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RESUMO: 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política Externa, Política Externa Portuguesa, Guerra Civil de Espanha, 

Estado Novo, Opinião Pública, Censura. 

 

 A presente dissertação centra-se na problemática da Política Externa Portuguesa no 

decorrer da Guerra Civil de Espanha – GCE (1936-1939).  

 É nosso propósito responder à seguinte questão: De que forma o Estado Novo 

conseguiu condicionar a Opinião Pública de maneira a perseguir a sua linha orientadora de 

Política Externa aquando do conflito interno espanhol?. 

 Um dos mais antigos dilemas da política externa portuguesa é a necessidade constante 

de compatibilizar a dualidade peninsular. No respeitante à política externa do século XX, 

António de Oliveira Salazar, em 1936, defendia a tese de que o Estado Novo não sobreviveria 

em convívio directo com um regime republicano espanhol, anticlerical e esquerdista.  

 Tendo em conta que o Presidente do Concelho de Ministros de Portugal não hesitou em 

apoiar o alziamento do General Franco, recorrendo à tese de proteção do seu regime, e evitando, 

desta forma, que Portugal se mantivesse alheio à sorte dos destinos da GCE, é fundamental a 

análise da política externa portuguesa para compreender as posições, os vetores, as motivações e 

os principais agentes que formaram os pilares da diplomacia portuguesa perante o conflito que 

ficou historiograficamente conhecido como a antecâmara da II Guerra Mundial. 

 Todavia, reconhecemos ser conveniente averiguar de que forma é que as decisões de 

política externa se reflectiram na Opinião Pública portuguesa sobre os acontecimentos da 

Guerra Civil de Espanha. Visto que era objectivo do Estado Novo controlar as mentes 

portuguesas, no nosso estudo, que se debruçara sobre os assuntos espanhóis, importa-nos 

verificar como a Opinião Pública era manobrada pelo poder político, que utiliza a Censura para 

controle da informação. 

 A Censura portuguesa foi especialmente zelosa acerca dos assuntos da GCE a partir de 

1936, com vista a evitar contágios revolucionários em Portugal que colocassem em perigo o 

Estado Novo.  

 Em suma, a Guerra Civil de Espanha foi um conflito bélico que se confinou ao território 

espanhol, mas que atravessou fronteiras devido à sua internacionalização e rápida mediatização. 

Portugal pela sua posição geográfica acompanhou diariamente a cruzada no país vizinho, 

interferindo oficial e oficiosamente. 
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PUBLIC OPINION AND CENSURE (NEW STATE) 
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ABSTRACT: 
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 The following dissertation focuses on the Portuguese foreign policy during the 

Spanish Civil War – GCE (1936-1939).  

 The central question that dissertation pretends to answer is: How did the Estado 

Novo control the Public Opinion in order to pursue its guidelines in Foreign Policy 

during the Spanish civil war?. 

 One of the oldest problematics of Portuguese foreign policy is the constant need 

to reconcile the peninsular duality. In fact, in 1936, António de Oliveira Salazar 

postulated that Estado Novo would perish if it ever came to be associated with a 

republican, anticlerical regime. Furthermore, the controversial support of the Portuguese 

Prime-Minister to Francisco Franco’s alziamento (upheld in order to secure the 

protection of the government), which would, as a consequence, result in the 

involvement of Portugal in the Spanish Civil War, is of high relevance to fully 

comprehend the conflict which would later be known as a prelude to World War II 

(1939-1945).  

 One question that needs to be asked, however, is in which way the decisions 

made by the Ministry of Foreign Affairs, concerning the Spanish Civil War, reflected on 

the Portuguese public opinion. Indeed, it will be argued, in the pages that follow, that 

the Portuguese public opinion was undeniably manipulated by the censorship of the 

press. Moreover, censorship was widely regarded as an efficient tool of Estado Novo, 

allowing Salazar to rule out the possibility that an outbreak of rioting (or even war) 

would spread to Portugal. 

 The Portuguese Censorship was especially zealous about the affairs of the 

Spanish Civil War from 1936 in order to avoid revolutionary contagion in Portugal that 

would put in danger the Estado Novo. 

 To sum up, the Spanish Civil War was an armed conflict that was confined to 

Spanish territory, but which crossed borders due to their rapid internationalization and 

media coverage. In consequence of its geographical position, Portugal, followed the 

daily cross in the neighboring country, interfering, official and unofficially. 
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Introdução 

 

"Autoridade e liberdade são dois conceitos incompatíveis... Onde existe 

uma não pode existir a outra".1 

 

António de Oliveira Salazar,1932 

 

 Durante os anos 30, o acontecimento que agitou a Europa, sobretudo a Península 

Ibérica foi a guerra civil de Espanha (1936-1939). Apesar das marcas profundas da 

Grande Guerra permanecerem nas almas dos europeus durante anos, a Europa não 

conseguiu evitar um novo confronto ideológico - o conflito interno em Espanha, que 

colocou em risco a renovada arquitetura política europeia. 

 A nova ordem internacional saída de Versalhes não convenceu os europeus, e foi 

constantemente colocada em causa. O mundo vivenciou as consequências profundas de 

uma guerra mundial sem precedentes. As economias colapsaram, as finanças ficaram 

completamente desreguladas, as sociedades fraturadas, os povos sem esperança num 

futuro sólido e com dignidade humana. O Mundo aguardava ansiosamente a clarificação 

do novo sistema internacional. 

 O primeiro grande teste de fogo à manutenção do status quo internacional pós-

primeira guerra mundial, assenta na crise dos sistemas políticos democráticos, em 

contraponto com o florescimento de opções autoritárias. A Europa estava prestes a 

presenciar o grande embate do século – «a era dos extremos»: democracia contra o 

autoritarismo.  

 Desde 1918 que a Europa caminhava para o confronto político-ideológico. 

Contudo em Espanha, o derradeiro esforço de transição de sistema político, mergulhou 

o país numa guerra civil longa, fraturante, e que depressa se internacionalizou, que fez 

tremer a Europa, ainda ressentida do caos.  

 A guerra civil de Espanha foi o palco do embate do século XX. Onde os 

extremos verdadeiramente se tocaram, lutaram, e colocaram a Europa novamente em 

sobressalto. José Miguel Sardica destaca a acuidade que o conflito espanhol 

rapidamente adquiriu na conjuntura europeia: 

                                                                 
1 SILVA, Paulo Neves da, Citações de Salazar, Lisboa, Leya, 2013. 
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“De tal maneira era relevante o que esteve em jogo na luta entre as forças republicanas 

governamentais e os nacionalistas de Franco, e de tal maneira o conflito teve 

envolvimentos que extravasaram as fronteiras espanholas, que a historiografia 

especializada é unânime em encarar a questão não apenas como uma guerra civil, 

nacional, de Espanha, mas como um conflito militar e diplomático, internacional, em 

Espanha”.2 

 

 

 A guerra civil espanhola extravasou fronteiras. Foi considerada pela 

historiografia europeia como a antecâmara da II Guerra Mundial. As suas marcas foram 

profundas e não deixaram a Europa indiferente. Portugal, país onde os respetivos ecos e 

consequências adjacentes ao conflito agitaram o recém-formado Estado Novo, foi um 

exemplo vivo dos impactos provocados pela guerra civil espanhola quer, ao nível 

doméstico como, também, na definição da política externa. 

 Este é o âmago da pressente dissertação – tendo como ponto de partida a análise 

de política externa. O nosso objectivo prende-se essencialmente em patentear, partindo 

de uma abordagem construtivista, que o grande desafio de política externa do Estado 

Novo, na década de 1930, foi a guerra civil em Espanha.  

 Pretendemos compreender de que forma se tomaram as decisões a nível externo, 

como estas se relacionam com o plano doméstico, e de que forma se reflectiram essas 

mesmas deliberações na sociedade – em particular ao nível da opinião pública. 

 Um dos pilares essenciais da política externa do Estado Novo prende-se com o 

afastamento das questões europeias, inclusivamente os assuntos da vizinha Espanha. 

Com o projecto colonial a servir de vector de compensação atlântico, ao isolamento de 

Portugal na Península Ibérica, a guerra civil espanhola alterou substancialmente a linha 

tradicional da política externa portuguesa.  

 É nosso objectivo ao longo da presente dissertação, comprovar as principais 

continuidades e ruturas da política externa portuguesa. Tendo em atenção às mais 

diferentes cambiantes – a aliança inglesa, a inserção no espaço europeu, o contexto 

interno que balizou este período, os conflitos mundiais e europeus entre outros aspectos. 

Analisando os objetivos da política externa portuguesa, nomeadamente no 

Estado Novo, partir-se-á para uma abordagem assente nas relações internacionais de 

Portugal aquando da guerra civil de Espanha. 

                                                                 
2 SARDICA, José Miguel, Ibéria – A relação entre Portugal e Espanha no século XX, Lisboa, Aletheia 

Editores, 2013,pp.124. 



 

3 
 

Tendo como objetivo alcançar, de que forma e através de que agentes conseguiu 

o Estado Novo condicionar a opinião pública, de maneira a prosseguir os seus interesses 

de política externa. 

Oliveira Salazar alegou que, desde a vitória da Frente Popular, em Fevereiro de 

1936, o seu regime estaria ameaçado pelo «perigo comunista» espanhol, por intermédio 

de Moscovo. O historiador Valentim Alexandre disseca a posição do ditador português 

perante o alziamento espanhol: 

 

“ (…) A argumentação dos círculos dirigentes do Estado Novo sobre a guerra de 

Espanha, interna e externamente: tal como fora caracterizado o conflito, pela sua 

«origem, interesses atingidos e âmbito ideológico», seria a manifestação de um 

confronto mais vasto, de ordem internacional; na realidade, o comunismo estaria a 

travar na Península Ibérica uma «formidável batalha» de que dependeria o destino da 

Europa, nela se defrontando «duas civilizações» ou, noutra formulação, «uma 

civilização contra a barbárie».3 

 

 Estariam Oliveira Salazar e a elite político-diplomática do Palácio das 

Necessidades, plenamente conscientes dos riscos que corriam ao apoiar prematuramente 

e de forma contundente a revolta militar espanhola, que se transformou numa guerra 

civil sem precedentes?.  

 A recente historiografia aponta que o governo português dedicou todo o seu 

apoio aos nacionalistas de Franco. Empregando diversos meios ao seu dispor – a 

propaganda foi o que ganhou mais relevo. Leia-se propaganda interna e externa - 

através da censura acerca dos assuntos da guerra civil espanhola, o regime português 

conseguiu criar uma imagem do conflito que fosse conveniente com as suas opções de 

política externa. Foi apanágio do regime português condicionar a inteligência e 

mentalidade do seu povo, para que as suas políticas fossem validadas. 

 De modo a tentar trazer algo de novo no âmbito das Relações Internacionais, 

visto que em certa medida esta temática já foi estudada do pontos de vista 

exclusivamente historiográfico, recorrer-se-á à análise de imprensa portuguesa. Através 

do respetivo estudo de caso, sobre dois episódios da guerra civil de Espanha – o acordo 

de não-intervenção e seguinte comité de Londres e em último - a batalha e matança de 

Badajoz.  
                                                                 
3 ALEXANDRE, Valentim, O Roubo das Almas: Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939), 

Lisboa, Dom Quixote, 2006, pp.199. 
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 Com esta investigação pretende-se esmiuçar um dos principais instrumentos de 

propaganda e condicionamento da opinião pública pelo Estado Novo – a censura à 

imprensa portuguesa. E quais foram os seus desígnios políticos e sociais. 

Pretendemos assinalar as notícias transmitidas à opinião pública, a forma e 

conteúdo das mesmas, visando a censura instalada em 1933.  

A partir desta variável dependente – censura, desejamos demonstrar a sua 

problematização, no que respeita à política externa e à sobrevivência interna do Estado 

Novo, num cenário de dimensão histórica peninsular – a guerra civil de Espanha. 

Sobre a não-intervenção no conflito espanhol, devido à extensão política e 

diplomática dos meandros do acordo e respetivo comité de regulamentação da não-

intervenção, decidimos apenas investigar nos jornais - Diário de Notícias e Diário de 

Lisboa.  

Por fim, e não tão menos importante, o caso da conquista da cidade de Badajoz. 

No qual investigámos em três diários portugueses – Diário de Notícias, Diário de 

Lisboa e O Século. Por motivos técnicos4 o jornal A Capital não pode constar nesta 

análise.  

O regime português colocou a imprensa portuguesa ao serviço dos nacionalistas 

de Franco, como nos explica contundentemente a historiadora Maria Inácia Rezola: 

 

“Apesar de fraca a circulação da imprensa portuguesa em Espanha, as inflamadas e 

tendenciosas noticias sobre a evolução da guerra, que enchem as páginas dos jornais 

portugueses, entre Julho de 1936 e Abril de 1939, têm um duplo alcance. Além de 

constituírem o principal motor mobilizador da opinião pública portuguesa, elas 

proporcionam aos “nacionais” um certo grau de credibilidade e de “cobertura externa”.5 

 

Tendo em consideração a complementaridade do estudo de caso, considerou-se 

pertinente dividir este trabalho em quatro capítulos.  

