade era exclusiva de Portugal, detentor soberano 

desses mesmos territórios.1198  

Serve esta pequena introdução para justificar o detalhe que se pretende emprestar às 

relações conflituais que se foram registando entre os Estados Unidos, Portugal, a 

Espanha e a Inglaterra num momento particularmente difícil como foi aquele que mediou 

entre a capitulação da França, em Junho de 1940 e a Conferência do Atlântico, que 

juntou, na Terra Nova, Roosevelt e Churchill, em Agosto de 1941 e que, de certa forma, 

veio trazer alguma luz às intenções de ingleses e norte-americanos, no que concerne à 

defesa militar do Hemisfério Ocidental.   

Contrariamente ao Departamento de Estado, Roosevelt tinha ideias muito próprias 

relativamente á Europa e à defesa do espaço norte-americano. Em primeiro lugar, 

prescindindo do aconselhamento dos homens de Cordell Hull e preferindo ouvir aqueles 

que tinha posto na Casa Branca: Harry Hopkins, Harriman e Bill Donovan.1199 Cada um 

destes homens tinha um papel concreto, e de enorme responsabilidade, quer no 

aconselhamento quer na execução das ideias de Roosevelt.1200 Em segundo lugar, era 

preocupante a abordagem que a Casa Branca, o Departamento de Estado e o 

Pentágono faziam da política europeia, e em concreto das supostas ameaças que 

recaíam sobre ela, a acreditar nas palavras de George Kennan, que acusava os seus 

superiores de um desconhecimento gritante sobre a realidade europeia.1201 

                                            
1195 ASH, File 21, Doc. 14, Hoare a Eden, 18/01/1941 
1196 Salazar, Oliveira, Como se levanta um Estado, Ed. Atomic Books, Lisboa 2007, versão portuguesa de 
Comment on relève un État, Ed. Flammarion, Paris, 1937. Pgs. 99-109 
1197 Salazar, Oliveira – Discursos e Notas Políticas, Vol. III…ob. Cit. Pg. 150 
1198 Idem, Pgs. 340-344 
1199 Donovan era o assessor de Roosevelt para as questões de intelligence, o futuro responsável (e criador) 
dos serviços militares de Intelligence (OSS) e posteriormente da CIA. Eccles, David, By safe hand…ob. cit. 

Pg. 283 
1200 Sherwood, Robert E., Roosevelt and Hopkins, an Intimate History, Grosset & Dunlap Eds, New York, 
1948, pgs. 232 e 269 
1201 Kennan, George F, Memoirs, ob. cit. pgs. 115-116. Welles, entre Fevereiro e Março de 1940, deslocou-

se à Europa, para se reunir com Hitler, Mussolini, Chamberlain e Petain, sendo que desta viagem nada de 
relevante sobreveio, ainda que aos dois primeiros foi proposta uma cimeira, a realizar-se nos Açores, com 
Roosevelt. Sobre este assunto ver Harper, John Lamberton, American visions…ob. cit. pgs. 174-179. O 
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Enquanto o Foreign Office se tinha organizado num esquema que tinha como base a 

possibilidade de haver uma guerra, e que esta era vista como "a continuação da politica 

por outro meios," numa lógica claramente clausewitziana, o State Department foi 

obrigado a aceitar, desde o fim da última guerra, que o isolacionismo continuasse a ser 

o Alfa e o Omega da politica externa e que este princípio os mantinha fora da guerra.1202 

Como Thomas Jefferson, Roosevelt era visto como um defensor de uma política externa 

onde os EUA jogavam o seu papel de “destino manifesto” e que tinha a esperança que 

o comportamento dos norte-americanos pudesse ser um exemplo que deveria ser 

seguido por todo o mundo cristão.1203 A sua compreensão dos escritos de Mahan, e 

posteriormente de Mackinder, outro dos geopolíticos da chamada geração do turn-of-

century, confirma a sua apetência pela visão apologética do papel da América no 

sistema internacional, contrariando a interpretação continental do Mackinder do início 

do século1204 e regozijando-se com o Mackinder do início da década de 401205, que 

valorizava a supremacia do novo mundo sobre o velho mundo, disputando palmo-a-

palmo a supremacia da Grã-Bretanha sobre a civilização ocidental.1206 

Não era, portanto, de estranhar que, com estes pressupostos, Roosevelt considerasse 

obsoletas a doutrina do Balance of Power e a tese da supremacia europeia que, com a 

falência do sistema de segurança colectiva, tinham colocado a Europa à porta da 

guerra.1207 Mesmo não acreditando na eficácia do seu State Department, Roosevelt 

enviou o Subsecretário de Estado, Sumner Welles, à Europa, em Fevereiro de 1940, e 

através dele tentou saber até que ponto os EUA poderiam servir de árbitros ou 

moderadores.1208 Particularmente céptico desta forma de fazer política, George Kennan, 

nas suas memórias, afirma taxativamente que o Presidente não sabia nada sobre a 

Europa, muito menos sobre a Alemanha, a Itália ou a Rússia, a qual já não seguia os 

ditames de Lenine, mas sim de Stalin, o que obviamente não era a mesma coisa.1209 

A incapacidade de ler a política do velho continente ficou ainda bem patente no convite 

que, em 1938, Roosevelt fez a Hitler para uma cimeira, em qualquer altura, num barco 

                                            
Secretário de Estado e o Subsecretário de Estado, apesar dos seus esforços diplomáticos, não faziam 
qualquer distinção entre a Rússia de Lenine ou a Rússia de Stalin, mantendo sobre aquela uma opinião 
quase indiferente. 
1202 Sherwood, Robert E, Roosevelt and Hopkins…ob. cit, pg. 135 
1203 Harper, John Lamberton, American visions…ob. cit. pgs. 57-59 
1204 Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot of History”, em The Geographical Journal, Vol. 23, Nº 4, 

April, 1904, Pg. 435 
1205 Weigert, Hans W. Geopolítica, Generales y Geografos, Ed. Fondo de Cultura Economica, Ciudad de 
Mexico, 1942, pg. 113 
1206 Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot…ob. cit Pg. 435 
1207 Harper, John Lamberton, American visions…ob. cit pg. 42 
1208 Ibidem 
1209 Kennan, George, Memoirs, ob. cit. pgs. 115-116 
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de guerra fundeado no Atlântico ou mesmo nos Açores, o que seguramente daria uma 

enorme alegria a Salazar, supomos, ou mais tarde, quando determinou que Welles se 

deslocasse à Europa, para conversar com os líderes dos quatro grandes estados 

beligerantes.1210 Particularmente infeliz na forma como abordou alguns dos temas que 

pudessem ajudar ao esforço de acabar com a guerra, Welles, durante a viagem, chegou 

a propor a Chamberlain que Hitler permanecesse no poder, e que a Grã-Bretanha devia 

considerar a cedência de Gibraltar à Itália. Naturalmente Chamberlain reagiu mal à 

proposta e considerou-a chocante, levando Halifax a comentar que Welles era 

completamente ingénuo como aliás “[...] seria de esperar de um norte-americano”. 1211 

Outras das soluções que Roosevelt propunha à Europa, via Welles, eram, no seu 

entender, bastante “simples”: os ajustes que pudessem ser necessários seriam 

compensados por compensações na área do comércio e do desarmamento, com este 

último a ser apoiado por uma força aérea de manutenção da paz internacional. 

Washington contribuiria no campo das finanças, e oferecia-se para inspeccionar o 

desmantelamento de instalações de armamento e armas. 1212 

Segundo escreve Stanley Hilton, Welles queixou-se que Chamberlain e Halifax se riram 

das suas propostas e convidaram-no para participar numa sessão cómica, com os 

membros do Gabinete de Guerra, liderados por Halifax, que se dispunham a conversar 

com Welles sobre temas dispersos. Elucidativo.1213 Como se não bastasse, Welles 

voltou a convidar Mussolini, em nome do Presidente, após a sua última entrevista na 

Europa, para que se encontrassem os dois, nos Açores, proposta que o Duce 

recusou.1214 

Apesar do caricato de todas estas situações, fica claro e transparente que os 

americanos não abriam mão dos Açores, da mesma forma que acusavam, dentro de 

portas, os ingleses de também não abrirem mão do espaço geopolítico que ia desde 

Gibraltar a Hong Kong e que, formando uma clara esfera de influência, coincidia com o 

espaço que Mackinder identifica como a Eurásia ou inner crescent.1215 E se, na opinião 

de John Harper, Roosevelt olhava com desconfiança para este protocontainment que 

os ingleses foram tecendo, a Grã-Bretanha olhava com desconfiança para a estratégia 

de segurança dos EUA que, para além de não prescindirem dos Açores, tão-pouco 

                                            
1210 Marks III Frederick W., “Six between Roosevelt…, ob. cit pg. 980 
1211 Hilton, Stanley E.  "The Welles Mission to Europe, February-March 1940: Illusion or Realism?" em 
Journal of American History vol. 58, Issue 1, June 1971, pgs. 108 
1212 Ibidem 
1213 Ibidem 
1214 Marks III, Frederick W., “Six between Roosevelt and Hitler…ob. cit, pg. 980 
1215 Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot…” ob. cit, Pg. 435 
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prescindiam de Cabo Verde. Enquanto para Roosevelt os Açores eram a fronteira dos 

EUA com a Europa, para Churchill o arquipélago era a fronteira da Europa, com os 

Estados Unidos. 

Em Junho de 1940, Roosevelt pediu ao estado-maior naval um estudo concreto sobre 

a viabilidade e os custos de uma entrada na guerra. Harold Stark, o Chefe do Estado-

maior apresenta, em 12 de Novembro, ao Subsecretário da Marinha, um estudo, 

denominado “plano dog”, no qual Stark elenca uma série de hipóteses e alternativas, e 

nas quais recomenda o início imediato de conversações entre o Estado-maior imperial 

e o staff conjunto das forças armadas norte-americanas. 

No entretanto, o plano é muito claro sobre uma das principais linhas de actuação: a 

despeito das relações diplomáticas normais com Portugal e da sua ligação à Grã-

Bretanha, os Açores e Cabo Verde deverão ser ocupados pela marinha norte-

americana. O argumento baseava-se na ideia que a manutenção do império britânico 

dependia da construção de uma forte zona de segurança inerente aos EUA.1216 

Na Primavera de 1941 Roosevelt decide apoiar os esforços dos ingleses, depois das 

idas de Hopkins, Averel Harriman e Donovan à Europa e, especificamente, à Grã-

Bretanha e à Península. Os primeiros passos foram dados no sentido de permitir que 

os estaleiros americanos reparassem navios ingleses e que alguns, dinamarqueses, e 

do Eixo, apresados pelos americanos, fossem utilizados pelos ingleses.  

Posteriormente, o Presidente assinou com o Primeiro-ministro dinamarquês um 

compromisso, em que a Gronelândia passava para controle americano durante a guerra 

e aí pudessem ser ser construídas bases que ajudassem no controle do hemisfério 

ocidental, contra ataques alemães.1217 Só que, nesse âmbito, Roosevelt tinha um 

problema para resolver: a opinião pública e o Congresso eram contra as escoltas, contra 

a entrada na guerra e contra o envolvimento dos EUA no abastecimento de bens para 

outros países, dada a enorme pressão dos isolacionistas. Contudo, em 21 de Abril de 

1941, Roosevelt decidiu, ao arrepio do seu Gabinete de guerra, transferir vasos de 

guerra do Pacífico para o Atlântico e determinar que a linha de segurança dos EUA, no 

Atlântico, iria até aos 26º de longitude oeste, englobando a Gronelândia e os Açores, e 

                                            
1216 Plan Dog – facsimile do original. Biblioteca Franklin Delano Roosevelt, 
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b01.html to  
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b26.html 
1217 Harper, John Lamberton, American visions…pg. 42 
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mandando patrulhas navais para esta área, para detectar navios alemães e denunciá-

los aos ingleses.1218  

Entretanto, em Maio, Churchill, tinha pedido a Roosevelt que o ajudasse a ocupar os 

Açores e Cabo Verde antes que a Alemanha o pudesse fazer. Para o Primeiro-Ministro 

isso iria enfraquecer a capacidade de Hitler pressionar Madrid e Lisboa a entrarem na 

guerra. Ainda que os objectivos dos dois líderes não coincidissem na forma de 

ocupação, as ilhas tinham muito mais valor estratégico para os ingleses do que para os 

Estados Unidos, já que se Gibraltar caísse, o arquipélago constituiria para os britânicos 

uma base naval alternativa, a partir da qual cobriam as rotas de navegação no Atlântico 

oriental.  

O Presidente, como veremos detalhadamente, recusou, alegando que Salazar não tinha 

permitido a visita dos americanos às ilhas atlânticas. Contudo, prometeu a Churchill que 

poderia alargar mais a área de patrulhamento, para a tornar cada vez mais próxima das 

ilhas, sendo que o inglês teria que se comprometer a abandoná-las assim que 

terminasse o conflito.1219  

Quando julgou oportuno, Roosevelt falou ao Congresso na necessidade imperiosa de 

se apoiar o esforço de guerra inglês e alegou que a capacidade de Hitler para ocupar 

as zonas estratégicas mais importantes do hemisfério ocidental crescia, à medida que 

o führer vencia noutros palcos da guerra.1220  Contudo Roosevelt ainda não sentia que 

houvesse uma unanimidade entre os norte-americanos que lhe permitissem uma 

entrada oficial na guerra, nomeadamente escoltando navios ou ocupando as ilhas 

portuguesas e, em tempo de guerra, eram imprevisíveis as reacções às primeiras baixas 

norte-americanas.1221  

Com o apoio de algumas facções do Senado, Roosevelt conseguiu que, em 6 de Maio, 

o Senador Claude Pepper, representante da Flórida, pronunciasse um discurso que lhe 

era favorável, e no qual se defendia uma política externa mais agressiva e, sobretudo, 

mais atenta aos limites geográficos da segurança dos EUA. Neste discurso, Pepper 

focou mesmo que as ilhas portuguesas dos Açores e Cabo Verde deveriam ser 

ocupadas. Três semanas mais tarde, o Presidente fez um outro discurso, pela rádio, em 

27 de Maio, sobre o mesmo tema. no qual acentuou o risco que constituía, para a 

                                            
1218 Western Hemisphere Defense Plan No. 2 , Conn, Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of… ob. 
Cit. pg. 107 
1219 Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Ed. Oxford University 

Press, New York, 1995, pg. 263 
1220 Gilbert, Martin, Churchill …ob. cit, pg. 220 
1221 Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt and American …ob. cit pg. 267 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    353 

segurança dos próprios Estados Unidos, a ocupação alemã de qualquer uma das ilhas 

do Atlântico sul como os Açores e Cabo Verde, ou a cidade de Dakar, no Senegal, ou 

ainda no Atlântico-norte, como a Islândia ou a Groenlândia.1222  

Para evitar consequências mais graves, e a pedido do embaixador Halifax, o 

Departamento de Estado concordou em deixar a Grã-Bretanha fazer a primeira 

abordagem a Salazar, para descobrir o que é que o seu governo propunha fazer, em 

caso de um ataque alemão, e se ele estaria receptivo à ideia de uma ocupação 

temporária dos Açores, por forças dos Estados Unidos.1223 Depois das reacções 

provenientes de Portugal, Roosevelt decide, a 6 de Junho de 1941, desistir da partida 

dos Marines para os Açores, e decide enviá-los para a Islândia.1224 Com essas 

alterações presentes, o projecto Açores tornou-se um tema principal de conversa na 

Conferência do Atlântico, como referiremos detalhadamente.1225 

5.2.2. MADRID E WASHINGTON 

A relação entre a Espanha, de um lado, e a Inglaterra e os Estados Unidos do outro, era 

tudo menos fácil, na transição de 1940 para 1941. Se no caso português havia, desde 

há décadas, uma enorme desconfiança de Salazar relativamente aos EUA, no caso 

espanhol os contornos eram mais dramáticos. A desconfiança, como sabemos, vinha 

de trás. Na estruturação do seu pensamento isolacionista e democrático, os EUA nunca 

apoiaram a facção dos sublevados na guerra civil. Havia, inclusivamente, um apelo 

romântico à resistência internacional a Franco e à constituição de brigadas 

internacionais, sublinhadas e sublimadas por escritores como Hemingway, e que 

serviam para lançar no descrédito o regime que Franco pretendia impor, ao arrepio de 

projectos internacionalistas como o de Stalin, o de Hitler ou o de Mussolini.  

A esta desconfiança, respondiam os espanhóis da mesma forma, não perdoando aos 

americanos o episódio de Cuba e o apoio à república, apoiada pela URSS.1226 Com o 

advento da Guerra Civil, o posicionamento dos EUA, nomeadamente da sua opinião 

                                            
1222 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco…ob. cit. pg. 116 
1223 Idem ob. cit. pg. 117 
1224 Clifford, Lt. Colonel Kenneth J. “The United States Marines in Iceland, 1941-1942” em Marine Corps 
Historical Reference Pamphlet, Washington, 1970, pg. 6 
1225 Gilbert, Martin, Churchill and America…ob. cit. pg. 233 
1226 A incompatibilidade, quiçá ódio, remontava ao final do séc. XIX, quando a Espanha se viu envolvida 
numa guerra com os EUA, Puell de La Villa, Fernando, “Política de Defensa y Política Militar en el Siglo 
XX”, em Claves de la España del Siglo XX. Estudios, Valencia, 2001, pgs. 1-24, sobre esta materia ver 
também Saña, Heleno, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Ramón Serrano Suñer, Editorial 
Grijalbo, Barcelona, 1982, pgs. 245-249 
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pública e publicada, era francamente inamistoso para com os sublevados, cujo governo, 

sediado em Burgos, era sistematicamente apelidado de fascista.1227  

Nos primeiros anos da guerra mundial, a representação diplomática americana em 

Madrid, liderada por Alexander Weddell, não tinha hostilizado o regime, alterando a sua 

posição apenas em Outubro de 1940, quando Serrano Suñer foi escolhido para Ministro 

dos Exteriores.1228  

No entretanto, a real politik de Washington acabou por vingar e, a partir de 1939, foram 

envidados esforços para sustentar economicamente a Espanha, com toneladas de 

ramas de algodão, de petróleo, borracha ou trigo. Confrontada com a vitória de Franco, 

Washington aceitou secundar a política pro-espanhola da conferência Pan-americana, 

na qual os EUA se apoiavam, para levar a cabo a sua política de Boa Vizinhança, tão 

acarinhada pelo Secretário de Estado Cordell Hull e, posteriormente, pelo Subsecretário 

Sumner Welles.1229  

Herbert Feis, um dos homens de Hull, no State Department, e autor de estudos 

importantes sobre as relações entre os EUA e a Espanha, durante a guerra, referia a 

esse propósito: 

“[...] Oil was a universal particle in the stream of Spanish life. It enabled the fishing boats 

to bring in their catches, the factories to operate, the railroad locomotives to make their 

runs, the buses to move through the city streets, the trucks to bring food to market.1230 

Mas o entusiasmo sincero de Madrid pelo Eixo e a sua aparente vontade de alinhar com 

a coligação na guerra, durante o verão de 1940, sobretudo com a sua declaração de 

não-beligerância e a chegada dos alemães aos Pirenéus, desafiou os planos 

americanos para sustentar a neutralidade espanhola. Tentando elucidar as autoridades 

norte-americanas sobre o significado da posição de "não-beligerância", decretada pelo 

governo de Madrid, o embaixador Weddell fez notar a Washington que, 

independentemente de estar empenhado em descobrir o significado real da polémica 

expressão, o seu espaço de manobra estava condicionado, porque as suas instruções 

                                            
1227 Payne, Stanley G., “Los Estados Unidos y España: Percepciones, Imágenes e Intereses” em Cuadernos 
de Historia Contemporánea, nº 25, 2003, 155-167 e Whitaker, John, T., “Prelude to World War: A Witness 
from Spain”, em Foreign Affairs, Vol. 21, Oct. 1942, Pgs. 117-119 
1228 Tusell, Javier, “Los cuatro ministros de Asuntos Exteriores de Franco durante la Segunda Guerra 
Mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 7, 1994, Pg. 332 
1229 Kennan, George, Memoirs, ob. cit, pgs. 115-116 
1230 Feis, Herbert, the Spanish Story, Franco and the Nations at War, Ed. Alfred A. Knopf, New York, 1948, 
pg. 52. Sobre esta matéria ver também Hayes, Carlton J. H., Wartime mission in Spain, Ed. Macmillan 
Company, New York, 1945, pg. 79 
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estavam indissociável e explicitamente ligadas às exportações americanas, de algodão, 

petróleo e outros produtos agrícolas, como um garante da neutralidade espanhola.1231  

Acontece, no entanto, que desde Junho de 1940 Washington acumulava queixas contra 

a Espanha e contra a forma como os espanhóis contornavam o bloqueio económico 

inglês com as suas importações americanas, para ajudar os países do Eixo a obter bens 

que se consideravam essenciais1232. E se a questão da nacionalização da companhia 

telefónica IT&T estava aparentemente resolvida, o Embaixador Weddell considerava 

que Washington poderia aliviar a desconfiança que sentia por Franco e concordar em 

alargar as quotas espanholas de importação.1233  

Só que, como Herbert Feis nota, Washington tinha recebido informações credíveis, 

vindas da embaixada americana em Paris, nas quais o embaixador Bullitt denunciava 

que os petroleiros norte-americanos, que transportavam petróleo para Espanha, eram, 

em parte, desviados para Itália, escapando ao bloqueio imposto pelos ingleses, ao 

mesmo tempo que o Board of Trade compilava dados que provavam que a Espanha, no 

Verão de 1940, estava a importar muito mais petróleo que as suas necessidades e 

encomendas anteriores, tudo com a complacência da Texas Oil e do delegado norte-

americano da empresa, em Itália.1234 

No entanto, à medida que Madrid endurecia o discurso contra a Inglaterra e os EUA, 

numa estratégia pensada para acompanhar, passo-a-passo, a evolução militar da 

Alemanha e a evolução política da Itália, Washington seria levado a extremar posições 

e a pensar num embargo imediato. A denúncia da operação Moro, a chegada dos 

alemães ao Bidassoa e aos Pirenéus e o tal desvio de grandes quantidades de petróleo, 

levou o Secretário de Estado do Tesouro, Morgenthau, a sugerir ao State Department 

um embargo petrolífero aos espanhóis1235.  

Supostamente a decisão não seria difícil de tomar porque, segundo nota Javier Tusell, 

Cordell Hull não fazia questão de esconder o seu sentimento e a sua antipatia pelos 

                                            
1231 A tarefa norte-americana era, em primeiro lugar, manter a Espanha neutral e prever qualquer potencial 
ataque, e tendo a Espanha declarado, anteriormente, a sua neutralidade como forma de se proteger de um 
ataque qualquer, os EUA estavam bastante atentos ao controle da Península Ibéria, sobretudo por parte da 
Inglaterra que, militarmente sediada em Gibraltar, facilitava a quem queria a navegação em todo o 
Mediterrâneo. Feis, Herbert, “Oil for Spain…” ob. cit. Pg. 387  
1232 Harper, John Lamberton, American visions…pg. 64 
1233 A IT&T era uma companhia americana de telefones que operava em Espanha, ainda antes da guerra 
civil, mas Franco nacionalizou-a e transformou-a em Telefónica Nacional. Franco pensava que a companhia 
tinha apoiado a causa republicana durante a guerra e, por isso, não só a nacionalizou como expulsou os 
administradores e os directores americanos da IT&T, de Espanha. Buchanan, “Washington’s silent ally”, 
…ob. cit. pg. 99, Feis, Herbert, “Oil for Spain…” ob. cit. Pg. 384 
1234 Feis, Herbert, The Spanish Story …ob. cit.  pg. 37 
1235 Ibidem 
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espanhóis e afirmava publicamente em Washington: “[...] nunca fuimos amigos del 

regímen de Franco y yo lo creía malo para España y para el mundo”.1236 

E ainda que, em Washington, o embaixador britânico, Lord Lothian, alertasse para o 

facto de a Grã-Bretanha estar na primeira linha para deter o avanço alemão para a 

Península, e sofrer as respectivas consequências, a solução que se desenhava no State 

Department passava pela adopção do embargo económico, apesar do quadro negro 

que Wendell tinha traçado, só atenuado com a assinatura do acordo comercial luso-

anglo-espanhol, de 24 de Julho de 1940. Aliás, Weddell não poupou nos adjectivos e 

informou o Departamento de Estado que a situação económica se agravava de dia para 

dia, enviando dados que se apoiavam na elaboração de um “gráfico da crise de 

alimentos da Espanha”. Nessa ordem de ideias propunha um empréstimo de US$ 100 

milhões, convertíveis em trigo, gasolina e algodão.1237  

Sem este bálsamo, e na sua opinião, a Espanha iria gradualmente cair no caos 

económico e social, estimulando, inclusivamente, revoltas internas que poderiam 

ameaçar o regime de Franco. Se, pelo contrário, os Estados Unidos prestassem a ajuda 

requerida, a resistência espanhola ao Eixo seria mais consistente e mais firme.1238  

Apesar desta opinião, também ela reforçada pela opinião de Hoare e Theotónio Pereira, 

o Secretário de Estado Hull e o Subsecretário, Welles, eram bastante mais cépticos e 

não queriam abdicar dos pressupostos que tinham levado Washington a cooperar com 

Madrid, temendo que se confirmassem os piores receios, ou seja, que Madrid, a 

qualquer momento, se lançaria na guerra ao lado dos alemães e que os norte-

americanos, indirectamente, estariam a ajudar económicamente a Espanha a armar-se 

e entrar no conflito.1239  

Em Agosto de 1940, Washington restringiu os abastecimentos e os carregamentos de 

petróleo a Espanha. Estas novas sanções fizeram diminuir drasticamente as reservas 

de petróleo e restringiram, ainda, o fornecimento de outros bens essenciais. Apesar de 

o embaixador Weddell ter dado nota, mais uma vez, das consequências económicas, 

argumentando que a Espanha estava a um pequeno passo de alinhar com o Eixo, os 

                                            
1236 Tusell, Javier, “Roosevelt y Franco” em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 4, 1991, pg.23 
1237 Smith, Gaddis, American Diplomacy during the Second World War, 1941-1945, Ed. Alfred A. Knopf, 

New York, 1985, pg. 32 
1238 Byrnes, Mark, “Unfinished Business…ob. cit. Pg. 130 
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dúvida se a Espanha permitiria, ou não, que os alemães atravessassem o seu território para tomar Gibraltar.  
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Estados Unido decidiram primeiro diminuir e posteriormente acabar com os 

fornecimentos.1240  

Ao mesmo tempo, e comprovadamente, a Grã-Bretanha precisava de apoio material 

para enfrentar a guerra com a Alemanha. Se, como se viu já pelos relatórios do War 

Cabinet, a hipotética ocupação das ilhas atlânticas, pela Alemanha, continuava a ser 

um cenário real e uma espada de Dâmocles sobre as cabeças dos chefes militares 

ingleses, a postura provocadora de Serrano Suñer parecia, cada vez mais, convidar a 

que a espada caísse. Mas, para ser mais eficaz, a Grã-Bretanha precisava de reequipar 

a sua marinha, nem que fosse com destroyers norte-americanos da Primeira Guerra e, 

também, que os americanos alterassem as suas leis, e contribuíssem decisivamente no 

esforço de guerra inglês, no Suez e no Atlântico, onde os submarinos alemães 

continuavam a provocar baixas entre os vasos de guerra ingleses.1241 

No final de Setembro de 1940, precisamente quando maior era o perigo de que Espanha 

abandonasse a sua não-beligerância, aumentaram os pedidos de ajuda económica da 

parte do governo espanhol. Weddell, mais uma vez, conseguiu convencer Washington 

dessa necessidade e Roosevelt aprovou um pedido para que a Cruz Vermelha 

providenciasse uma ajuda humanitária, se a Espanha, entretanto, se comprometesse 

publicamente a não reexportar os bens recebidos, desse pública nota da chegada do 

primeiro carregamento e, ao mesmo tempo, que se deveria manter neutral no conflito1242 

Poucas semanas depois, após o regresso de Suñer, de Berlim e de Franco se ter 

encontrado com Hitler, em Hendaya, o Subsecretário Welles escreveu ao Presidente 

propondo cancelar o carregamento de produtos destinados a Espanha1243. Mas o notório 

enfraquecimento da Grã-Bretanha para enfrentar um conjunto de ameaças, umas reais 

outras supostas, nomeadamente a questão de Gibraltar, obrigava novamente a um 

pedido de Churchill a Roosevelt, para abastecerem a Espanha com víveres e diminuir a 

pressão alemã.  

O Destroyer-Bases Deal, negociado no início de Setembro, por si só não era suficiente 

para continuar a reforçar a chamada arma económica. Em Outubro de 1940, no clímax 

                                            
1240 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco during the Second World War: From the Spanish Civil War 
to Pearl Harbor, Ed. Palgrave Macmillan, New York, 2008, pg. 169 e ainda Buchanan, Andrew N. 

“Washington’s silent ally…ob. cit. 101 
1241 Gilbert, Martin, Churchill and America…ob. cit. pg. 208 
1242 Feis, Herbert, Spanish history, ob. cit. pg. 100 
1243 “I can certainly imagine no useful purpose to be gained under the present conditions by asking the Red 
Cross to continue the consideration of this question” Sumner Welles a FDR. Thomás, Joan Maria, Roosevelt 
and Franco pg. 115 e Tusell, Javier, “Roosevelt y Franco” em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 4, 1991, 
pg. 13 
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da campanha presidencial, quer Roosevelt quer Wendell Willkie, o candidato 

republicano, tinham sentido necessidade de sossegar os eleitores, com a garantia que 

não havia intenção de permitir a entrada dos Estados Unidos na guerra ou, tão-pouco, 

que soldados Americanos fossem enviados para lutar fora do seu território.1244  

De repente, depois das eleições, a questão que se colocava a Roosevelt seria a forma 

como o Presidente poderia responder, política e militarmente, ao pedido de auxílio dos 

ingleses sem infringir as leis aprovados pelo Congresso. E mesmo que os norte-

americanos se empenhassem no apoio, e esperassem uma resposta positiva de novas 

démarches junto de Franco, o episódio de Tânger, registado em Novembro de 1940, e 

a notícia de mais execuções de prisioneiros políticos, complicaram o cenário 

aparentemente favorável às exigências de Washington e por isso foram enviadas, para 

Weddell, ordens claras e objectivas de suspensão de qualquer fornecimento, de 

qualquer tipo.1245  

Independentemente de saber que Londres estava na primeira fila da luta, e de poder vir 

a sofrer represálias, Welles estava a ficar cansado das delações de Franco e Suñer e 

recuou nas suas intenções.1246 Nem Roosevelt nem o Departamento de Estado 

confiavam em Franco ou no seu Ministro dos Exteriores, ou mesmo na sua capacidade 

de querer ou garantir a neutralidade. E mesmo que Weddell fosse enviando telegramas 

constantes, cada vez mais dramáticos, relatando a degradação da situação económica 

e social dos espanhóis, acentuando a ideia, reforçada com os apelos de Hoare, que a 

entrada em Espanha dos alemães era cada dia mais provável, o Secretário de Estado 

Hull ignorou pedidos britânicos para que do Canadá viessem carregamentos de trigo, e 

o tempo rapidamente foi passando até que se chegasse ao meio do mês de Dezembro 

e a situação da Espanha não se alterasse.1247  

Sabendo Churchill que era necessário manter a Espanha na área da neutralidade, e 

tendo em conta que as dificuldades para enfrentar todos os cenários da guerra se 

acumulavam, colocou o seu Ministro dos Estrangeiros na embaixada, em Washington, 

como embaixador, quando se soube da morte de Lord Lothian e da necessidade de o 

substituir. Utilizando a sua vasta experiência e sensibilidade, Halifax foi enviado para 

                                            
1244 There can be nothing more dangerous for our nation than for us to assume that the avalanche of 
conquest could under no circumstances reach any vital portion of this hemisphere. Oceans give the nations 
of this hemisphere no guarantee against the possibility of economic, political, or military attack from abroad. 
Oceans are barriers but they are also highways. Barriers of distance are merely barriers of time. Conn, 
Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of… ob. cit. pg. 90. Ver também Kimball, Warren F., Forged in 
War, ob. cit. pg. 57-58 
1245 Kimball, Warren F., Forged in War, pg. 67 
1246 Feis, Herbert, the Spanish Story…ob. cit, pg. 101 
1247 Ibidem 
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reforçar as relações com a Administração Roosevelt, e para a convencer da importância 

estratégica que a Península constituía enquanto bastião livre, entre o Mediterrâneo e as 

rotas do Atlântico.1248  

Praticamente, em simultâneo, e após novos pedidos de Weddell o Presidente acedeu a 

permitir, pela primeira vez, em 19 de Dezembro de 1940, um carregamento patrocinado 

pela Cruz Vermelha. Mas a situação em Espanha, sobretudo o espaço de manobra que 

era dado à propaganda alemã e à propaganda da Falange, não parecia oferecer 

qualquer tipo de garantias quanto a uma posição sustentada da Espanha face à guerra. 

Pesados os prós e os contras, dias mais tarde, Cordell Hull decidiu reverter a sua 

decisão anterior, cancelar o carregamento da Cruz Vermelha e esperar por uma acção 

conjunta com a Grã-Bretanha.1249  

O que pesava nas decisões do State Department seriam as contradições em que Franco 

e Suñer, sistematicamente, iam caindo. Apesar de saber que a Espanha estava numa 

posição de enorme dependência económica, o Ministro dos Exteriores não queria ir 

contra a opinião de Hitler e este, depois da recusa de Franco em apoiar um ataque a 

Gibraltar, ponderava se deveria proporcionar carregamentos de cereais aos espanhóis. 

A tal tese do Pau e da Cenoura, já aqui defendida como uma táctica britânica e norte-

americana para condicionar o comportamento dos espanhóis, não era, afinal, um 

exclusivo dos ingleses e dos americanos. Hitler, o sempre eterno e adiado aliado, 

também jogava com as maiores vulnerabilidades de Espanha.  

Em 29 Janeiro 1941 Weddell pediu a Cordell Hull e a Sumner Welles para permitirem, 

de novo, os carregamentos para Espanha. Como se discutia a negociação de um 

empréstimo, a partir de Madrid sugeria-se que os carregamentos fossem prioritários e 

não se esperasse pela conclusão do empréstimo. Não querendo pactuar com as 

“habilidades” de Suñer, Weddell propunha ainda que houvesse requisitos prévios para 

o envio, nomeadamente que o país se deveria manter neutral e que o fornecimento 

deveria ser imediatamente suspenso se a Espanha entrasse na guerra ao lado da 

Alemanha, ou se estes ocupassem território espanhol.1250 Enquanto Serrano Suñer 

invectivava os norte-americanos pela sua passividade, nomeadamente pela não-

resposta aos pedidos de Weddell, Roosevelt enviava Harry Hopkins a Londres, para 

                                            
1248 Feis, Herbert, “Oil for Spain a …”, ob. cit. pg. 378 
1249 Feis, Herbert, Spanish history …ob. cit. pgs. 106 
1250 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco…ob. cit. pg. 175 
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conversar com Churchill, e enviava Donovan à capital espanhola, da qual Hoare o 

desviou, como referimos, para se encontrar com Salazar.1251   

A partir de Londres, Hopkins não tem dúvidas: Churchill precisa urgentemente do apoio 

americano se se quiser travar os alemães no Atlântico. Em Lisboa e em Madrid, 

Donovan chega, também, a várias conclusões: se a posição de Salazar é absolutamente 

coerente, e o Chefe do Governo reafirma a obrigatoriedade de se ajudar a Espanha, de 

forma a manter-se a neutralidade, em Madrid, Donovan confronta Suñer com as suas 

posições e com as necessidades da Espanha.  

Mas a forma desabrida como Donovan é tratado, não traz qualquer vantagem, bem pelo 

contrário. Suñer continuava a afirmar que tinha uma fé inabalável na vitória da 

Alemanha, o que implicava que os americanos tivessem cada vez menos vontade de 

apoiar a normalização dos fornecimentos de petróleo aos espanhóis. 1252 Apesar do 

comportamento do Ministro Suñer, os ingleses, nomeadamente Lord Halifax, insistem, 

em Março de 1941, com Sumner Welles, entregando-lhe uma mensagem de Churchill, 

requerendo um plano conjunto Anglo-Americano de ajuda económica a Espanha.  

Declaradamente havia uma estratégia conjunta com a embaixada inglesa em Madrid, e 

com o trabalho de Hoare junto de Weddell, os quais já tinham trabalhado na elaboração 

do plano.1253 No mês seguinte, a estratégia ganha ainda mais consistência, com a 

chegada de David Eccles a Washington, e a possibilidade de se aproveitar a grande 

experiência deste negociador para convencer o Departamento de Estado.1254 Todos 

estes esforços para a "pacificação" de Madrid, ganharam novos contornos assim que o 

presidente Roosevelt começou a trabalhar a opinião pública, para que esta fosse mais 

compreensiva com uma hipotética colaboração americana com os ingleses.  

Em Março ainda, Hull instruiu Weddell para que, usando a legitimidade do seu cargo, 

apoiasse a luta contra os estados totalitários que punham a Europa em guerra, e para 

explicar estas novas linhas de acção ao governo espanhol.1255 Na linha das suas 

instruções, Weddell pediu uma audiência a Serrano Suñer, mas o resultado desta 

                                            
1251 ASH, File 16, Doc. 17, Hoare a Churchill, 26/02/1941 
1252 Feis, Herbert, the Spanish Story…ob. cit, pg. 109 e Hoare, Samuel, Ambassador…ob. Cit. pg. 110 
1253 A mensagem que Halifax entregou a Welles referia que o governo britânico acreditava que era essencial 
isolar o Ministro dos Negócios Estrangeiros de qualquer forma e logo que possível e que tudo deveria ser 
feito para criar um bloco económico no Mediterrâneo Ocidental independente do sistema continental 
alemão. Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco… ob. cit. pg. 144 
1254 Eccles, David, By safe hand…ob. cit, pg. 239 
1255 Buchanan, Andrew N. “Washington’s silent ally…”ob. cit, pg. 100 
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entrevista, extraordinariamente dura, realizada a 19 de Abril 1941, analisada sob os dois 

prismas, levou a uma quase ruptura das relações diplomáticas com a Espanha.  

Como represália, Serrano impediu que Weddell se encontrasse com Franco nos seis 

meses seguintes.1256 Na iminência de uma ruptura diplomática, Samuel Hoare escreve 

a Churchill dizendo que se esperava que as tropas alemãs pudessem chegar a Espanha 

"num futuro próximo."  

Hoare, voltava a defender, e a sua entrevista com Salazar, em Março de 1941, tê-lo-ia 

ajudado nesse aspecto, que a Grã-Bretanha devia continuar a fornecer a Espanha, mas 

também defendia que a ocupação das Ilhas Canárias deveria ser considerada. Churchill 

concordou e mandou acelerar os planos daquilo que seria conhecido como operação 

Puma. A operação, contudo, não estaria limitada às Canarias. Como se viria a saber, 

pôr-se-iam em marcha os planos já desenhados para ocupar os Açores e Cabo 

Verde.1257 

Apesar dos conselhos de Hoare e Eccles a Londres e a Halifax, e deste a Cordell Hull, 

os americanos mostraram-se muito mais sensíveis ao impacto militar duma 

aproximação hispano-germânica do que propriamente com a sustentabilidade 

económica daquele país, equacionando, ao longo do mês de Abril de 1941, essa 

possibilidade de uma intervenção militar nas ilhas atlânticas, mas numa perspectiva 

norte-americana, olhando sobretudo para Cabo Verde e para os Açores, numa tentativa 

de se anteciparem aos alemães.1258 

Em 22 de Junho de 1941 a Alemanha iniciou a chamada Operação Barbarossa, de 

invasão à URSS. O júbilo dos espanhóis foi grande, sobretudo porque a oportunidade 

de Franco poder, finalmente, ajudar Hitler e respeitar os compromissos que tinha 

assumido desde Hendaya. Recuperando as palavras de Jerrold Packard, Franco estaria 

a combater uma das três guerras que ele nomeava, ou seja, aquela que o movia contra 

o comunismo e que o motivou desde o início da década de 30.1259 No verão de 1941, no 

entanto, e como refere Buchanan, a Administração Roosevelt respondeu ao entusiástico 

                                            
1256 Relativamente ao episódio que opôs Weddell a Serrano no palácio de Sta. Cruz, existe uma larga 
bibliografia, da qual escolhemos, pela sua relevância. Suñer, Ramón Serrano, Entre Hendaya y Gibraltar, 
Ed. Espesa, Madrid, 1947, ob. cit. Pg. 275, NA CAB/65/18/21, April 21, 1941  
1257 Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy …ob. cit. pg. 223-224 
1258 Weiss, Kenneth, G., “The Azores in Diplomacy and Strategy 1940-45”, em Professional Paper 272, 
Institute of Naval Studies, Center for Naval Analyses, March 1980, Pg. 11 
1259 Packard, Jerrold, M. Neither Friend…ob. cit, Pg. 337 
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apoio de Madrid à invasão da Rússia, apertando o controle sobre o comércio privado, e 

limitando ainda mais os carregamentos de petróleo.1260  

Não só esta atitude do governo espanhol caiu mal em Washington, como piorou ainda 

mais, quando, em 17 de Julho de 1941, Franco pronunciou um discurso, nas 

comemorações do quinto aniversário do início do alzamiento, ao Conselho Nacional da 

Falange. Esse discurso, que espantou o próprio Suñer, foi de uma enorme 

agressividade para com os aliados e sobretudo para com os EUA, a quem Franco 

acusou, entre outras coisas, de “[...]quererem matar a Espanha à fome[...]” e vexatória, 

também, para a Inglaterra, dizendo que os aliados já tinham perdido a guerra por não 

saberem sequer como a evitar.1261  

Franco, industriado por Serrano, e tendo presente a entrevista de 19 de Abril com 

Weddell e o azedar definitivo das relações com aquele diplomata, aproveitou o ensejo 

para se vingar de todas as vezes que os EUA impediram que a Espanha recebesse 

toneladas de cereais e algodão, provenientes da Argentina ou do Canadá.1262 Assim que 

o discurso foi transmitido a Londres, por Hoare, o Governo inglês determinou que se 

tomassem medidas imediatas no sentido de desacelerar o apoio a Espanha, e mais 

grave, que se deixasse de pressionar o State Department para ajudar Franco e a 

Espanha com cereais e petróleo.1263 Samuel Hoare, embora concordasse que o discurso 

estaria a abrir um novo cenário em Espanha, se Franco assumisse um alinhamento com 

Suñer, chamou a atenção do governo e do War Cabinet para as consequências das 

medidas que se tomassem, abrindo duas alternativas e deixando o assunto à 

consideração superior: 1. A Grã-Bretanha já estaria militarmente forte o suficiente para 

encarar o definitivo alinhamento espanhol com o Eixo e assistir-se-ia a uma previsível 

entrada alemã em Espanha, nada mais havendo a fazer; 2. Não haveria essa 

capacidade e então sugeria que se mantivesse a política do momento e se esperasse 

por uma nova oportunidade.1264 

                                            
1260 Buchanan, Andrew N. “Washington’s silent ally…” ob.cit. pg. 101 
1261 O Conselho deve saber como outros países têm tentado impedir o aprovisionamento da nossa pátria. 
Nos momentos de maior crise do ano passado, quando o pão escasseava, procurou-se trazer da América 
do Sul e do Norte 100.000 toneladas já prontas para o embarque. Mas os esforços dos nossos 
representantes foram destruídos pelas disposições dessa nação americana e os cereais permaneceram no 
cais. Em Serrano Suñer, Ramon, Entre el Silencio y la Propaganda…ob. Cit, Pg. 349 ver ainda Preston, 
Paul, Franco, “Caudillo de España…ob. cit. pgs. 483-484.  
1262 Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica…ob. Cit, Pgs. 209-211 
1263 NA CAB/65/19/8, July 21 1941 Your telegram Nº 1086 [of the 17th July: General Franco’s 
speech],Whatever may be reason why this speech has been made at this s time, it ranges General Franco 
with the minister for Foreign Affairs and appears to mark a definite change of attitude on Franco ' s part since 
your last  interview.  
1264 NA CAB/65/19/8, July 21 1941. 19th July, 1941. Hoare to Foreign Office. My telegrams Nos. 1086 and 
1094. 
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Apesar do discurso, embora os britânicos tentassem persuadir os Estados Unidos a 

conceder licenças de exportação para os produtos que receberiam navicerts, não foram 

bem sucedidos e a situação deteriorou-se. A carta que Weddell enviou ao State 

Department, e que Joan Thomás insere na sua obra, mostrava claramente que o 

embaixador estava preocupado com as consequências que as restrições de petróleo 

iam tendo na Espanha, ainda que pouco ou nada viesse a mudar até ao final do ano.1265 

Como referia o Embaixador Carlton Hayes, que em 1942 substituiu Weddell em Madrid, 

e que de alguma forma resume bem a atitude dos EUA face a Espanha, os EUA usaram 

aquilo a que sempre chamaram a arma económica. E sublinha: “A Espanha precisava 

de determinados produtos nossos, e teve-os, nomeadamente petróleo, o qual não podia 

obter noutro lado, na mesma quantidade. Por isso podíamos usar esta arma antes 

mesmo de se alcançarem vitórias militares. Mas o facto de podermos reter na fonte a 

distribuição de petróleo não era em si uma arma, a arma era podermos fornecê-lo na 

medida em que queríamos, em condições razoáveis para nós.1266 

5.2.3. PORTUGAL E WASHINGTON 

A questão que se colocava neste momento crucial da guerra, e cruza transversalmente 

este último capítulo, sublinhava o afastamento que existia entre dois países ocidentais 

que, aparentemente, defendiam causas tão similares como o faziam Portugal e os EUA. 

Em primeiro lugar, temos a tendência de tudo resumir a uma frase: Salazar criticava 

duramente o american way of life. Mas convém perceber o que significa este conceito. 

Há que explicar, antes do mais, que um dos alicerces do Estado Novo, e um dos seus 

principais orgulhos, era o respeito pela memória histórica, pela tradição e pelo 

património histórico de Portugal. 

No polo oposto, não andaremos longe da verdade se afirmarmos que o principal 

fundamento da luta americana pela independência esteve, precisamente, na tentativa 

de virar a página dessa mesma tradição europeia, que permitiu que, até ao início da 

segunda década do séc. XIX, a América do Sul fosse um subcontinente 

administrativamente dirigido pelos europeus ibéricos, e que a sua matriz, em matéria de 

política externa, defendida por George Washington e reafirmada por Monroe assentou, 

por muitos anos, na denegação de um dos fundamentos do Estado Novo, i.e, a 

capacidade de nos sabermos integrados numa vasta comunidade transatlântica de 

                                            
1265 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco, ob. cit. pg. 175 
1266 Hayes, Carlton J. H., Wartime mission ob. cit. pg. 301 Trad. minha. 
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língua portuguesa, como factor de referência e intervenção.1267 Voltemos à questão-

base da incompatibilidade de regimes. O modelo económico norte-americano, baseado 

na livre iniciativa e no fomento do consumo privado, a que hoje poderíamos chamar a 

exaltação do empreendedorismo, chocava em absoluto com a tese de Salazar 

relativamente á administração dos bens essenciais, e que o Presidente do Conselho 

resumia da seguinte forma:  

“Uma das ideias mais erradas, em economia, é aquela que atribui um grande valor aos 

simples gozadores da vida, aos grandes gastadores. Eles apresentam a vantagem de 

acelerar a circulação da riqueza adquirida e de imprimir grandes impulsos à produção, 

por um consumo anormal dos produtos. Contudo, nada é mais contrário à razão do que 

cristalizar enormes quantidades de trabalho em coisas que, socialmente, só servem para 

ser delapidadas. Se o homem não deve ser escravo da riqueza, também não deve nunca 

organizar a sua vida de forma a ser o escravo do trabalho.”1268 

Curiosamente, a chegada de Salazar à pasta das Finanças coincidiu, praticamente, com 

o período crítico da especulação financeira norte-americana e que conduziu 

rapidamente ao crash da bolsa de Nova York e ao período da chamada grande 

depressão. Todo esse período, dos loucos anos vinte, tudo baseava na suposta 

probabilidade matemática do lucro fácil, e nessa probabilidade como alavanca do 

crescimento norte-americano e do seu sistema financeiro, directamente dirigido ao 

consumidor privado que, naturalmente, almejava um enriquecimento rápido, ainda que 

pouco sustentado. 

Ao contrário, o papel proteccionista e regulador do Estado, em Portugal, não só não 

incentivava ao consumo extra, como apelava a uma política paternalista, de gastos 

calculados e de iniciativas privadas prudentes, no sentido de não levar de novo o país 

a uma situação de descapitalização, como aquela que se acentuou durante a primeira 

república.1269 Em 1937, e a este propósito, escrevia o Chefe do Governo aos leitores 

franceses:  

“Ontem foi a catástrofe do dólar, há algum tempo foi a catástrofe da Libra e estamos 

provavelmente em vésperas do desmoronamento de quase tudo o que parece ainda 

manter-se de pé.” […] é-nos dado assistir à derrocada sucessiva dos orgulhosos 

empreendimentos económicos do nosso tempo: a política dos salários altos, a política 

da superprodução, a política das largas despesas públicas, a política dos nacionalismos 

exclusivistas, a política do Estado-polícia que nada faz e a política, enfim, do Estado 

protector que pretende fazer tudo […] Parece nunca ter havido tantas desgraças e 

                                            
1267 Telo, António José, “O fim do ciclo africano do império, em Portugal na transição do milénio, colóquio 
internacional, Fim de Século Ed. Lisboa, 1998, pgs. 334-335 
1268 Salazar, Oliveira, Como se levanta…ob. cit, pg. 109 
1269 Fernando, Martins, “Uma revolução tranquila? Da Política Externa da Guerra Civil de Espanha ao Pacto 
do Atlântico”, em Diplomacia e Guerra – Política Externa e Política de Defesa em Portugal do Final da 
Monarquia ao Marcelismo. Fernando Martins (Ed.) Ed. Colibri, CIDEHUS – Univ. Évora, pg. 155 e Cabral, 
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misérias e mesmo aqueles que acreditavam poder desafiar o mundo pela imensidão dos 

seus territórios e as montanhas de ouro das suas riquezas, não lhes puderam escapar. 

Deformámos a noção de riqueza, separámo-la da sua finalidade que é sustentar 

dignamente a vida humana, fizemos dela uma categoria independente que nada tem a 

ver com o interesse colectivo nem com a mortal, e supusemos que o destino dos 

indivíduos, dos estados ou das nações podia ser acumular bens sem utilidade social, 

sem regras de justiça, na sua aquisição e no seu emprego.”1270  

A crítica era contundente e claramente dirigida. No entanto, é imperioso não isolar a 

questão económica, e integrá-la na questão política, no pensamento de Salazar e dos 

norte-americanos. Á primeira vista parece haver aqui um laivo de ressentimento, 

sobretudo porque a política económica norte-americana se desenvolveu num cenário 

de isolacionismo, no período pós-Versailles, quando os EUA priorizavam uma política 

de Boa Vizinhança, mas na direcção da América do Sul, e não uma política de 

solidariedade para com a Europa e a sua própria organização institucional, como o 

desejou Wilson.1271 

O seu idealismo tinha já ficado para trás e a sua herança mundial reduziu-se à vontade 

de formar uma sociedade de nações, que evitasse uma nova guerra. Contudo, o órgão 

que sobreveio, a tal Sociedade das Nações, sem a presença norte-americana, optou 

por não exercer um efectivo poder de coacção, preferindo acreditar na palavra dos 

homens, paradigma que Salazar não só criticou como prenunciou que falharia. Em 1936, 

dizia o Presidente do Conselho:  

“Entregou-se com optimismo e confiança a manutenção da paz à SDN. Os seus esforços 

não são, por consequência, totalmente eficientes porque se vê não poder evitar a guerra 

nem pôr-lhe termo depois de começada [...] Genebra como organismo de defesa 

colectiva não pode considerar-se em condições de dispensar todos os outros meios de 

assegurar a paz.” 1272 

Referimos já que Roosevelt não acreditava na modelo europeu de soberania, nem tão-

pouco na viabilidade do Balance-of-power, e tinha alguma razão. Mas essa razão não o 

colocava do mesmo lado da trincheira onde estava Salazar, porque proporcionalmente 

ao desenvolvimento económico demonstrado, a América dava provas de uma enorme 

imaturidade política, quando se tratava de analisar a política europeia.1273 Não 

tivéssemos os testemunhos na primeira de pessoa de George Kennan, Harper ou 

Eccles, para citar os mais referenciados, e não teríamos tanta margem de manobra para 

                                            
1270 Ibidem 
1271 Welles, Sumner, “Intervention and Interventions” em Foreign Affairs, Oct. 47, Vol. 26, Issue 1, pgs. 124-
125 
1272 Salazar, Oliveira, Reunião com os deputados à Assembleia Nacional, 21 de Fevereiro de 1936. Em 
Salazar, Oliveira, Discursos e Notas… Vol. II, …ob. cit, Pgs. 114-115 
1273 Harper, John Lamberton, American visions … ob. cit, Pgs. 73, Wevill, Richard, Diplomacy, Roger Makins 
and the Anglo-American Relationship, Ed. Ashgate Publishing ltd, Farnham, 2014, Pgs.35-36 
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o afirmar. Quer o périplo de Welles pela Europa quer a atitude dos Estados Unidos na 

cimeira de Munique, na questão espanhola ou na invasão japonesa da China, 

demonstraram à saciedade a incapacidade de Roosevelt impor um timing ou um diktat 

que tivesse ajudado o mundo. 

Vejamos então que nos reservou a questão da guerra civil de Espanha e as críticas de 

Salazar. Como já foi objecto de análise, durante o período do isolacionismo os EUA 

criticaram fortemente os sublevados, apelidavam-nos de fascistas e legitimaram um 

conjunto de retratos e relatos que homens como Hemingway, por exemplo, pela 

qualidade da sua prosa, souberam potencializar, e até manipular. O Chefe do Governo, 

no dia escolhido para se festejar o fim da guerra em Espanha, aproveitou o ensejo para 

anunciar às câmaras e à nação que a guerra tinha terminado, mas que enquanto se 

arrastava, a ajuda da Europa e da América tinha sido [...]péssima [sic]1274  

À necessidade de se conduzir a Espanha à paz e ao entendimento com a Grã-Bretanha, 

impedindo aquela de cair na artificialidade perigosa, mas tremendamente pragmática, 

de uma aliança com o Eixo, não houve uma única declaração de apoio da parte de 

Washington, o que acentuou ainda mais o ressentimento de Salazar. Não é, portanto, 

de estranhar que o Chefe do Governo, sempre que o julgou oportuno, não deixasse de 

afirmar a projecção atlântica de Portugal, bem como a sua geoestratégia, integrados 

num todo geográfico, uno e indivisível, e vincasse bem que as grandes constantes e 

linhas de força das política externa se encontravam quer na Europa quer noutros 

continentes, nomeadamente na América, ignorando o que se pensasse ou dissesse nos 

EUA: 

“A nossa feição atlântica e actividade colonial estão na base da aliança inglesa; a 

vizinhança e solidariedade peninsular cimentam a fraternal amizade com a Espanha; o 

heróico esforço de Portugal, criador de impérios domina as relações com o Brasil – nem 

simpatia nem amizade de estranhos, mas o próprio sangue e alma de avós.”1275 

Estávamos, portanto, colocados perante um paradoxo: se Portugal afirmava a sua 

neutralidade, baseado num conjunto de pressupostos, aos quais juntava a certeza que 

a Aliança, com os britânicos, funcionaria como um penhor e uma garantia para a defesa 

da sua posição europeia, insular e ultramarina, por outro lado, os EUA, aproximavam-

se da Grã-Bretanha e ponderavam friamente se os apoiavam numa ocupação de 

territórios portugueses, antecipando uma acção alemã, ou, simplesmente, avançavam 

                                            
1274 Discurso proferido na Assembleia Nacional, em 22 de Maio de 1939, em Salazar, Oliveira, Discursos e 
Vol. III…ob cit, pg. 140. 
1275 Idem, pg. 146. 
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sozinhos e assumiam a responsabilidade individual de arcar com as consequências de 

uma inevitável invasão alemã. 

De repente a guerra, que se tinha mantido nos campos europeus e nas margens do 

Mediterrâneo, ameaçava deslocar-se para as ondas do Oceano Atlântico, em pleno 

hemisfério ocidental. Em 1940, mais do que uma ameaça à neutralidade portuguesa, 

desenha-se uma realidade que punha em perigo um trabalho laboriosamente construído 

por Salazar, desde Setembro de 1939. Tal cenário implicaria, também, que, a milhares 

de quilómetros da Europa, se hipotecasse o trabalho feito no terreno pelos diplomatas 

e os técnicos que, em condições muitas vezes complicadas, tinham evitado até então 

que a Alemanha tivesse já fechado o Mediterrâneo aos aliados e tivesse ocupado, 

militarmente, a Península Ibérica. Significa isto que o triângulo político-militar Londres-

Lisboa-Madrid seria substituído por um outro triângulo, Lisboa-Londres-Washington, 

que não se antevia nem pacífico nem, tão pouco, imediatamente exequível. Colocando 

as coisas nestes termos, o Presidente do Conselho, provavelmente, ter-se-á 

questionado se, afinal, o perigo vinha de Moscovo ou vinha de Washington, e se a real 

politik de Londres se tinha rendido ao monroísmo reforçado, versão actualizada.  

Até então, existia uma task force constituída, na Península, por Theotónio Pereira, 

Hoare e Eccles que, apoiados por Halifax e Eden, continuavam a lutar para convencer 

Madrid das vantagens de se abster da guerra, e convencer Churchill a não se deixar 

vencer pelos seus ímpetos belicistas, avançando prematura, imprudente e 

preventivamente para as ilhas atlânticas ibéricas, condenando o flanco ocidental da 

Europa à guerra mais que certa. Acresce que a guerra atlântica, até ali limitada a 

episódios pontuais de afundamento de vasos britânicos, mostrava uma Alemanha cada 

vez mais determinada nos seus objectivos e agressiva nos seus métodos e recursos, e 

a lançar desafios a si própria na direcção das ilhas atlânticas dos Açores, das Canárias 

e de Cabo Verde, procurando que a zona mais ocidental de intervenção do Eixo se 

deslocasse para áreas mais próximas dos EUA.1276  

Os mesmos EUA estavam, por isso, particularmente preocupados com o destino dos 

Açores. O Presidente Roosevelt tinha discutido, em Março 1940, o perigo de uma acção 

alemã contra os Açores, com o então ministro americano em Lisboa, Herbert Pell, de 

                                            
1276 Goda, Norman, “The Riddle of the Rock - a Reassessment of German Motives for the Capture of 
Gibraltar in the Second World War” em Journal of Contemporary History, Vol. 28, No. 2 (Apr. 1993), pg. 302 
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passagem por Washington. Mas, de qualquer forma, Hull comentando com o Presidente 

a referida conversa, não encontrou, na altura, razões ponderosas para intervir.1277  

Se é verdade, como vimos, que quer em Julho de 1940, quer em Setembro ou em 

Novembro, os britânicos desenvolviam estudos aturados que visavam a tomada das 

Canárias, mas sobretudo a ocupação das ilhas dos Açores e Cabo Verde, como 

constava dos documentos entregues pelo Comando Imperial integrado ao War Cabinet, 

não é menos verdade que Roosevelt e o Alm. Harold Stark, responsável operacional 

pela marinha norte-americana, dedicavam uma especial atenção a estes 

arquipélagos.1278 

Após tomar conhecimento do plano preparado por Stark, denominado Plano Dog e 

entregue em 12 de Novembro, o Presidente, dá luz verde ao plano e manda acelerar a 

preparação de unidades de Marines, que deverão estar prontas para a invasão das 

ilhas.1279 A partir de Junho de 1940, a atenção que Roosevelt dedica a este assunto, 

coincide com os incessantes pedidos de Churchill para que os EUA, ou de forma militar 

ou através de facilidades económicas pudessem auxiliar o esforço de guerra, o que só 

por si, justificaria a insatisfação de Salazar, quando se levantaram as maiores dúvidas 

sobre o verdadeiro empenhamento da Inglaterra em manter a estratégia adoptada para 

a Península.1280  

Como os EUA estavam, também, preocupados com a possibilidade de os alemães se 

apossarem de colónias de países europeus, na América, depois de terem subjugado as 

suas metrópoles, os dois aliados anglo-saxónicos concordaram que, pela força da 

aliança luso-britânica, seriam os ingleses a tomar a iniciativa para dialogar com Salazar, 

embora os EUA tivessem utilizado a táctica de tentar envolver o Brasil num 

                                            
1277 The attached letter seems to involve naval and possibly military action on our part in preventing the 
occupation of the Azores by German, Italian, or possibly Spanish forces. For practical reasons I do not see 
that there is anything that this country can do, as much as we might like to. Memo, from Sec. State to 
President, 18 June 40, em Conn, Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of Hemisphere Defense, Ed. 
Center of Military History, United States Army, Washington D.C., 1989, pg. 83 
1278 Conn, Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of… ob. Cit, pg. 84. Se os Açores tinham constituído, 
na I Guerra Mundial, um apoio considerável ao esforço de guerra da Marinha americana, como Roosevelt 
transmitiu a Kennan, não é crível pensar que tivesse mudado de opinião, sobretudo porque a geografia é 
imutável. Kennan, George F., Memoirs, …ob. cit, Pgs. 160-161 
1279 Clifford, Lt. Colonel Kenneth J. “The United States Marines in Iceland, 1941-1942” em Marine Corps 
Historical Reference Pamphlet, Washington, 1970, pg. 4, Plan Dog – facsimile do original. Biblioteca Franklin 
Delano Roosevelt http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b01.html  to 
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b26.html 
1280 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1511, do Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros ao 
Embaixador de Portugal em Madrid, 18/02/1941, pg. 111 e ainda Weiss, Kenneth, G., “The Azores in 
Diplomacy and Strategy 1940-45”, em Professional Paper 272, Institute of Naval Studies, Center for Naval 
Analyses, March 1980, pg. 3 
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compromisso para pressionar o Chefe do Governo.1281 Mas, ao contrário do que 

desejariam Hull e Welles, já em Havana, em 1940, e posteriormente, receando que 

houvesse no futuro sérias restrições ao comércio com a Alemanha, nove dos países 

convocados para a Conferência pan-americana em Cuba não só não enviaram os seus 

Ministros dos Estrangeiros à Conferência, como não aceitaram a tese norte-americana 

de colocar as possessões, supostamente ameaçadas, sob controlo americano, até que 

um caso desses fosse público.1282 

Contudo, e como previu Salazar, o Brasil e a Argentina, mais vulneráveis aos alemães, 

à Espanha e a Portugal, opuseram-se a Washington e travaram uma declaração 

unânime dos estados, referindo que não havia uma concordância de 2/3 dos 

participantes.1283 Acresce, que Getúlio Vargas, durante os anos de 1940 e 1941, 

transmitiu ao embaixador da Alemanha, sem o conhecimento do seu MNE, a mensagem 

que o Brasil era o bastião, na América, da luta contra a inclusão da América do Sul nos 

planos de Roosevelt, ao mesmo tempo que o Presidente da Argentina, Ramon Castillo, 

inviabilizava qualquer esforço do seu governo para suprimir actividades nazis no país, 

fazendo ofertas a Berlim para continuar o comércio entre ambos os países.1284  

No início do ano, Roosevelt enviou três dos seus principais conselheiros à Europa, para 

avaliar das necessidades de Churchill e da concretização de um apoio militar secreto 

aos ingleses, ainda que ao abrigo do Lend-Lease Bill. Enquanto Hopkins e Harriman se 

mantiveram exclusivamente em Inglaterra, Bill Donovan, como se referiu já, encarregou-

se da parte da Intelligence, e da importância da criação de uma rede de informações 

que poderia ser montada pelos dois países e, também, para ouvir os dois principais 

responsáveis espanhóis. Como se referiu acabou por, também, vir a Portugal, 

devidamente aconselhado por Hoare, tendo-se encontrado com Salazar, por diversas 

vezes.  

                                            
1281 Smith, Gaddis, American Diplomacy…ob cit, pg. 34. Em 8 de Março de 1941, o Senado aprovou um 
pedido do Presidente para prestar auxílio quase ilimitado à Inglaterra. DAPE, Vol. VIII, Doc. 1578, do 
Ministro de Portugal em Washington ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 9/03/1941, pg. 181 
1282 A Decade of American Foreign Policy, 1941-1949. Havana Meeting of Ministers of Foreign Affairs of the 
American Republics, July 21-30, 1940– University of Yale 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad058.asp e Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt and American 
Foreign Policy, 1932-1945, Ed. Oxford University Press, New York, 1995, pgs. 234-235 
1283 Câmara dos Deputados da Republica Federativa do Brasil - Legislação Informatizada - Decreto Nº 
8.266, DE 22 de Novembro de 1941 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-
22-novembro-1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html,. Sobre este assunto ver também Ribeiro de 
Meneses, Filipe, Salazar,…ob. cit. Pg. 291 
1284 Dallek, Robert, Franklin D. Roosevelt…ob. cit, pgs. 234-235, ver também Polk, Judd, “Freezing Dollars 
against the Axis”, em Foreign Affairs, Vol. 20, Oct 1941, Issue 1, Pgs. 124-126, Welles, Sumner, 
“Intervention and Interventions” em Foreign Affairs, Oct. 47, Vol. 26 Issue 1, pgs. 124-125 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad058.asp
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-22-novembro-1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-22-novembro-1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html
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E se com o Embaixador inglês em Madrid, Salazar dramatiza o discurso, colocando 

sobre os ombros da Inglaterra o peso da responsabilidade da invasão da Península e o 

encerramento do estreito de Gibraltar aos aliados, com Eccles, dada a natureza mais 

frontal e amigável da relação, Salazar abre o jogo e diz-lhe que não só a URSS é muito 

mais ameaçadora que a Alemanha como o american style o deixa preocupado, 

acreditando que o poder bélico do seu armamento é proporcional à forma naif com que 

olha para os assuntos da Europa e para os verdadeiros desafios que ela enfrentará, 

qualquer que sejam os resultados da guerra.1285  

E, reiterando a sua tendência para mesclar o pragmatismo com o seu sentido de humor, 

não deixa de referir que, para os americanos, não é Deus que os ilumina, mas sim a luz 

eléctrica.1286 A visão de Roosevelt era, naturalmente, diferente. O desejo do Presidente 

era que, face à derrocada política da Europa, os povos do Hemisfério Ocidental 

olhassem para os EUA como os fautores de um mundo novo e como o exemplo dos 

verdadeiros valores cristãos.  

E numa tentativa encapotada de se lançar mão dum plano conjunto para aquilatar das 

reais possibilidades de ocupação das ilhas atlânticas, as autoridades inglesas, 

confrontaram, com pedidos claros, o Coronel Barros Rodrigues, chefe da missão militar 

portuguesa, que em Londres negociava um fornecimento de material militar inglês a 

Portugal, para que técnicos militares se pudessem deslocar às referidas ilhas. Toda esta 

questão foi prontamente denunciada por Barros Rodrigues a Armindo Monteiro e por 

este a Salazar, em 13 de Março de 1941.  