                                                                 
4 O jornal português A Capital pela sua estrutura, organização e pendor menos governamental foi um dos 

diários escolhidos para análise no caso de Badajoz, visto que as crónicas sobre a batalha na cidade 

espanhola eram representativas. Contudo na Biblioteca Nacional o jornal apresentava falhas graves de 

temporalidade, não constando certos números essenciais à investigação. Assim sendo, recorremos à 

Hemeroteca Municipal de Lisboa, mas esta encontra-se em processo de mudança de instalações, ao qual 

também não nos foi permitido consultar o jornal lisboeta. Fica apenas a ressalva que optámos por 

investigar apenas três diários, sem prejuízo para a investigação do referido estudo de caso. 
5 REZOLA, Mária Inácia, “O Estado Novo e o Apoio à Causa Franquista” In ROSAS, Fernando (coord), 

Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Câmara Municipal de Lisboa, 1996, pp.46. 



 

5 
 

 O capítulo 1, intitulado “Teoria das Relações Internacionais e Política Externa”, 

tem como objectivo enquadrar a presente dissertação na respetiva área de investigação. 

 Problematizar as principais teorias das Relações Internacionais e como estas 

escolas analisam as questões de política externa. Procurar-se-á traçar o desenvolvimento 

das teorias em contraponto com a política externa, e a respetiva evolução do campo 

epistemológico em estudo. Concretamente analisar os recentes estudos sobre Análise de 

Política Externa - verificando por fim, as principais continuidades e ruturas na política 

externa portuguesa, tendo por base toda a componente política e histórica que a 

diplomacia portuguesa detém. 

O capítulo 2 – “A Política Externa na Guerra Civil de Espanha”- será dedicado 

ao estudo específico da atuação da diplomacia portuguesa no conflito interno em 

Espanha. Este segundo capítulo será subdividido em cinco pontos: “Do Imperialismo 

novecentista do Ultimatum Inglês ao Estado Novo” – dimensão histórica; “A política 

externa do Estado Novo”, particularizando a diplomacia do regime político em vigor; 

“A Guerra Civil de Espanha – as origens da cruzada”, representando o palco do nosso 

estudo; “Da Paz de Versalhes à Guerra Civil de Espanha” – um breve contexto europeu 

sobre os anos que balizaram o conflito e finalmente - A antecâmara da II Guerra 

Mundial – internacionalização do conflito. 

O terceiro capítulo, denominado “Opinião Pública e Censura na Guerra Civil de 

Espanha” remete-nos para a visão construtivista da Península Ibérica. Contendo o 

estudo aprofundado sobre a opinião pública e censura, no quadro do Estado Novo. 

Identificamos quais os agentes e objetivos do regime perante o conflito espanhol, 

articulados com os pilares da sua política externa. 

O último capítulo, “A Guerra Civil de Espanha na principal imprensa portuguesa 

– um estudo de caso”, patenteia o estudo de dois episódios do conflito espanhol, nos 

principais diários nacionais. Sendo representativo da problemática enunciada e das 

opções políticas tomadas por Portugal na guerra civil espanhola. Na construção deste 

último capítulo contámos com a ajuda científica da Professora Carla Baptista, que nos 

enquadrou nas técnicas jornalísticas mais utilizadas na análise da imprensa escrita. 

Mediante a estrutura apresentada, tentar-se-á encaminhar o leitor para a tese 

central da dissertação, ou seja, o prosseguimento das opções de política externa do 

Estado Novo, na guerra civil espanhola, com os referidos condicionamentos a nível 

interno – de cariz político, social e cultural. 
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I. Teoria das Relações Internacionais e Política Externa 

 

Antes do século XX não nos foi possível observar um campo epistemológico nas 

Relações Internacionais, ao contrário de disciplinas mais tradicionais, como a História, a 

Geografia ou a Economia. Apontamos dois factores essenciais para esta situação: 

 Primeiramente, o processo de constituição do sistema internacional, através da 

transformação da economia capitalista num sistema global, que se completou apenas 

durante o século XX. Em segundo lugar, o tardio processo de descolonização, visto que 

foi apenas no século XX, que se concluiu este processo, e que arquitetou um sistema 

inter-estatal global. 

As Relações Internacionais nascem assim como especialidade teórica da Ciência 

Política, no período posterior à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Para João Gomes 

Cravinho, o fim da Grande Guerra está intimamente ligado à autonomia disciplinar das 

Relações Internacionais: 

 

“O período de 1919 e 1939 é de importância fundamental para a disciplina de RI. Foi 

durante aquelas décadas que o estudo da política internacional nasceu enquanto 

disciplina autónoma e foi nessa época que se começaram a esgrimir argumentos que 

ainda hoje encontram eco nos debates académicos. A disciplina de RI, mais do que 

qualquer outra disciplina nas ciências sociais, desenvolveu-se por meio de um diálogo 

estreito com os focos de poder internacional, e esta herança marca a disciplina tanto de 

forma positiva como de forma negativa”.6 

 

Com ênfase no fim da primeira Guerra Mundial, mencionamos a constituição da 

nova ordem internacional, enaltecendo dois acontecimentos ímpares: os 14 Pontos do 

Presidente americano Woodrow Wilson e o tratado de Versalhes.  

Dos princípios do presidente Wilson, que adquiriram maior relevo na 

comunidade internacional apontam-se: a revogação da diplomacia secreta (apontada 

como uma das principiais causas da Primeira Grande Guerra), a ideia de democratização 

nas relações internacionais está relacionada com a participação do homem na política 

externa dos estados.7  

                                                                 
6 Cf. CRAVINHO, João Gomes, Visões do Mundo – As Relações Internacionais e o Mundo 

Contemporâneo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2002, pp.87. 
7 Vd. AAVV – Visões de Política Externa Portuguesa, Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa e 

Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2005. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%AA_Guerra_Mundial
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Mencionamos a ideia essencial de que o domínio das relações internacionais é 

mais abrangente do que o campo da política externa, - visto que esta é um subcampo da 

disciplina das relações internacionais.  

A política externa ocupa-se principalmente dos interesses do estado em 

correspondência à comunidade internacional. Trata-se de uma área bastante abrangente, 

por isso não existe uma definição absoluta e consensual de política externa no seio das 

Relações Internacionais. A política externa é o objeto de investigação da presente tese. 

 Visto que não existe uma definição ímpar e unânime desta concepção, iremos 

patentear algumas definições, que se complementam. 

 Segundo Frédèric Charillon, a política externa pode ser compreendida como «a 

ferramenta através do qual o estado tenta moldar o seu ambiente político internacional. 

Contudo o autor admite que a política externa já não é exclusivamente uma questão 

entre governantes».8 

 [Para Hermann, a política externa é um] «programa direcionado para a resolução 

de objectivos ou de problemas produzido por decisores políticos com autoridade (ou 

representantes), direcionado a entidades externas à jurisdição dos responsáveis pela 

formulação da política.»9 

 Já na visão de Marcel Merle, a definição de política externa prende-se com o 

pragmatismo inerente à sua condição de subcampo das relações internacionais. 

 Referindo também, que esta é «composta por um combinação de atividades que 

derivam do ator estatal e que pretendem por fim mobilizar o máximo de factores 

disponíveis no contexto doméstico, bem como no contexto externo».10 

 O conceito de política externa é considerado genericamente como actividade 

desenvolvida pelo estado em conexão a outros estados. Quaisquer os estados atuam num 

determinado meio de inter-relações e preponderâncias mútuas que o condicionam, no 

seio do sistema internacional. Portanto, compreendemos por política externa, o conjunto 

de instrumentos, objectivos e estratégias, que os decisores providos de legitimação, 

elegem a aplicar no quadro das relações externas à sua jurisdição política. Mas também 

os efeitos não propositadas dessas próprias ações.  

                                                                 
8 CHARILLON, Fréderic, (org.), Politique Étrangère. Nouveaux Regards, Paris, Presses de Science Po, 

2002, p. 13. 
9 HERMANN, Charles F. – «Changing course: when governments choose to redirect foreign policy». In 

International Studies Quaterly, vol. 34, n.º 1, 1990, pp.5. 
10 MERLE, Marcel, La Politique Étrangère, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, pp.206. 
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 Partilhamos a concepção, de que a concretização da política externa é domínio 

exclusivo do estado, ainda que logre a ser influenciada por uma panóplia de atores não 

estatais, com relevo no sistema internacional.11 

Em suma, Maria Raquel Freire apresenta-nos uma definição de política externa 

que procura ser o mais inclusiva possível. Assim, a autora entende por política externa, 

o conjunto de objetivos, estratégias e instrumentos que decisores dotados de autoridade 

escolhem e aplicam a entidades externas à sua jurisdição política, bem como os 

resultados não intencionais dessas mesmas ações.12   

Todas estas definições partilham entre si um conjunto de pressupostos e 

princípios acerca da concepção teórica da política externa. Porém existem 

dissemelhanças nas várias abordagens teóricas à política externa no seio das Relações 

Internacionais. 

Consideramos adequado dissecarmos genericamente acerca das principais 

teorias13 das Relações Internacionais. Problematizando os conteúdos do realismo, do 

liberalismo e do construtivismo, com o intuito primogénito de compreendermos que 

lugar a política externa ocupa nas conjeturas destas teorias. Sendo o nosso objectivo 

apurar qual a melhor abordagem com vista a dissecarmos a problemática da política 

externa portuguesa na guerra civil espanhola e a sua relação de mútuo constrangimento 

com a opinião pública portuguesa. 

Na escola realista14 advogam a tese de que o estado15 é o ator unitário e nacional 

do sistema internacional. Que garante o uso de poder, com vista a avalizar a própria 

soberania nacional, por meio da manutenção do estado e conservação da ordem pela 

subserviência da população. Tendo a segurança comum como um dos seus principais 

pressupostos. 

                                                                 
11Vd. MINTZ, Alex, DeRouen, K.,Understanding Foreign Policy Decision Making, New York, 

Cambridge University Press, 2010. 
12 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa: As relações internacionais em mudança, Coimbra, Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2011, pp.18. 
13 “A teoria existe para «dizer» o que sabemos ou julgamos saber sobre esta realidade, para reunir e 

sistematizar os diversos elementos do nosso conhecimento”. In BRAILLARD, Philippe, GOMES, J. J., 

DIAS, A. Silva, trad., Teoria das Relações Internacionais, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, 

pp.11. 
14 Os fundadores do realismo: do Mundo Antigo - Sun Tzu (“A Arte da Guerra”), Tucídides com a 

Guerra de Peloponeso – 431 a 404 AC – realismo na política internacional e Tito Lívio e do Mundo 

europeu pós-renascimento - Maquiavel, Hobbes e Richelieu - («rasion d´état»). 
15 O estado é uma entidade político-jurídica, que representa a engrenagem central das Relações 

Internacionais, dotada de população permanente, de território reconhecido, de um governo aceite e de 

exercício de soberania estatal, quer a nível interno, como externo.  
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No realismo clássico – as relações humanas, e em última instância, as Relações 

Internacionais são centralizadas no poder. Os policymakers são a sua principal fonte de 

análise. A guerra é vista como instrumento de política - a razão do estado, assente num 

militarismo, onde as políticas de defesa nacional quer ofensivas, quer defensivas, 

dominam as preocupações estatais. 16 

Hans Morgenthau foi um dos principais pensadores da escola realista. Na sua 

obra clássica - A luta pelo Poder e pela Paz, são analisados os pressupostos fundadores 

desta teoria: genericamente, a política, assim como a sociedade, obedecem a leis 

objetivas, assentes na natureza humana; a definição do conceito de interesse é definido 

em termos de poder, que está na órbita do estado; o interesse determinado em termos de 

poder é uma categoria objetiva de validade universal.  

Para Morgenthau, existe uma separação entre os preceitos morais, a ação política 

e a negação das aspirações morais de uma nação, com os preceitos morais que 

governam o universo. Paradigmaticamente, os realistas defendem que o cenário 

internacional vive num estado de anarquia17 relativa, não no sentido de ausência das 

estruturas e regras ou caos completo, mas na falta de um governo central, supranacional 

capaz de correlacionar as normas e instituições internacionais. 

A concepção realista, acerca das estratégias de política externa, assenta na 

política de status quo, na política do imperialismo e na política de prestígio. Sempre na 

base política de poder e prestígio, utilizado pelos estados, como actores centrais. 