Era indisfarçável o nervosismo inglês e a vontade de associar os norte-americanos à 

defesa dos arquipélagos portugueses do Atlântico.1287 Tendo a perfeita noção do estado 

de espírito em Washington e em Londres, relativamente aqueles territórios insulares, 

Salazar enviou ao Ministro português em Washington, João Bianchi, um ofício no qual 

lhe recomendava, expressamente, que desse conta ao Departamento de Estado que a 

facilidade com que “certas teses” eram apresentadas, magoava o espírito português, e 

alertava: “[...] para o facto de as ilhas pertencerem a país independente, com a sua 

                                            
1285 Eccles, David, by safe hand, ob. cit. pgs. 292-293 
1286 Ibidem 
1287 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1589, do Embaixador de Portugal em Londres ao chefe da missão militar 
portuguesa em Londres, 12/03/1941, Pg, 188 e ainda Doc. 1590, do Embaixador de Portugal em Londres 
ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 13/03/1941, pg. 194  
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política própria, e resolvido a defendê-las contra agressões, tomando para isso medidas 

apropriadas”.1288   

Não desistindo das suas intenções militares, Roosevelt enviou um pedido ao Chefe do 

Governo pedindo-lhe autorização para uma visita amigável da marinha americana aos 

Açores e a Cabo Verde, contudo Salazar foi inflexível e não autorizou.1289 Pela sua 

importância em todo este processo relativo às ilhas, durante a guerra, e porque se 

defendia, em Washington, que este autêntico “jogo do rato e do gato” entre Salazar e 

Roosevelt só poderia terminar com uma ocupação militar das mesmas, importa 

transcrever, quase na íntegra, o ofício de Salazar para Bianchi, em 16 de Abril de 1941, 

como um documento inultrapassável para o triângulo politico que vimos desenvolvendo:  

“Depois de expedido o meu telegrama de ontem veio uma nota da legação dos Estados 

Unidos em que se pede a autorização do Governo Português para que o navio americano 

Milwaukee visite Lisboa por período indefinido para cultivar as relações amigáveis. Ao 

mesmo tempo pede-se autorização para a ida do mesmo barco em visitas não oficiais 

de dois ou três dias, cada uma, a Ponta Delgada e S. Vicente. Com estes pedidos 

coincide a publicação no Times de ontem de um artigo relativo à ocupação da 

Gronelândia com alusões a outros territórios, em que dificilmente não se verão 

compreendidos os Açores. O esclarecimento da situação torna-se cada vez mais 

necessário e urgente. […] Mandei chamar o Ministro dos Estados Unidos ao Ministério, 

onde lhe foi dito da minha parte que, neste conjunto de circunstâncias e se o Governo 

Americano não encontrava meio de esclarecer uma situação cujos inconvenientes já 

ontem lhe tinham sido assinalados, confessávamos que, embora as visitas de navios 

americanos fossem sempre bem-vindas nos portos portugueses, esta se tornava 

inoportuna, pela interpretação que dentro deste mesmo conjunto de circunstâncias lhe 

podia ser dada. Foi acentuado ao ministro dos Estados Unidos o carácter da nossa 

política de leal entendimento que fazíamos com a Inglaterra, e o prejuízo que para a 

mesma política e para a própria atitude alemã em relação à Península Ibérica, pode ter, 

dada a suspeição por parte da Alemanha de que com o acordo nosso, tácito ou expresso, 

se estaria tratando de transformar o carácter neutral de qualquer território português. O 

ministro dos Estados Unidos não mostrou qualquer reacção nem manifestou a menor 

opinião sobre todo o assunto. É urgente que Vexa aborde o problema de maneira 

amistosa, mas muito clara, com essa Secretaria de Estado dentro do que ontem lhe 

expus e neste telegrama fica dito.”1290   

                                            
1288 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1624, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em 
Washington, 24/03/1941, pg. 223 
1289 Roosevelt relembrava, seguramente, os tempos da I Guerra e o seu papel como Subsecretário Naval, 
a sua passagem pelos Açores, a importância estratégica das ilhas e o desmantelamento de bases ali 
montadas, facto do qual se arrependeu, segundo o relato de Kennan, em Kennan, George F. Memoirs…ob. 
cit, Pgs. 159-161. Sobre a questão das bases norte-americanas, nos Acores, na I Grande Guerra ver 
também, MNE - A Aliança Inglesa, Subsídios para o seu estudo. Compilação e anotação de José de Almada, 

Vol. III, (Confidencial) Ed. Imprensa Nacional de Lisboa, Lisboa, 1949, pgs. 296-297 
1290 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1710, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em 
Washington, 16/04/1941, pg. 314-315. Não é de estranhar a reacção do diplomata norte-americano perante 
a comunicação do Governo. Segundo testemunha George Kennan, o ministro norte-americano em Lisboa, 
Bert Fish, nunca se entendeu com Salazar, raramente saía da Chancelaria e o próprio Bert Fish confessaria, 
anos mais tarde, a Kennan que Salazar era “…demasiado inteligente para ele”. Kennan, Memory’s…ob. 
Cit. pg. 144 
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Dias mais tarde, em 21 de Abril como já referimos, Roosevelt determinou que a linha de 

segurança dos EUA, no Atlântico, iria até aos 26º de longitude oeste, englobando a 

Gronelândia, os Açores e Cabo Verde, implicando, naturalmente, os territórios 

portugueses.1291 Na fase do desespero norte-americano, inundada a classe política com 

notícias sistemáticas que a Alemanha estava a caminho de Gibraltar, dos Açores e de 

Cabo Verde, pondo em risco a tal linha de 26º, o Senador pela Flórida, Claude Pepper, 

no dia 6 de Maio instou o governo a ocupar as ilhas atlânticas de Açores e de Cabo 

Verde, consideradas por este, e não só, “[...]points of vantage from which these 

monsters were preparing to strike at us."1292 O Senador chegava ao ponto de sugerir ao 

governo português que se mantivesse tranquilo com a ocupação e não tremesse de 

medo [sic] , porque os americanos seriam “[...]simples administradores[...]”1293 

Não será excessivo pensar que toda esta problemática estava concertada entre a Casa 

Branca, o Senado e a embaixada americana, em Lisboa. Tal como refere George 

Kennan, Bert Fish era um particular amigo de Claude Pepper, tinha sido um dos 

principais animadores e financiadores, na Flórida, da reeleição de Roosevelt e é de 

considerar que, politicamente, seria importante que o Senado fosse preparando a 

opinião pública para a intervenção nas ilhas.1294 O problema é que Londres, ainda que 

concordasse que os Açores deveriam ficar a coberto de uma ocupação alemã, não tinha 

exactamente o mesmo ponto de vista sobre quem deveria ocupar o quê. 

Como seria de esperar, tal como anteriormente Salazar tinha referido a Bianchi num 

outro ofício, o governo Português protestou fortemente, através de uma nota oficiosa, 

na qual se demonstrava que muito tinha sido feito para reforçar a defesa militar dos 

arquipélagos e que o governo de Portugal não tinha sido alvo de nenhum pedido por 

parte de Washington.1295Contudo, o que preocupava o Presidente do Conselho é que 

apesar de Cordell Hull ter manifestado o desejo de manter amigáveis relações com 

Portugal, tinha evitado, cuidadosamente, referir se havia algum plano que tivesse 

previsto a ocupação referida.1296  

E não havia que esperar muito tempo para que as intenções de Roosevelt fossem 

conhecidas do grande público. Num discurso pela radio em 27 de Maio, Roosevelt 

                                            
1291 Western Hemisphere Defense Plan No. 2. Conn, Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of… ob. 
Cit. pg. 107 e Gilbert, Martin, Churchill and…ob. cit. pg. 203 
1292 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1795, do Ministro de Portugal em Washington ao Ministro dos Negócios 
estrangeiros, 7/05/1941, pgs. 387-388  
1293 Ibidem 
1294 Kennan, George F., Memoirs…ob. cit. Pgs. 143-144 
1295 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1801, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 09/05/1941, pgs. 390-391 
1296 Weiss, Kenneth, G., “The Azores in Diplomacy…”ob. Cit. Pg. 14 
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declarou o estado de emergência nacional. E para que não haja outras interpretações 

do conteúdo do fire- chat radio, como era designado, mantêm-se os termos em inglês, 

para melhor análise e discussão.  

“The Cape Vert islands are only seven hours distance from Brazil by bombers or troop-

carrying planes. They dominate shipping routes to and from the South Atlantic. […] The 

war is approaching the brink of the western hemisphere itself. It is coming very close to 

home. […] Unless the advance of Hitlerism is forcibly checked now, the Western 

Hemisphere will be within range of the Nazi weapons of destruction […] Equally, the 

Azores and the Cape Verde islands, if occupied or controlled by Germany, would directly 

endanger the freedom of the Atlantic and our own American physical safety […]. Old 

fashioned common sense calls for the use of strategy that will prevent such an enemy 

from gaining a foothold in the first place”.1297 

Este discurso reflectia aquilo que Salazar mais deplorava nos norte-americanos, a sua 

arrogância e os seus tiques de imperialismo. Aliás, num ofício dirigido a Martinho Nobre 

de Melo, Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro, Salazar refere que o discurso de 

Roosevelt era “[...] mais uma iniludível afirmação do imperialismo norte-americano em 

todo o hemisfério Ocidental e representação pela América do Norte de todos os 

interesses das nações americanas[...]” ao mesmo tempo que se dava mais um passo 

na intervenção no conflito europeu.1298 

Não perdeu tempo, Salazar, a responder ao discurso do Presidente. Em mais um ofício 

dirigido ao Ministro Bianchi, Salazar ordenou-lhe que entregasse uma carta na 

Secretaria de Estado, sem demora, e na qual não poupava nos adjectivos, nas críticas 

e nas certezas. Pela importância da resposta e contundente teor, permitimo-nos 

reproduzir o seguinte:  

“Na exposição desta tese não se faz a mais ligeira alusão ao princípio fundamental da 

soberania alheia exercida e mantida sem agravo para ninguém. Acerca desta tese na 

parte em que ela possa envolver territórios nacionais, o Governo português julga do seu 

imperioso dever pedir esclarecimentos, porque ela pode ser interpretada como 

conduzindo à admissão de que, para defender outros países ou para se defender a si 

própria, poderia uma grande nação cometer atropelo análogo àquele de que se diz existir 

a ameaça por parte de terceiros Estados. O governo português, que ainda há pouco 

recebeu com satisfação e reconhecimento do Governo dos Estados Unidos, pela boca 

do Secretário de Estado, seguranças do respeito pela sua soberania […] reafirma a sua 

indefectível resolução de defender até ao limite das suas forças a sua neutralidade e os 

                                            
1297 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1851, do Ministro de Portugal em Washington ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 28/05/1941, pgs. 451-456 
1298 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1857, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio 
de Janeiro, 29/05/1941, pg. 464-466 
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seus direitos soberanos contra todo e qualquer ataque que possam ser objecto, embora 

continue a dizer que o não espera.” 1299 

No dia 30 de Maio, Churchill informou o Presidente norte-americano que a Grã-Bretanha 

estava preparada para ocupar as ilhas de Cabo Verde, Gran Canaria, e uma das ilhas 

dos Açores, assim que os alemães marchassem para Espanha. O Primeiro-ministro fez 

ainda questão de referir que gostaria de receber a colaboração americana na ocupação 

dos Açores, e não o contrário. Dois dias antes, Portugal tinha informado a Grã-Bretanha 

que, embora pudesse aceitar a ajuda do seu aliado britânico não queria isso de uma 

nação com a qual não tinha compromissos políticos existentes.1300  

Como seria de esperar, em determinados círculos do Whitehall, o discurso presidencial 

provocou, igualmente, uma onda negativa em Inglaterra. Apesar de saber que 

dificilmente a Grã-Bretanha teria capacidade para ocupar todas as ilhas portuguesas, 

Churchill, depois de falar com Eden, recomendou ao Presidente que recuasse, de 

alguma forma, nas suas intenções. 1301  

O próprio Foreign Office, tal como Salazar, reagiu à tese americana como uma 

demonstração de imperialismo, e isso mesmo dá nota Roger Makins que, na sua 

correspondência com Eccles, refere que a atitude norte-americana tinha sido mais uma 

demostração de prepotência e falta de tacto.1302  Em face de toda a contestação que 

gerou em Londres e em Lisboa, tal como já foi referido, Roosevelt desistiu da operação 

militar aos Açores em favor duma ocupação da Islândia.1303 No dia 10 de Junho, o 

Departamento de Estado enviou uma carta a Salazar, em termos conciliatórios, 

referindo-se ao teor do discurso do Presidente.1304  

Contudo, em telegrama enviado a Armindo Monteiro e a Theotónio Pereira, no dia 26 

de Junho de 1941, Salazar refere que as satisfações dadas pelo Departamento de 

Estado estavam longe de ir ao encontro dos desejos do governo e, de forma muito 

objectiva, Salazar pede ao Embaixador em Madrid que confronte Samuel Hoare com o 

                                            
1299 DAPE, Vol. VIII, Doc. 1855, do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em 
Washington, 29/05/1941, pgs. 460-463 
1300 MNE – GSG – Telegramas Manuscritos, Nº 100. Oliveira Salazar a Embaixador em Londres, 28 Maio 
1941 e Smyth, Denis, Diplomacy…ob. cit. pg. 225 
1301 Stone, Glyn, The Oldest Ally…ob. Cit. Pgs. 175-176 
1302 Eccles, David, by safe … ob. cit. pg. 250 e pgs. 281-282. Sobre este assunto ver ainda Wevill, Richard, 
Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship, Ashgate Publishing Ltd, Farnham, 2014, 
pgs. 35-36 e Caldwell, Robert G.  “The Anglo-Portuguese Alliance Today” em Foreign Affairs, Vol. 21, 
Number 1, Oct. 1942, pg. 156 
1303 Weiss, Kenneth, G., “The Azores in Diplomacy…” ob. cit. Pg. 14, e Clifford, Lt. Colonel Kenneth J. “The 
United States Marines in Iceland…”ob. cit. pg. 3 
1304 Rodrigues, Luís Nuno, Franklin Roosevelt e os Açores nas Duas Guerras Mundiais, Coord. Luis Nuno 
Rodrigues, Ed. FLAD, Lisboa, Julho, 2008, pg. 146 
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silêncio da Grã-Bretanha.1305 Duas semanas mais tarde, em telegrama só para Londres, 

Salazar dá nota a Armindo Monteiro que lamentava profundamente que a Grã-Bretanha 

não tivesse querido, ou não tivesse tido força, para pressionar Washington sobre esta 

situação, que o Presidente do Conselho considerava atentatória da soberania de 

Portugal.1306  

Só que, Salazar, não sabia o que circulava entre o Foreign Office, e as embaixadas 

britânicas em Lisboa e em Madrid. Apesar de toda a deferência e admiração que Hoare 

e Campbell tinham pelo Chefe do Governo, o embaixador em Lisboa escrevia a Hoare, 

em 24 de Maio de 1941, que os dois deveriam convencer o Presidente do Conselho a 

pensar seriamente em sair de Lisboa e transferir-se para os Açores.1307  

Em primeiro lugar, só não se conhecendo Salazar se poderia equacionar esta hipótese 

e, em segundo lugar, parecia uma capitulação da parte da Inglaterra, aceitando a 

presença norte-americana nos Açores, ou mesmo a inglesa e a americana em Cabo 

Verde. Pretendia-se, então, que Salazar ficasse protegido pelos norte-

americanos/ingleses, enquanto a embaixada em Lisboa, com o apoio do SOE, tomaria 

todas as medidas necessárias a destruir as infra-estruturas que não devessem cair nas 

mãos dos alemães.1308 Mais grave ainda, o Foreign Office foi trocando correspondência 

com os dois diplomatas sobre o assunto, e mostra-se profundamente desagradado 

quando Salazar se recusou liminarmente a aceitar qualquer projecto do género que não 

envolvesse uma claríssima agressão alemã ao território continental português.  

Assumindo-se quase o protótipo da chantagem, Eden refere ao War Cabinet que pediu 

a Monteiro, em 30 de Maio, para transmitir a Salazar que a Inglaterra não tinha nenhuma 

possibilidade de defender Portugal. Indirectamente, e sabendo-se já dos problemas 

levantados com Washington, os ingleses propunham a Salazar uma “custódia a meias”, 

no sentido de satisfazer quer ingleses quer americanos.1309  No desenvolvimento desta 

questão, Eden dá nota a Campbell que pressionou fortemente Monteiro, para que 

Salazar respondesse ao memorandum de 10 de Julho, sobretudo porque os militares 

não queriam que o Chefe do Governo apresentasse alternativas ou dificuldades em 

transferir-se para os Açores, independentemente da queda de Gibraltar. 

                                            
1305 MNE – GSG – Telegramas Manuscritos. Nº 118. Oliveira Salazar a Embaixador em Londres e 
Embaixador em Madrid, 12 Junho 1941 
1306 MNE – GSG – Telegramas Manuscritos. Nº 124. Oliveira Salazar a Embaixador em Londres, 29 Junho 
1941 
1307 ASH, File 11, Doc. 4, Campbell a Hoare, 24/05/1941 
1308 Wylie, Neville, “An Amateur Learns His Job…ob. cit., pgs. 444-445 
1309 NA CAB/65/23/6, 4 August 1941, anexo de 10 de Julho 
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Para Salazar era muito claro: ou a Alemanha entrava em Portugal e o governo tomava 

uma decisão que estaria já preparada ou então ele, Chefe do Governo, manter-se-ia no 

seu posto.1310 Eden, recomenda, contudo, a Campbell que seja completamente franco 

com Salazar porque, como refere o ofício:  

“Given (a) the character of Dr. Salazar, with whom business can only be discussed upon 

a basis of absolute frankness, ,(b) his loyalty to the Anglo-Portuguese Alliance, and (c) 

the satisfactory progress already made with Dr. Salazar, whose performance is in the 

opinion of all competent observers, likely to be better than his promises, such an 

approach might have the effect of inducing him to reconsider his rather reluctant decision 

to go to the Islands, and so imperil the prospect of obtaining the use of the Islands, at the 

appropriate time, in collaboration with the Portuguese’s”.1311  

No entretanto, Salazar recebe, a 21 de Julho, uma carta de Roosevelt, pela mão de Bert 

Fish. Na carta, Roosevelt escreve que a soberania intacta de Portugal sobre os 

territórios continental, atlânticos e coloniais davam completa garantia de segurança ao 

hemisfério Ocidental.1312 E prosseguindo na sua versão da história, o Presidente refere 

que os EUA estarão prontos a auxiliar o governo português, se este entender que está 

ameaçado e que são as falsas notícias na imprensa que querem estragar a relação 

entre os dois países. Finalmente, Roosevelt diz-se penalizado por se ter duvidado da 

justeza da atitude norte-americana e relembra o espírito de grande cooperação entre os 

dois países durante a guerra de 1914-1918, quando ele, pessoalmente, esteve nos 

Açores e pôde observar essa mesma colaboração.1313 

Três notas sobre esta carta: em primeiro lugar, a invasão da URSS pela Alemanha dava 

outro espaço de manobra aos aliados anglo-americanos para não se preocuparem tanto 

com a propalada invasão das ilhas; em segundo lugar, admita-se que Roosevelt se 

mostrou genuinamente arrependido de ter “provocado” Salazar e, curiosamente, dois 

anos mais tarde, em conversa com Kennan, conversa que mantiveram na Casa Branca, 

Roosevelt reconheceu que, em vez de deixar a “porta aberta” a um bom relacionamento 

com Salazar, tinha assumido, mais uma vez, uma postura arrogante e tinha perdido com 

isso.1314  

Em terceiro lugar, Roosevelt não fala uma única vez da aliança, o que poderá ter 

significado que, apesar de ter desistido de avançar para as ilhas sem um prévio convite 

                                            
1310 Idem, anexo de 4 de Agosto 
1311 Idem, anexo de 29 de Julho e 4 de Agosto. 
1312 MNE – GSG – Telegramas Manuscritos. Nº 142. Oliveira Salazar a Embaixador em Londres, e a Ministro 
em Washington, 22 Julho 1941. A carta de Roosevelt está datada de 8 de Julho de 1941. 
1313 MNE – GSG – Telegramas Manuscritos. Nº 142. Oliveira Salazar a Embaixador em Londres, e a Ministro 
em Washington, 22 Julho 1941  
1314 Kennan, George, Memoirs…ob. cit. pgs. 159-161 
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do Presidente do Conselho, estava na expectativa de o poder fazer, sem contar 

necessariamente com os ingleses. Aliás, será essa a postura que Roosevelt irá manter, 

três semanas mais tarde, quando se encontrar com Churchill em Placentia Bay, na Terra 

Nova. No dia 29 de Julho, Salazar envia uma carta a Roosevelt, não como Ministro dos 

Negócios Estrangeiros mas como Presidente do Conselho de Ministros.  

Nessa carta, da qual deixaremos em anexo a primeira página, Salazar pretendeu 

encerrar definitivamente a questão do discurso. Embora tenha agradecido a carta, 

educadamente, também assinalou que não lhe parecia que da parte americana pudesse 

haver um atentado à soberania de Portugal, embora pudesse ser tudo uma questão de 

interpretação ou de propaganda. No entanto, Salazar não deixou de acusar o toque, e 

fiel aos seus princípios, o Chefe do Governo apontava: 

“À falta de esclarecimentos satisfatórios que aliás pedimos, ficava-nos, para aderirmos à 

boa interpretação das palavras de Vexa, a razão séria de que, embora tal procedimento 

lhes crie uma inferioridade transitória, as nações devem manter-se fiéis ao seu ideal e 

não podem na sua acção política violar os seus princípios que se dizem defender ou por 

que estão prontas a bater-se.” 1315 

No final, mas numa mensagem subliminar, Salazar deixa a porta aberta a uma 

colaboração, sempre falando no condicional e se, por acaso, a situação de neutralidade 

viesse a ser alterada por uma violação da soberania de Portugal.1316.  

A 11 de Agosto de 1941, a bordo do navio Prince of Wales, fundeado na Terra Nova, 

Churchill recebeu o Presidente Roosevelt, naquela que ficou conhecida como a 

conferência do Atlântico. O dia 11 começou com uma abordagem à questão portuguesa 

e à ocupação dos Açores e Cabo Verde. Segundo o relato do Subsecretário Sumner 

Welles, publicada na Foreign Relations of United States, (FRUS) houve, desde o 

princípio, um acordo relativamente à capacidade de cada estado poder ocupar 

determinados territórios no Atlântico.1317   

Churchill comunicou a Roosevelt que, perante as circunstâncias do momento, a Grã-

Bretanha pretendia lançar uma ofensiva contra as Canárias, em 15 de Setembro, mas 

que não estava em condições de assegurar a ocupação dos Açores. O Presidente 

Roosevelt declarou, então, que estava disposto a fazê-lo, mas apenas quando isso 

fosse solicitado por Salazar, na linha daquilo que tinha escrito ao Chefe do Governo 

português. Associaria o Brasil a essa iniciativa, se os dois países lusófonos estivessem 

                                            
1315 MNE - Arquivo Teixeira de Sampaio, GSG, Maço 4, EUA. Lisboa, 29 de Julho 1941. Vide Anexo E. 
1316 Ibidem 
1317 United States Department of State / Foreign Relations of the United States diplomatic papers, 1941. 
(FRUS)  General, The Soviet Union, (1941) Roosevelt-Churchill - Atlantic Conference; pgs. 345-367 
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de acordo. Ficava igualmente decidido que a Grã-Bretanha ocuparia o arquipélago de 

Cabo Verde, porque seria menos complicado de defender e exigia menos esforços 

logísticos.1318 

Churchill, comprometeu-se a enviar uma carta a Salazar, assim que chegasse a 

Londres, informando-o da nova relação de poderes e da disponibilidade dos EUA 

apoiarem Portugal assim que fosse considerado necessário.1319 No documento enviado 

ao War Cabinet denominado Confidential Annex, "A" com a data de 19 de Agosto, está 

transcrita a reunião de 11 de Agosto, a bordo do Prince of Wales, mas vista do lado 

inglês. Nele, Churchill refere que Roosevelt estava ansioso [sic] por entrar nos Açores, 

contudo esperaria uma comunicação do Doutor Salazar. Eden acrescenta que 

Roosevelt optou por ver a carta escrita pelo Presidente do Conselho por um prisma 

positivo, dando a entender que Salazar não teria nenhum problema em pedir ajuda, se 

necessário. Embora o Primeiro-ministro inglês não visse as coisas por esse lado, 

preferiu não tecer mais nenhum comentário à questão.1320  

Mais curioso é que nem o Primeiro-ministro nem o seu Secretário para o Foreign Office 

referem ao War Cabinet que a Grã-Bretanha se responsabilizaria pela ocupação de 

Cabo Verde, em detrimento dos Açores, como o Foreign Office tanto tinha sublinhado. 

Ao terminar o relato, coincidem os dados num ponto: Salazar deveria ser informado 

quanto antes, que a Grã-Bretanha não estava em condições de prestar qualquer apoio 

material, leia-se armamento, à defesa das ilhas, pelo menos num futuro próximo, 

confirmando-se que a Operação Pilgrim, de ocupação das Canárias, seria levada a 

efeito, em Setembro, houvesse ou não provocações do lado alemão.1321  

Ao longo do conflito, a posição geoestratégica dos Açores acabou mesmo por impor a 

sua importância. Acontece, porém, e mais uma vez, que o State Department evidenciou 

uma enorme incapacidade para lidar com as questões europeias, sob pressão. Segundo 

relata Kennan, e numa altura em que os ingleses negociavam com Salazar a utilização 

do arquipélago, quiseram os norte-americanos ocupá-las, também, sem contudo 

oferecer quaisquer garantias ou contrapartidas. O comentário crítico que o mesmo 

diplomata acrescenta ao tema demonstra o quanto “o pai do Containment” conseguiu, 

                                            
1318 Ibidem e ainda NA CAB/66/18/25, 20 August 1941. Joint Anglo-American Declaration of Principles, 
Atlantic Islands. 
1319 Ibidem 
1320 NA CAB/65/23/10, 19 August 1941 
1321 Ibidem 
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com a sua sensibilidade e com o pouco tempo em que viveu em Lisboa, “aprender” com 

o Presidente do Conselho: 

“Salazar não estava preparado para ouvir propostas norte-americanas que envolvessem 

um conjunto de cedências que mudariam as características dos Açores, da sua economia 

e dos seus habitantes. E também porque não iria aceitar prescindir da neutralidade que 

tão laboriosamente construiu durante os anos da guerra”.1322 

Se as relações entre os EUA e Portugal pouco evoluíram durante a guerra, fica contudo 

a nota de realce sobre o trabalho desenvolvido pela embaixada portuguesa e pelo seu 

responsável máximo, em Madrid, num tempo tão difícil da guerra, e que foi deixado pelo 

embaixador americano em Madrid, Carlton Hayes, e que, aliás, coincidia com o 

pensamento de Hoare, como fizemos já referência:  

“O Embaixador português Dr. Theotónio Pereira, que era, a par do Núncio apostólico, o 

decano do Corpo Diplomático, provou ser um bom amigo e um muito útil aliado. A sua 

proximidade com Salazar permitiu exercer uma enorme influência em Espanha. O seu 

patriotismo era tão grande quanto a sua lealdade à aliança luso-britânica e sempre 

reconheceu que, para Portugal e para os aliados, era extremamente perigosa a 

colaboração entre o Eixo e a Espanha. Ao mesmo tempo que não confiava em Serrano 

Suñer e odiava a Falange, tinha muito bons contactos com determinados colaboradores 

de Franco, e isso permitiu-lhe a ele e a nós estar bem colocados. Num constante esforço 

para conduzir a Espanha na direcção de Portugal, para construir um verdadeiro bloco 

peninsular, contribuiu de forma inimaginável, num momento em que nós, e a Grã-

Bretanha, tínhamos muito menos influência, para contrariar a propaganda e a 

argumentação dos nossos inimigos.”1323 

5.3. A CIMEIRA LUSO-ESPANHOLA DE SEVILHA, A DEMISSÃO DE SERRANO 

SUÑER E A VISITA DE JORDANA A PORTUGAL 

5.3.1. A CIMEIRA LUSO-ESPANHOLA DE SEVILHA  

O segundo semestre de 1941 ou, se quisermos ser mais precisos, o período temporal 

que se inicia com o encontro de Churchill e Roosevelt, na Terra Nova, marca uma fase 

aguda nas relações entre os dois países ibéricos e a coligação anglo-americana, mas 

também uma inflexão decisiva no comportamento gradual da Espanha até ao final de 

1942. Salazar e Franco, ainda que em dimensões diferentes, iriam viver momentos 

particularmente delicados que poderiam marcar uma ruptura com os primeiros anos da 

guerra, sobretudo por parte dos espanhóis e proporcionariam, finalmente, uma partilha 

de preocupações e a perspectiva de uma estratégia comum de resposta aos efeitos 

colaterais da guerra, desde os acordos desenhados em Placentia Bay até à Operação 

                                            
1322 Kennan, George, Memoirs…ob. cit, pgs. 152 
1323 Hayes, Carlton J. H., Wartime …ob. cit. Pg. 36 
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Torch, passando pela entrada dos EUA na guerra e ao fracasso da invasão alemã á 

URSS. 

Como o tratado luso-espanhol de 1939 e o protocolo adicional de 1940 eram taxativos 

relativamente à defesa comum do espaço ibérico e à oposição a qualquer tipo de 

ameaça à integridade peninsular, não espantaria nenhum observador mais atento se 

Salazar se encontrasse com Franco, em qualquer momento deste período temporal que 

agora queremos analisar. O que realmente espantava, e preocupava, quer os 

portugueses quer os ingleses, tinha sido a recusa sistemática do chefe de estado 

espanhol em evitar encontrar-se com Salazar, e alinhavar um conjunto de princípios 

básicos que desse outra força aos acordos referidos, dissuadindo as potências 

beligerantes de intentarem qualquer tipo de alienação da neutralidade, ou não-

beligerância, dos dois vizinhos ibéricos.  

Na óptica dos embaixadores, inglês e português, em Madrid, e até do próprio Presidente 

do Conselho, a dificuldade estaria na influência negativa do Ministro Serrano Suñer e 

na ambiguidade política do próprio Franco1324, que apesar de sentir a proximidade do 

apoio de Salazar, não quereria prejudicar as suas relações com o Eixo, sabendo-se que, 

pelo menos até ao final de 1941, a Espanha tinha conseguido manter-se à margem dos 

projectos beligerantes da coligação. 

Mas, mais do que nunca, o período que indicámos como referência prestava-se à 

realização desse encontro, pelas razoes que serão aduzidas e seria um sinal, sobretudo 

para os ingleses, que Portugal continuaria a tudo fazer para evitar qualquer aventura 

impensada por parte dos espanhóis. Serve esta breve reflexão para introduzir a questão 

da inflexão da política ambígua de Espanha e a sua deslocação, finalmente, para a 

órbita da esfera de influência de Portugal, se bem que para uma potência maior não 

fosse particularmente fácil reconhecer que uma outra, mais pequena e até 

intemporalmente rival, tinha muito mais influência, dentro do quadro do sistema 

internacional da época. 

Se o bloqueio económico imposto a Lisboa e Madrid já era factor desiquilibrador no 

quotidiano dos dois estados ibéricos, com particular enfase no caso espanhol1325, com 

a entrada dos EUA na guerra, por via da agressão japonesa a Pearl Harbour1326, com a 

descoberta de redes clandestinas de sabotagem, em acção nos países neutrais, com o 

                                            
1324 ASH – File 11, Doc. 1, Hoare a Campbell, 25/3/1941 e GSG – Telegramas manuscritos, nº 1031, Salazar 
á embaixada em Madrid, 19/08/1939 
1325 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco…ob. cit. pg. 185 
1326 Gilbert, Martin, A Segunda Guerra, …ob. cit, Pg. 339 
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afrouxamento da caminhada triunfal da Alemanha, na URSS, com a invasão de Timor 

pela Austrália, com a ameaça que pendia sobre as ilhas atlânticas, de ambos os países, 

e com os resultados desanimadores da conferência pan-americana do Rio de Janeiro, 

no início do ano de 1942, Portugal e Espanha tinham razões de sobra para estruturar 

uma agenda comum que facilitasse a posição de cada estado perante a guerra e os 

reforçasse enquanto bloco estratégico, tendo em conta os desafios que os beligerantes 

lhes lançariam num futuro próximo. 

Elencadas sumariamente as preocupações, convém determo-nos, ainda que 

brevemente, nas características que as tornavam comuns, e como cada uma contribuía 

para que o sentimento vivido, em Lisboa e Madrid, ganhasse um mínimo denominador 

comum, o qual era o de preocupante afastamento em relação à coligação anglo-

americana, deixando em segundo plano a pressão exercida pelo Eixo. 

Como já foi referido, as medidas tomadas pelos países coligados paralisavam, 

cirurgicamente, o quotidiano espanhol, tendo em conta que os produtos retidos na 

América eram produtos essenciais à reconstrução industrial e financeira do país e à sua 

sobrevivência imediata. Contudo, se esta estratégia denominada “do Pau e da Cenoura” 

permitia aos americanos e aos ingleses controlar as exportações e importações, por 

razões de carácter político e estratégico, também alimentavam o ódio da população e 

da classe política mais ligada ao Falangismo, ódio que os seus responsáveis se 

encarregavam de potenciar.  

Com a aproximação do Inverno, a Espanha viu aumentar drasticamente as suas 

condições de sobrevivência, sem o esboço de qualquer apoio alemão, ainda que 

Serrano continuasse a exibir uma ineludível confiança na vitória do Eixo e se preparasse 

para voltar a Berlim, sob pretexto de participar na cerimónia de renovação do Pacto Anti-

Komintern.1327 Não era de estranhar que a relação entre Franco e Serrano e os 

embaixadores americano e inglês continuasse agressiva e, muitas vezes, hostil. Coube 

a Theotónio Pereira assumir, em determinadas ocasiões, a responsabilidade de atenuar 

este clima, funcionando em outras tantas como intermediário ou, até, como ponte entre 

as partes desavindas, mostrando a Franco como o papel de Portugal era insubstituível 

para que a Espanha não ficasse definitivamente isolada.1328 

Mas Portugal tinha, também as suas preocupações e Salazar deveria, rapidamente, 

encontrar uma solução para os desafios que se aproximavam. A nova estratégia 

                                            
1327 Preston, Paul, Franco, Caudillo…ob. cit. pg. 491 
1328 Hayes, Carlton J. H., Wartime …ob. cit. Pg. 36 e ver ainda ASH, File 11, doc. 1, 25/3/1941 
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comercial da Grã-Bretanha, a partir da Primavera de 1941, fruto da aposta clara no apoio 

dos americanos, obrigava-o, sozinho, a lidar com uma realidade que, a breve trecho, lhe 

traria custos políticos evidentes. Para piorar o cenário, em Março de 1941 o MEW enviou 

David Eccles para Washington, com a missão de convencer os norte-americanos a não 

deixar de apoiar a neutralidade ibérica, recorrendo inclusivamente ao papel da Cruz 

Vermelha, como substituta das instituições governamentais.  