Na perceção realista da política externa, existe uma distinção entre a política 

doméstica e externa. Visto que o estado detém poder e meios para actuar a nível interno, 

enquanto na política externa nenhum estado usufrui de autoridade superior. Isto porque 

para os realistas, o estado é o único titular legítimo do uso da violência. De maneira que, 

no sistema internacional, nenhum estado desfruta do monopólio da violência legítima. 

Na óptica realista, a política externa é idealizada por meio de high politics, que 

prevalecem sobre a política interna. A política externa é circunscrita pela disposição 

anárquica do sistema internacional, deve existir uma luta permanente pelo poder, sem 

esta, a continuidade dos estados não está garantida.  

                                                                 
16 WOHLFORTH,William C., Realism and foreign policy In SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, and 

DUNNE, Tim (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, 2008, 

pp.31 e ss. 
17 Vd. SANTOS, Victor Marques dos, Teoria das Relações Internacionais – Cooperação e Conflito na 

Sociedade Internacional, Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, 2009, pp.30 e ss. 
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Na perspetiva realista, o chefe de estado é um ator racional e com primazia, 

quando confrontado com a tomada de decisão, este avalia de imediato e delibera a sua 

posição. A opinião pública é entendida como um impedimento à condução da política 

externa. 18 

 O liberalismo é definido na vertente de um paradigma mais utópico, de raiz 

kantiana19 e normativo, baseado no pensamento de Woodrow Wilson. No 

prosseguimento de inúmeros acontecimentos, que marcaram as relações entre os estados 

no sistema internacional, foram despontando diferentes abordagens dentro da escola 

teórica do liberalismo.   

 Andrew Moravcsik,20 assume que os três principais pressupostos teóricos do 

liberalismo são a primazia dos atores societários, ou seja, os atores primordiais das RI 

são os indivíduos e grupos inseridos em sociedades nacionais. Segundo, a representação 

do estado – não considerando o estado como principal ator das RI, como advogam os 

realistas. Por último, - o sistema internacional é interdependente, isto é, são os 

constrangimentos e configuração da interdependência do sistema internacional, que vão 

influir as preferências nacionais e demarcar o comportamento dos estados, a nível 

doméstico e da política externa. 

 Estas e outras aceções teóricas, já tinham sido projectadas por Marcílio de Pádua 

e identicamente descritas por Thomas More na idealização da ilha perfeita, estável e 

comunitária relatada na sua obra Utopia.  

 Partindo destes autores clássicos, os teóricos do liberalismo, partilham a noção 

vanguardista e otimista sobre a natureza humana, a confiança no progresso humano, a 

partilha de responsabilidades comuns em prol da paz, da justiça e da cooperação. Bem 

como a força normativa das instituições multilaterais, dos regimes internacionais e das 

normas planeadas entre os povos. 

                                                                 
18 WOHLFORTH,William C., Realism and foreign policy In SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, and 

DUNNE, Tim (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, 2008, 

pp.31 e ss. 
19 Inspirado na obra A Paz Perpétua de Kant – onde a paz democrática significa a ausência de guerra 

entre estados democráticos, no sentido demoliberal. 
20 Moravcsik defende que existem três variantes da teoria liberal: O Liberalismo Ideacional que se 

fundamenta no estudo das ideias, identidades e legitimidade das ordens sociais. (Idealismo); O 

Liberalismo Republicano que se fundamenta no estudo da representação e definição das políticas 

públicas, nomeadamente no tipo e natureza da representação política dos Estados e por fim o 

Neoliberalismo Institucional que se fundamenta no estudo dos bens e transações económicas 

transnacionais, In MORAVCSIK, Andrew, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 

International Politics” In International Organization, 51, 1997, pp. 513-553. 
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 Portanto, apuramos que os liberais apreendem que os indivíduos, através dos 

estados, são os atores centrais do sistema internacional. Estes encaram a política externa 

de um estado, subordinada aos interesses referidos pelo conjunto da sociedade, que 

influencia a vida política. De maneira que, a política externa pode ser ou não 

compatível, com a política dos outros estados, para os teóricos liberais dependendo dos 

interesses dos grupos sociais. 

 A escola liberal, apela à criação de um sistema internacional regulador da guerra 

e da paz, e à inserção de recursos coercivos para ditar o direito no sistema internacional, 

e por sua vez, não partilha a ideia realista da imobilidade da opinião pública21.   

 A teoria construtivista nasce no final da década de 1980. Sendo o marco a 

publicação de Nicholas Onuf, em 1989 -  World of our making: rules and rule in social 

theory and international relations. Enquanto as escolas tradicionais se basearam no 

âmbito normativista, pós-positivista e de cunho metodológico, - o construtivismo 

apresenta-se na linha ontológica, isto é, representa a síntese das abordagens sobre a 

teoria do ser (sein), ou como os objetos se apresentam à realidade existente, – os agentes 

internacionais (estatocentrismo).  

 Com influências da sociologia, esta teoria advoga que o pensamento, as ideias e 

os valores possuem maior peso do que as estruturas materiais; as crenças intersubjetivas 

representam os canais por onde passam os fluxos de relacionamento internacional, a 

formação das ideias e dos ideais, fazem parte da construção dos interesses, das 

identidades e da consciência partilhada dos agentes domésticos e externos.22 

 Em 1992, Alexander Wendt, publica um clássico do construtivismo - Anarchy is 

what states make of it: the social construction of power politic. Marcando a divisão em 

duas vertentes: a wendtiana, que procura estabelecer uma conexão entre o racionalismo 

e os reflexivistas, à qual também pertence John Gerard Ruggie. 

  E por outro lado, a corrente construtivista crítica, da qual fazem parte Robert 

Cox, Nicholas Onuf e Friedrich Kratochwil, que advogam o primado da dimensão 

crítica, do conhecimento e da aprendizagem contínua da sociedade. 

                                                                 
21 Vd. DOYLE, Michael W. – Liberalism and foreign policy In SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, and 

DUNNE, Tim (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, 2008, 

pp.49 e ss. 
22 Vd. CHECKEL, Jeffrey T. – Construtivism and foreign policy In SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, 

and DUNNE, Tim (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, 

2008, pp.71. 
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 Para os teóricos do construtivismo crítico, a dimensão crítica ocupa um lugar 

central na discussão do sistema internacional. O contexto sociocultural é relevante na 

construção do conhecimento, que serve como referência para a reforma cultural. Este 

modelo pretende desmontar alguns mitos culturais enraizados na sociedade e sistema 

internacional. Com vista a aumentar a discussão e diálogo, benéfico do entendimento 

mútuo dos actores internacionais. 

 Para os teóricos do construtivismo, os estados formam algo mais complexo do 

que um sistema, ou seja, uma sociedade. A análise da política internacional dá-se por 

meio da abordagem tradicional (em oposição à científica). Isto é, por meio do “exercício 

do julgamento” e não pela verificação e prova. Além disso, a escola construtivista traz 

as normas para o centro do estudo das relações internacionais.  

 Os pensamentos construtivistas não se apresentam como uma alternativa ou 

rutura com o realismo. São considerados complementares, visto que, não declinam a 

centralidade do estado, sendo que também não contrariam a existência de um sistema 

anárquico. Os construtivistas trazem novos conceitos no enquadramento teórico da 

política externa - a identidade nacional, como alicerce dos interesses de política externa, 

a identidade é um meio primário para a perceção do interesse nacional, na óptica desta 

teoria, os interesses nacionais devem progredir, sendo que são o resultado de um 

processo político, contrariamente com o axioma realista, que defende que o interesse 

nacional é fixo e delimitado pelos decisores racionais. 

 Os teóricos construtivistas concebem a política externa, como efeito de uma 

organização cognitiva constituída por conceitos divididos pelos atores sociais. Como 

Wendt alude, as estruturas e os agentes co constituem-se.  

 A escola construtivista atraiu para o debate em torno da política externa, a 

importância das normas internacionais, a centralidade das ideias e ideais na ação 

política. Estes teóricos alegam que os argumentos e o discurso influenciam os resultados 

políticos, e como a identidade nacional constitui os agentes e a agência do sistema. Em 

suma, a perspetiva construtivista deseja integrar o valor das ideias, dos princípios e dos 

ideais, com as particularidades da sociedade, da identidade nacional e do interesse 

nacional, enquanto elementos sociais a ter em conta na formulação da PE.23 

                                                                 
23 Vd. CHECKEL, Jeffrey T. – Construtivism and foreign policy In SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, 

and DUNNE, Tim (eds.), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford, Oxford University Press, 

2008, pp.71 e ss. 
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 Os objetivos de política externa, essencialmente assentes em interesses 

nacionais, são delineados de acordo com estes fatores e com a interação destes 

elementos com as combinações do sistema internacional.24 No entanto, o desenho, 

formulação e implementação da política externa, não é de todo um processo linear nem 

simplista. Em suma, a política externa é uma área abrangente, cujo enfoque abarca 

assuntos diversos, como economia, segurança, ambiente e cultura. 

 Entre 1936 e 1939, período que baliza a nossa dissertação, a teoria das Relações 

Internacionais vigente e com maior aceitação foi o liberalismo. Sem menosprezar todas 

as suas cambiantes e subsequentes discussões, com as outras escolas teóricas, 

mencionamos o facto de o Estado Novo ter adotado uma postura de cariz mais realista, 

no que respeita ao prosseguimento da sua política externa.  

 Renegando qualquer valor às instituições políticas internacionais, - Salazar, 

apoia um diretório de quatro potências com vista à deliberação do fio condutor do 

sistema internacional, constrangendo e manipulando a opinião pública, centralizando o 

seu poder na figura expoente do chefe de estado, a maior parte das vezes em excesso. 

 Perante estes fatos, parece-nos que a perspetiva construtivista parece apresentar-

se como a que melhor nos auxilia a delinear a evolução do papel da PEP na guerra civil 

espanhola. Visto que esta teoria concede peculiar importância à opinião pública, à 

cultura, à sociedade e à identidade nacional. 

Tendo em conta a evolução dos estudos historiográficos e do campo 

epistemológico das Relações Internacionais, consideramos que a presente dissertação 

deve conter os recentes estudos sobre Análise de Política Externa. Que desmistificam e 

convergem com alguns dos maiores estudos dos teóricos internacionais supra referidos. 

Estas definições de política externa não abrangem os resultados não intencionais 

das deliberações políticas, deixando uma lacuna por dissipar. Distintos autores 

argumentam que as análises devem considerar a razão por que os atores declaram e 

perseguem determinadas ações. Pensamos que é necessário ter em atenção à Análise de 

Política Externa, que inclui o estudo dos processos, declaração e comportamentos da 

política externa.25 

                                                                 
24Vd. CRAVINHO, João Gomes, Visões do Mundo – As Relações Internacionais e o Mundo 

Contemporâneo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2002. 
25 NEACK, Laura, The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era, 2ed., Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2008,pp.10. 
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1.1. Análise de Política Externa 

 

Tendo como partida a política externa achamos necessário averiguar a área da 

Análise de Política Externa (APE) com vista a particularizar o campo de estudo, 

atendendo às diversas variáveis colocadas pela mais recente historiografia.  

A Análise de Política Externa debruça-se sobre o modo como ocorrem os 

fenómenos internacionais, tendo em conta que as relações entre as nações são 

fundamentais na tomada de decisão pessoal – isto é, baseia-se no enfoque de um ator 

específico - é um individuo ou um grupo restrito de indivíduos, que está por detrás do 

processo de tomada de decisão da política externa dos estados. 

Esta investigação nunca será exatamente precisa, pois a extensão em que a 

mesma está alicerçada impõe conhecimentos sobre fatores de tomada de decisão tão 

complexos e meticulosos, que bastantes deles fogem do controlo do decisor.  

Os decisores, jogam simultaneamente o jogo da política externa e do cenário 

internacional, a avaliação torna-se mais complexa com o advento da cena 

interna/doméstica.26 Segundo o modelo tradicional, sobretudo advogado pela escola 

realista, partimos do princípio de que cada um dos estados são agentes unitários e 

monolíticos na formulação e concretização das suas políticas externas e da existência de 

uma dicotomia entre a política externa e a política interna de cada um dos estados.  

Sendo assim, neste prisma, a política interna do respetivo estado, é considerada 

como âmbito independente e distinto da política externa. Segundo Maria Raquel Freire, 

a perspetiva tradicional assume, deste modo, que a política externa é formulada de 

forma homogénea e unitária, em conformidade com os elementos de poder e com base 

na definição do interesse nacional dos respetivos estados que compõem o sistema 

internacional. 

Partindo desta perspetiva, os cálculos estratégicos sobre segurança nacional são 

os principais determinantes das escolhas dos decisores políticos; a política interna e o 

processo de formulação política são preocupações secundárias.27 

                                                                 
26 Vd. HUDSON, Valerie M., Foreign Policy Analysis: classic and contemporany theory, USA: Rowman 

& Littlefield Publishers, 2007. 
27 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.21. 
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A análise não parte de uma simples decisão, mas de uma sequência de ações 

dentro de uma situação singular – sucede uma decisão multifatorial, onde o ator 

específico ou o grupo decisório, se encarregam de reconhecer o problema em questão, 

de levantar as prioridades específicas, os objetivos e por fim de emitir a deliberação, 

notando evidentemente as tendências pessoais, existe subjetividade inerente ao decisor.  