Mas, para além de ter que se dividir entre Lisboa, Madrid e Washington, com períodos 

de maior permanência na capital norte-americana, Eccles foi-se deixando seduzir pelas 

supostas certezas e facilidades manifestadas do outro lado do Hemisfério.1329 E se, até 

ao momento, Salazar tinha tido em Eccles um defensor intransigente da política neutral 

portuguesa, com impacto claro em Madrid, isso deixaria de acontecer, no mesmo registo 

e com tanta evidência. O contacto com os EUA e com as suas potencialidades, o acesso 

privilegiado ao Presidente e aos assessores principais da Casa Branca, com e sem 

Halifax por perto, deram-lhe uma visão mais optimista sobre as mais-valias duma 

coligação comercial anglo-americana, ainda que partilhasse da ideia, assim como 

Salazar, Hoare, Kennan ou Makins, que os americanos precisariam de alguma formação 

política sobre a realidade da Europa, sobretudo uma visão mais pragmática.1330   

Em Agosto de 1941, Eccles, que nunca deixou de ser um admirador confesso de 

Salazar, não se coibiu de o criticar, como nunca tinha feito antes, numa das suas 

variadíssimas entrevistas em São Bento. Nessa conversa, deu-lhe a entender que 

Portugal estava a ser um verdadeiro entrave ao acesso inglês à totalidade do volfrâmio, 

e à possibilidade de, inversamente, se deixar de vender àquele minério estratégico aos 

alemães.  

Tal facto, afirmava o inglês, não só causava uma enorme apreensão nalguns círculos 

do poder londrino, menos tolerantes com Portugal, como poderia comprometer, 

perigosamente, o esforço de guerra britânico.1331 Esta mudança súbita de discurso, de 

alguém que, até então, mostrava ter sido cúmplice da estratégia de Salazar, funcionou 

como um sinal de alerta, para que Portugal se interrogasse sobre as suas prioridades 

do momento e, se necessário, voltasse a endurecer o seu diálogo com Londres, mas 

desta vez não sozinho. Relativamente à situação no Atlântico, os discursos norte-

                                            
1329 Eccles, David, By Safe Hand…ob. cit. Pgs. 240-244 
1330 Ibidem 
1331 Idem, pg. 301 e Stevens, Donald. G, “World War II Economic Warfare: The United States, Britain and 
Portuguese Wolfram”, em The Historian, Vol. 61, Issue 3, March 1999, Pgs. 544 
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americanos sobre a hipotética ocupação de bases, ainda que se tivessem referido a 

possessões portuguesas, não garantiam que as Canárias ficassem incólumes.  

Aliás, dos discursos passou-se aos actos e a estratégia delineada no Prince of Wales, 

ao largo da Terra Nova, apontava para um cenário exactamente ao contrário.1332 

Enquanto os chefes militares ingleses pesavam os prós e os contras de lançar a 

operação Pilgrim, dirigida às Canárias, e em Setembro daquele ano, como pretendia 

Churchill, Franco alertava Salazar para a existência de redes secretas que aliavam 

homens do SOE e oposicionistas aos dois regimes, sobretudo membros do partido 

comunista português e o espanhol e monárquicos tradicionalistas espanhóis, porque 

eram os únicos que estavam verdadeiramente estruturados.1333  

As informações tinham sido passadas pela Seguridad espanhola que trabalhava em 

estreito contacto com a Gestapo, naturalmente empenhada em destruir o trabalho feito 

pelas várias agências de intelligence britânicas a funcionar na península.1334 As 

revelações feitas ao Presidente do Conselho não o apanharam de surpresa. Salazar 

sabia, pelo menos desde Julho de 1941, que existia uma rede clandestina britânica a 

operar em Portugal, com o apoio de portugueses, e só não a tinha denunciado ao 

embaixador Ronald Campbell porque aguardava que a PVDE lhe apresentasse mais 

dados concretos e não queria estragar o efeito surpresa.1335  

Embora não conhecesse ainda a dimensão real da rede, a PVDE e o governo tinham 

elementos suficientes sobre o SOE que, a confirmarem-se, colocariam a Aliança luso-

britânica “no arame”, perdoe-se o plebeísmo.1336 A questão da existência do SOE, e o 

trabalho feito a partir de Lisboa, que têm sido superiormente divulgados por Neville Wylie 

e pelo The National Archives, não se esgota na vertente policial interna ou das relações 

difíceis entre Portugal e a Inglaterra.  

Existe, a partir de 1941, um profundo nexo de causalidade entre o problema dos apoios 

à referida rede clandestina e a questão do comunismo. Como temos tido oportunidade 

                                            
1332 United States Department of State / Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941 
General, the Soviet Union, (1941) (FRUS). Roosevelt-Churchill - Atlantic Conference, pgs. 345-367. ver 
ainda NA CAB/66/18/25, 20 August 1941- Joint Anglo-American Declaration of Principles, Atlantic Islands.   
1333 Alpert, Michael, “ Operaciones secretas inglesas en España durante la Segunda Guerra Mundial” , em 
Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 15, 2002, Pgs. 461-462  
1334 Wylie, Neville et allia, The Politics and Strategy of Clandestine War: Special Operations Executive, 
1940–1946, Ed. Routledge, Abingdon (UK), 2007, pg. 9 
1335 DAPE, Vol. IX, Docs. 2017, Memorando do Ministério dos Negócios Estrangeiros a ser entregue ao 
Secretário de Estado de Sua Majestade Britânica, 1/07/1941, Pgs. 11-16; 2049 (Anexo II), Do Embaixador 
de Portugal em Londres ao Secretário de Estado de Sua Majestade Britânica, 10/07/1941, Pgs. 56-58 e 
2333, Do Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em 
Londres, 30/09/1941, pgs. 298-314 
1336DAPE, Vol. IX, Doc. 2333, Do Presidente…ob. cit, pgs. 298-314 
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de referir, Salazar, a par de Franco, avisou inúmeras vezes Eccles, Hoare e Campbell 

do perigo que a URSS representava para a Europa do pós-guerra, para os valores 

ocidentais cristãos e para o mundo, na sua globalidade.1337 

Fruto das análises e leituras que supostamente eram feitas em Madrid, mas sobretudo 

em Lisboa, de obras de âmbito histórico e de carácter geográfico-politico, publicadas no 

final do séc. XIX e no início do séc. XX, e as experiências recolhidas com a revolução 

russa de 1917, era possível dispor de elementos suficientes que apresentavam a Rússia 

na sua verdadeira expansão imperialista.1338 Como refere Fernando Rosas, o governo 

de Lisboa via na invasão alemã ao território soviético a possibilidade de se construir 

uma barreira ao expansionismo soviético, algo que Mackinder primeiro e Kennan, mais 

tarde, consideravam fundamental, daí manifestar-se absolutamente contra qualquer 

ajuda dos aliados a Staline.1339  

O problema que se colocava directamente a Salazar é que se os aliados vencessem a 

guerra, como no fundo Salazar desejava, integrados numa coligação vencedora, com a 

URSS, iriam dar um novo fôlego ao Partido Comunista e a outros grupos oposicionistas 

que aproveitavam o trabalho feito pelo SOE, no âmbito da chamada Black 

Propaganda.1340 Como tal, o Presidente do Conselho quando denunciasse a rede aos 

ingleses, pretendia desfechar um golpe profundo nas ambições dos oposicionistas.  

Sublinhe-se, que a leitura geopolítica que Salazar fazia dos desígnios soviéticos era 

concordante com a leitura de Franco, e os cenários que o Presidente do Conselho ia 

desenhando e que, na sua opinião, eram desdenhados por americanos e ingleses, 

vieram a confirmar-se em pleno. Só que naquele momento concreto da história, não se 

assistindo a qualquer vitória significativa ou esmagadora dos alemães, seria difícil que 

americanos e britânicos desistissem de apoiar Staline. No final de 1941 os problemas 

de política externa que preocupavam Salazar, de repente, não se limitavam à península, 

a Londres ou ao Atlântico, mas deslocavam-se para o Pacífico.  

                                            
1337 ASH, File 11, Doc. 5, Hoare a Campbell, 2/07/1941, Eccles, David, by safe hand…ob. cit. pgs. 292-293 
1338 Mahan, Alfred, T., the Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. 12th Edition. Ed. Little, Brown 
and Co, Boston, 1918 e Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot of History”, em The Geographical 
Journal, Vol. 23, Nº 4, April, 1904, Pgs. 421-437 
1339 Rosas, Fernando, “Portuguese neutrality in  the Second World War” em Wylie, Neville (Ed.), European 
Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 
2002, pgs. 268-282. Ao contrário do que refere Ribeiro de Meneses, não nos parece que Salazar tenha 
perdido o controle da situação com a invasão alemã à Rússia. Meneses, Filipe, Ribeiro de, Salazar…ob. 

cit. pg. 241 
1340 The National Archives (PRO) - Allied Propaganda in World War II: The Complete Record of the Political 
Warfare Executive (FO 898), Ed. Professor Philip M. Taylor, London, 2005, pg. 8 
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Com o agravamento das relações entre os norte-americanos e os japoneses, a situação 

no Extremo Oriente ia piorando gradualmente. A Grã-Bretanha enviou vários vasos de 

guerra para o Pacífico e os Australianos, como refere Carlos Teixeira da Motta, 

relembram ao War Cabinet a importância estratégica de Timor. O Far East Department, 

do Foreign Office, apoiado nos pareceres militares australianos, faz saber ao 

embaixador Campbell que a Austrália e a Holanda temem que a zona estratégica que 

envolve Timor seja atacada pelo Japão, e pretendem actuar em conjunto.1341 

No Foreign Office há, contudo, uma voz discordante. Roger Makins, também ele um 

reconhecido admirador de Salazar, via David Eccles, e um dos responsáveis pelo 

Central Department informa o Subsecretário, Orme Sargent, nos seguintes termos: 

“Meanwhile, the Netherlands Government are telegraphing to the Governor-General of 

the Netherlands East Indies to hold his hand pending the result of the representations at 

Lisbon. If however war breaks out in the Far East, it is fairly evident that the Dutch will act 

without waiting on Dr. Salazar.”1342 

Três dias depois, a 7 de Dezembro de 1941, a base norte-americana de Pearl Harbour 

é violentamente atacada pelos Japoneses. Mais uma vez a Espanha não esconde a sua 

antipatia pelos norte-americanos e a imprensa falangista, mesmo correndo o risco de 

agravar a já débil relação com os EUA, dá largas ao seu regozijo, felicitando os nipónicos 

pela sua acção.1343 As autoridades norte-americanas não perdem tempo nem a 

oportunidade de se vingarem de Madrid e todos os carregamentos preparados pela Cruz 

Vermelha, que aguardavam embarque com direcção aos portos de Espanha, são 

cancelados.1344 No dia 8 de Dezembro os EUA declaram a guerra ao Japão e a 11 é a 

vez de a Alemanha declarar a guerra aos EUA.1345  

Definitivamente o Pacífico seria palco de guerra e Timor corria riscos evidentes. Tolhidos 

pelo medo, australianos e Holandeses, fazem derradeiras démarches para que Salazar 

ceda, mas a situação precipita-se no dia 16 de Dezembro. Nesse dia, Armindo Monteiro 

é chamado ao Foreign Office, por Sargent, e este informa-o que apesar de conhecer a 

posição portuguesa relativa a uma acção conjunta australiana e holandesa, estes 

últimos decidiram pôr em marcha um desembarque em território português. Quando 

perceberam que Salazar não autorizava qualquer acção conjunta em território português 

                                            
1341 Motta, Carlos Teixeira da, O Caso de Timor na II Guerra Mundial – Documentos Britânicos, Ed. Instituto 
Diplomático, MNE, Lisboa, 1997, Pgs. 21-22 e DAPE, Vol. IX, Doc. 2505, Do Embaixador de Portugal em 
Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 04/11/1941, Pgs. 489-490 
1342 Citado por Motta, Carlos Teixeira da, O Caso de Timor…ob. cit, Pg. 25 
1343 Preston, Paul, Franco, Caudillo…ob. cit, Pg. 492 
1344 Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco…ob. cit. pg. 192 
1345 Gilbert, Martin, A Segunda Guerra…ob. cit, pg. 344 
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sem um casus belli decidem entrar em Díli, provocando a ira do Presidente do 

Conselho.1346 

Para o governo de Portugal era inadmissível qualquer tipo de acção unilateral em Timor, 

sobretudo porque essa acção resultaria na perda da neutralidade, com duas 

consequências previsíveis e ambas delicadas: o Japão poderia considerar que Portugal 

quebrava a neutralidade e a Espanha, ao abrigo do Pacto Ibérico, poderia optar pelo 

Eixo, desobrigando-se de qualquer compromisso com Portugal. Mas mais grave ainda 

seria se Portugal chegasse à conclusão que a Grã-Bretanha não tinha impedido as 

tropas australianas e holandesas de violar a soberania portuguesa. Se o desembarque 

em Díli se deu em 17 de Dezembro e Armindo Monteiro tinha sido chamado a 16, era 

natural que o governo pusesse a hipótese de a Inglaterra ter agido por má-fé ou por 

omissão. 

Definitivamente, as relações luso-britânicas corriam sérios riscos. Se o comportamento 

do SOE já era pouco dignificante e comprometiam um aliado como a Grã-Bretanha, o 

comportamento relativo a Timor excedia aquilo que Salazar podia esperar. Campbell 

ficou seriamente preocupado com a reacção do Presidente do Conselho e informou o 

War Cabinet que esperasse o pior, de Lisboa.1347  

Makins, com a sua visão estratégica, deixaria mais uma vez a sua marca neste processo 

ao defender, num memorandum para Eden, que a posição que a Grã-Bretanha tomasse, 

a respeito do pedido de Salazar - para que a Inglaterra aceitasse que tropas portuguesas 

enviadas de Lourenço Marques substituíssem as tropas holandesas e australianas - 

tivesse em conta que, naquele preciso momento, as relações entre os dois aliados 

corriam o risco de colapsar e que Salazar poderia, de um momento para outro, 

aproximar-se perigosamente do Eixo.1348  

Após duríssimas negociações, Salazar obtém uma vitória de Pirro: embora não tenha 

conseguido que as tropas invasoras recuassem para o Timor Holandês, conseguiu que 

os ingleses, a 18 de Janeiro de 1942, aceitassem o ponto de vista português. A decisão, 

diga-se, provocou um profundo desagrado nos responsáveis holandeses e uma divisão 

                                            
1346 DAPE, Vol. X, Doc. 2812, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, 16/12/1941, Pgs. 276-277 
1347 NA CAB 65/20 WM 131 (41), 19 December 1941. We had at once informed the Portuguese Government 
and the United States Government of the position. The Portuguese reaction was described by our 
Ambassador as '' violently unfavourable." They contended that our arrangement with them only covered the 
case of "attack" and not "threat of attack"; and the Portuguese Prime Minister, in an interview with the 
Ambassador, demanded an explanation of the circumstances in which this '' violation of Portuguese territory 
'' had occurred. The Portuguese ambassador in London had also asked to see the Prime Minister. NA CAB 
65/20 WM 131 (41), 19 December 1941 
1348 Motta, Carlos Teixeira da, O Caso de Timor…ob. cit, Pg. 75 
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séria no Foreign Office, conseguindo Roger Makins que as chefias apoiassem a sua 

decisão, contra o parecer do Far East Department.1349 No entanto, seria uma satisfação 

episódica, porque como se sabe, os japoneses acabariam por invadir Timor. Assim que 

os EUA entraram na guerra, era expectável que Roosevelt e Sumner Welles insistissem 

com os países da América Latina para que invertessem as posições de neutralidade 

que tinham assumido, primeiro, no Panamá e, depois, em Havana.1350 

A única forma que os EUA tinham de convencer os estados americanos a quebrarem a 

sua neutralidade face ao conflito era confrontá-los com a guerra e a possibilidade de, 

toda a América, se ver envolvida no conflito com o Japão. Em Portugal, Salazar 

alimentava ainda, nas palavras de Futscher Pereira, ilusões paternalistas sobre a 

influência que Portugal ainda podia ali exercer1351e em Espanha, Serrano Suñer não 

desistia de formar um bloco hispânico, que no futuro, na nova ordem mundial, garantisse 

a influência de uma política de hispanidad, na qual, obviamente, não cabia Portugal.1352 

Preocupado com a situação sul-americana, Salazar envia um ofício ao embaixador no 

Rio de Janeiro no qual lhe pede que concerte posições com o embaixador espanhol na 

mesma capital, de forma que se possa evitar um alinhamento das nações americanas 

com os EUA.1353  

No dia 15 de Janeiro de 1942, começava a conferência pan-americana do Rio de 

Janeiro, que se prolongaria até 28 do mesmo mês. Todos os países, com a excepção 

do Chile e da Argentina condenaram a agressão japonesa e a política antiamericana do 

Eixo, o que, à partida, era já um dissabor extra para Salazar.1354  

Serrano Suñer, por seu lado, ainda tem esperanças num volte face, fazendo fé no teor 

do ofício que enviou a Franco, no dia 15 de Janeiro. Nessa missiva, comunica ao 

Caudillo que o Chile apresentará uma proposta no sentido de haver uma posição 

conjunta de apoio aos dois países ibéricos e à sua posição de neutralidade, esperando 

o ministro que essa posição pudesse inspirar os EUA.1355 Mas os dados estavam 

lançados, também na América. Ainda que as conclusões finais apontassem para uma 

                                            
1349 Idem Pgs. 87-90 e 104, e DAPE, Vol. X, Doc. 3024, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros às Missões 
Diplomáticas, 22/01/1942, Pg. 482 
1350 Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt …ob. cit, pgs. 234-235   
1351 Pereira, Bernardo Futscher, A Diplomacia…ob. cit, Pgs. 335-336 
1352 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob.cit, pgs. 49-52 e ASH – File 21, Doc. 20, Hoare a Churchill, 
1/05/1941 
1353 DAPE, Vol. X, Doc. 2784, Do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de 
Janeiro, 13/12/1941, Pgs. 255-257 
1354 Toynbee, Arnold, J. (Dir), Medlicott, W.N, et allia, La Guerra…ob. cit, Pgs. 150-151 
1355 FFF – Doc. 27191, Serrano a Franco, 15/01/1942 
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política de livre arbítrio face ao Eixo, apoiada pelo Chile e pela Argentina, 1356 a posição 

maioritária apontou, como referimos, para a condenação do Pacto de Aço.  

Se é verdade que os americanos fracassaram ao não conseguirem estabelecer um 

acordo de defesa estratégica do hemisfério, também é verdade que um dos países 

emblemáticos, o Brasil, acabaria “convencido” pelos EUA e, em 23 de Maio de 1942, 

assinou com os norte-americanos um acordo secreto que lhes dava a possibilidade de 

usar o território brasileiro para instalar bases de guerra.1357  

Estabelecidas as condições políticas que marcam a conjuntura dos últimos meses de 

1941, na península, avaliemos a evolução das condições que propiciaram as alterações, 

profundas, ao comportamento da Espanha, em relação a Portugal. Pesadas as 

vantagens de se manter fiel ao uma linguagem próxima do Eixo ou as desvantagens de 

não se conseguir, definitivamente, libertar economicamente dos aliados, cedendo a 

estes controle sobre o Regime, Franco antevê a possibilidade de ir ao encontro dos 

desejos de Salazar e dos convites do Embaixador português em Madrid. Theotónio 

Pereira não hesita. Em Janeiro, surpreendido pela sugestão de Suñer em se 

encontrarem os dois líderes políticos, reafirma o convite feito, em Agosto de 1939, 

reiterado em Janeiro de 1941, na véspera de Franco se encontrar com Mussolini.1358  

Desta vez o Caudilho assenta num encontro e tem variadíssimas razões que o 

justificam. Em Fevereiro de 1942, rodeados de grande secretismo, Salazar e Franco 

decidem encontrar-se em Sevilha, respeitando a vontade de Salazar, que rejeitou 

qualquer aproveitamento mediático da reunião. Deste encontro de Sevilha existem, 

ainda hoje, muito poucos relatos e os dados existentes reflectem a pouca vontade dos 

protagonistas em abordar publicamente o assunto. 1359 Apenas os comentários laterais 

ao encontro, nomeadamente o apontamento redigido por Salazar da sua conversa com 

o Embaixador Ronald Campbell, em Março de 19421360, o testemunho de Pedro 

                                            
1356 Rapoport, Mario, “La Neutralité argentine dans la Seconde Guerre Mondiale”, em Nevakivi, Jukka (ed.), 
Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 
September 1992 Helsinki: SHS, 1993, Pg. 244 
1357 Moura, Gerson, “Dependent Neutrality: The case of Brazil, 1939-1942”, em Nevakivi, Jukka (ed.), 
Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 
September 1992, Helsinki: SHS, 1993, pgs. 262-264 
1358 MNE – Telegramas Manuscritos, Pasta 63, San Sebastian, nº558, 28/4/1939, Theotónio Pereira a 
Salazar. 
1359 O exemplo mais flagrante é a documentação oficial portuguesa, do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, cujo respectivo Livro Branco, relativo à Segunda Guerra Mundial, transcreve, em muito 
poucas linhas, o comunicado oficial da Cimeira e elimina do referido Livro a parte referente ao encontro de 
Sevilha, na entrevista mantida por Salazar e Campbell. DAPE, Vol. XII, Doc. 6, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Apontamento da conversa do Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Embaixador da Grã-
Bretanha, 4/03/1942, Pgs. 22-25. Da mesma situação faz referência Bernardo Futscher Pereira, ainda que 
o autor não tenha encontrado a nota de Salazar abaixo referida. 
1360 MNE, GSG – Maço 19, Pasta 6, 6 Março 1942. Vide Anexo G. 
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Theotónio Pereira nas missivas trocadas com Samuel Hoare, e deste, enviadas para 

Eden, Halifax e Churchill1361, e os comentários feitos por Serrano Suñer a Stohrer, nos 

permitem retirar conclusões concretas e sublinhar a importância crucial do 

acontecimento para a consolidação da influência de Salazar sobre Franco e da vontade 

deste em desistir, definitivamente, de entrar na guerra, ao lado de Hitler. 1362 

Não se tendo acesso a qualquer tipo de agenda nem à ordem dos trabalhos, que se 

prolongaram por dois dias e seis conversas, (11-13 Fevereiro 1942) socorramo-nos das 

fundamentais notas de Salazar e das preocupações que eram comuns aos dois países, 

dividindo-as em três níveis diferentes: um nível económico, um nível político e um nível 

de segurança interna. No que concerne ao primeiro nível, a conversa reflecte a 

preocupação com que os dois chefes políticos viviam as dificuldades colocadas pelo 

bloqueio, com a perspectiva diária de sobrevivência assente em níveis dramáticos, e 

constantemente sublinhada pelos embaixadores de Portugal, Inglaterra e EUA.  

A reflexão que se produzisse, levaria a um consenso que lhes permitisse contornar a 

exígua concessão de navicerts, preocupação que Serrano transmitiu a Salazar, na 

expectativa que o Chefe do Governo de Portugal exercesse a sua intermediação junto 

dos ingleses e, dessa forma, os dois países vizinhos pudessem, a curto prazo receber 

todo tipo de recursos económicos.1363 

A um segundo nível deveremos colocar as questões de natureza política, que envolviam 

a questão russa, a necessidade de gizar uma estratégia militar de resposta a agressões 

exteriores e a necessidade de Salazar manter, como num passado recente, um papel 

de porta-voz das preocupações ibéricas. Se quanto à questão russa havia uma total e 

pública identidade de pontos de vista, incorrendo-se às vezes em alguns exageros1364, 

a questão militar, que estaria subjacente ao Tratado de 1939 e ao Protocolo de 1940, 

sob determinadas condições, deve ser reposicionada tendo em conta o que se escreveu 

em capítulos anteriores e que traz luz, agora, ao problema de hipotéticas invasões.  

Quando Theotónio Pereira e Hoare abordaram, em conjunto, a questão do possível 

alargamento da Aliança, numa conjuntura de perfeita excepcionalidade, em Julho de 

1940, sabiam que dificilmente tal aconteceria, quer por falta de vontade dos portugueses 

                                            
1361 ASH, File 22, Doc. 6, 24/2/1942, Hoare a Churchill e File 22, Doc. 50, 24/7/1943, Hoare a Eden relatório 
do ano de 1942. 
1362 Suárez, Luís, Franco, España …ob. cit, Pgs. 361-363 
1363 Serrano Suñer, Ramón, De Hendaya a Gibraltar…ob. cit. Pg. 268 
1364 Como relatou Salazar a Campbell, em 4 de Março, Franco afirmou em Sevilha, depois de terminada a 
cimeira, que se tivesse homens disponíveis enviava 1.000.000 de homens para a frente russa, “…combater 
os comunistas”. Em MNE – GSG, Maço 19, Dossier Espanha, Memo de Salazar, pg. 4, 6 de Março 1942. 
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quer dos ingleses mas que, independentemente de ser esse o desejo do então ministro 

espanhol dos Estrangeiros, o Coronel Beigbeder, o cenário poderia vir a concretizar-se 

se, por incrível que isso pudesse parecer, se preenchessem determinados requisitos. 

Ora, e como relatou Theotónio a Hoare em 1958, a questão voltou a ser abordada 

durante a cimeira de Sevilha, não só porque Serrano alvitrou que a Espanha estava 

pronta a ajudar Portugal, contra uma intervenção da Inglaterra, como Salazar acabou 

por garantir a Franco que, da parte da Inglaterra, não deveria esperar nenhuma atitude 

agressiva, bem pelo contrário, e que os ingleses, a par de Portugal, estariam prontos a 

ajudar a Espanha, se Hitler, ainda irritado com a passividade de Franco, decidisse 

retaliar contra Gibraltar.1365  

Compreende-se que esta parte da conversa entre a delegação espanhola e a 

portuguesa tenha sido devidamente omitida, também por Serrano que, segundo vários 

testemunhos, terá passado toda a informação da cimeira a Stohrer, o embaixador 

alemão.1366 Parece-nos curial que o tivesse feito, em primeiro lugar porque a Espanha 

não queria deixar de se mostrar amigável para com o Eixo e, em segundo lugar, da parte 

de Serrano em particular, havia a tendência para subestimar o papel de Portugal no que 

ao conflito dizia respeito.1367  Finalmente, a um terceiro nível, deve colocar-se a questão 

da segurança interna.  

Durante o ano de 1941, a Grã-Bretanha, associou ao plano do SOE e das missões 

militares luso-britânicas, que negociavam questões de armamento e segurança para as 

ilhas, em Londres, um plano de evacuação do Presidente do Conselho e de outros 

órgãos de soberania, enquadrado numa possibilidade de agressão alemã1368. Contudo, 

aquilo que era evidente para Salazar não o era para os ingleses, i.e, o chefe do governo 

recusava-se a abandonar Lisboa e transferir-se para outro ponto do império, 

nomeadamente as ilhas atlânticas, a não ser como resultado duma flagrante agressão 

alemã.1369 

Para o Foreign Office, o MEW e os chefes do Imperial General Staff era fundamental 

que Salazar aceitasse sair de Portugal continental, a partir do momento em que os 

                                            
1365 ASH – File 22, doc. 50, 24/7/1943, pg. 16 do relatório anual enviado a Eden. 
1366 Suárez, Luís, Franco, España …ob. cit, Pgs. 361-363 
1367 Suñer, Ramón Serrano, Entre Hendaya y Gibraltar…ob. cit. Pgs. 268-269. Segundo Javier Tusell, aos 
italianos Suñer assegurou que queria fortalecer a vontade de resistência de Portugal aos avanços aliados, 
nos Açores, em Tusell, Javier, pg. 305 
1368 Plano português aparece referido, nos manuscritos de Salazar, como “ o plano do Capitão Câmara 
Pina” nomeadamente em GSG – Maço 19, 8/12/1941 e GSG - telegramas manuscritos, Doc. 77, Salazar a 
Monteiro, 21/4/1942 
1369 GSG - Memo de Salazar sobre visita de Campbell, em 07/02/1942 
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alemães se aproximassem de Portugal e ameaçassem directamente [...] Gibraltar.1370 E 

a partir deste ângulo de discussão há que estabelecer outro nexo de causalidade com 

a questão da rede do SOE. 

Durante a cimeira voltou-se a abordar os dados existentes sobre as redes secretas, que 

actuavam em Portugal e Espanha, e os dados que dispomos, hoje, permitem-nos 

afirmar, sem qualquer dúvida, que se o Foreign Office e a embaixada inglesa, em 

Lisboa, conseguissem que Salazar abandonasse o território continental então, o SOE, 

dependente do MEW, conseguiria ter mais espaço de manobra para actuar e sabotar 

determinados alvos previamente identificados1371. Mas, ao contrário do que se passava 

em Espanha, onde o SOE era coordenado por Alan Hillgarth, em Portugal, esta rede 

clandestina estava a dar os primeiros passos, como refere Neville Wylie e para além de 

contar com a resistência e a rivalidade dos funcionários do Foreign Office, do SIS e do 

departamento Naval de Contra espionagem, contava com a inexperiência do seu “Chefe 

de Antena”, Jack Beevor, que, como afirma Neville Wylie, estava a dar os primeiros 

passos nessas técnicas de sabotagem.1372 

Ainda que não possamos afirmar taxativamente que tenha havido, em Sevilha, a ideia 

de se iniciar uma política comum de âmbito policial, e de troca de informações sensíveis, 

nomeadamente entre a PVDE, portuguesa, e a DGS, espanhola, o que é facto é que 

nas semanas seguintes, com novos dados, Salazar pôde confrontar Campbell, o Foreign 

Office, e o MEW, com a dimensão da rede, provocando mais uma tempestade nas já 

complicadas relações luso-britânicas.1373 Finalmente, ainda no âmbito do terceiro nível, 

deveremos colocar a questão do prestígio internacional de Salazar e a possibilidade, 

para os aliados, deste continuar a ser aquilo que César de Oliveira designou como o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros da Espanha, no exterior, e mantivesse a Espanha 

na órbita da neutralidade.1374  

Quer Hoare, quer Campbell não se cansaram de elogiar o papel de Salazar na cimeira, 

tanto junto de Eden como de Churchill1375 e, ainda que fosse de todo inaudito, o próprio 

Serrano reconheceu a Stohrer que Salazar, realmente, exercia uma grande influência 

                                            
1370 NA CAB/65/23/6. 77th Conclusions, Minute 4. Confidential Annex, 4th August, 1941 
1371 Wylie, Neville, “An Amateur Learns His Job'? Special Operations Executive in Portugal, 1940-42” em 
Journal of Contemporary History, Vol. 36, No. 3, (Jul. 2001), pg.  457 
1372 Ibidem 
1373 DAPE, Vol. XII, Doc. 9, Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
2/04/1942, Pgs. 31-34 
1374 Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil…ob.cit, pg. 353 
1375 This meeting was intended, if not to transform Spanish non-belligerency into neutrality, at least to 
strengthen the opposition of the peninsula against any warlike embroilments. Em ASH- File 22, Doc. 6, 

24/2/1942. Hoare a Foreign Office. 
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junto de Franco.1376 Mais tarde, como sinal evidente da confiança que os aliados sentiam 

em Salazar, o embaixador americano em Londres, Winnant, veio a Lisboa falar com ele, 

duas semanas depois de Sevilha. Durante a conversa quis saber até que ponto Franco 

estaria disponível para assinar um acordo com os EUA, sob determinadas condições.  

A resposta de Salazar não se fez esperar e inseriu-se, naturalmente, na estratégia de 

valorização do papel da Península, ou seja, Franco estaria completamente aberto a essa 

possibilidade, e era fundamental que os EUA não se demorassem a apoiá-lo, sob pena 

de, finalmente, a Espanha se virar para o Eixo.1377 

Importa, por agora, e com objectividade, retirar algumas ilações sobre o impacto que 

teve, na política externa portuguesa e para a sua neutralidade, a cimeira luso-espanhola. 

Em primeiro lugar, teve como efeito imediato quebrar a barreira entre Lisboa e Madrid 

que Serrano tinha gradualmente construído. Ficou claro, de ambos os lados, que a 

aversão e desconfiança que Espanha e Portugal sentiam um pelo outro, se transformou 

numa maior colaboração, apesar das tentativas da máquina de propaganda alemã e 

espanhola terem tentado retirar importância e significado ao encontro.1378  

Em segundo lugar, para os aliados, Salazar tinha finalmente imposto uma espécie de 

compromisso a Franco. Hoare passou a Londres e à embaixada britânica, em 

Washington, um conjunto de informações, que viriam transcritas nos documentos do 

seu arquivo, que reflectem a forma como o Chefe do Governo português soube conduzir 

a reunião, levando a Espanha a optar por uma atitude muito mais próxima da 

neutralidade do que da não-beligerância.  

Em terceiro lugar, se Salazar, por via das indecisões de Franco, duvidou várias vezes 

das intenções não-beligerantes dos espanhóis,1379 não é menos verdade que, a partir 

de Sevilha, se sentiu legitimado em transmitir aos norte-americanos e aos ingleses que, 

a postura de Espanha se tinha alterado, excepto, se na conjuntura política ou militar do 

                                            
1376 ASH- File 29, Doc. 68, Theotónio Pereira a Hoare, 15/2/1958. 
1377 GSG – Telegramas manuscritos confidenciais. Doc. 594, encontro com Winnant, 28/02/1942 
1378 Ibidem 
1379 “Os nossos recuos na guerra não ajudaram nada ao ambiente geral, mas, pelo menos, o meeting de 
Sevilha foi bem aproveitado. Suñer ficou bem impressionado com Salazar e a posição de Espanha passou 
de uma pré-beligerância para uma Não-Beligerância [sic]. O desejo ali manifestado de não irem os dois 
países para a guerra mostra um Suñer completamente diferente daquele que eu conhecia até aqui. 
Podemos sem dúvida afirmar que o empurrão decisivo em direcção aos aliados não veio da Espanha para 
Portugal mas sim de Portugal para Espanha, libertando-a do Eixo.” em ASH, File 14, Doc. 17, 3/4/1942, 
Hoare a Halifax. Trad. minha. 
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norte de África, aquela viesse a ser prejudicada, como aliás o comprova a conversa com 

Winnant, em 28 de Fevereiro e a conversa com Campbell, em 4 de Março.1380 

Na célebre entrevista com Campbell, Salazar foi assertivo e contundente, afirmando ao 

embaixador britânico que se os EUA estariam dispostos a ajudar a Espanha, também 

Portugal, exigia um comportamento diferente da Inglaterra, pois, no momento, o que se 

previa era “[…] a impossibilidade de continuar uma política de facilidades económicas 

para com a Grã-Bretanha, porque aquelas não são nem compreendidas nem 

correspondidas.”1381 O que é facto é que a posição portuguesa incomodou bastante o 

Foreign Office, ao ponto de Armindo Monteiro ter escrito a Salazar uma carta onde 

defendia, mais uma vez, o ponto de vista britânico, aconselhando o Presidente do 

Conselho a não partir para uma política comercial de confronto, não só porque a 

Espanha não o merecia como a Grã-Bretanha tinha forma de a contrariar.1382  

Certo é que, também mais uma vez, Salazar ignorando o conselho de Monteiro, teve 

ganho de causa e, segundo Hoare, o Foreign Office optou por não contrariar o líder 

português enquanto não fosse desencadeada a Operação Torch, assinando-se, 

inclusivamente, em 1942, novo acordo com a Grã-Bretanha para regulamentar ainda 

melhor o comércio e a venda de volfrâmio.1383  

E se a invasão de Timor, por tropas australianas, em Dezembro de 1941, já tinha tido o 

condão de enfurecer Salazar e o tinha obrigado a exigir um pedido de desculpas a 

Londres1384, a descoberta da rede clandestina e a intransigência britânica sobre o 

volfrâmio, a que Eccles tinha feito referencia, viria aumentar, ainda mais, o rol de queixas 

que Salazar tinha coleccionado contra a Grã-Bretanha, indispunha portugueses e 

espanhóis de tal maneira que o uso da chantagem, como instrumento de estratégia 

diplomática, seria, talvez, o menor dos males que os ingleses poderiam vir a ter que 

enfrentar. 