Isto é, o conhecimento dos indivíduos envolvidos nas deliberações de política 

externa é essencial para a perceção das opções tomadas, a comunicação sobre estas 

especificidades deve ser integrada na composição de sistemas transnacionais e de 

médio-alcance, sendo de todo importante que as teorias conseguintes integrem variados 

níveis de análise de política externa. 

Definir quais são os participantes no processo de tomada de decisão não parece 

ser tão complicado como definir quais são os interesses nacionais. Os decisores, 

dependendo da sua posição observam de maneira diferente uma determinada questão, 

uma vez que as suas perceções são enviesadas por interesses particulares. Maria Raquel 

Freire dedica atenção ao papel dos líderes no processo de decisão da política externa, 

consideramos válidas as interpretações da especialista em política externa: 

Valerie M. Hudson e Maria Raquel Freire partilhavam a opinião de que a 

Análise de Politica Externa como disciplina das Relações Internacionais, parte do 

pressuposto de que a centralidade do ser humano, agindo individualmente ou em grupo, 

é o mais relevante para o entendimento das ciências sociais, particularmente das 

Relações Internacionais. Tendo em conta a reflexão sobre a problemática das principais 

teorias das Relações Internacionais e sua interação com a política externa. Apraz-nos 

refletir sobre as interligações existentes entre as teorias e a Analise de Política Externa 

A Análise de Política Externa não se diferencia substancialmente dos padrões 

epistemológicos das Relações Internacionais. Subsiste uma relativa unanimidade em 

torno da base disciplinar da APE, assente em alguns dos pressupostos da escola teórica 

liberal e ideias do construtivismo.  

Conseguimos atestar pontos de confluência que aproximam a Análise de Política 

Externa aos teóricos do liberalismo, ou seja, na óptica liberal o conflito recorrente entre 

os estados é evitável, sendo que a cooperação no sistema internacional é exequível – de 

maneira que, é o individuo, representando as instituições, o principal agente 

impulsionador da política externa. 
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Podemos examinar que estes princípios estão convenientemente presentes nos 

distintos estudos de Análise de Política Externa, que demonstram a carência de poder e 

influência dos estados, corroborando a deslocação dessa autoridade para os indivíduos, 

assinalamos a humanização da política internacional patente na Análise de Política 

Externa. 

Uma das mais importantes inovações da Análise de Política Externa nos anos de 

1950 foi passar a considerar a importância dos factores domésticos na formulação de 

políticas externas, verificamos que a influência das correntes liberais28 é evidente.  

Estas considerações liberais encontram-se em clara oposição à escola realista, 

que é focalizada na estrutura anárquica29 do sistema internacional. O realismo advoga 

que o cenário internacional é estruturado em assimetria de informações devido ao 

carácter desordenado das relações internacionais entre os estados e demais atores não 

estatais.  

O sistema internacional é ajustado pelo poder e pela força – isto na visão 

realista, o estado detém o exclusivo do uso legítimo da força, e esta só é plausível no 

plano doméstico, a nível externo não subsiste autoridade suprema, reina a anarquia. 

Os seus teóricos atentam o estado como o primordial garante do interesse 

nacional, preservando e suportando o estado30 como ator único, justamente pela 

ausência de qualquer autoridade supranacional que detenha o papel de determinar 

direções e/ou diretrizes.  

 Em grande medida a Análise de Política Externa foi construída em relativa 

oposição aos pressupostos da teoria realista, todavia isso não significa que a 

contribuição realista para a compreensão da política externa tenha sido ignorada por 

completo. Excluindo o neorrealismo de Waltz, as restantes correntes do realismo 

ocupam-se em teorizar e discutir acerca dos vários assuntos de política externa e da sua 

influência no sistema internacional. 

                                                                 
28 Andrew Moravcsik tentou redefinir a teoria liberal de maneira a incluir as principais variáveis das 

diferentes correntes liberais. Na sua obra Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International 

Politics explica-nos a visão liberal acerca da política externa. Dando precedência às variáveis internas 

sem contudo desconsiderar o impacto das variáveis externas. 
29 Na óptica realista é aceite a anarquia relativa, onde não existe um Estado ou organização que obrigue os 

Estados a cumprir as regras estabelecidas previamente, para o bom funcionamento do sistema 

internacional, Eduard Carr foi um duro crítico da criação de organizações que regulam as relações 

externas entre os Estados – sobretudo da Sociedade das Nações. 
30 Na visão realista, não existe um único Estado soberano que tenha o monopólio do uso legítimo da força 

no prisma externo, tal qual como acontece no plano doméstico. 
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  Salientámos a contribuição de Morgenthau31, este autor teoriza sobre as escolhas 

políticas dos governantes no que respeita à política externa. A preocupação dos realistas 

com a política externa persistiu até 1979, momento em que o neorrealismo se tornou 

preeminente como corrente de pensamento realista, particularmente a partir da 

publicação da obra Theory of Internacional Politics32 de Kenneth Waltz.  

 Em 1992, Alexander Wendt encabeça a lista de teóricos do construtivismo, esta 

teoria foi concebida como complemento conceptual ao liberalismo, com vista a explanar 

fenómenos não abordados pela escola liberal. Para os teóricos construtivistas a 

importância da componente ideacional nas relações internacionais é fulcral, isto é, o 

papel das ideias é para os construtivistas bastante decisivo no cenário internacional, e 

por consequente nas decisões de política externa.  

 O foco de análise dos teóricos construtivistas não são os estados individuais, mas 

sim as ideias (normas, interesses e identidades) e a maneira como estas surgem, se 

difundem e se transformam, interferindo no cenário internacional. 

 Os distintos atores, estatais ou não estatais, são considerados pelos teóricos 

construtivistas na medida em que participam nesses sistemas de criação e difusão das 

ideias. A par do liberalismo, encontramos influências mútuas entre a Análise de Política 

Externa e o construtivismo – notamos a ascendência dos enfoques sociocognitivos 

presentes na Análise de Política Externa e na construção da corrente construtivista, 

assentes por exemplo nas redes de ativismo transnacional, que aclaram a análise das 

políticas externas individuais, reforçada pela dimensão cognitiva do indivíduo que já 

existia na Análise de Política Externa.  

 Um dos fatores domésticos que é abrangente a todas as teorias das Relações 

Internacionais é a liderança, sendo um individuo ou um grupo restrito, a política externa 

inicia-se com a definição de lideranças, com a escolha dos diversos cargos que iram 

ocupar-se dos destinos e relações externas das respetivas nações. O enquadramento 

intelectual e psicológico dos líderes e da sua estrutura governativa é de todo importante 

na condução da política externa e nas relações entre os estados. 

                                                                 
31 Vd. MORGENTHAU, Hans, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Nova York: 

Alfred Knopf, 1948. 
32 O objectivo de Waltz nesta obra era constituir uma teoria de política internacional. Uma teoria sobre os 

processos recorrentes, fundamentalmente sobre a guerra no sistema político internacional. Este autor 

neorrealista, não tinha a intenção de explicar as políticas externas individuais, a esse respeito, Waltz 

afirmava que, dada a enorme quantidade de fatores domésticos que contribuem para a sua formação, é 

praticamente impossível elaborar teorias acerca de política externa. 
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A discussão não se concentra exclusivamente na premissa de que as 

características pessoais do líder determinam a política externa, mas sob que 

circunstâncias as suas características são decisivas. Partindo da relação autoridade/ 

legitimidade, Freire indica que o impacto das características singulares de um líder na 

política externa aumenta sempre que a sua legitimidade e autoridade são aceites pela 

população, ressalvando a ideia que em regimes autoritários ou totalitários, os líderes e 

decisores da política externa se encontram protegidos de variadas críticas públicas. 33 

O processo de decisão de política externa é também influenciado segundo as 

autoras, pela eficácia política, isto é, a firmeza do líder na sua capacidade politica para 

controlar os acontecimentos, que irá interferir com os valores pessoais e autoimagem do 

líder. Os líderes, e o tipo de liderança que praticam, ajustam o modo como é feita a 

política externa e o consequente procedimento dos estados na política internacional.34.  

A maior parte dos líderes atua politicamente sob pressão e sob uma 

multiplicidade de constrangimentos de cariz político e psicológico, aliados às 

circunstâncias do processo de decisão que limitam a decisão de política externa e reduz 

significativamente o controlo do líder nos eventos políticos.  

A discussão não se prende nas particularidades de personalidade dos líderes, e se 

estas fazem ou não a diferença na decisão da política externa, mas sim em que 

condições as suas caraterísticas são essenciais e determinantes. Maria Raquel Freire 

aborda a problemática do papel dos líderes na política externa: 

 

 

“Em geral, o impacto das características pessoais de um líder na política externa 

aumenta quando a sua autoridade e legitimidade são amplamente aceites pela 

população, ou em regimes autoritários ou totalitários, quando os líderes são protegidos 

de amplas críticas publicas. A autoimagem do líder – a crença de uma pessoa na sua 

capacidade para controlar os acontecimentos de forma politica (conhecida como 

«eficácia politica») – também influenciará o grau em que os valores pessoais e as 

necessidades psicológicas governam o processo de decisão. Por outro lado, quando o 

sentido de autoimportância ou eficácia está ausente, isto minará a capacidade do líder 

para lidar com e iniciar mudanças nas politicas. Contudo, esta ligação não é direta”.35  

 

 

                                                                 
33 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011. 
34 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.30/31. 
35 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.30. 
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Os indivíduos que estudam com pormenor o processo de decisão e aconselham 

os decisores políticos sobre os formatos de aperfeiçoar as suas qualidades políticas 

descrevem a racionalidade como uma sequência de atividades que envolvem os 

subsequentes passos: 1) reconhecimento e definição do problema; 2) seleção de 

objetivos; 3) identificação de alternativas; 4) escolha a partir de um leque de várias 

opções; e 5) seleção racional da alternativa que melhor poderá levar ao objetivo 

pretendido.36 

No entanto, o impacto individual do líder altera-se com o contexto, sendo que na 

maior parte das vezes o contexto tem mais influência que o próprio líder. A discussão 

baseia-se em perceber se são os contextos que encaminham grandes líderes, ou se 

grandes personalidades seriam líderes independentemente do tempo e contexto. Ou seja, 

o momento pode fazer a pessoa, mais do que a pessoa fazer o momento. 

A Análise de Política Externa, como acabámos de verificar, prende-se com a 

decisão política dos indivíduos, que são legitimados e coadjuvados pela sociedade, o 

papel das populações é essencial, através da opinião pública como variável da política 

externa, o constrangimento é mútuo entre o poder político e a sociedade. 

A vontade das populações por uma liderança forte também afeta e influencia a 

PE. Quando a opinião pública origina uma preferência por um líder influente, e sempre 

que o chefe de estado tem uma necessidade excecional de admiração, a política externa 

irá refletir as necessidades próprias do líder.37 A opinião pública é para diversos autores 

um dos fatores a ter em conta na formulação da política externa, recorremos ao 

Dicionário de Jornalismo para clarificar o tema: 

 

“Expressão corrente de difícil definição mas que representa um consenso dominante, 

uma convergência de pontos de vista que se manifesta aberta e por vezes 

vigorosamente, abafando ou mesmo anulando pontos de vista não coincidentes. A 

Opinião Pública pode não significar uma opinião aritmeticamente maioritária, mas 

aparenta ser maioritária pela convicção que demostra. Não se trata de um fenómeno 

quantitativo (como o simples resultado de uma sondagem) mas qualitativo (uma minoria 

ativa pode impor-se como opinião publica perante uma maioria silenciosa) ”.38 

 

                                                                 
36 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.21. 
37 Vd. NEACK, Laura, The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era, 2ed., Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2008, pp.111 e ss. 
38 CASCAIS, Fernando, Dicionário de Jornalismo: as palavras dos média, Lisboa, Editorial Verbo, 

2001; pp.146. 
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 O senso comum sobre a opinião pública39 remete-a geralmente, para a noção 

central do sistema democrático, onde os cidadãos se podem governar pela noção 

racional. Esta encarna o espirito da razão e assume-se como a expressão da vontade 

coletiva, cuja base é a expectativa de que a verdade e a justiça aparecerão na sociedade. 

 Ao mesmo tempo, este é um modelo de representação sociológico e político 

ancorado na invocação do iluminismo kantiano40 em que a opinião pública surge sob a 

denominação de publicidade, passando a ter uma posição primária no estado liberal, em 

intrínseca articulação com a razão prática, que patenteia a única instância capaz de 

afiançar a uniformidade politica e moral.   