Evidentemente, o Presidente do Conselho sabia avaliar os custos dessa política, mas a 

sua inflexibilidade na matéria comercial, e do volfrâmio em particular, que se manteria 

até ao final de 1943, remete-nos, também, para a nota à imprensa, de 20 de Setembro 

de 1935, não só relativamente à independência da política externa portuguesa face à 

                                            
1380 ASH - File 22, Doc. 6, 24/2/1942 e GSG – Telegramas manuscritos confidenciais. Doc. 594, encontro 
com Winnant, 28/02/1942 e Maço 19, Pasta 6, 6/3/1942, encontro de 4 Março com Campbell. 
1381 MNE, GSG – Maço 19, Pasta 6, 6 Março 1942, relativo a memo de Salazar sobre a reunião de 4 de 
Março, pág. 9. 
1382 Rosas, Fernando; Barros, Júlio, L. de; Oliveira, Pedro, Armindo Monteiro…ob. cit Pgs. 247-259 
1383 ASH – File 22, Doc. 68, 15/02/1958, Hoare a Theotónio Pereira 
1384 Motta, Carlos Teixeira da, 
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Inglaterra mas, sobretudo, para a necessidade que os britânicos tinham de perceber o 

que significava “saber dar e saber exigir”. Também aqui a posição de Salazar parece 

coerente, seis anos depois. 

5.3.2. A DEMISSÃO DE SERRANO SUÑER 

Como foi referido, responsável pelos Negócios Estrangeiros, a partir de Outubro de 

1940, Serrano concebeu uma nova arquitectura para a política externa da Espanha face 

à guerra, e definiu-a como política de Amizade e Resistência, de independência e 

neutralidade1385 para manter as expectativas alemãs sem entrar na guerra, ainda que 

fazendo muitas promessas e muitas declarações de amizade.1386 Com o evoluir da 

situação política interna e externa, Serrano considerava que a política de Não-

Beligerância já não se coadunava com a marcha dos acontecimentos e por isso deveria 

ser usada uma táctica ambígua que, simultaneamente, obrigasse a Grã-Bretanha e os 

EUA a ceder nos abastecimentos de trigo, ferro, magnésio e petróleo, e por outro lado, 

desse garantias à Alemanha de um perfeito alinhamento e disponibilidade. 1387  

Paralelamente a esta política, Serrano resistiu o mais que pôde a encetar um 

entendimento preferencial com Portugal, afastando mesmo a possibilidade de integrar 

Lisboa num eixo latino-americano que envolvia a França, a Itália e os países da América 

do Sul. A fortíssima contestação interna, por parte dos militares e dos monárquicos e a 

constatação, por parte de Franco, que a liderança de Salazar representava, no início de 

1942, uma garantia mais consistente, justificam que a “estrela” de Serrano começasse, 

gradualmente, a perder brilho.1388 

Envolvida numa acesa disputa entre monárquicos e falangistas, dirimindo argumentos 

sobre o regresso legítimo e desejado do Príncipe Juan de Borbón, Conde Barcelona, as 

elites políticas e militares espanholas eram o espelho fiel dum país onde o fim da guerra 

civil não tinha cicatrizado feridas antigas.  

Em 16 de Agosto de 1942, os carlistas organizaram uma missa, no santuário da Virgem 

de Begoña, em Bilbau, para cumprir o tradicional acto anual em sufrágio dos Requetés 

do Tercio de Nossa Senhora de Begoña, mortos na guerra civil.1389 Assistia ao acto o 

                                            
1385 Merino, Ignacio, Serrano Suñer…ob.cit, pgs. 49-52 
1386 Ridruejo, Dionísio, Casí…ob.cit. Pg. 302 
1387 Kennedy, Paul, Stratégie…ob.cit pg. 286 
1388 Gómez-Jordana, Francisco, Milícia …ob. cit. pg. 174 e Pereira, Pedro Theotónio, Memórias…ob.cit. Pg. 

67 
1389 Os Carlistas, grupo tradicionalista que se opõe à linha sucessória de Fernando VII, eram liderados à 
época pelo Príncipe Francisco Xavier de Borbón- Parma y Braganza, neto do Rei D. Miguel de Portugal. 
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ministro do Exército, General Varela, conhecido como admirador da causa carlista. 

Acabada a missa, o falangista Juan Domínguez atirou, contra o pórtico da Basílica, uma 

granada, que caiu no meio da multidão, ferindo um número elevado de pessoas.1390 

Juan Domínguez foi imediatamente detido e, apesar dos insistentes pedidos de Suñer, 

de Dionísio Ridruejo e de outros falangistas, Franco condenou-o à morte, querendo 

utilizar aquele expediente como um sinal à Falange e como um caso exemplar.1391 A 

Falange viria a ressentir-se deste episódio, com o abandono de algumas das suas 

figuras de primeira linha, que se incompatibilizaram com Franco.1392  

Estranha mesmo, ou talvez não, foi a reacção de Hitler, que no dia 1 de Setembro de 

1942, horas antes de Dominguez ser fuzilado, o condecorou com a Cruz da Ordem da 

Águia Alemã, dando dimensão a um acontecimento que, efectivamente, significava um 

render da guarda, senão no regime pelo menos nas influências que rodeavam o 

Caudillo.1393 Serrano Suñer, por seu lado, estava convencido que o atentado obedecia 

a uma manobra britânica, como lhe tinham informado os serviços da Falange e não teve 

qualquer rebuço em passar a informação ao embaixador alemão que o atentado tinha 

sido provocado por agentes britânicos do SOE. Mantinha-se, por isso, calmo, sem 

motivos para suspeitar fosse do que fosse... 

Mas Serrano estava diferente, sem tanta confiança nos seus prognósticos. Hoare conta 

a Eden que Theotónio Pereira tinha jantado com Serrano, fazia pouco tempo, e notava-

o menos optimista com o curso da guerra. Já não vaticinava uma vitória fulminante de 

Hitler na Rússia, nem tão-pouco que a guerra terminasse antes de 2 a 3 anos e assumia 

ser um recém-fervoroso admirador de Salazar.1394 

Na tarde do dia 1 de Setembro de 1942, o General Varela tinha-se reunido com Franco 

e depois das várias acusações que o Ministro do Exército lhe dirigiu, sobretudo de 

excessiva permissividade com a Falange e com Suñer, o Caudillo não teve outro 

remédio que não fosse senão demiti-lo.1395 O novo homem forte de Franco, o Secretário 

da Presidência, Luis Carrero Blanco, aconselhou-o a tirar partido da situação criada com 

a demissão de Varela e, sabendo-se da enorme contestação que era feita a Serrano, 

                                            
1390 Marquina Barrio, Antonio, “El Atentado de Begoña”, em UNISCI Discussion Papers, Nº 36, Octubre 
2014, pgs. 124-126 
1391 Ridruejo, Dionísio, Casí…ob.cit. Pg. 399 
1392 Ridruejo, foi considerado um dos grandes autores literários da Espanha de década de 40 e seguintes. 
Com o episódio de Begoña abandona a Falange e viria a ser confinado à cidade de Ronda, por ordem do 
Chefe de Estado. Ridruejo, Dionísio, Casí …ob. cit. Pgs. 564-568  
1393 Saenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha…ob. cit. Pgs. 257-259 
1394 ASH – File 22, Doc. 32, 31/7/1942 
1395 Marquina Barrio, Antonio, “El Atentado…” ob. cit, pgs. 128-131 
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instigou o líder espanhol a ver-se livre do ministro dos exteriores1396. Fazendo uso da lei 

das compensações, tão característica do Chefe do Estado, chamou Serrano ao Pardo, 

no dia 2 de Setembro, e demitiu-o, sem apelo nem agravo, provocando no cunhado uma 

mescla de surpresa e de raiva incontida.1397  

Não constituiu grande surpresa, pelo menos para os círculos diplomáticos próximos dos 

aliados, a notícia da substituição de Serrano, nos Assuntos Exteriores, pelo antigo titular 

da pasta, o experiente Conde de Jordana, em 3 de Setembro de 1942. Para a Grã-

Bretanha já seria motivo de júbilo a demissão de Serrano Suñer, contudo a sua 

substituição por Jordana, considerado, em Madrid e em Berlim, um anglófilo1398, abre 

novas perspectivas nas relações entre Londres, Madrid e Lisboa, consolidando-se a 

aproximação real da Espanha à órbita da aliança luso-britânica, falada em Sevilha, e 

por consequência um afastamento em relação ao Eixo.  

Numa carta a Eden, agradecendo as felicitações do seu Ministro dos Negócios 

Estrangeiros pela saída de Serrano, Hoare não deixa de se congratular, como disse, 

com o fim dos “três Mosqueteiros”1399 [sic]: Serrano, Ribbentrop e Ciano, segundo ele 

os três mestres da intriga internacional, encerrando um período que Samuel Hoare 

considerava, parafraseando Salazar, um “intervalo” nas relações entre os dois vizinhos 

da Península.1400 Em Roma, a substituição de Serrano por Jordana não era vista de 

forma favorável. Para Ciano, a responsabilidade era toda de Serrano, e tinha-o avisado 

disso mesmo, em Junho, quando se tinham encontrado em Livorno.1401   

É de Ciano o seguinte comentário, feito a 4 de Setembro: 

“Era inevitable. Me convencí de ello en Liorna al escuchar el modo en que Serrano 

hablaba de Franco; usaba un lenguaje que puede emplearse refriéndose a un criado 

cretino. Y sin la menor prudencia, delante de todo el mundo […] Jordana ha sido siempre 

un hombre reservado con respecto al Eje y simpatizante de Francia y de Inglaterra.”1402 

Em Lisboa, Salazar aguardava que Serrano fosse demitido. Theotónio Pereira, graças 

aos seus bons conhecimentos nos círculos do poder, dos protagonistas e até à sua 

intuição, vaticinava que, independentemente de quem fosse substituído, Serrano seria 

                                            
1396 Payne, Stanley, Franco…ob. cit, Pgs. 176-177 
1397 Serrano Suñer, Ramón, Entre el silencio…ob. cit, Pg. 350 e Saña, Heleno, El franquismo sin mitos…ob. 

cit. pgs. 271-272 
1398 ASH, Caixa XIII, File 22, Doc. 36, 09/9/1942, Eden a Hoare e Doc. 37, 15/10/1942, Hoare a Eden. 
Traduções minhas. Sobre Varela ver Alonso Baquer, Miguel, Franco…ob. cit. Pg. 159 
1399 ASH, Box XIII, File 22, Doc. 37, 15/10/1942, Hoare a Eden. Tradução minha  
1400 ASH, Box XIII, File 22, Doc. 50, 24/7/1943, Relatório anual de 1942, enviado a Eden. 30 pgs. 
1401 Ciano, Diarios…ob. cit…pg. 668 
1402 Ibidem 
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um deles.1403 Curiosamente, Theotónio diz a Salazar que se o Presidente recebesse 

uma notícia lacónica dele a referir “correu bem”, era para confirmar que tinha acontecido 

o que mais queriam. Ou seja, a substituição de Serrano era desejada por Lisboa.  

Já há tempo que o embaixador inglês em Madrid tinha dado nota a Eden que Salazar 

tinha uma péssima opinião de Serrano1404, e até tinha razões para isso, se nos 

lembrarmos de todos os episódios que o colocaram em rota de colisão com o Presidente 

do Conselho, desde Junho de 1940. Afastado Serrano, era a confirmação que Sevilha 

começava a produzir os seus efeitos e que Franco, para além de todas as suas 

ambiguidades, percebia que Salazar tinha razão na análise que fazia da evolução da 

guerra, defendendo que uma aproximação peninsular à Grã-Bretanha não poria em 

risco a neutralidade.  

Para os Estados Unidos que, desde a conferência Franco-Salazar, em Sevilha, 

consideravam que, de uma não-beligerância pró-Eixo, se tinha passado a uma 

neutralidade ibérica,1405 a demissão de Serrano era bem vinda, e resolvia um problema 

de política interna e de política externa. Por um lado reforçava a amizade luso-espanhola 

e por outro, Jordana era conotado com o bloco anglo-americano1406. Obviamente que o 

Departamento de Estado também não esquecia o incidente Weddell, que tinha levado 

Hayes a substituir aquele embaixador, e por isso congratulavam-se com um novo rumo 

na política de Espanha.1407 

5.3.3. A FORMAÇÃO DO BLOCO IBÉRICO E A VISITA DE JORDANA A LISBOA 

A mudança de responsável na política externa espanhola e de política, viria a confirmar 

a tese da influência de Salazar, que defendemos ao longo deste trabalho. 

Cronologicamente, houve mesmo que esperar pelo fim do verão de 1942 para se assistir 

ao corolário da aproximação da Espanha a Portugal, assumida de forma pública, como 

sublinha Jimenez Redondo e sem qualquer subterfúgio diplomático, tão natural quando 

é necessário que um determinado Estado não queira demonstrar o óbvio, por razões 

políticas.1408 

                                            
1403 Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar, Doc. 34, 1/09/1942, Pgs. 187-189, 

Ed. CLNRF – PCM, Lisboa, 1990 
1404 ASH – File 22, Doc. 32, 31/7/1942 
1405 Hayes, Carlton J. H., Wartime mission…ob. cit. Pg. 47 
1406 Idem, pgs. 57-58 
1407 Marquina Barrio, Antonio, “El Atentado…” ob. cit, pgs. 128-131 
1408 Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco e Salazar – As Relações Luso-espanholas durante a Guerra 
Fria, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996, pgs. 54-57 
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A viragem na política externa espanhola notou-se imediatamente, assim que Jordana 

assumiu o lugar que tinha sido de Serrano, ainda que se possa estranhar que Franco 

não tenha dito a última palavra. No final do Conselho de Ministros, que se iniciou a 17 

de Setembro e só terminou a 21, sob a presidência de Jordana, foi enviado à imprensa 

um comunicado que referia, em traços gerais o seguinte:  

“En cuanto a la política exterior, el Gobierno reafirma la orientación sostenida durante los 

seis últimos años, consecuente con el espíritu de nuestra cruzada, en el sentido 

anticomunista de nuestro Movimiento y con los imperativos del nuevo orden europeo, 

motivada por nuestra estrecha amistad con Portugal y por nuestra solidaridad histórica 

con los países hispanoamericanos, confirmando en el orden militar la intensificación y 

mejora de nuestra preparación bélica”.1409 

Na realidade, esta declaração mostrava uma diferença de tom e de estilo considerável, 

sobretudo relativamente ao que tinha sido habitual no período Suñer. Em primeiro lugar 

não se menciona a Não-Beligerância, que tinha sido o eixo da política de Espanha desde 

Junho 1940 e que, na realidade, constituía uma manifestação pró-alemã. Agora, o 

regime declara-se anti-comunista e os pontos de referência passam a ser Portugal e os 

países hispano-americanos, e não o Eixo. 

Poucas vezes, como neste tema, os principais historiadores de Espanha, os mais e os 

menos recentes, foram tão unânimes em assinalar uma mudança e uma opção de 

política externa tão evidente. Ainda hoje se discute se Franco esteve mais ou menos 

perto de ir para guerra, se preferia o Eixo ou os aliados, se era arrogante com Portugal 

ou era uma estratégia[...]mas o que não se discute, a partir de Setembro, é que a opção 

por um alinhamento por Portugal foi estratégico, foi assumido e foi por influência da 

política de Salazar.1410 No dia seguinte, não se sabe se surpreso mas, seguramente, 

bastante agradado, Salazar responde a Jordana evidenciando o quanto o tinha 

sensibilizado a expressa referência feita a Portugal: 

“Ao tomar conhecimento da nota oficiosa […] não quero deixar de exprimir a Vexa o 

quanto sensibilizou o governo e todos os portugueses a confirmação feita com tão 

expressivo relevo da estreita amizade com Portugal no documento em que o governo 

espanhol define os seus propósitos e orientação quanto ao conjunto de problemas de 

ordem interna e externa”.1411 

                                            
1409 Gómez-Jordana, Francisco, Milicia…ob. cit, Pg. 176 
1410 Tusell, Javier, “La Etapa Jordana (1942-1944) em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 2, 1989, Pgs. 
169-189, Preston, Paul, Franco, “Caudillo de España”, Ed. Debolsillo, 2ª ed., Barcelona, 2006, pgs. 515-
526; Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco e Salazar – As Relações Luso-espanholas durante a Guerra 
Fria, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996, pgs. 54-57; Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: 
Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, Ed. Actas, Madrid, 2009, pgs. 460-476; Tussel, 
Javier, Franco, España  y la guerra mundial entre el Eje y la neutralidad, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1995, 
Pgs. 340-373 
1411 MNE, GSG – Telegramas manuscritos, nº 3383, circular a todas as embaixadas, 27/9/1942 
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Na resposta, Jordana sublinhou que a nota oficiosa correspondia aos mais profundos e 

sinceros sentimentos do Chefe de Estado e apontava o caminho comum de colaboração 

prática entre os dois países como o único caminho seguro e “[...]transcendente para a 

resolução dos grandes problemas que agitam o mundo.”1412 Definitivamente estava 

aberta a porta à colaboração pública e efectiva dos dois signatários do Pacto Ibérico, 

facto que não passou despercebido aos representantes estrangeiros em Madrid. Hoare, 

por exemplo, dá nota a Eden, no relatório de 1942, já citado, que Theotónio Pereira tinha 

sido o primeiro embaixador a ser recebido pelo novo ministro dos Assuntos Exteriores, 

havendo a partir daquele momento um novo incremento nas relações luso-

espanholas.1413 

Como refere Tusell, as palavras de Jordana não eram meras palavras de cortesia ou 

figuras de retórica. A Espanha além de se manifestar anticomunista, substituía agora as 

alusões ao Eixo por uma vontade de aproximação a Portugal e à América Latina, sem 

dúvida muito menos problemática. Além disso, esta nova orientação da política externa 

foi ratificada na primeira ocasião em que foi possível: por ocasião do 12 de Outubro, dia 

da raça, e nesse dia Jordana fez declarações em idêntico sentido.1414 Mas as boas 

notícias para Salazar não se reduziam à iniciativa espanhola. No início de Novembro, 

os EUA e a Grã-Bretanha desferiram um golpe profundo nas aspirações do Eixo, com o 

início da Operação Torch.1415 No dia anterior ao desembarque, o Embaixador Ronald 

Campbell foi recebido, de madrugada, por Salazar tendo-lhe entregado uma carta de 

Churchill onde era sublinhada a importância que o Primeiro-ministro britânico conferia á 

influência que Salazar exercia sobre Franco. Nessa carta, no seu último parágrafo, pode 

ler-se: 

”Tendo presente as estreitas relações entre Portugal e Espanha e o peso que têm os 

conselhos de Vexa em Madrid, eu sugeria que pudesse informar o governo de Madrid 

desta mensagem e usar a sua influência para lhes assegurar que os governos da Grã-

Bretanha e dos EUA continuarão a tudo fazer para poupar a Península Ibérica aos 

horrores da guerra e ver, quer Portugal quer a Espanha, a tomarem os seus lugares de 

direito no pós-guerra, com paz e prosperidade”.1416  

Salazar não enjeita as suas responsabilidades neste processo de “tutoria da atitude 

espanhola” e responde, dias depois, a Churchill referindo: 

                                            
1412 GSG, Documentos confidenciais, Pasta Espanha, 24/9/1942 
1413 ASH – File 22, Doc. 50, Relatório Anual, 24/7/1943 
1414 Tusell, Javier, “La Etapa Jordana (1942-1944) em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 2, 1989, 

Pgs.174 
1415 Gilbert, Martin, A História…ob. cit. Pg. 459 
1416 GSG – Maço 26, Pasta 1, Processo 1, 7/11/1942, Carta de Churchill a Salazar 
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“[...] o governo não deixou de levar ao conhecimento do governo espanhol a matéria da 

mensagem de Vexa e, atravez [sic] do imediato e íntimo contacto estabelecido, reforçou 

por seu lado junto daquele governo a segurança das intenções dos governos britânico e 

dos Estados Unidos e do seu desejo, não só de poupar a Península Ibérica aos horrores 

da guerra mas de deverem Portugal e a Espanha tomar o lugar que lhes compete em 

paz e prosperidade no mundo do após-guerra. O governo continuará, em Madrid, a 

acompanhar o assunto com a maior solicitude, segundo a sugestão britânica e no 

prosseguimento aliás da política acordada entre as duas nações peninsulares que ao 

governo de S.M [sic] tem merecido mais de uma vez reconhecimento e apoio. O Governo 

Português ficará satisfeito se puder ser útil a sua acção.”1417 

Depois do turbulento primeiro semestre de 1941, no qual se equacionou a neutralidade 

e a integridade das ilhas atlânticas portuguesas, comprovava-se que a neutralidade de 

Portugal era um dos trunfos mais úteis para os aliados e Roosevelt, que pelo seu 

desconhecimento profundo sobre a Europa, se tinha mostrado algo arrogante, 

respaldado com o poderio dos EUA face a uma pequena potência como Portugal, 

acabava por reconhecer a importância de não hostilizar quem detinha recursos 

estratégicos tão importantes para a conjuntura presente, e os poderia disponibilizar, 

numa perspectiva pós conflito. 

Para o triângulo Londres-Madrid-Lisboa parecia abrir-se uma nova fase política, porque 

os espanhóis anunciavam, entretanto, uma visita de Jordana a Salazar, entre os dias 18 

e 22 de Dezembro de 1942. Não se pode considerar surpreendente a iniciativa. Em 

primeiro lugar a operação Torch estava em marcha e prometia mudar o curso da guerra 

no Mediterrâneo e numa zona estratégica muito próxima da península, em segundo 

lugar, as disposições traçadas em Sevilha careciam, agora, que se fizesse, 

periodicamente, o ponto da situação e, em terceiro lugar, não nos podemos esquecer 

que o próprio Jordana tinha insistido bastante com Franco, em 1939, para que fosse 

assinado um tratado com Portugal. 

O que realmente pode surpreender é a dimensão da visita e o facto que, como 

reconhecem alguns autores espanhóis, o governo de Espanha sempre ter 

menosprezado as tentativas de Portugal em levar a Espanha para uma posição muito 

mais próxima da de Lisboa.1418  

Estavam, então, criadas as condições para que a projectada visita pudesse constituir 

um êxito diplomático. O próprio ministro espanhol confere-lhe uma importância decisiva 

e, nos seus diários, deixa transparecer o seu estado de espírito, partilhando com os 

filhos a delicadeza dos assuntos que ali iriam ser discutidos, acrescentando que do 

                                            
1417 Idem, Carta de Salazar a Churchill, 11/11/1942 
1418 Tussel, Javier, Franco, España…ob. cit. pg. 369  
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sucesso dos seus discursos, das conversas com Salazar e, depois, com Carmona, 

dependia o seu futuro como ministro.1419  

É, igualmente, enorme a expectativa do lado inglês. Hoare, num ofício para Londres, 

informa que existe uma enorme expectativa em torno da visita de Jordana a Lisboa e 

que o próprio Franco, muito parco em declarações públicas sobre política externa 

depositava muitas esperanças nessa visita, desejando que a mesma pudesse seguir o 

rumo de Sevilha e contribuísse para “[...] a consolidação do espírito de não-beligerância 

que existia na península1420.  

Entre as incertezas de novas investidas a Gibraltar, Jordana quis reforçar os seus laços 

com Portugal, e fez questão de avisar previamente o Presidente do Conselho que só o 

temor pela possibilidade de um ataque alemão fez com que a Espanha tenha declarado, 

em 16 de Novembro, uma lei especial de mobilização. Como conta Emílio Saenz-

Francés, que apresenta um rascunho muito completo da agenda de Jordana para a 

viagem a Lisboa, o ministro fez questão de sossegar Salazar sobre qualquer tipo de 

ameaça militar espanhola a Portugal, e aí declarou que o estatuto não-beligerante da 

Espanha se movia para a anterior posição de neutralidade.1421  

Apesar de tudo, Jordana não quis hostilizar o Eixo e afirmou a Stohrer que a visita a 

Portugal era uma visita de reforço diplomático e que, inclusivamente iria tentar distanciar 

Portugal da Grã-Bretanha.1422A viagem a Portugal saldou-se por um êxito rotundo, para 

ambas as partes. Como narra Jordana no seu diário, não só se criou, imediatamente, 

um clima de grande empatia e grande cumplicidade, como o teor dos discursos que 

foram pronunciados durante quatro dias foram de uma importância transcendente. 1423  

Mas, obviamente, que o momento mais alto desta cimeira alargada, foram os discursos 

proferidos no dia 20 de Dezembro, no Palácio da Vila, em Sintra. Se Salazar brindou 

Jordana dizendo: “ [...]la solida amistad con Portugal, la constitución de este bloque 

peninsular de mutua amistad y paz externa, [...]” o ministro respondeu com um 

simbolismo ainda maior: 

“Constituido este bloque ibérico se creó para el mundo una nueva entidad capaz de 

actuar en la política internacional y en forma altamente eficaz y beneficiosa como 

instrumento de paz y como depositaria de los más altos valores morales. Tiene el bloque 

ibérico un propósito decidido y perfectamente compartido por nuestras dos naciones, 

                                            
1419 Gómez-Jordana, Francisco, Milicia…ob. cit, Pg. 187 
1420 ASH, File 22, Doc. 45, 11/12/1942, para o FO. Tradução minha. 
1421 Sáenz-Francés, Emilio, entre la antorcha…ob. cit. pgs. 470-477 
1422 Payne, Stanley, Franco and Hitler…ob. cit, Pgs. 190-191 
1423 Gómez-Jordana, Francisco, Milicia…ob. cit, pgs. 185-188 
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cuya voluntad es mantenerse alejadas de la contienda; pero no ciertamente por motivos 

egoístas, sino por razones graves y hondas [...]”1424 

No dia seguinte, em discurso de agradecimento ao Presidente da Assembleia Nacional, 

Jordana aproveita para salientar os três principais eixos que caracterizavam a política 

de Espanha: demarcação de fórmulas exteriores; profundo anticomunismo; definição da 

essência católica do regime. Naturalmente que estes tópicos de Jordana estavam 

imbuídos de um sentimento de preocupação face a um futuro que não estaria longe, e 

que ele gostaria de partilhar com Portugal.  

Tendo em conta que era previsível a vitória de ingleses e americanos, e estes 

potenciavam o ressurgimento da URSS, era necessário constituir um bloco sólido, 

baseado em profundos princípios morais, nos quais se baseava a civilização cristã 

ocidental, como barreira para opôr à expansão soviética.  

No dia 23, Salazar envia um telegrama a Monteiro, dando-lhe nota da visita que 

Campbell lhe fez, para saber, de imediato, como tinha corrido a visita do ministro 

espanhol. Nesse telegrama, Salazar não quis dar grandes pormenores sobre a visita, 

mas salientou dois ou três aspectos que devemos sublinhar: que havia a firme decisão 

da Espanha se defender se fosse atacada, e por isso se tinha mandado fazer uma 

mobilização parcial; que nesse âmbito se manteve o espírito de Sevilha de se 

defenderem mutuamente no caso de Portugal ser atacado e vice-versa e, finalmente, 

que a palavra “Bloco”, para os dois homens de estado, não significava só apoio 

recíproco para manter os dois países fora da contenda mas que era, também, um 

instrumento de paz.1425  

E perante a interrogação de Campbell sobre o significado de paz, Salazar explicou-lhe 

que a paz só era possível mediante três requisitos: teria que haver uma vitória 

esmagadora; os resultados da cimeira de Lisboa eram a confirmação da política 

portuguesa, pacientemente seguida desde 1939, e que, seguramente, o governo de Sua 

Majestade só se poderia regozijar com isto; e finalmente a paz porque, como a Inglaterra 

bem tinha sentido, houve sempre da parte de Portugal a condição que seria a Espanha 

a aproximar-se de Portugal, e não contrário, e isto era para continuar.1426  

Se para Londres, Madrid e Lisboa a visita do ministro Jordana se podia considerar, 

desde já, uma enorme vitória dos aliados, para o lado alemão significava exactamente 

                                            
1424 Idem, pgs. 191-192 
1425 GSG – Telegramas manuscritos, nº 4618, Salazar a Monteiro, semana de 20 a 27/12/1942. 
1426 Ibidem 
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o contrário. Quando chegou a Madrid, Pedro Theotónio Pereira foi procurado pelo 

embaixador alemão Von Stohrer, que lhe foi comunicar a sua saída e que a visita de 

Jordana, com as suas consequências práticas, representava não só a derrota do Eixo 

mas sobretudo uma derrota pessoal de consequências imprevisíveis. Stohrer referiu 

ainda ao embaixador português que, desde o princípio da guerra, Ribbentrop tinha 

estabelecido uma estratégia muito clara que passava pelo afastamento de Theotónio de 

qualquer negociação com Franco, mas que Sevilha, em primeiro lugar e a visita a 

Lisboa, em segundo lugar, tinham arruinado essa mesma estratégia. 1427 

Mas, curiosamente, o Foreign Office não fica tão sossegado como poderia parecer à 

primeira vista. Após o regresso de Jordana e as conversas de Salazar com Campbell, 

Hoare, transmite ao Foreign Office que o facto de não ter sido publicada qualquer nota 

explicativa tinha acentuado as suas dúvidas, dele Hoare, relativamente ao sucesso da 

viagem. Contudo, depois de falar com Campbell e Theotónio, tinha percebido que o 

efeito da viagem tinha sido o de quebrar uma barreira que Serrano Suñer tinha criado, 

que a Grã-Bretanha deveria continuar a ter confiança na Península, que Portugal e 

Espanha estavam agora mais fortes que nunca e que o empurrão mais forte para o 

encontro e a maior aproximação não fora da Espanha para Portugal, mas ao 

contrário.1428  

Destacava ainda a vontade dos dois países em constituir um “Bloco Ibérico” e que a 

Espanha, segundo lhe relatou, mais tarde, o Presidente do Conselho, estava agora 

disposta a lutar pela neutralidade, e pelas armas se necessário fosse. Para o 

embaixador inglês era a confirmação plena que os objectivos enunciados por Salazar, 

em 1939, tinham sido alcançados: em primeiro lugar manter a guerra longe da Península 

e, em segundo lugar, remover qualquer ameaça, para Portugal, a partir de Espanha.1429 

Sublinhe-se que, a partir deste momento, a entrada da Espanha na guerra nunca mais 

foi equacionada. Para Jordana, a sua visita a Lisboa não foi um mero acto de cortesia 

mas sim um acto político e diplomático da maior importância e alcance, e Salazar 

conseguiu não só aumentar o prestígio internacional do seu país, com uma política 

autónoma e não dependente de ingleses, como assentar o seu regime autoritário sobre 

mais bases mais sólidas.  

Com a viagem de Jordana reforçava-se o entendimento ibérico que a historiografia 

portuguesa designa como o Pacto Ibérico, mas que os historiadores espanhóis, 

                                            
1427 ASH, file 29, Doc. 68, 15/2/1958, Theotónio Pereira a Hoare 
1428 ASH, File 22, Doc. 50, 24/7/1943, ao FO, Relatório anual, de 1942 
1429 Ibidem 
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induzidos pelos termos do discurso de Jordana alcunharam de “Bloco Ibérico”, que se 

bem não tivesse um conteúdo prático concreto, representava um argumento estratégico 

eficaz. Jordana esperava, aliás, através de uma intensificação dos contactos com 

Salazar dar uma maior solidez à política externa espanhola, sobretudo porque, depois 

da saída de Serrano, só Portugal poderia compatibilizar o seu tipo de regime e a Aliança 

luso-britânica com as opções de Jordana.  

Assim, ao fim de três anos, Salazar via, finalmente, a Espanha aproximar-se da 

constituição de uma plataforma concreta de entendimento político com a “bênção da 

Grã-Bretanha”. A diferença relativa a 1940 é que, desta vez, a Espanha fez questão de, 

publicamente, afirmar estes pressupostos. E como é muito raro um historiador espanhol 

reconhecer a inferioridade dos argumentos de Espanha perante um estado mais 

pequeno, torna-se crucial parafrasear Sáenz-Francés quando diz que duma perspectiva 

política “[...] a iniciativa do bloco ibérico respondia de maneira desigual às necessidades 

dos dois países, porque Franco necessitava, naquele momento, muito mais de Salazar 

do que este do Caudillo.1430  

Seguramente, essa era, naturalmente uma vitória do Presidente do Conselho, mas 

também duma estratégia, da qual não podemos ignorar o papel de Theotónio Pereira e 

de Teixeira de Sampayo, e que tinha conseguido afirmar os superiores interesses de 

Portugal independentemente da potência que tinham que enfrentar. Essa tinha sido, 

aliás, uma “lição” que Salazar quis partilhar com o Conde de Tovar, embaixador de 

Portugal, em Berlim, no ano imediatamente anterior, e cito: “a hierarquia dos estados é 

determinada pelo seu potencial de civilização ou pela grandeza dos seus interesses; é 

lição dos factos humanamente imodificáveis”.1431 

  

                                            
1430 Sáenz-Francés, Emílio, 464-465 
1431 AOS – CO-NE.4, PT 4. Salazar a Conde de Tovar, 30/11/1941 
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6. CONCLUSÃO 

A primeira de todas as conclusões que se podem retirar deste trabalho, sobre a história 

das relações internacionais, é que se cumpriu o objectivo de Portugal. 