A opinião tem o seu enraizamento na sociedade civil, na esfera do privado, e 

partir daqui deve florescer uma razão que transfigura posteriormente as opiniões em 

opinião pública, ao manusear os demais temas de interesse público e nacional. É o 

público geral que forma a opinião pública, por vezes constrangida pelo poder político. 

Ao defender os seus pontos de vista e opiniões fundamentadas, o cidadão 

coopera socialmente para que emerjam decisões mais benéficas para a sociedade em 

geral. No fim do século XIX, díspares mudanças de cariz politico, económico e social se 

encontram na origem da falência da esfera pública liberal41, do nascimento da 

democracia de massas e duma nova legitimidade da opinião pública.  

Assistimos a partir da segunda metade do século XIX, ao ingresso das massas no 

espaço público, fazendo-se representar em associações, partidos políticos e sobretudo na 

imprensa. O século XX42 exacerba as alterações sociais que poriam em causa as 

projeções progressistas acerca das mutações da opinião pública, outorgando razão aos 

piores temores dos que pressagiavam o fracasso da crítica, e a inauguração de opiniões 

de massa. Apesar destas modificações e em grande parte, justamente por causa delas, a 

noção de opinião pública prosseguiu não só a corresponder à legitimação dos 

governantes, como a ser, mais do que nunca, manejada como barómetro de legitimação 

da ação politica.  

                                                                 
39 Vd. LIPMAN, Walter, Public Opinion, New York, Macmillan Publishing Co., Inc. 
40 No seu tratado «A Paz Perpétua», Immanuel Kant debruça-se sobre a fórmula transcendental da justiça 

pública. 
41 Contribuiu para este acontecimento a falência das instituições da esfera pública Liberal: os cafés e 

salões, onde o público se reunia caem em desuso, ocorre a rápida industrialização da Imprensa, ficando a 

perder a imprensa de opinião, articulada com o enfraquecimento do poder da família burguesa no debate 

público e sociabilização. 
42 Vd. HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos: História Breve do Século XX (1914-1991), Lisboa, 

Editorial Presença, 1996, pp.13-28. 
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A opinião pública é um dos tópicos centrais da política moderna, pela amplitude 

de conceitos que a ela se liga. Trata-se de esclarecer o que se entende por opinião 

pública, em que modos se manifesta, com que meios e para que fins se tenta influencia-

la.43 

Um dos fatores de análise fundamentais no estudo da política externa é a opinião 

pública, vários estudos revelam que a opinião pública tem um impacto considerável no 

processo de decisão politica, sobretudo em períodos de crise internacional, onde 

podemos enquadrar a guerra civil de Espanha (1936-1939), onde os líderes e 

responsáveis pelo poder decisório da política externas se tornam peculiarmente 

suscetíveis ao sentimento popular, à opinião pública, à visão internacional e imagem do 

seu país externamente.   

Alexander Mintz debruça-se sobre o estudo sobre a opinião pública americana e 

analisa a dicotomia entre a liderança política e a opinião popular. O autor americano 

demonstra que os líderes moderam o uso da força quando há uma oposição popular 

universalizada, mas quando há uma maioria benéfica os líderes usualmente optam por 

políticas mais ofensivas. 44 

No quadro de regimes autoritários a opinião pública é condicionada, utilizada 

como legitimação política. Sendo uma variável da política externa, é domesticamente 

que esta é desenhada e formulada pelos meandros da ditadura. Todavia, a opinião 

pública é suscetível a transformações consideráveis. Pode existir um manifesto apoio 

público a uma determinada opção política num momento definido, no entanto, tal apoio 

não significa que essa mesma opinião não se venha a alterar num curto espaço de 

tempo.45 

 Rigorosamente relacionado com a opinião pública estão os media. Em bastantes 

situações os decisores conferem o apoio público através da cobertura que os meios de 

comunicação social concedem a determinado tema. Racionalmente, o poder dos órgãos 

de comunicação social é essencial não só pela sua capacidade para direcionar a atenção 

do público, mas igualmente dos decisores políticos.  

                                                                 
43 Vd. Public Opinion and Media In NEACK, Laura, The New Foreign Policy: Power Seeking in a 

Globalized Era, 2ed., Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2008, pp.111 e seguintes 
44 MINTZ, Alex, DeRouen, K.,Understanding Foreign Policy Decision Making, New York, Cambridge 

University Press, 2010, pp.131 e seguintes. 
45 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.39. 
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Apropria refletirmos que a opinião pública46 e a imprensa são objetos e 

realidades distintos, assaz embora usufruam entre si pontos de convergência. A noção 

de opinião pública é mais complexa do que a fama de uma opinião ou da mera adição de 

apreciações pessoais. Os seus alicerces ideológicos têm origem, conjuntamente, no 

combinado destas opiniões e na invenção – que daí resulta de um estereótipo geral, que 

transpõe as fronteiras temporais em que foi gerado e influencia o todo social.  

A imprensa47 unicamente tem aptidão para persuadir as correntes de opinião 

num dado momento e mediante delimitadas ocorrências. Sobre as considerações e 

relações da imprensa, recorremos às afirmações contundentes de Max Weber: 

 

“ (…) Mas também para eles, como para todos os Estados modernos, parece válida a 

afirmação de que o homem que trabalha no jornalismo tem cada vez menos influência 

política, ao passo que o magnate capitalista da imprensa tem cada vez mais. [...] A 

carreira jornalística já não é (ou ainda não é) uma via normal para ascender à chefia 

política. Apesar disso, a carreira jornalística continua a ser um dos caminhos mais 

importantes para o profissionalismo político, caminho que não é trilhável por toda a 

gente, sobretudo pelos fracos que precisam de situação segura”.48 

 

 

 A opinião pública como vimos, reflete sobre os diversos assuntos, domésticos ou 

externos, dos respetivos estados, que dominam a atualidade e o interesse geral das 

sociedades. Na presente investigação, centralizamo-nos na atenção concedida pela 

opinião pública à dinâmica externa, o poder político é constrangido e constrange a 

opinião pública. 

 De maneira que, reforçamos a ideia de que a opinião pública tem um impacto 

considerável no processo de decisão política, no âmbito do presente estudo, 

pretendemos abordar a relação entre a opinião pública e a política externa portuguesa, 

concretamente perspetivar de que forma o Estado Novo conseguiu condicionar a 

opinião pública de maneira a perseguir os seus interesses de política externa durante a 

guerra civil de Espanha, tendo em atenção as principais linhas orientadoras da PEP. 

                                                                 
46 A opinião pública surge usualmente como um forte contrapoder. É bem marcada a distinção entre os 

processos de comunicação pública autónomos e os dominados pelo Poder, gerando uma relação 

ambivalente entre opinião pública e autoridade politica. 
47 Vd. TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições Minerva 

Coimbra, 2006. 
48 WEBER, M., A Política como Profissão, Lisboa, Edições Universitárias Lusófonas; 2000, pp.38 
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 Atendendo às premissas de Maria Raquel Freire, que consideramos essenciais 

para o enquadramento teórico da política externa: 

 

“Os problemas que os decisores enfrentam são complicados e os processos de decisão 

envolvem dificuldades múltiplas. (…) A formulação e decisão de política externa 

podem ser analisadas e compreendidas através de vários modelos que se focam em 

níveis de análise distintos. Ao tradicional modelo do ator racional, juntam-se-lhe 

modelos dos pequenos grupos e dos líderes”. 49 

 

 Um dos pontos mais dramáticos da política externa portuguesa centrou-se na 

crise do Ultimatum de 1890, consequentemente é nosso propósito primeiramente 

analisar as preocupações da monarquia no que respeita à política externa, seguindo 

cronologicamente com a I República. 

  É necessário perspetivar se existiram alterações na política externa portuguesa 

com a mudança de regime, verificar as consequências da participação portuguesa na 

Grande Guerra, sem deixar de considerar a política interna que sofreu profundas 

alterações que deram origem à instauração da Ditadura Militar, com o gole de 28 de 

Maio de 1926, tendo em conta as nuances decisórias da política externa da Ditadura 

Militar. 

 É no Estado Novo que centralizamos a nossa investigação, pretendemos 

compreender de que forma o regime salazarista formulou a política externa, é 

importante apurar os constrangimentos que envolveram as decisões de política externa 

salazarista – as características do regime; a falta de liberdade da opinião pública; a 

censura e a propaganda em torno do líder – decisor egoísta da política externa. 

 O que pretendemos observar e confirmar neste estudo, à luz vigência do Estado 

Novo, com base nas suas características autoritárias, a falta de liberdade da opinião 

pública e a propaganda em torno do seu líder, é perceber de que forma se tomaram as 

decisões de política externa, que constrangimentos existiram, como se relacionaram 

com a dimensão doméstica dum regime de cariz autoritário fundamentado na 

Constituição de 1933, que condicionou a opinião pública, com vista a perseguir os seus 

interesses de política externa até 1974. 

                                                                 
49 FREIRE, Maria Raquel, Política Externa – As relações internacionais em mudança, Coimbra, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2011, pp.49. 
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2. A Política Externa Portuguesa na Guerra Civil de Espanha 

2.1. As principais continuidades e ruturas na Política Externa Portuguesa 

 

Podemos concluir que o que define a Análise de Politica Externa como campo 

analítico é o processo decisório. Achamos adequado examinar atentamente a política 

externa portuguesa em geral, - verificando prudentemente as continuidades e mudanças 

na sua estrutura. Centralizando maior reparo ao segundo modelo de inserção 

internacional - modelo clássico, como define Nuno Severiano Teixeira: 

 

“País europeu, Portugal é também um país atlântico. Pequena potência, semiperiférica e 

com uma só fronteira terrestre, Portugal viveu, sempre, um equilíbrio instável, entre a 

pressão continental e a procura de uma alternativa marítima. Dessas condicionantes 

geopolíticas e desta contínua tentativa de equilíbrio, decorrem movimentos de longa 

duração que foram definindo permanências nas opções estratégicas e nas características 

históricas da política externa portuguesa, que podemos definir como estruturas ou 

modelos de inserção internacional.50 

 

 

O segundo modelo de inserção internacional desenha-se a partir do século XV, e 

prolonga-se ao longo de cinco longos séculos, terminando entre 1974 e 1986. Este 

corresponde com o processo de democratização nacional e a integração de Portugal na 

CEE. A política externa portuguesa altera-se substancialmente, primeiramente no 

panorama geopolítico, pela dicotomia entre Portugal- Espanha.  

Assistimos à unificação da vizinha Espanha, pelas mãos dos reis católicos, 

delimitando a península em duas unidades distintas em dimensão e potencial, - a 

Espanha é vista do ponto de vista português como uma ameaça – o «perigo espanhol». 

Este desequilíbrio geopolítico obriga Portugal a procurar uma compensação para 

além das relações peninsulares. A costa atlântica é a escolha da diplomacia portuguesa, 

assistimos à construção de um vetor de compensação – o vetor marítimo.  

Ou seja, Portugal passa a viver sob o esforço regular de equilíbrio da sua política 

externa, - entre a pressão europeia (Espanha) e a procura de uma compensação marítima 

no atlântico. A integridade colonial e a reafirmação da aliança inglesa são marcos deste 

modelo clássico português. 

                                                                 
50 TEIXEIRA, Nuno Severiano, “Breve ensaio sobre a politica externa portuguesa”, In Relações 

Internacionais, 28, (2010), (51-60), pp.51. 
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Nuno Severiano Teixeira explica-nos em detalhe o que se alterou neste modelo 

histórico. Sobretudo que consequências essas transformações imprimiram na política 

externa de Portugal: 

 

“O equilíbrio medieval converte-se num desequilíbrio geopolítico, o que obriga 

Portugal a procurar uma compensação para esse desequilíbrio. A costa atlântica e a 

capacidade de sustentação de relações extrapeninsulares vão possibilitar a construção de 

um vetor de compensação: o vetor marítimo. A partir de então, Portugal passa a viver 

sob a tentativa constante de equilíbrio, entre a pressão continental da Espanha e a 

procura de uma compensação marítima do Atlântico”.51 

 

 

 Assim resultam os invariantes históricos que qualificam, o modelo clássico: 

 Em primeiro, uma perceção antagónica entre a Europa e o atlântico. Segundo, o 

afastamento estratégico em relação à Europa, percecionado como perigo espanhol, - a 

nossa vizinha Espanha. No entanto, as relações Lisboa – Madrid, ocupam um lugar 

cimeiro nas relações externas portuguesas, é sem dúvida o mais velho dilema da política 

externa portuguesa. Existe a precisão de conciliar a dualidade peninsular, como aclara 

Carlos Gaspar - «cuja estabilidade pressupõe uma Espanha unida e forte, com a defesa 

da insularidade estratégica de Portugal perante o seu único e grande vizinho.»52.  

 Além da singularidade geoestratégica no âmbito ibérico, é importante ressalvar a 

alternativa encontrada pela diplomacia lusa - a afirmação do vetor marítimo e da opção 

atlântica de Portugal.  

 Terceiro, e no quadro desta opção atlântica, sinalizamos dois movimentos de 

longa duração histórica na orientação externa do estado. Em primeiro lugar, a aliança 

privilegiada com a potência marítima, sobretudo a aliança inglesa, - esta domina todo o 

período, embora a sua aplicação seja variável como nos explica José Medeiros Ferreira, 

- as variações são de âmbito financeiro ou centradas nos interesses coloniais, ora 

favoráveis aos desígnios de Portugal ou prejudicando-os.53  

 Por fim, o projecto imperial - o Brasil, a Índia e África. 

                                                                 
51 TEIXEIRA, Nuno Severiano, “Breve ensaio sobre a politica externa portuguesa”, In Relações 

Internacionais, 28, (2010), (51-60), pp.52. 
52 GASPAR, Carlos, “Portugal, a Espanha e o Futuro das Relações Internacionais”. In Teresa F. 

Rodrigues e Rafael G. Pérez (coordenação), Portugal e Espanha – Crise e Convergência na União 

Europeia, Lisboa, Tribuna da História, 2011, pp.145. 
53 FERREIRA, José Medeiros, Cinco Regimes na Politica Internacional, Lisboa, Editorial Presença, 

2006. 



 

26 
 

2.2. Do imperialismo novecentista do Ultimatum Inglês ao Estado Novo – dimensão 

histórica 

 

 Tendo em conta os modelos de análise da política externa portuguesa, podemos 

perceber que, em finais do século XIX, Portugal vivia condicionado pelos 

desenvolvimentos em África, que colocaram em risco o baluarte da política externa 

portuguesa: a aliança atlântica. 

 O principal desígnio da política externa portuguesa foi a compensação com o 

vetor colonial, - que colmata o afastamento europeu e notadamente as difíceis relações 

com a vizinha Espanha. Todavia o suporte desta conjuntura externa é a Grã-Bretanha, - 

grande potência hegemónica, aliada secular de Portugal, exerce o seu domínio sobre a 

nossa nação ao longo das primeiras décadas do século. A pressão dilata, sendo que em 

1876, na Conferência de Bruxelas, soam as primeiras críticas abertas aos direitos 

históricos portugueses em África, emergindo um novo princípio diplomático — o 

princípio da ocupação efetiva das colónias. 

 Portugal sente os seus direitos históricos intimidados no interior de África. Dada 

a incapacidade para a ocupação dos seus territórios, o projecto imperial português de 

fazer um “novo Brasil” em África estava em causa. O apoio da sua secular aliada era 

fundamental, mas o conflito diplomático entre as duas nações intensifica-se.  

 Nuno Severiano Teixeira explica-nos esta corrida europeia aos territórios 

africanos, com base sobretudo em fenómenos de ordem económica54 e política.55 

  As diplomacias aliadas não chegaram a acordo. O resultado foi um enorme 

conflito diplomático com a Inglaterra – o Ultimatum inglês de 1890. Na conferência de 

Berlim não se produziu uma resolução para o conflito diplomático em torno das 

possessões europeias em África. De facto, a delimitação das esferas de influência tinha 

sido negociada por Portugal com a Alemanha e a França, mas sem sucesso. Sendo que, 

o governo inglês de Lord Salisbury, parte para uma posição belicista, - decide abrir com 

Portugal um conflito diplomático no sentido de remover esses obstáculos, que se 

opunham à concretização do seu projecto no atlântico. 

                                                                 
54 As grandes dificuldades económicas sentidas pelas potências europeias obrigam a que estas dirijam a 

sua atenção para novos mercados e o retornar a políticas de tipo protecionista. Enquadradas 

cronologicamente na era da segunda Revolução Industrial, o que propaga a procura de novos recursos, 

que são descobertos no continente Africano. 
55 No âmbito político, o mais relevante neste contexto é que as potências europeias perceberam que 

depois da Guerra Franco-Prussiana e do que se estabeleceu aquando o seu término, que qualquer ideia de 

expansão só seria possível de concretizar se fosse efetuada fora do território europeu. 
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 A Inglaterra decide enviar ao governo português um Ultimatum56, - onde se 

exigia que Portugal abandonasse de mediato a reivindicação da soberania sobre os 

territórios do interior africano. Desistindo, portanto, do projecto do mapa cor-de-rosa. 

 Perante o Ultimatum inglês, o que esperar da resposta portuguesa? O rei D. 

Carlos reúne o Conselho de Estado na madrugada de 11 de Janeiro, o comunicado foi 

tornado público pelo ministro Barros Gomes, que afirmou: 

 

“Em presença duma rutura eminente das relações com a Grã-Bretanha e todas as 

consequências que poderiam dela derivar, o Governo resolve 'ceder' às exigências 

recentemente formuladas nos dois últimos memorandos, ressalvando por todas as 

formas os direitos da Coroa de Portugal nas regiões africanas de que se trata, 

protestando bem assim pelo direito que lhe confere o artigo 12.° do Ato Geral de Berlim 

de ser resolvido o assunto em litígio por mediação ou arbitragem. O Governo vai 

expedir para o Governo-Geral de Moçambique as ordens exigidas pela Grã-Bretanha”.  

 

 É o fim do sonho do Mapa Cor-de-Rosa. Assistimos ao extremar de posições 

entre dois países unidos secularmente por laços de amizade. A Inglaterra não pretendia 

por motivo algum ficar indiferente e frágil perante o conflito anglo-boer. Mesmo que 

para isso fosse necessário deixar Lisboa entregue a si mesmo, no que respeita à 

manutenção e proteção das suas colónias, e do seu território continental.57 

 A opinião pública portuguesa reagiu à aliança inglesa, como evidencia Valentim 

Alexandre: 

 

“A forte reação antibritânica que então abalou o país parecia pôr definitivamente fim à 

aliança inglesa; mas nenhuma alternativa surgiu para a substituir (…). A solução mais 

aventada, por esta altura – a criação de laços preferenciais com a Espanha – tinha contra 

si duas considerações decisivas: a sua incapacidade para contribuir eficazmente na 

defesa do império português; e a desconfiança, nunca inteiramente desvanecida, dos 

seus intuitos anexionistas na península ibérica”.58 

  

 Espanha não garantia do vetor de compensação colonial, e Portugal nunca 

perdeu de vista os intentos do «perigo espanhol» e o afastamento europeu da sua PE. 
                                                                 
56 A carta intimidatória do governo inglês tinha como objetivo o seguinte: que se enviem ao governador 

de Moçambique instruções telegráficas imediatas para que todas e quaisquer forças militares portuguesas 

no Chire e no país dos Macololos e Machonas se retirem. Anulando o projecto colonial português.  
57Vd. TELO, António José, GÓMEZ, Hipólito de la Torre, Portugal e Espanha nos sistemas 

internacionais contemporâneos, Lisboa, Edições Cosmos, 2000, pp.79-85. 
58ALEXANDRE, Valentim, O Roubo das Almas: Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939), 

Lisboa, Dom Quixote, 2006,pp.60. 
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 A crise adjacente ao ultimato propiciou o desanuviamento do interesse português 

na balança peninsular. Visto que Portugal era à altura o mediador entre a península e a 

Europa, - por meio da aliança com a Inglaterra. Isto porque em Madrid a política 

externa vigente era de isolamento e restruturação interna. 

 A crise do Ultimatum foi escrupulosamente seguida em Espanha. O governo 

liberal de Práxedes Sagasta, reagiu com ponderação, aguardando o desenrolar dos 

acontecimentos. A opinião pública espanhola foi muito mais ativa, alguma imprensa 

monárquica usou a infâmia lusa para conjeturar que a independência de Portugal era a 

primeira razão da sua debilidade: numa Península unificada, nunca a Inglaterra se teria 

arriscado a enviar uma tão violenta nota diplomática. Do lado republicano, a sensação 

era de regozijo - o caos em que estava colocado o monarca português lograria favorecer 

a queda do regime em Lisboa, era um ensejo para prosseguir o projeto de federação 

ibérica republicana.59 

 Portugal não encontrou alternativas fiáveis de aliança com vista ao suporte do 

vector colonial. Assim sendo, a diplomacia portuguesa foi obrigada a reformular a 

aliança anglo-lusa, que atravessou os vários regimes políticos ao longo da História, 

como nos evidencia José Miguel Sardica: 

 

“De facto, se alguma linha diretriz uniu a política externa nos últimos tempos da 

monarquia, da I República e, depois, do Estado Novo foi a centralidade da opção 

colonial, numa orientação estrutural de «africanização desiberizante» que subalternizou 

o europeísmo português até 1974”.60 

  

 Tendo por base a continuação da linha central da política externa portuguesa – a 

aliança atlântica, esfriaram quaisquer ânimos em relação à aproximação ibérica. As 

questões europeias, essencialmente as questões espanholas, - centralizadas no «perigo 

espanhol», tiveram maior destaque na ponderação dos líderes na política externa 

portuguesa. Em suma, com vista à proteção territorial e aposta na empresa colonial, 

Lisboa precisava da sua secular aliada, porém internamente o país mergulhava no 

pântano de divisões político-sociais insanáveis. 

                                                                 
59 SARDICA, José Miguel, Ibéria – A relação entre Portugal e Espanha no século XX, Lisboa, Aletheia 

Editores, 2013, pp.35. 
60 SARDICA, José Miguel, Ibéria – A relação entre Portugal e Espanha no século XX, Lisboa, Aletheia 

Editores, 2013, pp.41/42. 
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 As consequências da crise política61 do Ultimatum britânico de 1890 colocam 

expressamente em causa, pela primeira vez, a legitimação do regime monárquico. 

 Abalam pode dizer-se que irreversivelmente, a plácida usança do rotativismo 

oligárquico e geram no Partido Republicano, depois do ensaio insurrecional de 31 de 

Janeiro de 1891 no Porto, uma corrente gradual, persuadida pela imprescindibilidade da 

conquista do poder pela via revolucionária.  

 Portugal entra em finais de novecentos numa crise multifacetada. Uma onda de 

agitação social varre um país a dois «vapores»62 (rural vs. urbano). O país enfrenta uma 

profunda crise política e económica,63 - a bancarrota e o Ultimatum inglês, - foi neste 

quadro que os republicanos ingressaram no projecto que irá ter a sua reta final em 1910 

- com a conquista do poder, após o regicídio em 1908. 

 O regime monárquico não teve a habilidade de anular o perigo republicano. 

Caminhamos para o 5 de Outubro de 1910. Não foi apenas derrubado um governo, caiu 

um regime, visto que a monarquia era um regime secular em Portugal e 

contundentemente dominante na Europa.  

 A intervenção de D. Carlos no encerramento do parlamento e na governação em 

ditadura, destrói o consenso político e o jogo parlamentar extrema-se. Enquanto a 

repressão assola Portugal. A atitude do monarca da casa de Bragança foi fortemente 

contestada pelas hostes republicanas. O sentimento que dominava os espíritos 

revoltados era da urgente substituição de regime. A 1 de Fevereiro de 1908, ao regressar 

a Lisboa vindo de Vila Viçosa, o monarca português é assassinado, bem como o seu 

filho primogénito, o príncipe D. Luís Filipe.  

 O regicídio de D. Carlos teve implicações na política externa. A situação externa 

agrava-se: os aliados criam projetos para as colónias portuguesas, colocando em causa o 

projecto colonial português e o seu vetor de compensação no atlântico. Esboça-se o 

ressurgimento contínuo da ameaça espanhola, que prevaleceu na Monarquia, na 

Primeira República e no Estado Novo. 

                                                                 
61 Dinâmica Interna do Ultimatum In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda (coordenação de) - 

História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.22-26. 
62 Portugal encontrava-se no segundo processo de Industrialização. As zonas urbanas de Lisboa e Porto 

crescem, onde o proletariado industrial e fabril domina o tecido social, a evolução dos transportes, 

construção civil, telefones, telégrafos, iluminação. Em contraponto com o país rural e real, onde a 

agricultura domina o quotidiano, a industrialização tarda a chegar a todos os portugueses. 
63 «Bancarrota» In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda (coordenação de) - História da Primeira 

República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.36-40. 



 

30 
 

 Em Portugal nota-se a perceção de que a Inglaterra favorece a Espanha na defesa 

do mediterrâneo, arrefecendo as relações com Portugal, no seio da secular aliança. 

Londres teve um papel mais prudente para com Portugal, esperando para ver o que 

acontece na sua política interna Todavia, a monarquia não caiu, e o novo rei D. Manuel 

II pedia e jurava acalmação, o novo governo português devia sair das eleições64 de 5 de 

Abril de 1908. 