Independentemente de termos escolhido analisar os primeiros quatro anos da II Guerra 

Mundial, no nosso entender os mais importantes, a estratégia seguida pelo decisor 

político foi, afinal, um somatório de todas as características diplomáticas evidenciadas 

pelo decisor político português, e só assim foi possível definir um conjunto de objectivos 

que se encaixavam nas tradicionais constantes, linhas de força e variáveis na história 

da política externa portuguesa. 

Por isso, quando iniciámos a escrita deste trabalho, deixámos bem claro que existiam 

traços característicos de um comportamento político, coincidentes com a luta pela 

independência e pela conquista do mar, como factor de sobrevivência e factor gerador 

de poder. Portugal, ao longo dos séculos, construiu-se assim, e tendo-se a perfeita 

noção que era um pequeno estado, os seus governantes tinham que gerir, da forma 

mais inteligente possível, as suas possibilidades nacionais porque a sua margem de 

manobra era diminuta. 

Tendo um conjunto de recursos estratégicos consideráveis e senhor de uma 

determinada posição geográfica, que representa, ainda hoje, uma virtualidade 

estratégica, impôs-se aos Reis de Portugal e, posteriormente, aos políticos da República 

que soubessem gerir as necessidades e expectativas da comunidade nacional, 

sobretudo através dos seus recursos intangíveis, nomeadamente a inteligência, a 

firmeza, a lucidez, o sentido do bem público e dos objectivos nacionais e um 

discernimento apreciável que lhes permitisse, em cada momento da história, fazer as 

escolhas mais adequadas e manter a independência nacional, consoante as alternativas 

disponibilizadas. 

Quando Oliveira Salazar assumiu, em 1932, a liderança do governo, foi devidamente 

“brifado” como se diz em linguagem política actual, pelo Secretário-Geral do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros, Embaixador Teixeira de Sampaio, sobre a história das 

relações diplomáticas entre Portugal e a Grã-Bretanha, nos pontos específicos em que 

as mesmas se tinham aproximado ou tinham sofrido as contingências próprias de uma 

aliança longa e desigual, entre dois estados de tamanho e capacidades desiguais. 

Independentemente da vasta cultura geral que lhe era reconhecida, interna e 

externamente, o Presidente do Conselho não conhecia em detalhe a arte da diplomacia. 
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A preciosa súmula que Teixeira de Sampaio apresentou ao chefe do governo, em 1933, 

permitiu-lhe tomar contacto com um conjunto de realidades que ajudaram, 

previsivelmente, a perceber o que era a história da política externa de um estado, ou 

seja, a forma como um estado se apresentava no mundo, perante outros estados, em 

condições de jogar os seus recursos. 

Perante a necessidade de tomar decisões cruciais, sem ser no âmbito das Finanças, o 

conhecimento da história da política externa permitir-lhe-ia determinar como o país 

concebeu e realizou, nas relações com os outros estados, e nomeadamente com a Grã-

Bretanha, os seus desígnios nacionais e os seus objectivos vitais ou inalienáveis. 

Por outro lado, a colaboração com Teixeira de Sampaio permitia, ainda, sublinhar 

sistematicamente, que um pequeno estado como Portugal só conseguia rentabilizar e 

atingir os referidos objectivos nacionais quando a sua comunidade vivia num clima de 

estabilidade e de comunhão de interesses e valores.  

Tendo bem presente a recente história do país, sentindo que se estava ainda, em 1933, 

a viver um período pós-traumático, no qual se pretendia “sarar” um conjunto de feridas 

abertas desde 1908 mas acirradas, sobretudo, entre 1917 e 1918, Salazar sabia que o 

reforço da capacidade diplomática e negocial era fundamental, para dar respostas 

eficazes aos desafios que já se tinham começado a colocar.  

Ainda que a Aliança com a Grã-Bretanha fosse uma constante, com cerca de 550 anos 

de existência, a situação geográfica portuguesa não representou sempre, ao longo 

desse tempo, o mesmo capital estratégico, e a dinâmica das próprias relações 

internacionais foi colocando ao estado desafios diferentes, consoante as conjunturas 

peninsulares europeias e, até mundiais, se nos lembrarmos do que aconteceu na I 

Guerra Mundial. 

Já no período inicial das suas tarefas governativas, Salazar foi desafiado, a partir do seu 

vizinho terrestre, pela denúncia da existência de contactos sólidos entre os pequenos 

grupos oposicionistas portugueses, que fugiram de Portugal após o 28 de Maio e o 

governo de Madrid, liderado por Manuel Azaña, o qual tentava, a partir das facilidades 

que o seu cargo lhe permitia, desviar fundos públicos e proceder a compras simuladas, 

para colocar armas e navios ao serviço desses mesmos oposicionistas. A intenção era, 

naturalmente, o derrube do Estado Novo, mas com um alcance ainda maior; desenhava-

se a constituição de uma federação ibérica de vários estados socialistas, ou seja, a 

recuperação do velho sonho ibérico da anexação de Portugal. 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    407 

Como entretanto a Grã-Bretanha apostava na pactomania para tentar não deixar cair o 

sonho utópico da segurança colectiva e da solidariedade entre os estados, baseado 

num sistema onde a dissuasão eficaz não existia, Portugal não poderia contar com o 

apoio dos britânicos para contrariar os desígnios revolucionários espanhóis. 

Mas em 1935, podemos afirmá-lo, Salazar dispunha já de um conjunto de recursos 

superiores àqueles que estavam disponíveis em 1933. As colónias, pela primeira vez 

em muitos séculos, tinham dado lucro, depois de tempos de abandono e de má gestão, 

e a Espanha tinha “arrepiado caminho” tendo as autoridades descoberto, e desactivado, 

depois das eleições de 1933, uma revolução preparada pela Esquerda Ibérica e 

prendido muitos daqueles que, a coberto do anterior governo, dos partidos de esquerda 

e dos sindicatos, viriam a formar a Frente Popular, de 1936 e que pretendiam, pela força, 

anular os resultados eleitorais registados. Dessa forma, conseguiriam beneficiar os 

oposicionistas portugueses, ligados pelos ideais políticos e pelos ideais maçónicos. 

Com um cenário de alguma paz e estabilidade, política e económica, Salazar pôde 

traçar um conjunto de linhas de força para a política externa portuguesa que, no seu 

conjunto, respeitava o espírito eficaz da diplomacia portuguesa, nunca se desligando 

daquilo que a nação tinha sido, e apelando à soma de um conjunto de experiências 

históricas que Portugal tinha vivido ao longo de séculos, demonstrando uma capacidade 

única para defender o seu bem mais precioso: a independência nacional. 

Pode considerar-se, também, que estas linhas diplomáticas não eram fruto da intuição 

do homem, mas sim de uma reflexão feita sobre um amplo cenário de experiências bem 

e mal sucedidas e com o exemplo recente de uma Grande Guerra, para a qual Portugal 

tinha desenvolvido uma diplomacia oportunista e ideológica, característica de um estado 

doente, na expressão de Borges de Macedo, carente de apoios internos e externos e 

completamente subordinados aos desejos ou às movimentações de um estado mais 

forte. 

Entretanto a revolução espanhola, de Julho de 1936, não apanhou o governo de 

Portugal desprevenido. Atento aos desenvolvimentos políticos no país vizinho, o 

governo teve que agir com uma enorme prudência. Em primeiro lugar o governo de 

Madrid e o líder do PSOE, Largo Caballero, tinham sido rápidos a declarar que 

pretendiam derrubar o governo de Lisboa, incluindo Portugal numa federação de 

estados ao modelo soviético, e em segundo lugar, a Grã-Bretanha, que oscilava entre 

a passividade e a incapacidade de raciocinar sobre cenários que, seguramente, iriam 
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exigir uma intervenção externa, recomendava a Portugal que não criasse mais 

problemas. 

Falida que estava a solução da segurança colectiva, restava à Grã-Bretanha, pela via 

do apeasement não desagradar ao líder do Partido Nacional Socialista, chegar a uma 

paridade militar, e pactuar com a Itália, não fossem estes dois estados alterar a suposta 

estabilidade europeia e provocar um clima de medo e de insegurança nas relações 

internacionais. 

Mas acrescente-se mais uma conclusão: assim que Londres avaliou os riscos do conflito 

espanhol e a dimensão da política expansionista alemã, não se coibiu de estudar a 

possibilidade de partilhar territórios ultramarinos portugueses com a Alemanha, em 

nome do apaziguamento mundial, empurrando discretamente Portugal para um plano 

secundário, e tentando impor-lhe uma situação de facto consumando. 

Com a Nota de 20 de Setembro de 1935 sempre presente, o Chefe do Governo, ao 

assumir a tarefa de condutor da política externa portuguesa, e no espaço de dois anos, 

colocou a Grã-Bretanha entre a “espada e a parede”, deixando de lado a tradicional 

postura subserviente que Portugal, por vezes, tinha assumido: ou os ingleses 

reconheciam o governo de Burgos, liderado pelos militares que se sublevaram contra o 

governo de Madrid, e atenuavam a crescente influência dos alemães e dos italianos 

junto desses mesmos sublevados, ou perdiam a Península Ibérica.  

E perdiam-na por duas razões: se o governo de Madrid ganhasse a guerra, ganhava-a 

com o apoio da URSS e o comunismo rapidamente se instalava na Península; se o 

governo de Burgos ganhasse a guerra sem o reconhecimento inglês, não existiriam 

relações diplomáticas com a Grã-Bretanha e os alemães tomavam conta de 

Mediterrâneo. Rendida à argumentação do Presidente do Conselho, a Inglaterra, que 

acabaria por se ver esfumar a hipótese do projecto de partilha, reconheceu o governo 

de Burgos em 1939, sendo que Portugal, entretanto, já o tinha feito em Abril do ano 

anterior.  

Ainda assim, olhando todo o percurso que a Alemanha já tinha feito, desde o Anschluss 

até à invasão da Checoslováquia, constatava-se que a paz era impossível. Ao iniciar-se 

uma nova guerra, em Setembro de 1939, depreende-se que o sistema de segurança 

colectiva falhou rotundamente e arrastou consigo a credibilidade política de todos 

quantos acreditavam na validade dos seus postulados. 
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Portugal, que na sua tradição diplomática recorria muitas vezes à neutralidade, não 

como uma figura jurídica que, decididamente, já não o era, voltou a invocar esse estatuto 

que lhe permitia, perante as desordens europeias, e em cada momento, ajustar o tipo 

de neutralidade que aplicava aos seus objectivos. Sendo um país de projecção atlântica 

mas inquestionavelmente europeu, ao recorrer à neutralidade, Portugal não se demitia 

do seu papel de ser o único juiz, em cada momento, dos seus objectivos vitais. 

Conclui-se, igualmente, que a neutralidade, na sua evolução, confrontadas as Escolas 

e os argumentos de variadíssimos autores, europeus e norte-americanos, era 

claramente uma atitude política, nascida de uma opção política, porque, tendo em conta 

os conflitos que desde Haia 1907 se tinham produzido, era notório que os beligerantes 

jamais respeitaram o conjunto de deveres e direitos que assistiam aos neutrais, num 

quadro supostamente jurídico, preenchendo-se as atribuições do Direito Internacional. 

Ainda assim, quando se declarou a guerra, Portugal fez questão de respeitar os cânones 

diplomáticos internacionais, informando os beligerantes da sua posição de neutralidade 

e arrogando para si o reconhecimento, por ambas as partes, desse mesmo estatuto de 

não intervenção no conflito. 

Chegados à pergunta que então formulámos e que elegemos como objectivo central 

desta tese, relativamente à possibilidade de o governo português, ao invocar a sua 

neutralidade e, ciente das suas vulnerabilidades e capacidades, poder ter influenciado 

a decisão de Espanha em não intervir no conflito, a resposta só pode ser afirmativa. 

Ao contrário de Espanha, Portugal apresentava um conjunto de requisitos que 

alicerçavam a coerência da sua opção e que provavam a sua consistência. Para além 

de apresentar um quadro político interno de clara estabilidade governativa, a posição de 

neutralidade não traduzia qualquer especificidade ou preferência ideológica, não 

negava a sua aliança com a Grã-Bretanha, mas recusava-se a seguir as suas 

orientações, sempre que as mesmas fossem incompatíveis com o interesse nacional e 

com o objectivo vital de manter a independência e a soberania nacional. 

Apesar de reconhecer que a neutralidade era condicional e condicionada à evolução 

dos acontecimentos, ou à probabilidade de Portugal poder vir a ser atacado, Salazar fez 

questão de afirmar que estava disposto a lutar pela independência, recorrendo às armas 

se necessário fosse, facto ineludível, se pensarmos nos milhares homens que 

reforçaram as defesas das ilhas atlânticas a partir de 1941. 
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Por outro lado, podemos igualmente concluir que Portugal não se sentia pressionado 

por qualquer uma das nações em luta e por isso, no cumprimento da sua política 

externa, nunca foi necessário fazer ajustes governativos que traduzissem cedências, 

jogos de cintura, chantagens internas ou pressões externas que perturbassem o estrito 

cumprimento de uma estratégia nacional que imperou desde a primeira hora: Tendo em 

conta os alinhamentos da guerra civil, afastar a Espanha da órbita do Eixo, mantendo-

lhe um contínuo fluxo de abastecimentos; fazê-la sentir confortável com a solidariedade 

política, económica e militar da aliança luso-britânica, elemento decisivo para fortalecer, 

em Franco, o desejo de não ir para a guerra, sob pena de colocar os dois países frente 

a frente e em dois campos opostos. 

Podemos, também, concluir que a manutenção de Pedro Theotónio Pereira como 

embaixador em Madrid, após o final da guerra civil, obedeceu a uma estratégia pessoal 

de Salazar, profundo conhecedor das capacidades políticas do seu colaborador, mas, 

também, das suas características pessoais que se enquadravam no estilo de diplomacia 

assertiva defendida pelo Presidente do Conselho, e na necessidade de utilizar os tais 

recursos intangíveis, que fomos anunciando desde o princípio: inteligência, perspicácia, 

persuasão, convicção, carácter, resiliência e intuição, na certeza que os valores políticos 

e estratégicos defendidos por Portugal eram bem aplicados. 

A missão da qual se incumbiu, durante 8 anos, viria a merecer os mais rasgados elogios 

de embaixadores e ministros estrangeiros, e ainda a certeza que a execução da 

estratégia adoptada surtiu os seus efeitos, como o comprova, aliás, a confissão que lhe 

foi feita pelo embaixador alemão Stöhrer, sobre o falhanço da acção diplomática alemã 

em Madrid, e que resultou no afastamento do mesmo Stohrer do seu cargo, após a visita 

de Jordana a Lisboa, em Dezembro de 1942. Como referiu o diplomata a Theotónio 

Pereira, Ribbentrop não lhe perdoou os falhanços que constituíram a assinatura do 

Protocolo adicional, a cimeira de Sevilha e, finalmente, a constituição do Bloco Ibérico. 

A acção de Theotónio Pereira foi de tal maneira incisiva que conseguiu tirar partido das 

rivalidades que existiam no seio do governo espanhol, estando os militares, que eram 

contra a participação no conflito, em guerra aberta com os apoiantes da Falange, e 

nomeadamente contra a ascendente figura do ministro da Governação, cuja 

preocupação maior era estreitar, cada vez mais, os laços da Espanha neutral com os 

países do Eixo.  

A este propósito nunca é demais lembrar que, num ofício dirigido a Churchill, em 1944, 

e como consta nos seus arquivos em Cambridge, Samuel Hoare referiu que o 
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embaixador português Pedro Theotónio Pereira era a personalidade mais brilhante entre 

o Corpo Diplomático acreditado em Madrid, que a sua colaboração tinha sido crucial 

para a Grã-Bretanha, que a influência do português no governo espanhol permitiu, 

frequentemente, intervir em questões que diziam respeito aos aliados, da forma mais 

eficaz e que não se admiraria se, a breve prazo, ele fosse o novo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal. 

Aliás, a prova que Theotónio Pereira não deixava também, de alimentar a guerra entre 

ministros, nos bastidores do governo, ficou bem patente com as condecorações com 

que foi agraciando determinadas figuras militares e com a forma como conseguiu, 

juntamente com Beigbeder, afastar Serrano Suñer do processo negocial que levou à 

assinatura do Protocolo Adicional de Julho de 1940. O Protocolo, que reforçou a 

legitimidade e o compromisso do acordo de Março de 1939, foi promovido pelo governo 

de Lisboa e fortemente apoiado e desejado por Beigbeder, como consta da 

documentação que recolhemos no arquivo da Fundação Francisco Franco. 

Para além deste acordo, saliente-se a importância da assinatura do acordo tripartido de 

comércio, que resultava da frutuosa colaboração de David Eccles com Salazar e 

aparecia como o primeiro sinal de uma nova estratégia britânica de aproximação a 

Portugal, e na qual o embaixador inglês, em Madrid, Samuel Hoare e o embaixador 

Theotónio Pereira teriam papel decisivo. Delegado em Espanha, do Ministério da Guerra 

Económica, Eccles viria a tornar-se um confessado admirador de Salazar, da sua 

personalidade e da sua capacidade de liderança, estabelecendo com ele e, mais tarde, 

com o embaixador inglês em Madrid, estratégias decisivas para manter a Espanha fora 

da órbita do Eixo. 

Quer os arquivos de Hoare, em Cambridge, quer as memórias de Eccles, quer os 

documentos por nós analisados na Fundação Francisco Franco, ou mesmo o diário de 

Halifax, disponibilizado on line pela Universidade de York ou os documentos do War 

Cabinet, depositados em Kew, são taxativos e concludentes: a figura proeminente de 

Salazar era incontornável, a sua sensatez e capacidade de visão, constituíram uma 

enorme mais-valia para os ingleses e a estratégia luso-britânica já referida só podia ter 

uma saída: ou Churchill aceitava a acção definida pela embaixada inglesa, em Madrid, 

alicerçada nos conselhos de Salazar e na influência evidente que este tinha em Franco, 

ou Serrano Suñer e a Falange levariam a Espanha para a guerra. 

Contudo, com a entrada da Itália na guerra e a chegada dos alemães aos Pirenéus, 

Franco, que de forma ambígua já praticava uma política de apoio logístico ao Eixo, 
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nomeadamente através da operação Moro, optou por dar um sinal claro de apoio aos 

alemães: declarou a não-beligerância, figura inexistente no Direito Internacional Público 

e demitiu Beigbeder, em Outubro de 1940, substituindo-o por Serrano Suñer, no Palácio 

de Santa Cruz. 

Esta substituição de ministros, que causou o pânico na embaixada inglesa mas mereceu 

uma resposta tranquilizadora de Salazar a Hoare, numa das suas vindas a lisboa, seria 

apenas uma das várias alterações que foram acontecendo durante os sete anos que 

durou o conflito, reflectindo uma enorme instabilidade interna e passando para o exterior 

uma sensação de incompreensão, desnorte e agressividade, à medida que o conflito se 

agravava.  

Dividido entre a necessidade de não desagradar a Hitler e de não fechar a porta aos 

abastecimentos provenientes da América e da Grã-Bretanha, Franco acabaria por 

encontrar, sempre, em Portugal o aliado que intercedia e que, em caso de absoluta 

necessidade, aconselhava a Inglaterra a não deixar cair o apoio necessário.  

Mas Portugal, não vivia fixado em Espanha. A aliança com a Grã-Bretanha retrocedia 

mais do que avançava e criava inúmeros problemas diários ao governo de Lisboa que 

o próprio Eccles, com toda a compreensão, não conseguia resolver. Apesar do seu 

suposto estatuto privilegiado a posição económica de Portugal não era respeitada pelo 

Ministério da Guerra Económica, que tinha sido criado para pôr em marcha uma 

estratégia de guerra baseada no combate económico à Alemanha, e cujo titular era o 

socialista Hugh Dalton. 

Aliás o ministro, que era particularmente avesso a regimes autoritários e que na 

definição de David Eccles, não tinha flexibilidade mental para exercer um cargo de tanta 

responsabilidade, esteve envolvido em várias desinteligências, com Halifax, com Hoare 

e com o próprio Eccles, que na Península o representava. 

Apesar das diferenças que se foram acumulando entre Londres e Lisboa, à medida que 

a guerra ia evoluindo, podemos concluir que Salazar não deixou de lutar duramente 

pelos objectivos económicos e militares do país. Longe de aceitar qualquer diktat inglês, 

o governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, recusou pactuar 

com as imposições reflectidas nas listas de contrabando que os ingleses elaboravam, e 

a partir das quais eram concedidas cédulas de navegação, os célebres navicerts.  

Sentindo-se fortemente lesado nos seus direitos e expectativas, contrapôs o governo de 

Lisboa com a obrigatoriedade de Londres fornecer armas em número suficiente, o que, 
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a não acontecer, aumentaria a vulnerabilidade das fronteiras portuguesas e obrigava 

Lisboa a retaliar, sonegando informações diplomáticas que Londres ia pedindo e 

aumentando o volume de vendas de volfrâmio aos alemães. 

Como os ingleses não responderam até à Primavera de 1940, o chefe do Governo 

endureceu a sua posição, dificultando quanto pôde a missão do embaixador inglês em 

Lisboa, Walford Selby, e obrigando a Grã-Bretanha, posteriormente a ceder sob a 

iminência de uma ruptura que nenhum dos lados desejaria.  

Ao longo do ano de 1940, perante a insistência de Eccles e a vontade de Salazar em 

evitar o comprometimento de Espanha, o governo de Londres foi obrigado a fazer duas 

importantes cedências: o estabelecimento de bases para um acordo alargado de 

comércio, segundo as normas definidas por Salazar e atenuadas por Eccles e a 

substituição do embaixador inglês, Selby, considerando o Foreign Office que o seu 

diplomata não demonstrava capacidade suficiente para se entender com Salazar. 

Coincidentemente, Eccles e Hoare reconheceriam que Salazar tinha razão nas críticas 

que sistematicamente fazia ao Whitehall e que Londres deveria ser mais cuidadoso na 

escolha de um representante que tivesse capacidade intelectual e força argumentativa 

suficiente para discutir com Salazar. Curiosamente, anos mais tarde, quando George 

Kennan foi deslocado para a embaixada norte-americana em Lisboa, como funcionário 

diplomático, deparou-se com o mesmo problema. O Embaixador Bert Fish recusava-se 

a ir às Necessidades falar com Salazar porque, confessava o próprio embaixador, não 

tinha capacidade para lidar com o chefe do governo. 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos por Londres para se enquadrar na política 

definida por Samuel Hoare, Churchill ainda não tinha desistido de uma intervenção 

armada nas ilhas atlânticas portuguesas. Quer em 16 de Julho, quer em 22 de 

Novembro de 1940, Halifax, chefe do Foreign Office, David Eccles, Samuel Hoare e o 

adido da embaixada e coordenador dos serviços secretos em Espanha, Alan Hillgarth, 

traçaram para Churchill e para o Imperial General Staff, um cenário extraordinariamente 

perigoso para Londres, para a Espanha e para Portugal, se o Primeiro-ministro 

avançasse com uma operação militar, e não aceitasse os conselhos que Salazar tinha 

dado a Hoare em 15 de Novembro. 

Em finais de Dezembro, quando Halifax foi para Washington substituir Lord Lothian, o 

antigo embaixador entretanto falecido, Churchill tinha suspendido temporariamente o 

plano de invasão das ilhas mas tinha-lhe confiado o pedido para que Roosevelt ajudasse 
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os ingleses em determinadas áreas, para as quais já quase não havia nem dinheiro nem 

material. 

Refira-se, contudo, que os problemas para Portugal estavam longe de ficar resolvidos. 

Ainda que que Hitler tenha adiado a denominada operação Félix, muito graças à 

intervenção do Almirante Canaris em Espanha, Portugal seria confrontado com um 

protagonismo inesperado dos EUA. Ao contrário do que tinha defendido Andrade Corvo 

70 anos antes, Salazar nunca desejou uma aproximação política aos EUA. Mas os 

avanços alemães na Europa e no Suez obrigaram os EUA a pensar num plano de 

contingência militar que evitasse a chegada dos alemães ao Atlântico e pusesse em 

causa a segurança do continente americano. 

Desde a presidência Wilson que os americanos se tinham recolhido a uma nova fase de 

isolacionismo. Qualquer menção à quebra de posição neutral ou não-beligerante, era 

motivo de debate sério no Congresso e enquanto a opinião pública não demonstrasse 

uma posição unânime de apoio à ajuda norte-americana aos ingleses, Roosevelt tinha 

receio de dar o passo seguinte. Ainda assim, estabeleceu com os seus chefes militares 

uma delimitação geográfica de segurança no hemisfério ocidental, a partir da qual os 

alemães seriam repelidos pela força. 

Pressionado por Churchill e pelos conselhos de seu assessor particular, Hopkins, 

Roosevelt equacionou o aumento de patrulhas e de escoltas no Atlântico, sendo que 

essa medida não era considerada satisfatória pelos sectores intervencionistas. 

Sobrepesando os prós e os contras Roosevelt acabaria por pronunciar um discurso, via 

rádio, em 27 de Maio de 1941 no qual defendia a possibilidade de ocupar as ilhas de 

Cabo Verde e dos Açores, por uma questão de prevenção. Os elementos do 

Departamento de Estado, sobretudo Sumner Welles, tinham avisado o Presidente que 

uma tomada de posição nesse sentido criaria uma tempestade nas relações entre 

Portugal e os EUA e arrastaria o Brasil para uma posição solidária para com Portugal. 

O Brasil e a Argentina continuavam a ser os estados sul-americanos mais renitentes a 

uma posição conjunta com os EUA relativamente à segurança do continente americano. 

Como se previa, Salazar reagiu duramente ao discurso presidencial e avançou com a 

promessa de se defender militarmente contra qualquer avanço na direcção das ilhas. 

Registe-se que, contrariamente à vontade de Churchill, Roosevelt decidiu suspender 

qualquer expedição para os Açores ou Cabo Verde. Depois de se ter correspondido com 

Salazar e ter avaliado, com os seus chefes militares, os riscos dum desembarque, 
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anunciou ao Primeiro-ministro inglês que só voltaria a equacionar um desembarque 

depois de um pedido expresso de Salazar. 

O que é facto é que as unidades de Marines que estavam a desenvolver um treino 

específico para um desembarque naval, acabaram, no início de Junho, por ser 

deslocadas para a Islândia. Mais tarde, durante a conferência do Atlântico, realizada ao 

largo de Placentia Bay, Anthony Eden relembrou a Churchill a importância de se tratar 

Salazar com a maior franqueza possível. 

Seria, no entanto, o ano de 1942 que acentuaria ainda mais, o papel de charneira do 

Presidente do Conselho, na questão ibérica. Desde 1939 que Salazar mantinha um 

convite ao Caudillo para visitar Portugal. Franco respondeu, na altura, que enquanto 

não fosse visitar Mussolini não poderia visitar Portugal. Por outro lado Serrano Suñer, 

que nos bastidores insultava o chefe do Governo português, considerando-o um 

cobarde por não cortar relações com a Inglaterra, sempre se opôs a esse encontro. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros tinha sido ultrapassado na questão do Protocolo 

Adicional e por muito que a Espanha fosse devedora de Portugal, sobretudo no 

desbloquear de produtos essenciais à sobrevivência do país, não considerava oportuno 

que os portugueses fossem associados à Espanha, na definição de uma nova ordem 

internacional. Franco, no entanto, tinha outros planos.  

Se em 1940 tinha promovido Serrano a nº 2 do regime, fê-lo pelo seu impacto na 

Falange, pela sua formação jurídica e pela relação especial que mantinha com a Itália. 

Por seu lado, e como responsável maior pela propaganda em Espanha, Serrano nunca 

deixou de se mostrar agressivo para com os aliados e para com Portugal, deixando no 

ar alguns laivos de iberismo e contribuindo para que os ingleses, sobretudo, se 

continuassem a sentir pressionados e não-desejados em Madrid. 

Mas o ano de 1941 tinha mudado as regras do jogo. Chegados ao Inverno, a operação 

alemã na URSS não tinha registado sucessos consideráveis, os alemães tinham 

recuado nos bombardeamentos em massa a Inglaterra, não tinham capacidade 

económica para fornecer qualquer ajuda a Espanha e as ameaças de Hitler a Franco 

tinham caído, todas, em saco roto.  

Subitamente, em Janeiro de 1942, no auge do bloqueio económico a Espanha, Franco 

responde favoravelmente a um novo convite endereçado por Salazar. A grilheta da fome 

apertava mais do que nunca e Theotónio Pereira continuava a dar garantias que, do 

lado luso-britânico, Franco não tinha nada a temer. 
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A cimeira de Sevilha, realizada entre 11 e 13 de Fevereiro, provocou inúmeras ondas 

de choque. Rodeada de todo o secretismo, não tendo havido sequer um comunicado 

oficial nem uma ordem de trabalhos conhecida, mudou o paradigma da colaboração 

luso-espanhola. Não seriam necessários mais intermediários para que Salazar vincasse 

a sua posição junto de Franco e que este, sem ambiguidades, pudesse acertar uma 

posição comum com Salazar. Pelos documentos existentes no arquivo Teixeira de 

Sampaio, e não publicados, e no arquivo Hoare, na correspondência trocada com 

Theotónio Pereira, consegue-se encontrar um fio condutor da cimeira e das matérias 

discutidas. 

Reforço da luta contra o comunismo; posição conjunta sobre o bloqueio económico 

inglês e contestação do sistema de outorga de navicerts, com a finalidade de pressionar 

ingleses e americanos relativamente à flexibilização do fornecimento de petróleo e 

outros combustíveis; trocas de informação sobre actividades dos serviços secretos 

ingleses na península, com o apoio dos partidos comunistas; reforço do pacto Ibérico, 

com a possibilidade de haver um apoio militar inglês. Estes foram os pontos mais 

importantes da cimeira, que, no entanto, deixava entender que a estrela de Serrano 

Suñer começava a empalidecer.  

No que dizia respeito ao comunismo, Franco e Salazar estavam bastante cépticos sobre 

a oportunidade da coligação que se desenhava entre a Grã-Bretanha, a Rússia e os 

EUA, e por mais do que uma vez Salazar chamou a atenção dos seus interlocutores 

que a URSS, se não fosse travada pela Alemanha, viria a expandir-se para a Europa 

Oriental, com a cumplicidade dos aliados. De todos quantos registaram estas opiniões, 

que se revelariam certeiras, só George Kennan concordou com Salazar. 

Mas as ondas de choque continuaram a espalhar-se. Em Julho de 1942 deu-se o 

incidente de Begoña, no País Basco, que envolveu Carlistas e Falangistas. 

Aproveitando um período de particular contestação militar a Franco, sabendo que o 

rumo da guerra poderia ser contrário aos desejos da Espanha, o Caudillo utilizou o 

episódio de Begoña para se ver livre, em simultâneo, do Ministro da Guerra, General 

Varela e de Serrano Suñer. Analisando objectivamente a questão, conclua-se que o 

Chefe de Estado espanhol decidiu cortar a fundo com um regime assente na elite 

Falangista e nos sectores contestatários das Forças Armadas. A decisão era vista como 

um sinal interno mas também externo, porque na sequência do seu encontro com 

Salazar, substituiu Serrano por Jordana, um dos militares mais ligados a Portugal, um 

dos arquitectos do tratado de 17 de Março e um adversário tenaz do intervencionismo 

espanhol. 
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Curiosamente, ou talvez não, Jordana, duas semanas após ter tomado posse, divulgou 

um comunicado com as linhas-mestras da política externa espanhola e nesse 

comunicado o único país que foi mencionado, como uma das pedras basilares da nova 

política foi[...]Portugal. Aliás, Pedro Theotónio Pereira foi o primeiro embaixador a ser 

recebido, facto que Hoare não deixou de sublinhar.  

Pouco tempo depois, os aliados iniciaram a operação Torch fazendo desembarcar, nas 

proximidades da Península, um conjunto de divisões aerotransportadas que acabariam 

por empurrar os alemães para fora do Magrebe. Portugal e Espanha, não reagindo 

negativamente, acabavam, implicitamente, por concordar com a expulsão dos alemães 

do Mediterrâneo. 

Em Dezembro de 1942, Jordana culminaria o processo histórico de aproximação a 

Portugal, iniciado em Sevilha, com a visita a Lisboa, para se encontrar com Salazar. Dos 

vários dias de reuniões saiu a formação, oficiosa, do chamado Bloco Ibérico. Constituía-

se uma plataforma de entendimento que garantia, também aos ingleses, que a 

Península, por sua iniciativa, não contribuiria para que a guerra chegasse às suas 

fronteiras. 

O chefe do governo português, apesar do clima de fricção que mantinha com Londres 

desde a invasão de Timor, acabava de dar a melhor contribuição que se podia imaginar, 

para desanuviar o clima de guerrilha permanente que se sentia entre Madrid e Londres. 

Em Fulton, em 1946, Churchill, dirigindo-se ao mundo, não o esqueceu. 

  



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    418 

  



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    419 

BIBLIOGRAFIA 

1. Arquivos 

 

1.1 Fontes 

 

Arquivo Nacional da Torre Do Tombo  

Arquivo Salazar 

 
Cambridge University Library   

Templewood Papers - Arquivo Pessoal de Sir Samuel Hoare, Lord Templewood, Box 

XIII, Files 3,4,6, 7,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29. Box 

AC – Files 10 e 11 

 
Fundación Nacional Francisco Franco  

Archivos del Generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Papéis pessoais e 

documentos de Estado 

 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)  

Arquivo Teixeira de Sampaio, Gabinete do Secretário-Geral, Núcleo da Segunda 

Guerra, Maços 4 a 27 

 
Arquivo Teixeira de Sampaio, “Elementos para o estudo da Aliança luso-britânica”, Pgs. 