 A agitação social agrava-se, em 1910 acontecem novas eleições - onde os 

moderados tentam recuperar o poder. O Partido Republicano responde, dando luz verde 

à insurreição de 25 de Janeiro de 1910. Cândido dos Reis assume a chefia da 

operação65, que não teve o sucesso alcançado. Todavia, Machado dos Santos 

acompanhado por sargentos e cadetes a miúde, opta por resistir. A Carbonária junta-se a 

este grupo, fortalecendo a insurreição. A meio da tarde, aproveitando a neutralidade do 

navio-almirante, os comandos do São Rafael e Adamastor bombardeam o Rossio e o 

Palácio das Necessidades, de seguida dirigem-se ao Terreiro do Paço, ocupando 

posições do exército monárquico.  

 O rei parte da Ericeira para Londres, onde se exilou. Cerca das 10 horas, a 

República66 foi proclamada na varanda da Câmara Municipal de Lisboa67. Teófilo Braga 

assume a Presidência da República - com um acordo de última hora, Afonso Costa 

encabeça o Governo Provisório. Como no regime anterior, não se assiste a uma 

mudança profunda na natureza do estado e dos pilares da política externa. Após o 5 de 

Outubro, verificaram-se clivagens que se intensificaram68 ou se criaram. Uma das 

clivagens mais profundas que se gerou foi a oposição que a I Guerra Mundial impôs em 

Portugal – guerristas e anti-guerristas69, que atravessam o poder político, o poder militar 

e a opinião pública.  

                                                                 
64 Estas eleicoes são acompanhadas por confrontos, com mortos em Lisboa. A Guarda Nacional intervém 

em Alcantra e varias zonas, os republicanos elegem 7 deputados, em Lisboa conquistam mais de 70% dos 

votos. Surgem também novos deputados, os replubicanos estão a conseguir tomar posições numa 

estrategia mais pacífica. 
65 O Diretório do PRP definiu a madrugada de 4 de Outubro para início das operações. O Capitão Pala e 

Sá Cardoso organizaram duas colunas, tendo por objetivo o ataque ao Palácio das Necessidades onde 

estava o monarca, e o quartel da Guarda Municipal no Carmo. Todavia, estes capitães depressa se viram 

sozinhos e cercados pelas forças monárquicas abandonando a operação. O almirante Cândido dos Reis 

suicida-se. 
66 Vd. SERRA, João B, “O 5 de Outubro”, In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda (coordenação 

de) - História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.55-60. 
67 Câmara conquistada pelo Partido Republicano Português nas eleições de Novembro de 1908. 
68 A questão operária, a questão religiosa e o “perigo” da instauração da monarquia. 
69 Vd. MENESES, Filipe Ribeiro, Salazar – Uma Biografia Politica, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 

2010, pp.267-275. 



 

31 
 

Em torno do conflito mundial, gravitam várias questões, quer no âmbito interno, 

quer no âmbito externo. Tal dificulta a leitura da experiência constitucional 

portuguesa70, apesar de ser um padrão típico de um regime recente, que se pretendia, 

ainda, afirmar no exterior. O caminho para a beligerância e o papel intervencionista de 

Portugal sucedeu-se em meados de 1915, mediante dois acontecimentos internacionais e 

um interno. Como nos explica sapientemente Nuno Severiano Teixeira: 

 

“Estavam assim reunidas as duas condições fundamentais que levariam Portugal à 

guerra: ao nível internacional, a evolução da guerra submarina (…) e os navios alemães 

em portos portugueses (…) a nível interno, o regresso dos Radicais ao poder”.71 

 

 

Portugal tinha de forçar a sua aliada72 Inglaterra para entrar na guerra ao seu 

abrigo. A guerra no atlântico tinha atingido um ponto preocupante, com submarinos 

alemães a destruir muitos dos navios mercantes britânicos. O governo português, que já 

tinha discutido um suposto empréstimo britânico a Portugal, pretendeu requisitar os 

navios alemães que estivessem nos portos portugueses, caso Inglaterra invocasse a 

aliança.  

A 2 de Fevereiro de 1916, o governo inglês insinuou a apreensão dos navios. 

 Esta ação foi confirmada pelo Decreto nº 2.229 de 24 de Fevereiro. A minoria 

evolucionista pediu explicações sobre esta apreensão, mas ninguém se opôs a tal, nem 

mesmo Brito Camacho. A declaração de guerra por parte da Alemanha a Portugal 

chegaria a 9 de Março de 1916.  

O governo de “União Sagrada”73, apressou-se na organização do Corpo 

Expedicionário Português (CEP), que parte para a Flandres a 26 de Janeiro de 1917.  

                                                                 
70 Vd. LOPES, Fernando Farelo, A I Republica Portuguesa: Questão eleitoral e deslegitimação, Lisboa, 

Universidade Técnica de Lisboa – ISCTE, 1988. Tese de Doutoramento em Sociologia, pp. 199. 
71Vd. TEIXEIRA, Nuno Severiano, O Poder e a Guerra 1914-1918, Lisboa, Estampa,1996,p.309. 
72 Inglaterra foi reagindo mediante as ações políticas do governo português, sempre no âmbito do seu 

interesse e preferência. Mas, afinal, porque dependia Portugal de Inglaterra? Por vários motivos, muitos 

deles crónicos que se evidenciaram com o deflagrar deste conflito – a carência económica e a carência 

militar são apenas dois exemplos. As necessidades socioeconómicas e de segurança estão claramente 

ligadas a estas características. Contudo, convém escapar a este "determinismo", conjugando-os sempre 

com outros fatores. Quanto maior o poder (os atributos de um país, ou seja - dimensão territorial, a 

população, o seu sistema económico e o nível de desenvolvimento), maiores são os objetivos que se 

querem ver cumpridos, independentemente das condições externas. Assim se percebe, em parte, a 

supremacia inglesa perante Portugal. 
73 MEZESES, F. Ribeiro de, “A União Sagrada” In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda 

(coordenação de) - História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp. 277-

285. 
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A partir da eclosão do conflito mundial74, toda a vida social da república 

portuguesa se focou na guerra e nas consequências devastadoras para a humanidade. 

 Fernando Rosas considera que a guerra foi a morte da I República: 

  

“Ela iria exercer todos os graves problemas e contradição que, desde o início, 

atravessavam o novo regime: acentuou ao extremo a impopularidade e a crise de 

legitimidade do poder de Afonso Costa e do PRP; instalou a guerra aberta entre o 

movimento operário e o «racha-sindicalismo» do Governo afonsista; reforçou com 

furor, após a relativa «acalmação de 1914/15, o conflito com a Igreja Católica e a 

mobilização rural contra a cidade «ateia, grevista e republicana», precipitou uma crise 

social, económica e financeira sem precedentes”.75 

 

 O efeito mais contundente da participação portuguesa na I GM foi o golpe de 

estado de Sidónio Pais, de 5 de Dezembro de 1917, - derrubando o governo de Afonso 

Costa e quase que acabava com a I República. Da observação do golpe vitorioso de 5 de 

Dezembro de 1917, ressaltam as similitudes com o 5 de Outubro de 1910. Inverteu-se 

porém a situação político-militar, - quem ocupa a rotunda e beneficia direta e 

indiretamente da movimentação popular são os revoltosos.  

 Sobre a reclamação de continuidade relativamente ao 5 de Outubro e da 

república, o "dezembrismo" (como se denominou o movimento) procurou 

institucionalizar um novo regime – a "República Nova".76 

 Contudo, Sidónio foi assassinado a 14 de Dezembro de 1918. Nos últimos 6 

meses, assistiu-se a um crescendo de dissidências que arrastaram o regime político 

português para a guerra civil. Dissidências internas que se traduziram na incapacidade 

de o parlamento definir uma agenda e cumpri-la. Mas também dificuldades de diminuir 

o esforço de guerra sem provocar uma catástrofe nas forças portuguesas da Flandres.77 

 

                                                                 
74 PIRES, Ana Paula, “O conflito mundial”, In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda 

(coordenação de) - História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.249-

265. 
75 ROSAS, Fernando, “A República e a Grande Guerra”, In ROSAS, Fernando, ROLLO, Maria Fernanda 

(coordenação de) - História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.248 
76 As primeiras medidas governamentais visam o apaziguamento social criando uma forte expectativa em 

torno da nova situação, num país que a guerra dividira e empobrecera. Nesse ambiente favorável, a figura 

de Sidónio Pais adquiriu repentinamente uma aura espetacular, e depressa ganhou uma dimensão sem 

paralelo na de qualquer outro dirigente republicano. A figura de Sidónio é mobilizadora, muito mais do 

que o partido que inspirou. 
77 MARQUES, Isabel Pestana, “Portugal nas trincheiras: os combatentes em França” In ROSAS, 

Fernando, ROLLO, Maria Fernanda (coordenação de) - História da Primeira República Portuguesa, 

Lisboa, Tinta-da-china, 2009, pp.301-318. 
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 O derrube do governo da Esquerda Democrática, no alvorar de 1925, 

comprometeu o aceleramento da organização do golpe militar autoritário. A notícia do 

golpe militar do 28 de Maio de 1926, pode dizer-se que não apanhou ninguém de 

surpresa. Foram invocadas razões patrióticas, - com vista a restabelecer a ordem, a 

disciplina e a libertar o país dos maus políticos. Menos de um mês depois, a oposição78 

está nas ruas, com mais força e um novo líder – Óscar Fragoso Carmona, apoiado por 

Mendes Cabeçadas e Gomes da Costa.  

 A Ditadura Militar, continuou a contenda de diversificação das relações 

internacionais portuguesa. Entre 1926 e 1930, prosseguiu os pressupostos gerais da 

política externa portuguesa da I República, embora distinguindo-se desta pela assinatura 

da Convenção de 1928 com a União da África do Sul – convenção que os republicanos 

tinham rejeitado – e pelo estreitamento das relações com a Espanha de Primo de Rivera. 

 Como nos explica o historiador Valentim Alexandre: 

  

“Agora, com a Espanha dominada pela ditadura do general Primo de Rivera, que em 

parte inspirara a portuguesa, a proximidade dos dois regimes facilitava a colaboração 

entre os governos de Lisboa e de Madrid, logo reforçada simbolicamente pela elevação 

a embaixada das respetivas legacões em Julho de 1926, por iniciativa espanhola.”79 

  

 Todavia, externamente, em contraste com o que ocorrera com a I República, não 

careceu à Ditadura Militar, o apoio claro, contudo indireto, do governo inglês, - de 

assinalar que este auxílio britânico foi prudentemente separado de qualquer 

compromisso em termos da aliança, cujo préstimo e existência se questionaram entre 

1926 e 1936. 

 Vejamos que em 1927 Sir Austen Chamberlain reafirma a aliança luso-britânica. 

 Compreendida em Portugal como um aval dado ao novo regime, - especialmente 

porque em Janeiro desse ano a frota naval inglesa visita o Tejo - esse apoio manteve-se, 

culminando em 1931, por altura da revolta da Madeira, complementada pela presença 

de navios de guerra ingleses. Esta atitude teve na origem da manutenção do status quo 

vigente em Portugal, a partir de 28 de Maio de 1926.  

                                                                 
78 A oposição ao sistema parlamentar republicano cresce, notemos a formação da União Católica, o 

Centro Católico Português, o Integralismo Lusitano e o Nacionalismo Lusitano (sidonista). São claras as 

influências de Primo de Rivera e Mussolini nos movimentos nacionalistas portugueses, que elegem a I 

República como adversário proeminente.  
79 ALEXANDRE, Valentim, O Roubo das Almas: Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939), 

Lisboa, Dom Quixote, 2006, pp. 73. 
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 O professor Fernando Rosas contraria a ideia feita na história portuguesa 

contemporânea, sobre a identificação da Grã-Bretanha com os objetivos da resistência 

ao salazarismo. Contrariando essa tese, e verificando o papel da Grã-Bretanha na 

consolidação e defesa da política saída do golpe militar de 1926, vejamos a sua análise: 

 

“É certo que o «liberalismo britânico não verteu demasiadas lágrimas, nem muito 

menos terçou armas, pelo regime liberal português». Pelo contrário, Sir Austen 

Chamberlain, Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, sancionará em 1926 a 

ingerência de Primo de Rivera no apoio a Carmona contra Gomes da Costa; e em finais 

do ano seguinte reafirma solenemente nos Comuns a validade da Aliança anglo-

portuguesa, declaração que, na conjuntura periclitante do regime e de acordo com as 

palavras do embaixador em Lisboa, «foi interpretado como sendo um apoio à ditadura 

tendo o maior efeito no país, principalmente porque foi seguida em Janeiro pela visita 

da armada”.80 

 

 Quando a Ditadura Militar se instaura em Portugal, o sistema internacional 

aparenta estar estabilizado, beneficiando do melhoramento das condições económicas 

gerais, com o termo da inflação galopante na Europa central. Todavia, Portugal 

enfrentava um período de grave emergência financeira, - o descalabro orçamental e a 

fuga de capitais eram os grandes sinais dessa crise económica. A primazia nacional foi a 

busca de assistência financeira internacional.  