1/29, 1933, A35/G Maço A1, Pasta 2 

 
Arquivo Teixeira da Mota, “Interpretação da Aliança Luso-Britânica e a atitude quanto à 

sua eventual revisão de 1936 a 1939 segundo os Documentos Diplomáticos de 

ambos os países.” 

 
Telegramas Manuscritos confidenciais – Gabinete do Presidente do Conselho e Ministro 

dos Negócios Estrangeiros, 1936-1943 

 
 
The National Archives (Ex-Public Record Office) 

War Cabinet, minutes – 1940-1941-1942 

 

 

 

  



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    420 

1.2. Fontes Impressas 

 

 
Documents on the League of League of Nations, compiled by Mrs. C. A. Kluyver, 

International Intermediary Institute, The Hague, A W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij 

Leiden, (Netherlands), 1920 

 
Documents of Foreign British Policy, (DFBP) Vol. XIX (1936-39) Ed. W. N. Medlicott 

and Douglas Darkin, 2ª série, HMSO, London, 1977 

 
Government of USA, The Laws of Neutrality as existing on August, 1914. Ed. 

Government Printing Office, Washington, 1918 

 

Kohler, Charles (Compilation) Monroe Doctrine, a Complete History. Entered according 

to Act of Congress, Ed. Librarian of Congress, Washington, 1903 

 
League to Enforce Peace – Proceedings of the first Annual National Assemblage of 

the League to Enforce Peace. Washington, May, 26/27 1916. Ed. LEP, New York, 

1916 

 
Les Conventions et Declarations de La Haye de 1899 et 1907, int. James Brown 

Scott, Oxford University Press, Washington, 1918 

 
Ministero degli Affari Esteri  

I Documenti Diplomatici Italiani (DDI) la Libreria dello Stato; 8ª série, Vol. XII, 1935-1939; 

Roma, 1952. 9ª Série, Vol. IV, 1939-1943, Roma, 1960, 9ª Série, Vol. V, 1939-

1943, Roma, 1965 

 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) 

Dez anos de Política Externa (1936-1947), A Nação Portuguesa e a segunda guerra 

mundial, XV Vols., Imprensa Nacional de Lisboa, 1961/1993 

 
A Aliança Inglesa, Subsídios para o seu estudo. Compilação e anotação de José de 

Almada, Vol. III, (Confidencial) Ed. Imprensa Nacional de Lisboa, Lisboa, 1949 

 
President Wilson, American Neutrality: An appeal to the citizens of the Republic, 

requesting their assistance in maintaining a state of neutrality during the 

European War, August 20, 1914, Ed. George McLean Harper, New York, 1918 

 
Richardson, James D., (Compilation) A Compilation of the Messages and Papers of the 

Presidents, 1789-1897, Vols. I e II, Ed. Authority of Congress, Washington, 1900 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    421 

 
Roosevelt, Franklin D. - The Public Papers and Addresses, vol. 1939, War and 

Neutrality, compiled with special material and explanatory notes by Samuel L. Rosenman 

and with a special introduction and explanatory notes by President Roosevelt, The 

Macmillan Company, New York, 1941 

 
Roosevelt, Franklin D. – The Public Papers and addresses, 1941 volume, The Call to 

Battle Stations, compiled with special material and explanatory notes by Samuel 

Rosenman, Harper and Brothers Pub. New York, 1950 

 
Roosevelt, Theodore, Presidential Addresses and State Papers: April 7, 1904, to May 

9, 1905, Vol. III. Ed. The Review of Reviews Co, New York, 1910 

 

Salazar, Oliveira – Discursos e Notas Políticas, Vol. II 1935-37, Coimbra Ed. Coimbra, 

1945, 2ª Edição, 

 

Salazar, Oliveira – Discursos e Notas Políticas, Vol. III 1938-43, Coimbra Ed. Coimbra, 

1959, 2ª Edição, 

 
The National Archives (PRO) - Allied Propaganda in World War II: The Complete 

Record of the Political Warfare Executive (FO 898), Ed. Professor Philip M. Taylor, 

London, 2005. 

 
United States Department of State /Foreign Relations of the United States - diplomatic 

papers, 1941 – FRUS, Foreign Relations, 1941, Vol. I. The Atlantic Conference between 

President Roosevelt and Prime Minister Churchill, August 9-12, 1941. 

 
Wilson, W., Address of the President of the United States at the Associated Press, 

New York, 20th April 1915. Washington, June, 1915 

 

 

 

2. Obras 

 

2.1 Obras de referência  

 
Barreto, António, Mónica, Maria Filomena (Coord.), Dicionário da História de Portugal, 

Vol. IX, Suplm. P/Z, Livraria Figueirinhas, Porto, 2000 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    422 

Lucena, Manuel de, “Pereira, Pedro Teotónio”, em Dicionário da História de Portugal, 

Vol. IX, Suplm. P/Z, (Coord.), Barreto, António, Mónica, Maria Filomena Livraria 

Figueirinhas, Porto, 2000, Pgs. 43-59 

 
 

2.2 Obras Gerais 

 

Almeida, Políbio de, Do Poder do Pequeno Estado, Ed. ISCSP, Lisboa, 1990 

 

Alonso Baquer, Miguel, Franco y sus Generales, Ed. Taurus, Madrid, 2005 

 

Balfour, Sebastian, Preston Paul, (Ed.) Spain and the Great Powers in the Twentieth 

Century, Routledge, London, 1999 

 
Cabral, Manuel Villaverde, Portugal na Alvorada do séc. XX, ed. A Regra do Jogo, 

Lisboa, 1979  

 
Corwin, Edward S., A Constituição Norte-americana e o seu Significado Actual. Versão 

portuguesa 1986, Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 1986 

 
Couto, Abel Cabral, Elementos de Estratégia, Eds. IAEM, Lisboa, 1988. 

 
Craig, Gordon A., Germany, 1866-1945, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1981 

 
Cruz, Manuel Braga da, As Origens do Democracia Cristã e o Salazarismo, Ed. 

Presença, Lisboa, 1980 

 
Dugan, Andy - Comunismo, revolución y movimiento obrero en Catalunya 1920-1936: 

Los orígenes del POUM, Ed. Laertes, Barcelona, 1996 

 
Ferreira, José Medeiros, Estudos de Estratégia e Relações Internacionais, Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1981 

 
Gilbert, Martin, A História do Séc. XX, Ed. Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1ª edição, 

2004 

 

Gilbert, Martin, A Segunda Guerra Mundial, Vol. I, Ed. Publicações Dom Quixote, 

Lisboa, 1ª edição, 1989 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    423 

Gomez, Hipólito de la Torre, Cervelló, Josep Sánchez, Portugal en el siglo XX, Ed. 

Istmo, Madrid, 1992 

 
Gray, Colin S., Sloan, Geoffrey (Ed.), Geopolitics – Geography and Strategy, Frank 

Cass Ed, London, 1999 

 
Hart, Liddell, B.H. Strategy of the indirect approach, ed. Faber and Faber, Ltd, London, 

1954 

 
Macedo, Jorge Borges de, História Diplomática Portuguesa – Constantes e Linhas de 

Força, Estudo de Geopolítica, Ed. Revista Nação e Defesa, Lisboa, S/D 

 
Martins, Oliveira, JP; Dispersos, Vol. II, Artigos políticos, económicos, filosóficos, 

históricos e críticos, seleccionados, prefaciados e anotados por António Sérgio. Ed. 

Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, Lisboa, 1924 

 
Medlicott W. N., the Economic Blockade, Vol. I, Ed. His Majesty's Stationery Office and 

Longmans, Green and Co Ltd, London, 1952 

 
Meneses, Filipe, Ribeiro de, Salazar, Ed. D. Quixote, Lisboa, 1ª Edição, 2010 

 
Monnerjahn, Engelbert, El Prisionero nº 29392: El fundador del Movimiento de 

Schoenstatt prisionero de la Gestapo (1941-1945), Ed. Nueva Patris, Santiago de Chile, 

2011 

 
Nogueira, Franco, As Crises e os Homens, Ed. Ática, Lisboa, 1971 

 
Nogueira, Franco, Salazar – As Grandes Crises (1936-1945), Vol. III, Livraria 

Civilização Editora, Porto, 1986 

 
Pinto, António Costa, O Salazarismo e o Fascismo Europeu, Ed. Estampa, Lisboa, 1992 

 
Pirenne, Jacques, Storia del Mondo Contemporaneo  - dal 1918 Ad Oggi, II Vols. 

Sansoni editore, Firenze, 1958 

 
Ramos, Rui (Coord.), História de Portugal, Ed. Esfera dos Livros, 3ª Edição, Lisboa, 

2010 

 
Rosas, Fernando, “Portugal e o Estado Novo (1930-1960) ”, em Nova História de 

Portugal (Dir. Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques), Vol. XII, Ed. Presença, Lisboa, 

1992, 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    424 

 
Sherwood, Robert E., Roosevelt and Hopkins, an Intimate History, Grosset & Dunlap 

Eds, New York, 1948 

 
SPN, O Pensamento do ministro das Colónias Armindo Monteiro, Ed. SPN, Lisboa, 1934 

 
Tansill, Charles Callan, Back door to war: The Roosevelt Foreign Policy 1933-1941,  Ed. 

Henry Regnery Company, Chicago, 1952 

 
Taylor, A.J.P, English History 1914-1945, Ed. Oxford University Press, 3th edition, 

London, 1982 

 
Trevelyan, G.M, A Shortened History of England, Ed. Penguin Books, London, 1987 

 

 

2.3 Obras de História Diplomática e de Relações Internacionais 

 

Allain, Jean Claude, Antrand, Françoise, Belly, Philippe, Soutou, Charles-Henry et 

outres, Histoire de la Diplomatie Française, Ed. Perrin, Paris, 2005 

 
Barrio, Antonio Marquina, La Diplomacia Vaticana y la España de Franco (1936-1945), 

Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1983. 

 
Bassett, Richard, El Enigma del Almirante Canaris – Historia del jefe de los espías de 

Hitler, Ed. Crítica (Trad. Castellana de Gonzalo Djembé), Barcelona, 2006 

 
Bolaños, Roberto Muñoz, “La Institución Militar en la Posguerra (1939-1945)” em Los 

Ejércitos del Franquismo (1939-1975), Ed. Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado – UNED, Coord. Fernando Puell de la Villa y Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010, 

Pgs. 15-54 

 
Bonnet, Georges, Le Quai d’Orsay Sous Trois Républiques 1870-1961, Ed. Librairie 

Arthéme Fayard, Paris, 1961 

 
Caetano, Marcelo, Portugal e a Internacionalização dos Problemas Africanos, Ed. Ática, 

Lisboa, 1972 

 
Cardona, Gabriel, “Crisis Política, Presión Militar”, em Los Ejércitos del Franquismo 

(1939-1975), Ed. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. 

Fernando Puell de la Villa y Sonia Alda Mejías, Madrid, 2010, Pgs. 325-364. 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    425 

 
Castro, Augusto de, Subsídios para a História da Política Externa Portuguesa durante 

a Guerra, Livraria Bertrand, Lisboa, S/D 

 
Conn, Stetson e Fairchild, Byron, The Framework of Hemisphere Defense, Ed. Center 

of Military History, United States Army, Washington D.C., 1989 

 
Corvo, João Andrade, Perigos, Lisboa, Tipographya Universal, 1870. 

 
Crozier, Andrew J., The causes of Second World War, Ed. Blackwell Publications, 

London, 1977. 

 
Dallek, Robert, Franklin D Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Ed. 

Oxford University Press, New York, 1995 

 
Delgado, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Ed. Europa-América, Lisboa, 1980 

 
Duroselle, Jean-Baptiste, Histoire Diplomatique de 1919 à nos Jours, Ed. Dalloz, Paris, 

10ª Edição, 1990. 

 
Feis, Herbert, the Spanish Story, Franco and the Nations at War, Ed. Alfred A. Knopf, 

New York, 1948 

 
Gilbert, Martin, Churchill and America, Free Press Ed. New York, 2005 

 
Glasgow, George, From Dawes to Locarno: Being a critical record of an Important 

Achievement in European diplomacy 1924-1925, Harper & Brothers Publishers, New 

York and London, 1926 

 
Gomez, Hipólito de la Torre, El Portugal de Salazar, Ed. Arco Libros, Madrid, 1997 

 
Gomez, Hipólito de la Torre, A Relação Peninsular na Antecâmara da Guerra Civil de 

Espanha (1931-36), Ed,. Cosmos, Lisboa, 1998 

 
Harper, John Lamberton, American visions of Europe: Franklin D. Roosevelt, George F. 

Kennan, and Dean G. Acheson, Cambridge University Press, Cambridge, 1994 

 
Holsti, K.J, International Politics: A Framework for Analysis, Ed. Prentice-Hall, New 

Jersey, 1977 

 
Kennedy, Paul, Stratégie et Diplomatie, Ed. Economica, Paris, 1988 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    426 

Kimball, Warren F., Forged in War: Roosevelt, Churchill and the Second World War, 

Ivan R. Dee Eds, New York, 1997 

 
Leitz, Christian, Nazi Germany and Neutral Europe during the Second World War, Ed. 

Manchester University Press, Manchester, 2000 

 
Mahan, Alfred, T., the Interest of America in Sea Power, Present and Future. Ed. Little, 

Brown and Co, Boston, 1917,  

 
Mahan, Alfred, T., the Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. 12th Edition, 

Ed. Little, Brown and Co, Boston, 1918 

 
Martins, Fernando, (ED.) Diplomacia e Guerra – Política Externa e Política de Defesa 

em Portugal do Final da Monarquia ao Marcelismo. Ciclo de Conferências. Ed. Colibri e 

Universidade de Évora. Lisboa, 2001 

 
Miller, David Hunter, The Peace Pact of Paris: A Study of the Briand-Kellogg Treaty, Ed. 

G. P. Putnam’s sons, New York London, 1928 

 
Moradiellos, Enrique, El Reñidero de Europa: Las dimensiones internacionales de la 

Guerra Civil Española, Ed. Peninsula, Barcelona, 2001 

 
Morcillo Sánchez, Emilio, “Planes Militares frente al Exterior durante el Primer 

Franquismo” em Los Ejércitos del Franquismo (1939-1975), Ed. Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado – UNED, Coord. Fernando Puell de la Villa y Sonia Alda 

Mejías, Madrid, 2010, Pgs. 209-242 

 
Moreira, Adriano, A Europa em Formação, Ed. Academia Internacional Cultura 

Portuguesa, Lisboa, 1987 

 
Moreno Juliá, Xavier, La División Azul, Sangre española en Rusia, Ed. Crítica, 

Barcelona, 2004 

 
Morgenthau, Hans, Politics among Nations, Ed. Alfred Knopf, New York, 6th edition, 

1985 

Motta, Carlos Teixeira da, O Caso de Timor na II Guerra Mundial – Documentos 

Britânicos, Ed. Instituto Diplomático, MNE, Lisboa, 1997 

 
Oliveira, César, Cem anos nas relações luso-espanholas. Política e Economia. Ed. 

Cosmos, Lisboa, 1995, 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    427 

 
Oliveira, César, Salazar e a Guerra Civil de Espanha Ed. O Jornal, Lisboa, 1987, 

 
Oliveira, César, Salazar e o Seu Tempo, Ed. O Jornal, Lisboa, 1991 

 
Oliveira, César, “Oliveira Salazar e a Política Externa Portuguesas – 1932/1968”, em 

Salazar e o Salazarismo, Ed. D. Quixote, Lisboa, 1989, Pgs. 73-99 

 
Oliveira, Pedro Aires, “Continuidade e Mudança na Política Externa Portuguesa após o 

28 de Maio”, em Revoluções, Política Externa e Política de Defesa em Portugal, séc. 

XIX/XX Coord. Almeida, João Marques, e Ramos, Rui, Ed. Cosmos, Lisboa, 2008, Pgs. 

123-153 

 
Padelford, Norman, Lincoln, George, the Dynamics of International Politics, Ed. 

McMillan Company, New York, 1967. 

 
Payne, Stanley G., A Guerra Civil de Espanha, a União Soviética e o Comunismo, Ed. 

Ulisseia, Lisboa, 2006 

 
Payne, Stanley G., Franco: El Perfil de la Historia, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1992 

 
Payne, Stanley G., Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II, Ed. Yale 

University Press, New Haven, 2008 

 
Pereira, Bernardo Futscher, A Diplomacia de Salazar (1932-1949), Ed. D. Quixote, 

Lisboa, 2012 

 
Pike, David Wingeate, Franco and the Axis Stigma, Ed. Palgrave Macmillan, New York, 

2008 

 
Preston, Paul, “Italy and Spain in Civil War and World War - 1936.1943” em Balfour, 

Sebastian, Preston Paul, (Ed.) Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, 

Routledge, London, 1999, Pgs.151-184 

 
 
Redondo, Juan Carlos Jimenez, Franco e Salazar – As relações luso-espanholas 

durante a guerra-fria, Ed. Assírio e Alvim, Lisboa, 1996 

 
Renouvin, Pierre, Durroselle, Jean-Baptiste Introdução à História das Relações 

Internacionais, Difusão Europeia do Livro, São Paulo, 1969,  

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    428 

Renouvin, Pierre, Historia de las Relaciones Internacionales- Siglos XIX y XX. Ed. 

AKAL, Madrid, 1982 

 
Ros Agudo, Manuel,  La Gran Tentación: Franco, el Imperio Colonial y los planes de 

intervención en la Segunda Guerra Mundial, ed. Styria, Madrid, 2008 

 
Rosas, Fernando, O Salazarismo e a aliança luso-britânica, Ed. Fragmentos, Lisboa, 

1988 

 
Rosas, Fernando, (Coord.) Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Ed. Colibri, Lisboa, 

1998 

 
Rosas, Fernando e outros, “O Estado Novo (1926-1974) ” em Mattoso, José, História 

de Portugal, Vol. VII, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1994 

 
Ruhl, Klaus-Jörg, Franco, Falange y III Reich – España durante la II Guerra Mundial, 

Ed. AKAL, 1986 

 
Sáenz-Francés, Emilio, Entre la Antorcha y la Esvástica: Franco en la encrucijada de 

la Segunda Guerra Mundial, Ed. Actas, Madrid, 2009 

 
Salter, J.A, Allied Shipping Control: An Experiment in International Administration, Ed. 

Humphrey Milford, Oxford: At the Clarendon Press, 1921 

 
Sanz Hoya, Julián, “Falangismo y dictadura. Una revisión de la historiografía sobre el 

fascismo español”. em Falange: Las culturas políticas del fascismo en la España de 

Franco (1936-1975), Ed. Instituto Fernando El Católico, Zaragoza, 2013, Pgs. 25-60 

 
Sardica, José Miguel, Ibéria, a Relação entre Portugal e Espanha no século XX. 

Aletheia editores, Lisboa 2013 

 
Shannon, Richard, the Crisis of Imperialism 1865-1915, Paladin Books Eds. London, 

1974 

 
Shirer, William L., The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, 

Ed. Simon and Schuster, New York, 1960 

 
Smyth, Denis, Diplomacy and Strategy of Survival-British Policy and Franco’s Spain, 

1940-41, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1986 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    429 

Smyth, Denis, “Franco and the Allies in the Second World War” em Balfour, Sebastian, 

Preston Paul, (Ed.) Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, Routledge, 

London, 1999, Pgs.185-209 

 
Smith, Gaddis, American Diplomacy during the Second World War, 1941-1945, Ed. 

Alfred A. Knopf, New York, 1985 

 
Stone, Glyn, the Oldest Ally – Britain and the Portuguese Connection, 1936-1941, Ed. 

The Royal Historical Society, The Boydell Press, London, 1994 

 
Suárez, Luís, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial – desde 1939 hasta 1945, 

Ed. Actas, Madrid, 1997 

 
Taylor, A.J.P, The origins of the Second World War, Ed. Penguin Books, 9th Edition, 

London, 1976, 

 
Telo, António, Portugal na Segunda Guerra (1941-1945), I e II vols, Ed. Vega, Lisboa, 

1991 

 
Telo, António José, Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Ed. Cosmos, 

Lisboa, 1994 

 
Telo, António José, “O Fim do Ciclo Africano do Império”, em Portugal Na Transição 

Do Milénio – Colóquio Internacional, Ed. Fim de Século, Lisboa, 1998, pgs. 327-355 

 
Telo, António José, “As Relações Peninsulares num Período de Guerras Globais (1935-

1945) ” em Rosas, Fernando, (Coord.) Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Ed. Colibri, 

Lisboa, 1998, pgs.133-151  

 
Thomás, Joan Maria, Roosevelt and Franco during the Second World War: From the 

Spanish Civil War to Pearl Harbor, Ed. Palgrave Macmillan, New York, 2008 

 
Toynbee, Arnold, J. (Dir) Toynbee, Veronica, Medlicott, W.N, Howard, Constance, 

Hicks, Agnes, Duff, Katherine, Kirk, G.E La Guerra y los Neutrales, (Trad. Luis Solano 

Costa) Ed. Vergara, Barcelona, 1958 

Tussel, Javier, Franco, España  y la guerra mundial entre el Eje y la neutralidad, Ed. 

Temas de Hoy, Madrid, 1995 

 
Vincent-Smith, John, As relações políticas luso-britânicas 1910-1916, Ed. Livros 

Horizonte, Lisboa, 1975 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    430 

 
Vicente, António Pedro, Espanha e Portugal – Um olhar sobre as relações peninsulares 

no séc. XX, Ed. Tribuna da História, Lisboa, 2003, 

 
Weigert Hans W. Geopolítica, Generales y Geografos, Ed. Fondo de Cultura 

Economica, Ciudad de Mexico, 1942 

 
Weinberg, Gerhard L., The Foreign Policy of Hitler’s Germany – Starting World War II, 

1937-1939, Ed. University of Chicago Press, Chicago, 1980 

 

Weinberg, Gerhard L.; A World at Arms: a Global History of World War II, Ed. Cambridge 

University Press, Cambridge, 1994 

 
Wevill, Richard, Diplomacy, Roger Makins and the Anglo-American Relationship, Ed. 

Ashgate Publishing ltd, Farnham, 2014 

 
Wigg, Richard, Churchill and Spain - The Survival of the Franco regime, 1940-1945, 

Ed. Routledge, London, 2005 

 
Wylie, Neville e outros, The Politics and Strategy of Clandestine War: Special 

Operations Executive, 1940–1946, ed. Routledge, Abingdon (UK), 2007 

 
Viñas, Ángel, “Una Republica abandonada por las Democracias” em Congreso la guerra 

civil española 36/39, 2006, Pgs. 1-11 

 

 

2.4 Memórias e Correspondências 

 
Alonso Baquer, Miguel, Franco y sus Generales, Ed. Taurus, Madrid, 2005 

 
Caetano, Marcello, As Minhas Memórias de Salazar, Ed. Verbo, Lisboa, 1977 

 
Carnegie, Andrew, Autobiography, Ed. Houghton Mifflin Company, Boston and New 

York, 1920 

 
Cianetti, Tulio, Memorie dal Carcere di Verona, Ed. Rizzoli, Milano, 1983 

 
Ciano, Galeazzo, Diarios 1937 – 1943, Ed. Critica, Barcelona, 2004 

 
Eccles, David, By Safe Hand, letters of Sybil &David Eccles 1939-42, Ed. The Bodley 

Head, London, 1983 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    431 

 
Eden, Anthony, Memoirs – Facing the dictators, Ed. Cassel, London, 1962 

 
Gómez-Jordana Souza, Francisco, Milicia y Diplomacia, Los Diarios del Conde de 

Jordana 1936-1944, Estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, Glosas y Comentarios 

de Rafael Gómez-Jordana Prats, Ed. Dossoles, Burgos, 2002 

 
Halifax, Earl of, Fullness of Days, Ed. Collins, London, 1957 

 
Hayes, Carlton J. H., Wartime mission in Spain, Ed. Macmillan Company, New York, 

1945 

 
Henderson, Neville, Dois anos junto de Hitler, (trad. Carlos Ferrão), Ed. Parceria 

António Maria Pereira, Lisboa, 1940 

 

Hoare, Sir Samuel, Ambassador on Special Mission, Ed. Collins, London, 1946 

 
Keitel, Whillelm, The Memoirs of Field Marshal Keitel (Trad. David Irving), Ed. Focal 

Point Publications, Windsor, 2010 

 
Kennan, George F., Memoirs, 1925-1950, Ed. Pantheon Books, New York, 1967 

 
Merino, Ignacio, Serrano Suñer – Historia de una conducta, (Prólogo de Paul Preston), 

Ed. Planeta, Barcelona, 1996 

 
Oliveira, Pedros Aires, Armindo Monteiro: uma biografia política (1896-1955), Ed. 

Bertrand, Lisboa, 2000 

 
Payne, Stanley G., Franco – El Perfil de La Historia, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992 

 
Pereira, Pedro Teotónio; Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira 

Salazar vols. I a IV (1931 A 1944) Edição da Presidência do Conselho de Ministros – 

CLNSRF, Lisboa, 1987/1991 

 
Pereira, Pedro Teotónio, Memórias, Vols. I e II, (Prefácio de Marcelo Caetano), Ed. 

Verbo, Lisboa, 1972/1973 

 
Preston, Paul, Franco, “Caudillo de España”, Ed. Debolsillo, 2ª ed., Barcelona, 2006 

 
Roosevelt, Theodore, America and the World War, Ed. Charles Scribner’s Sons, New 

York, 1915 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    432 

Rosas, Fernando; Barros, Júlio, L. de; Oliveira, Pedro, Armindo Monteiro e Oliveira 

Salazar – Correspondência Política 1926-1955, Ed. Estampa, Lisboa, 1996 

 
Saña, Heleno, El franquismo sin mitos. Conversaciones con Ramón Serrano Suñer, 

Editorial Grijalbo, Barcelona, 1982 

  
Serrano Suñer, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar, Ed. Espesa, Madrid, 1947 

 
Serrano Suñer, Ramón, Entre el Silencio y la Propaganda – La historia como fue, Ed. 

Planeta, Barcelona, 1977 

 
Tittman Jr, Harold H, Inside the Vatican of Pius XII – The memoir of an American 

diplomat during World War II, Ed. Doubleday Books, New York, 2004, 

 

Tusell, Javier, Franco en la Guerra Civil- Una biografía política. Ed. Tusquets, 

Barcelona, 1992 

 
 

2.5 Obras sobre neutralidade 

 

Adams, Charles Francis, The Struggle for Neutrality in America, Ed. Charles 

Scribner&Co., New York, 1871 

 
Almeida, José Augusto Moreira de, Elementos de Direito Internacional Público, Ed. 

Imprensa Nacional, Lisboa, 1892 

 
Brundu, Paola Olla, “La neutralité du Portugal pendant la Seconde Guerre Mondiale”, 

em Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the 

History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of 

the Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 201-218 

 
De Martens, G. F (augmenté des notes de Silvestre Pinheiro Ferreira) Précis de Droit 

des Gens Moderne de l’Europe, Ed. Guillaumin & Cie, Paris, 1864 

 
Davis, Hayne (Ed.); Among the World’s Peace Makers, Ed. The Progressive Publishing 

Co., New York, 1907 

 
Divine, Robert A., The Illusion of Neutrality, University of Chicago Press Eds., Chicago, 

1962 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    433 

Duroselle, Jean-Baptiste, “Discours d’ouverture”em Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in 

History: Proceedings of the Conference on the History of Neutrality organized in 

Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of the Commission of History 

of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 19-24 

 

Fox, Annette Baxter em “Small States in International Relations”, Coord. Christine 

Ingebritsen, Iver Neumann, Sieglinde Gstohl and Jessica Beyer, Ed. University of 

Washington Press, Seattle, 2006, pgs. 39-41 

 
Frank, Robert, “La neutralité: évolution historique d’un concept” em  Nevakivi, Jukka 

(ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History of Neutrality 

organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of the Commission of 

History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 25-32 

 
Girault, René, “En Guise de Conclusion” em  Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: 

Proceedings of the Conference on the History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 

September 1992 under the auspices of the Commission of History of International 

Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 331-335 

 
Hamilton, Alexander, Jay, John, Madison, James; O Federalista, versão em português 

de 1984, Int. e notas de Benjamim Fletcher Wright, Ed. Universidade de Brasília, 

Brasília, 1984 

 
Heffter, August Whillelm, Le Droit International Public de l’Europe, 2éme Ed., A. Cotillon 

& Cie, Paris, 1866 

 
Hernández-Sandoica, Elena, Moradiellos, Enrique, “Spain and the Second World 

War, 1939-1945”  em Wylie, Neville (Ed.), European Neutrals and Non-Belligerents 

during the Second World War, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 

pgs.241-267 

 
Ingebritsen, Christine, Neumann, Iver, Gstohl, Sieglinde, and Beyer, Jessica (Eds.) 

Small States in International Relations, Ed. University of Washington Press, 

Seatle, 2006 

 
Kluber, Jean-Louis, Droit des Gens Moderne de l’Europe, Tome II, Ed. Jean Pierre 

Aillaud, Paris, 1831 

 
Morales Lezcano, Víctor, “Spanish Non-Belligerency in World War II” em  Nevakivi, 

Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    434 

of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of 

the Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 

219-230 

 
Moura, Gerson, “Dependent Neutrality: The Case of Brazil, 1939-1942” em  Nevakivi, 

Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History 

of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of 

the Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 

255-268 

 
 
Neff, Stephen C., War and the Law of Nations – A General History, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2005 

 
Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the 

History of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the 

auspices of the Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 

1993 

 
Oppenheim, L., International Law, a Treatise, II Vols. Ed. Longmans, Green and Co, 

London, 6th Ed. 1947 

 
Orvik, Nils, The Decline of Neutrality 1914-1941, Ed. Frank Cass &Co. Ltd, 2 edit, 

London,  1971 

 
Packard, Jerrold, M. Neither Friend nor Foe – the European Neutrals in World War II, 

Ed. Charles Scribner’s Sons, New York, 1992 

 
Rapoport, Mário, “La neutralité argentine dans la Seconde Guerre Mondiale” em 

Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History 

of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of the 

Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 235-252 

 
Rosas, Fernando, “Portuguese neutrality in  the Second World War” em Wylie, Neville 

(Ed.), European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, Ed. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pgs. 268-282 

 

Rosas, Fernando, “Portuguese neutrality in the Second World War” em Wylie, Neville 

(Ed.), European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War, 

Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pgs. 268-282 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    435 

 
Salmon, Patrick, “British Attitudes towards neutrality in the Twentieth Century” em 

Nevakivi, Jukka (ed.), Neutrality in History: Proceedings of the Conference on the History 

of Neutrality organized in Helsinki 9-12 September 1992 under the auspices of the 

Commission of History of International Relations. Helsinki: SHS, 1993, pgs. 117-132 

 
Stapelbroek, Koen, “Universal Society, Commerce and the Rights of Neutral Trade: 

Martin Hubner, Emer de Vattel and Ferdinand Galiani” em Collegium, Helsinki Collegium 

for Advanced Studies, Helsinki, 2008, pgs. 63–89 

 
Teixeira, Luís, Collaborating Neutrality, Ed. SNI, Lisboa, S/D 

 
Vanderpol, Alfred, La Doctrine Scolastique Du Droit de Guerre, Ed. A. Pedone, Paris, 

1919 

 
Wylie, Neville (Ed.), European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World 

War, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2002 

 

 

3. Artigos  

 
3.1 Artigos 

 
Adams, Mildred, “Twenty years of Franco” em Foreign Affairs, Vol. 37, Jan. 1959, Issue 

2, Pgs. 257-268 

 
Adamthwaite, Anthony, “Britain and the world, 1945-1949: The view from the Foreign 

Office” em International Affairs, Vol. 61, Spring. 1959, Issue 2, Pgs. 223-235 

 
Alpert, Michael, “ Operaciones secretas inglesas en España durante la Segunda Guerra 

Mundial” , em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 15, 2002, Pgs. 455-472 

 
Alpert, Michael, “las relaciones anglo-hispanas en el primer semestre de la guerra 

caliente,- La misión diplomática de sir Samuel Hoare” em Revista de Política 

Internacional, nº 160, Noviembre/Diciembre, 1978, Pgs. 07-31 

 
Alpert, Michael, “Las Relaciones Hispano-Británicas en el primer año de la Posguerra: 

Los acuerdos comerciales y financieros de Marzo de 1940” em Revista de Política 

Internacional, nº 147, Septiembre/Octubre, 1976, Pgs. 13-26 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    436 

Bowen, Wayne H., “Spain and the Nazi Occupation of Poland”, em International Social 

Science Review, Vol.82, nºs 3 e 4, pgs. 135-148 

 
Buñuel Salcedo, Luis Manuel, “La génesis del «cerco» internacional al régimen del 

general Franco (1945-1947)” em Revista da Facultad de Geografía y Historia, nº 1, 1987, 

Pgs. 313-340 

 
Buchanan, Andrew N. “Washington’s silent ally in World War II? United States Foreign 

Policy towards Spain 1939-1945” em Journal of Transatlantic Studies, nº. 7, issue 2, 

2009, pgs.93-117 

 
Burdick, Charles B., “Moro: The Resupply of German Submarines in Spain, 1939-1942” 

em Central European History, nº3, Sept. 1970, Pgs. 256-284 

 
Byrnes, Mark, “Unfinished Business: The United States and Franco Spain, 1944-47” em 

Diplomacy & Statecraft, vol. 11 nº 1 , (2000) 129-162,  

 
Caldwell, Robert G.  “The Anglo-Portuguese Alliance Today” em Foreign Affairs, Vol. 

21, Number 1, Oct. 1942, pgs. 149-157 

 
Carcel Ortí, Vicente, “Los obispos españoles tras la Segunda Guerra Mundial: actitud 

ante el referéndum de 1947”, em Anuario de Historia de la Iglesia, Nº4, 1995, Pgs. 39-

78 

 
Cardoso, Pedro, “Evolução do Conceito Estratégico Nacional no séc. XX”, em 

Estratégia, IV, 1992, Pgs.17-73 

 
Carter, W. Horsfall, “Spain and the Axis”, em Foreign Affairs, Vol. 20, Oct. 1941, Pgs. 