 Pedro Aires de Oliveira explica-nos sinteticamente os meandros do pedido de 

ajuda internacional, levado a cabo pelo governo de Ditadura Militar: 

 

“Como não podia deixar de ser, a City londrina foi o primeiro local para onde as suas 

atenções se concentraram. Logo em Julho de 1926, uma comitiva de peso seguiu para a 

capital britânica com o propósito de renegociar o pagamento da dívida de guerra 

contraída por Portugal à Inglaterra no decurso da Grande Guerra. (…) Uma vez que a 

Alemanha de Weimar revelava dificuldades crescentes em efetuar o pagamento das 

reparações de guerra a Portugal e outros países aliados, e a Inglaterra se recusava a 

estabelecer um nexo entre essa situação e a divida portuguesa, o caso revestia-se de um 

especial melindre. (…) O objetivo do ministro das Finanças – Sinel de Cordes, era a 

obtenção de um grande empréstimo no exterior Cordes concentrou então as suas 

energias na procura de uma alternativa ao mercado de capitais britânico”. 81 

 

                                                                 
80 ROSAS, Fernando, O salazarismo e a aliança luso-britânica: estudos sobre a política externa do 

estado Novo nos anos 30 e 40, Lisboa, Fragmentos, 1984, pp.15. 
81 OLIVEIRA, Pedro Aires de, “Continuidade e Mudança na Política Externa Portuguesa após o 28 de 

Maio” In João Marques de Almeida e Rui Ramos (coordenação), Revoluções, Politica Externa e Politica 

de Defesa em Portugal – séc. XIX-XX, Lisboa, Edições Cosmos, 2008, pp.124-127. 
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A alternativa encontrada pelo governo português foi a Sociedade das Nações. A 

comunicação datada de 24 de Novembro de 1927 evidenciou a intenção de contrariar 

um empréstimo internacional, assente num plano de restruturação financeira e 

desenvolvimento económico em Portugal.  

Como já verificamos, a oposição republicana às iniciativas do novo governo 

português foi bastante contundente. Pela segunda vez, cerraram-se fileiras contra o 

pedido de empréstimo internacional, - a iniciativa das grandes figuras republicanas no 

exilio terá levado o Comité Financeiro da Liga a pedir ao governo de Portugal novas 

condições para o empréstimo. Pretendendo a liga avaliar o risco do referido empréstimo 

financeiro a Lisboa, e controlar politicamente o país credor.  

Estas condições foram mal recebidas pelos núcleos conservadores portugueses, e 

os adversários de Sinel de Cordes, jogaram a cartada do “nacionalismo ofendido” a seu 

favor. Estes tiveram a iniciativa de sugerir um projeto alternativo para a restruturação 

financeira de Portugal, - que abandonará o prisma do empréstimo externo e entrará num 

dos mais marcantes períodos da sua história – a nível económico, financeiro e social.  

 A entrada de Salazar como «mago» das Finanças. Na realidade, simbolizou o 

início do período de conúbio fascista82, - varrendo os republicanos conservadores dos 

governos da Ditadura Militar. A ascensão e aceitabilidade da figura e currículo de 

António de Oliveira Salazar, fica intimamente ligada à emergência que o país 

enfrentava, e ao descalabro orçamental caído em mãos aos primeiros governos da 

Ditadura, que elegeram a procura de assistência financeira internacional83 como escape 

para a difícil situação económica nacional. 

 O célere êxito do equilíbrio orçamental dá a Salazar uma extensa credibilidade e 

um trunfo essencial – o direito de veto sobre todos os Ministérios, com a complacência 

do Presidente Carmona. Salazar aliás não esconde que, para além do seu programa 

financeiro, tinha um projecto político próprio, assente na rutura com a velha república 

liberal.  

                                                                 
82 Os movimentos fascistas portugueses perceberam que Salazar pode conduzir com êxito a manobra de 

derrotar o aparelho republicano e o seu papel de manutenção do equilíbrio institucional. Todavia, o novo 

ministro das Finanças não ambicionou a chefia do Governo, mas inicia os passos decisivos para a 

hegemonia efetiva no novo sistema governativo de Ditadura Militar. 
83 “A crise financeira e a Política Externa da Ditadura” In OLIVEIRA, Pedro Aires de, “Continuidade e 

Mudança na Política Externa Portuguesa após o 28 de Maio” In João Marques de Almeida e Rui Ramos 

(coordenação), Revoluções, Politica Externa e Politica de Defesa em Portugal – séc. XIX-XX, Lisboa, 

Edições Cosmos, 2008, pp. 124-127. 
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2.3. A Política Externa Portuguesa do Estado Novo 

 

 Salazar atinge um prestígio interno galopante, ao mesmo tempo que Portugal 

entra em crise política. Os salazaristas conseguem derrubar Ivens Ferraz, e com a 

eleição do General Domingos de Oliveira para chefe do governo, vêm os seus 

propósitos84 correspondidos. A partir de 21 de Janeiro de 1930, Oliveira Salazar passa a 

ser a figura proeminente da Ditadura Nacional85. 

 É este o modelo que prevalece nas relações internacionais de Portugal durante 

cinco séculos, definindo as linhas de força da política externa de Portugal até ao fim do 

Estado Novo. Todavia, é importante ressalvar que consideramos que o estudo da 

política externa da ditadura tem início em 1933, ano da instauração da Constituição86 do 

Estado Novo.   

 No entanto em 1932, Salazar não avança com um pensamento concreto em 

matéria de política internacional. Externamente assistimos ao agudizar da crise 

económica internacional, provocado pela depressão económica iniciada em 1929, nos 

meandros da SDN - a URSS substitui a Alemanha no Conselho Executivo; eclode a 

crise italo-abissína e assistimos à gradual deterioração da segurança coletiva, as 

tendências nacionalistas e isolacionistas das potências recrudesceram. Portugal não foi 

exceção, levantaram-se dúvidas quanto à participação de Portugal em Genebra. 

 Valentim Alexandre analisa a questão da actualidade internacional: 

 

“Neste novo clima, todos os passos efectuados na década anterior para criar 

mecanismos de cooperação politica e económica entre os Estados, sobretudo a partir do 

Pacto de Locarno, vão perder actualidade e sentido, dando um lugar dominante à 

Realpolitik, às negociações diplomáticas bilaterais de teor tradicional, pontuadas aqui e 

ali por actos de força – que por sua vez contribuem para sapar os fundamentos da ordem 

internacional criada pelo Tratado de Versalhes de 1919, marginalizando a Sociedade das 

Nações e pondo em causa o principio da segurança colectiva e a ideia de desarmamento 

geral como base de uma paz permanente”.87  

 

 
                                                                 
84 “Fundamentos Salazaristas” In ROSAS, Fernando, in História de Portugal (coord. José Mattoso) vol. 

VII, Lisboa, Editorial Estampa, 1998; pp.179-187. 
85 “A clarificação política (1930-1932) ” In ROSAS, Fernando, in História de Portugal (coord. José 

Mattoso) vol. VII, Lisboa, Editorial Estampa, 1998; pp.175-179. 
86 “Fundamentos ideológicos do Estado Novo” In MENESES, Filipe Ribeiro, Salazar – Uma Biografia 

Politica, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2010, pp.107. 
87 ALEXANDRE, Valentim, O Roubo das Almas: Salazar, a Igreja e os totalitarismos (1930-1939), 

Lisboa, Dom Quixote, 2006, pp. 74. 
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 Contudo, no ano de 1933, além da Constituição do Estado Novo, o Presidente do 

Conselho de Ministros concede uma entrevista ao jornalista António Ferro, em que 

expressa as suas primeiras ideias orientadoras da política externa do Portugal do Estado 

Novo. Salazar reage crítica e desenganadamente contra o parlamentarismo da Sociedade 

das Nações, afirmando renovada lealdade à aliança inglesa. 88 

 Nas primeiras ideias de Oliveira Salazar no âmbito do projecto de política 

externa, podemos referir a continuidade no vetor colonial de compensação, - assente 

firmemente na aliança inglesa, - garante da sua proteção, em detrimento ao vetor 

europeu. Contudo assistimos a um maior desprezo da diplomacia salazarista pelos 

órgãos consultivos europeus, pelo regresso do biliteralismo diplomático e uma crescente 

preocupação com Espanha na agenda do Palácio das Necessidades. 

 O mentor do Estado Novo declarava também o seu apoio à moção da Itália de 

Mussolini, - que sugere a formação de um diretório de quatro grandes potências 

(Inglaterra, França, Alemanha e Itália). Sendo que este restrito grupo de potências se 

reuniria com o intuito da resolução dos imensos problemas europeus.  

 A estratégia de Salazar assenta sobretudo na afirmação de Portugal como país 

atlântico e com um projeto colonial bem definido e concretizável. Sendo que o 

presidente do Conselho haveria de conduzir pelas suas próprias mãos a politica externa 

portuguesa, acumulando a pasta principal do governo com a dos Negócios Estrangeiros.  

 Além do Presidente do Conselho, o Ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) 

– Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro89, um professor de Direito muito próximo do 

ditador de Santa Comba Dão, ocupou o lugar cimeiro do Palácio das Necessidades entre 

11 de Maio de 1933 até 24 de Novembro de 1936. Este abandonou o cargo em plena 

guerra civil espanhola. Afastado do MNE, irá ocupar o cargo de embaixador de Portugal 

em Londres, tomando claramente uma posição do ponto de vista anglófilo, durante toda 

a guerra civil espanhola, como no decorrer da II Guerra Mundial.   

 Curiosamente, o advento de Salazar no Terreiro do Paço coincide igualmente 

com a ascensão de uma das figuras mais emblemáticas da diplomacia portuguesa do 

século XX: Luís Teixeira de Sampayo, nomeado secretário-geral do MNE em 1929. 

                                                                 
88 TEIXEIRA, Nuno Severiano, BARATA, Manuel Themudo, (dir), Nova História Militar de Portugal, 

vol.IV, Círculo de Leitores, Lisboa, 2004, pp.35. 
89 OLIVEIRA, Pedro Aires de, Armindo Monteiro- uma biografia politica (1896-1955), s.l., Bertrand 

Editora, 2000. 
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  Teixeira de Sampayo conhecia o Palácio das Necessidades melhor que ninguém. 

 Não só ao nível da gestão prática do ministério, mas identicamente na definição 

das linhas orientadoras da política externa de Portugal. Figura próxima de Salazar, 

tornou-se então imprescindível para quase todos os responsáveis pela pasta dos 

Negócios Estrangeiros. Refletimos sobre a importância de Teixeira de Sampayo na 

diplomacia portuguesa, recorrendo às palavras de  Pedro Aires de Oliveira: 

 

“Quando Salazar ascende à chefia do Governo em 1932, é o secretário-geral que o 

familiariza com as tradições da diplomacia portuguesa e as grandes questões 

internacionais, tornando-se assim o seu “braço oculto” nas Necessidades. A marca de 

Teixeira Sampayo na condução da política externa da Ditadura Militar e do Estado 

Novo começou a fazer-se com uma frieza notória ao chamado “Plano Briand”. Lançado 

pelo primeiro-ministro francês em Maio de 1930, o projecto desafiava os 27 estados 

europeus membros da SDN a aderirem a uma associação federal, que procuraria 

trabalhar em prol da “resolução dos problemas económicos [da Europa]”.90 

 

 

Estas personalidades ímpares da nossa História, (a importância dos líderes 

analisada pela Análise de Política Externa), marcam as linhas gerais da posição 

portuguesa perante a guerra civil de Espanha – o afastamento das questões europeias, 

mas baseado no equilíbrio triangular entre Lisboa, Londres e Madrid, e sobretudo a 

afirmação de um Portugal atlântico e colonial. 

Com o eclodir do conflito espanhol, Salazar assume um nítido protagonismo na 

política externa portuguesa, - esta irá manter os seus pressupostos: o esguardo pela 

aliança inglesa, que afiançava a Portugal o projeto colonial africano.  

Oliveira Salazar honrou totalmente a aliança inglesa, e combinou sempre as suas 

posições com o Foreign Office. Portugal participou, em Londres, na comissão de não-

intervenção, e seguidamente no comité de Londres, aceitou posteriormente a 

fiscalização das fronteiras portuguesas, por pressão do governo legítimo de Madrid e de 

Moscovo, e nem ousou sequer reconhecer oficialmente o regime de Burgos sem que a 

Inglaterra o tivesse feito primeiro.91 

                                                                 
90 OLIVEIRA, Pedro Aires de, “Continuidade e Mudança na Política