175-183 

 
Carvalho, Virgílio de, “Ainda a regionalização da NATO” em Nação e Defesa, nº. 79, 

(Julho-Setembro 1996), Pgs.48-58 

 
Carvalho, Virgílio de, “Áreas de Interesse Estratégico de Portugal” em Nação e Defesa, 

Nº 66 (Abril-Junho 1993) Pgs.40-53 

 
Casanova, Marina, “El inicio de la guerra civil y sus repercusiones en los diplomáticos 

españoles acreditados ante el Quirinal y el Vaticano” em Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie V, nº 4, 1991, Pgs.31-40 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    437 

Clifford, Lt. Colonel Kenneth J. “The United States Marines in Iceland, 1941-1942” em 

Marine Corps Historical Reference Pamphlet, Washington, 1970, 31 pgs. 

 
Costigliola, Frank, “Broken Circle: The Isolation of Franklin D. Roosevelt in World War 

II” em Diplomacy & Statecraft, Vol. 32, No. 5 (November 2008) 677-715 

 
Cole, Robert “The Other Phoney War: British Propaganda in Neutral Europe, 

September-December 1939” em Journal of Contemporary History, Vol. 22, No. 3 (July 

1987), pp. 455-479 

 
Davis, John W., “The Permanent Bases of American Foreign Policy” em Foreign Affairs, 

Vol. 10, Oct. 1931, Pgs. 1-13 

 
Doenecke, Justus D., “William Appleman Williams and the Anti-Interventionalist 

Tradition” em Diplomatic History, Vol. 25, No. 2 (Spring 2001) 283-291 

 
Escuadra Sánchez, Alfonso, “Los Informes de Agosto de 1940. Estudios Sobre España 

y Gibraltar del Alto Mando de La Wehrmacht y el Heer” em Revista Almoraima, nº 38, 

2009, pgs. 323-338 

 
Escuadra Sánchez, Alfonso “El informe Witzig” em Revista Almoraima, nº 25, 2001, 

pgs. 413-428 

 
Farrant, James, “Modern Maritime Neutrality Law”, em International Law Studies, vol. 

90, (2014) U. S Naval War College, Pgs. 198-311 

 
Farré, Juan Avilés “Francia y la guerra civil española: los limites de una política”, em 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 5, 1992, Pgs. 165-184 

 
Feis, Herbert, “Oil for Spain”, em Foreign Affairs, vol. 26, Jan. 1948, issue 2, Pgs. 377-

389 

 
Fernandes, João Paulo Santos de Castro,” O Ultramar Português no Apaziguamento 

Internacional”, em Estratégia, Vol. XIV, Lisboa, 2003, Pgs.168-300 

 
Fernandes, João Paulo de Castro, “Moçambique: Estratégia para uma definição de 

fronteiras, em Revista Lusíada de Relações Internacionais, nº 1, Lisboa, 2001, pgs. 129-

201 

 
Fernsworth, Lawrence, “Spain in Western Defence” em Foreign Affairs, vol. 31, July 

1953, issue 4, Pgs. 648-662 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    438 

 
Goda, Norman, “The Riddle of the Rock - a Reassessment of German Motives for the 

Capture of Gibraltar in the Second World War” em Journal of Contemporary History, Vol. 

28, No. 2 (Apr. 1993), pp. 297-314 

 
Gomez de Las Heras, Maria de Soledad, “España y Portugal durante la Segunda 

Guerra Mundial desde 1939 a 1942”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 7, 1994, 

Pgs.165-179 

 
Gómez de Las Heras, Maria de Soledad, Sacristán, Esther “España y Portugal ante la 

Segunda Guerra Mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 2, 1989, Pgs.209-

225 

 
Gómez de Las Heras, Maria de Soledad, “Portugal ante la Guerra Civil Española”, em 

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 5, 1992, Pgs. 273-292 

 
Gordon, Bertram M. “el Papel de España en la Derrota de la Alemania nazi durante la 

Segunda Guerra Mundial”, em Studia histórica, Historia contemporánea, nº18, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2000, pgs. 249-282  

 
Grenfell, Russell, “Mediterranean Strategy after the Franco Victory” em Foreign Affairs, 

Vol. 17, nº 4 July 1939, Pgs. 732-739 

 
Haight Jr., John Mc Vickar, “Roosevelt as friend of France” em Foreign Affairs, Vol. 44, 

April 1966, issue 3, Pgs. 518-526 

 
Hilton, Stanley E. "The Welles Mission to Europe, February-March 1940: Illusion or 

Realism?" em Journal of American History vol. 58, Issue 1, June 1971, pgs. 93-120 

 
Hudson, Manley, “The Geneva Protocol”, em Foreign Affairs, Vol. 3, nº 2, Dec. 1924, 

Pgs. 226-235 

 

Jessup, Philipp, C. “Spanish Rebellion“, em Foreign Affairs, Vol. 15, Jan. 1937, issue 2, 

Pgs. 260-279 

 
Kennan, George F.,/Lukacs, John, “From World War to Cold War”, em American 

Heritage, Vol. 46, Dec. 1995, issue 8, Pgs. 42-57 

 
Leitz, Christian, “Les Aspects Économiques des Relations entre l’Allemagne nazie et les 

pays neutres européens pendant la Seconde Guerre Mondiale”, em Guerres Mondiales 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    439 

et Conflits Contemporains – Revue d’Histoire, Quarante-neuvième Année, nº 194, 

Décembre 1999, Pgs.07-28 

 
Leitz, Christian, “Nazi Germany and Francoist Spain, 1936/1945” em Balfour, 

Sebastian, Preston Paul, (Ed.) Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, 

Routledge, London, 1999, Pgs.127-150 

 
León, Ángeles Egido “Franco y las potencias del Eje. La tentación intervencionista de 

España en la segunda guerra mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 2, 

1989, Pgs.191-208 

 
León, Ángeles Egido “Del Paraíso Soviético al Peligro Marxista. La Unión Soviética en 

La España Republicana (1931-1936)”, em Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 

10, 1988, Pgs.139-164 

 
León, Ángeles Egido, “A Propósito de Los Nuevos Cuadernos Algunas Reflexiones 

Sobre el Pensamiento Político Internacional de Manuel Azaña”, em Bulletin d’Histoire 

Contemporaine de l’Espagne, nº 28-29, Décembre 1998 - Juin 1999, Centre National de 

la Recherche Scientifique, Université de Provence. 

 
Mackinder, Halford J. “The Geographical Pivot of History”, em The Geographical 

Journal, Vol. 23, Nº 4, April, 1904, Pgs. 421-437 

Mackinder, Halford J., “The Round World and the Winning of the Peace”, em Foreign 

Affairs, Vol. 21, July 1943, issue 4, Pgs. 595-605 

 
Manera Regueyra, Enrique, “El Bloque Ibérico como unidad geoestratégica”, em 

Revista de Política Internacional, nº 9, Enero/Marzo, 1952, Pgs. 17-30 

 
Marks III, Frederick W. “Six between Roosevelt and Hitler: America’s role in the 

Appeasement of Nazi Germany” em The Historical Journal, vol. 28, nº 4, Dec. 1985, pgs. 

969-982 

 
Marquina Barrio, Antonio, “La Etapa de Ramón Serrano Suñer en la Cartera de los 

Asuntos Exteriores”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 2, 1989, Pgs. 146-167 

 
Marquina Barrio, Antonio, “Los Estados Unidos y la guerra de España”, em UNISCI 

Discussion Papers, nº 11, Mayo 2006, Pgs. 273-282 

 
Marquina Barrio, Antonio, “El reconocimiento pleno del bando nacional tras la reunión 

de Munich”, em UNISCI Discussion Papers, nº 11, Mayo 2006, Pgs. 263-271 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    440 

 
Marquina Barrio, Antonio, “El Vaticano y el estallido de la guerra civil: El Cardenal 

Gomá reparó el fracaso diplomático del Marqués de Magaz”, em UNISCI Discussion 

Papers, nº 12, Octubre 2006, Pgs. 229-244 

 
Marquina Barrio, Antonio, “La pista de aterrizaje de Gibraltar la base militar”, em 

UNISCI Discussion Papers, nº 19 Enero 2009, Pgs. 220-235 

 
Marquina Barrio, Antonio, El Atentado de Begoña, em UNISCI Discussion Papers, Nº 

36,Octubre 2014, pgs.123-131 

 
Matthews, Herbert L. “Franco’s Problems” em Foreign Affairs, Vol. 17, nº 4 July 1939, 

Pgs. 723-731 

 
Mederos Martín, Alfredo. “El proyecto de Antonio Tovar de una exposición de Canarias 

en 1941 y la consolidación de las Comisarías Insulares de Excavaciones como 

respuesta al intento de Hitler de anexionarse una isla canaria”,  em Lucentum, nº. XXXI 

(2012) Revista da Universidad de Alicante, pp. 207-226 

 
Moradiellos, Enrique, “La Política Británica ante la guerra civil española”, em Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie V, nº 5, 1992, Pgs. 185-210 

 
Moradiellos, Enrique, “Un Triángulo vital para la República: Gran Bretaña, Francia y la 

Unión Soviética ante la Guerra Civil española” em Hispania Nova, Nº1 (1998-200), 

Pgs.1-32 

 
Moradiellos, Enrique “The British Image of Spain and the Civil War”, em International 

Journal of Iberian Studies, Vol. 15, Issue 1, April 2002, Pgs. 4–13 

 
Morales Lezcano, Víctor, “Las Causas de la No Beligerancia Española, 

reconsideradas”, em Revista de Estudios Internacionales, Vol. 5, nº 3, Julio-Septiembre 

1984, Pgs. 811-816 

 
Morales Lezcano, Víctor, “Canarias, Azores y Cabo Verde durante la batalla del 

Atlántico”, em Anuario de Estudios Atlánticos, nº 23, 1977, Pgs. 205-236 

 
Moreira, Adriano, “A Comunidade Internacional em Mudança”, em Revista de Estudos 

Sociais, Vol., Nºs1-4, Lisboa, 1981, Pgs. 9-177 

 
Parker, Geoffrey, “Ratzel, the french School and the birth of Alternative Geopolitics”, em 

Political Geography, nº 19, 2000, Pgs. 957-969 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    441 

 
Paulo, Heloísa - "Imagens da Liberdade: os exilados portugueses e a luta pela liberdade 

na Península Ibérica” em Estudos do Século XX, nº 8, 2008, pgs. 87-103. 

 
Payne, Stanley G., “Los Estados Unidos y España: Percepciones, Imágenes e 

Intereses”      em Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 25, 2003, Pgs.155-167 

 
Payne, Stanley G., “Los Estados Unidenses y la Guerra” em Cuenta y Razón, nº 39, 

Septiembre-Diciembre 1988, Pgs.113-124 

 
Pérez, Rafael García, “España en la Europa hitleriana”, em Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie V, nº 7, 1994, Pgs.35-50 

 
Perfecto, Miguel Ángel, “La Derecha Radical Española y El Pensamiento antiliberal 

Francés en el Primer tercio del siglo XX. De Charles Mauras a Georges Valois” em 

Studia Histórica, Historia Contemporánea, nº 30, 2012, Ediciones Universidad de 

Salamanca pp. 47-94 

 
Polk, Judd, “Freezing Dollars against the Axis”, em Foreign Affairs, Vol. 20, Oct 1941, 

Issue 1, Pgs. 113-130 

 
Poole, DeWitt C., “Light on Nazi Foreign Policy” em Foreign Affairs, Vol. 25, Oct 1946, 

Issue 1, Pgs. 130-154 

 
Puell de La Villa, Fernando, “Política de Defensa y Política Militar en el Siglo XX”, em 

Claves de la España del Siglo XX. Estudios, Valencia, 2001, pgs. 1-24 

 
Queipo De Llano, Genoveva García, “Franco y Mussolini revisitados. La política exterior 

hispano-italiana durante la guerra mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 

7, 1994, Pgs.17-33 

 
Ramos, Rui, “A Segunda Fundação” em Mattoso, José, História de Portugal, Vol.VI, 

Ed.Círculo de Leitores, Lisboa, 1994, 

 
Rivero, Ángel, “España, Portugal y los falsos amigos”, em Revista Relaciones 

Internacionales, nº13, Febrero 2010, ed. UAM. 

 
Rocamora, José Antonio Rocamora “Un nacionalismo fracasado: el iberismo”, em 

Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 2, 1989, Pgs.29-56 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    442 

Rocamora, Jose Antonio, “Causas do surgimento e do fracasso do nacionalismo 

ibérico” em Análise Social, Vol. XXVIII, nº 122, 1993, Pgs. 631-652 

 
Rodríguez Palomar, Pablo Ricardo “Estrategas militares españoles, de los siglos XIX y 

XX”,  Boletín de Información (Ministerio de Defensa), nº 275, 2002, pgs. 9-24 

 
Rogers, Francis, “Os Açores: Plataforma no Atlântico”, em Boletim da Academia 

Internacional da Cultura Portuguesa, Nº2, 1966, Pg. 194-207 

 
Rosas, Fernando, “La crisis del Liberalismo y los orígenes del« Autoritarismo Moderno» 

y del Estado Novo en Portugal” em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 6, 1993, 

Pgs.327-346 

 
Roscher, Bernard, “The Renunciation of War as an Instrument of National Policy”, em 

Journal of the History of International Law, nº4, 2002, pgs. 293-309 

 
Russell, Richard “American Diplomatic Realism: A Tradition Practised and Preached by 

George F. Kennan”, em Diplomacy & Statecraft; Nov2000, Vol. 11 Issue 3, Pgs.159-182 

 
Saenz-Francés, Emilio,” Spanish Foreign Policy during the Second World War. A 

historiographical Overview” em Europe and the world in European historiography 

(Thematic work group) Pisa University Press, Pisa, 2006, Pgs. 50-70 

 
Salas, Ramón “La División Azul”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 2, 1989, 

Pgs.241-269 

 
Salvadorini, Vittorio, “Italia e Gibilterra durante la II Guerra Mondiale”, em Cuadernos 

de Historia Contemporánea, vol. 29, 2007, Pgs. 235-255 

 
Saz, Ismael, “El fracaso del éxito: Italia en la guerra de España “, em Espacio, Tiempo 

y Forma, Serie V, nº 5, 1992, Pgs.105-128 

 
Shanley, John Joseph, the Story of Carlton Hayes, em the university bookman, Volume 

47, Number 1 (Winter 2010), pgs. 1-6 

 
Stanton, Sean, “The Myth of Spanish Neutrality: U.S. Foreign Relations with Spain 

1939-1941”, em Drake University Social Science Journal, 2011, Drake University, Iowa, 

pgs. 1-24  

 
Stevens, Donald. G, “World War II Economic Warfare: The United States, Britain and 

Portuguese Wolfram”, em The Historian, Vol. 61, Issue 3, March 1999, Pgs.539-556 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    443 

 
Stimson, Henry L. “The Pact of Paris: Three Years of Development”, em Foreign Affairs, 

vol. 11, nº1, Oct. 1932, Special Supplement, Pgs. 1-10 

 
Stoler Mark A. “A half-century of conflict: Interpretations of U.S. World War II diplomacy” 

em Diplomatic History, Vol. 18, No. 3 (June 1994) Pgs.375-403 

 
Stoler Mark A. “War and Diplomacy: Or, Clausewitz for Diplomatic Historians” em 

Diplomatic History, Vol. 29, No. 1 (January 2005) Pgs.1-26 

 
Stone, Glyn, “Inglaterra, Portugal e a Não-beligerância Espanhola – 1940/1941”, em Ler 

História, Nº 25/1994, Pgs. 89-102 

 
Stone, Glyn, “Yvon Delbos and Anthony Eden: Anglo-French Cooperation 1936-1938” 

em Diplomacy and Statecraft, nº 17, 2006, pgs.799-820 

 
Stone, Glyn, “The British Government and the Sale of Arms to the Lesser European 

Powers – 1936/1939”, em Diplomacy &Statecraft, Vol. 14, Nº 2, June 2003, Pgs. 237-

270 

 
Thomás, Joan Maria, “Getting to know Ramón Serrano Suñer: reality and invention, 

1937-42” em International Journal of Iberian Studies, Vol. 18 nº 3, 2005, Pgs. 165-179 

 
Tusell, Javier, “Los cuatro ministros de Asuntos Exteriores de Franco durante la 

Segunda Guerra Mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 7, 1994, Pgs.323-

348 

 
Tusell, Javier, “La Etapa Jordana (1942-1944) em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, 

nº 2, 1989, Pgs.169-189 

 
Tusell, Javier, “Roosevelt y Franco” em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 4, 1991, 

Pgs.13-30 

 

Tusell, Javier, “La primera política exterior  de Franco” em Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie V, nº 5, 1992, Pgs.19-76 

 
Weiss, Kenneth, G., “The Azores in Diplomacy and Strategy 1940-45”, em Professional 

Paper 272, Institute of Naval Studies, Center for Naval Analyses, March 1980, Pgs. 1-

46 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    444 

Webster, Andrew, The League of Nations’ Pursuit of International Disarmament, 1920–

1938,  em Contemporary European History, nº14, vol.4, 2005, pp. 493–518 

 
Welles, Sumner, “Intervention and Interventions”, em Foreign Affairs, Oct. 47, Vol. 26 

Issue 1, Pgs. 116-133  

 
Welles, Sumner, Two Roosevelt Decisions: One Debit, One Credit, em, Foreign Affairs, 

Jan1951, Vol. 29 Issue 2, p182-204 

 
Weinberg, Gerhard L., “World War II: Comments on the Round table”, em Diplomatic 

History, Vol. 25, No. 3 (Summer 2001) Pgs. 491-499 

 
Weinberg, Gerhard L., “the Nazi-soviet pacts: a half century later”, em Foreign Affairs, 

Fall 1989, Vol. 68, No. 4, Pgs. 175-189 

 
Wylie, Neville, “An Amateur Learns His Job? Special Operations Executive in Portugal, 

1940-42”, em Journal of Contemporary History, Vol. 36, No. 3, Jul., 2001, pgs. 441-457 

 
Whitaker, John, T., “Prelude to World War: A Witness from Spain”, em Foreign Affairs, 

Vol.21, Oct. 1942, Pgs. 103-119 

 
Woolbert, Robert Gale – “The Future of Portuguese Colonies”, em Foreign Affairs, Vol. 

15, Jan. 1937, Issue 4, pgs. 661-673 

 

 

3.2 Artigos sobre neutralidade 

 
Amstrong, Hamilton Fish, “Neutrality: Varying Tunes” em Foreign Affairs, Vol. 35, Oct. 

1956, issue 1, Pgs. 57-71 

 
Barrio, Antonio Marquina, “La neutralidad o la perdida de la neutralidad en la Segunda 

Guerra Mundial”, em Espacio, Tiempo y Forma, Série V, nº 7, 1994, Pgs. 313-322 

 
Barrio, Antonio Marquina, “The Spanish Neutrality during the Second World War” em 

American University International Law Review, Vol. 14, 1998, issue 1, Pgs.171-184 

 
Borchard, Edwin M.,”War, Neutrality and Non-Belligerency” em American Journal of 

International Law, Vol. 35, nº 4, 1941, Pgs. 618-625 

 
Boye, Thorvald, ”Quelques aspects du Développment des Régles de la Neutralité” em 

Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours, II, Tome 64, 1938, Pgs.161-229 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    445 

 
Davis, John W., “The Permanent Bases of American Foreign Policy”, em Foreign Affairs, 

vol.10, Issue 1, Oct. 1931, Pgs. 1-13 

 
Dominick, Donald, “Neutral Is Not Impartial: The Confusing Legacy of Traditional Peace 

Operations Thinking”, em Armed Forces Society, spring 2003, Vol. 29 Issue 3, pgs. 415-

448 

 
Dulles, Allen W., “The Cost of Peace” em Foreign Affairs, Vol. 12, Jul. 1934, issue 4, 

Pgs. 567-578 

 
Dulles, Allen W., “Cash and Carry Neutrality” em Foreign Affairs, Vol. 18, Jan. 1940, 

issue 2, Pgs. 179-195 

 

Dulles, Allen W., Amstrong, Hamilton Fish, “Legislating Peace” em Foreign Affairs, Vol. 

17, Oct. 1938, issue 1, Pgs. 1-13 

 
Farrant, James, “Modern Maritime Neutrality Law”, em International Law Studies, Ed. 

U.S Naval War College, vol. 90, 2014, Pgs. 198-307 

 
Filene, Edward, em League to Enforce Peace – Proceedings of the first Annual National 

Assemblage of the League to Enforce Peace. Washington, May, 26/27 1916. Ed. LEP, 

New York, 1916, Pgs.36-50 

 
Gutman, Egon, “The Concept of Neutrality Since the Adoption and Ratification of the 

Hague Neutrality Convention of 1907” em American University International Law Review, 

Vol. 14, 1998, issue 1, Pgs.55-60 

 
Hudson, Manley, O. “The Geneva Protocol“, em Foreign Affairs, Vol. 3, nº 2, Dec. 1924, 

Pgs. 226-235 

 
Jackson, Robert; “International Order” em American Journal of International Law, Vol. 

35, nº 4, 1941, Pgs. 348-359 

 
Jackson, Robert, “the Challenge of International Lawlessness”, em American Bar 

Association Journal, nº27, November 1941, 690-693 

 
Jessup, Philipp, C. “Force under a modern law of nations“, em Foreign Affairs, Vol. 25, 

Oct. 1946, issue 1, Pgs. 90-105 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    446 

Jessup, Philipp, C. “The reality of International Law“, em Foreign Affairs, Vol. 18, Jan. 

1940, issue 2, Pgs. 244-253 

 
Kellogg, Frank B., “Some Foreign Policies of the United States“, em Foreign Affairs, Vol. 

4, Jan. 1926, issue 2, Special Supplement, Pgs. I-XVII 

 
Kraus, Herbert ”La Morale International” em Académie de Droit Internationale – Recueil 

des Cours I, Tome 16, 1927, Pgs.388-537 

 
Koht, Halvdan, “Neutrality Peace – View of a small power” em Foreign Affairs, Vol. 15, 

Jan. 1937, issue 2, Pgs. 280-289 

 
Komarnicki, Titus, ”The Place of Neutrality in the Modern System of International Law 

– Five Lectures” em Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours, I, Tome 80, 

1952, Pgs.399-509 

 
Leite, Joaquim da Costa, “Neutrality by Agreement: Portugal and the British Alliance in 

World War II” em American University International Law Review, Vol. 14, 1998, issue 1, 

Pgs.185-199 

 
Mandelstam, André, « La Conciliation Internationale d'après le Pacte et la 

Jurisprudence du Conseil de la Société des Nations » em Recueil des Cours de 

L'académie de Droit International de La Haye, Tome 14 (1926-IV) 

 
Moreira, Adriano, “A Neutralidade Colaborante”, em Estudos Políticos e Sociais, Vol.V, 

Nº3, Lisboa, 1967, Pgs. 593-611 

 
Nippold, O, ”Le Dévellopment Historique du Droit International Depuis le Congrès de 

Vienne ” em Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours, Tome 2, 1924, 

Pgs.1-121 

 
Ostenc, Michel, “Non-belligérance Italienne”, em Guerres Mondiales et Conflits 

Contemporains – Revue d’Histoire, Quarante-neuvième Année, nº 194, Décembre 1999, 

Pgs.79-100 

 
Roscher, Bernhard, “The Renunciation of War as an instrument of National Policy” em 

Journal of the History of International Law, nº 4, 2002, pgs.293-309 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    447 

Rutgers, V. H. « La mise en harmonie du Pacte de la Société des Nations avec le Pacte 

de Paris », em Recueil des Cours - IV de L'académie de Droit International de La Haye, 

Tome 38, 1931 

 
Sandoz, Yves, “Max Huber and the Red Cross ”em European Journal of International 

Law, 18 [2007], 171-197 

 
Schindler, Dietrich, Max Huber-His Life, em European Journal of International Law nº 

18, 2007, pgs. 81-95 

 
Schucking, Walter, « Le développement du Pacte de la Société des Nations » em 

Recueil des Cours de L'académie de Droit International de La Haye, Tome 20 (1927-V) 

pgs. 353-457 

 
Shotwell, James T., “Alternatives for War“, em Foreign Affairs, Apr. 1928, Vol. 6, Issue 

3, pgs. 459-467 

 
Stromberg, Joseph R., “Sovereignty, International Law and the Triumph of Anglo-

American Cunning” em Journal of Libertarian Studies, Vol.18, nº 4, (Fall 2004), pg. 29-

93 

 
Vagts, Detlev F., “The Traditional Legal Concept of Neutrality in a Changing 

Environment” em American University International Law Review, Vol. 14, 1998, issue 1, 

Pgs.83-102 

 
Wehberg, Hans, ”La Contribution des Conférences de la Paix de La Haye au Progrès 

du Droit International” em Académie de Droit Internationale – Recueil des Cours III, 

Tome 37, 1931, Pgs.530-667 

 
Wehberg, Hans, ”Le Problème de la mise de la Guerre Hors de la Lois” em Académie 

de Droit Internationale – Recueil des Cours IV, Tome 24, 1928, Pgs.151-303 

 
Whitton, John B., ”La Neutralité et la Société des Nations” em Académie de Droit 

Internationale – Recueil des Cours, II, Tome 17, 1927, Pgs.453-571 

 
Whitton, John B., ”Le Problème de La Neutralité Américaine 1938” em Revue Générale 

de Droit Internationale Public, nº 1, Janvier-Février, Tome 45, 1938, Pgs.567-580 

 



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    448 

Whitton, John B. « L’isolement des États-Unis – Principe caduc de la Doctrine Monroe », 

em Revue General de Droit Internationale Public, 3ème série, Tome 1, 1927, Pgs. 45-

60 

 
White, Thomas Raeburn, “Proceedings of the first Annual National Assemblage of the 

League to Enforce Peace”, em League to Enforce Peace Washington, May, 26/27 1916. 

Ed. LEP, New York, 1916, pgs. 13-27 

 
 
4. Teses de Doutoramento (Não publicadas) 

 
Andrade, Luís Manuel Vieira de, Neutralidade Colaborante – O caso de Portugal na 

Segunda Guerra Mundial. Tese de Doutoramento não publicada, Universidade 

dos Açores, 1993, 317 pgs 

 
Fenwick, Charles G., The Neutrality Laws of the United States, Ed. Johns Hopkins 

University, Baltimore, 1912 (tese de Doutoramento) 

 
Martins, Fernando, Pedro Theotónio Pereira: Uma biografia (1902-1972). Tese de 

Doutoramento não publicada, Universidade de Évora, 2004, 1037 pgs 

 
Rocamora Rocamora, José António, El Nacionalismo Iberista (1808-1936) Tese de 

Doutoramento não publicada, Universidad de Alicante, 1990, 792 pgs 

 
 

5. Endereços Electrónicos 

 
Hansard – House of Commons Daily Debates – Archives 

27 June 1940, R. A. Butler, Undersecretary of Foreign Office – Written answer to 

parliament 

www.publications.parliament.uk//hansard.millbanksistems.com 

 
Confédération Suisse 

Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de 

guerre maritime 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.22.fr.pdf 

 
Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 

personnes neutres en cas de guerre sur terre 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.21.fr.pdf 

http://www.publications.parliament.uk/hansard.millbanksistems.com
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.22.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.21.fr.pdf


A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    449 

 
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.112.fr.pdf 

 
Convention relative à l’ouverture des hostilités 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.10.fr.pdf 

 
Convention relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans 

la guerre maritime 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.126.fr.pdf 

 
Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début dés 

hostilités 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.122.fr.pdf 

 
Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.193.212.fr.pdf 

 

Lord Halifax Diaries – University of York 

https://dlib.york.ac.uk/yodl/app/collection/detail?id=york%3a815435&ref=browse 

 
Pierre Dubois 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/nation-nation-et-ideologie/#i_19642 

 
Conferência Naval de Londres de 1909 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/255?OpenDocument 

 
Conferência de Bruxelas de 1874 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/135?OpenDocument 

 
Declaração de Paris de 1856 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/105?OpenDocument 

 
Henri Dunant e a Cruz Vermelha 

http://www.icrc.org/fre/who-we-are/history/founding/index.jsp 

 
Convenção de Genebra de 1864 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/120?OpenDocument 

 
Declaração de São Petersburgo de 1868 

http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/130?OpenDocument 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.112.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.10.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.126.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.515.122.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i5/0.193.212.fr.pdf
http://www.universalis.fr/encyclopedie/nation-nation-et-ideologie/#i_19642
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/255?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/135?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/105?OpenDocument
http://www.icrc.org/fre/who-we-are/history/founding/index.jsp
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/120?OpenDocument
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/130?OpenDocument


A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    450 

 
Pablo Diaz Morlán 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?anioId=1279121941547&c=BIO_Publicacion_FP&cid

=1279110250396&language=es&pageid=3000018331&pagename=Bilbaonet%2FBIO_

Publicacion_FP%2FBIO_GrupoPublicacion  

 
Encíclica de Pio XI, Mit Brennender Sorge, sobre a situação da Igreja Alemã no Reich, 

publicada em 14 de Março de 1937. 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_sp.html, 

 
The London Gazette, em 14 Março de 1941, 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/35106/page/1518  

 
Diário La Nueva España, imprensa regional das Astúrias, 5/6/2013 

http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-

nomina/1423058.html 

 
Diário ABC, 27/5/2013 

http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-

201305261954.html 

 
Diário ABC, 23/5/2013 

http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-

201305231154.html 

 

Semanário The Spectator, London, 11/7/1947 

http://archive.spectator.co.uk/article/11th-july-1947/7/portugal-revisited 

 
Câmara dos Deputados da Republica Federativa do Brasil - Legislação 

Informatizada - DECRETO Nº 8.266, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1941 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-22-novembro-
1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html, 
  
Plan Dog – facsimile do original. Biblioteca Franklin Delano Roosevelt 
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b01.html  to 
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b26.html 
 
 
United States Department of State / Foreign relations of the United States 

diplomatic papers, 1941. (FRUS)  General, The Soviet Union, (1941) Roosevelt-

Churchill - Atlantic Conference; pgs. 345-367 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?anioId=1279121941547&c=BIO_Publicacion_FP&cid=1279110250396&language=es&pageid=3000018331&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Publicacion_FP%2FBIO_GrupoPublicacion
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?anioId=1279121941547&c=BIO_Publicacion_FP&cid=1279110250396&language=es&pageid=3000018331&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Publicacion_FP%2FBIO_GrupoPublicacion
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?anioId=1279121941547&c=BIO_Publicacion_FP&cid=1279110250396&language=es&pageid=3000018331&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Publicacion_FP%2FBIO_GrupoPublicacion
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_sp.html
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/35106/page/1518
http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-nomina/1423058.html
http://www.lne.es/asturama/2013/06/05/aranda-conspirador-millones-dolares-nomina/1423058.html
http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-201305261954.html
http://www.abc.es/cultura/20130527/abci-inglaterra-soborno-franco-guerra-201305261954.html
http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-201305231154.html
http://www.abc.es/espana/20130523/abci-sobornos-franco-participar-guerra-201305231154.html
http://archive.spectator.co.uk/article/11th-july-1947/7/portugal-revisited
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-22-novembro-1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8266-22-novembro-1941-325107-publicacaooriginal-1-pe.html
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b01.html
http://docs.fdrlibrary.marist.edu/psf/box4/a48b26.html


A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    451 

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-
idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1941v01.p0379&id=FRUS.FRUS1941v01&isize=M&
q1=portugal 
 
A Decade of American Foreign Policy 1941-1949 - Havana Meeting of Ministers of 

Foreign Affairs of the American Republics, July 21-30, 1940 – University of Yale 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad058.asp 
 
 

 

 

 

 

  

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1941v01.p0379&id=FRUS.FRUS1941v01&isize=M&q1=portugal
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1941v01.p0379&id=FRUS.FRUS1941v01&isize=M&q1=portugal
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1941v01.p0379&id=FRUS.FRUS1941v01&isize=M&q1=portugal
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad058.asp


A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes    452 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

  



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes  455 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Plano militar britânico de ocupação das ilhas atlânticas 
portuguesas, National Archives (NA) CAB – 66/9/45 16th July 
1940. 

 

Anexo B - Análise da situação política espanhola, 1942 – Elaborada 
pelo Overseas Planning Committee, Foreign Office. Arquivo 
Samuel Hoare, Cambridge. 

 

Anexo C - NA CAB 66/11/42 4th September 1940. An Advance to the 
South-West. Ocupação das ilhas atlânticas portuguesas. 

 

Anexo D - Plano de invasão de Portugal, pela Espanha. Dezembro 
1940, Fundación Francisco Franco – Doc. 2803. 

 

Anexo E - 1ª página da Carta de Salazar para Roosevelt, 29 de Julho 
1941, MNE. 

 

Anexo F - Carta de Hoare a Eden, solicitando Condecoração de 
prestígio do Império Britânico para Pedro Theotónio Pereira, 8 
Maio de 1941. Arquivo Samuel Hoare, Cambridge. 

 

Anexo G - Memorandum assinado por Salazar relatando a sua conversa 
com Embaixador inglês sobre Cimeira de Sevilha. 4 Março 
1942. MNE. 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
  



A política externa portuguesa e a neutralidade peninsular na II Guerra Mundial (1939-1942) 

João Paulo Santos de Castro Fernandes  456 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO A 
Plano militar britânico de ocupação das ilhas atlânticas portuguesas, National 

Archives (NA) CAB – 66/9/45 16th July 1940 

 

 



 

 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B 
Análise da situação política espanhola, 1942 – Elaborada pelo Overseas 
Planning Committee, Foreign Office. Arquivo Samuel Hoare, Cambridge. 

 

 



 

 

  























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO C 
NA CAB 66/11/42 4th September 1940. An Advance to the South-West. 

Ocupação das ilhas atlânticas portuguesas. 

 

 



 

 

  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO D 
Plano de invasão de Portugal, pela Espanha. Dezembro 1940, Fundación 

Francisco Franco – Doc. 2803. 

 

 



 

 

  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO E 
1ª página da Carta de Salazar para Roosevelt, 29 de Julho 1941, MNE. 

 

 



 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO F 
Carta de Hoare a Eden, solicitando Condecoração de prestígio do Império 
Britânico para Pedro Theotónio Pereira, 8 Maio de 1941. Arquivo Samuel 

Hoare, Cambridge. 

 

 



 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO G 
Memorandum assinado por Salazar relatando a sua conversa com 

Embaixador inglês sobre Cimeira de Sevilha. 4 de Março 1942. MNE. 

 

 
  



 

 

 








	PR_joao_fernandes_266755
	dri_joao_fernandes_tese
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page


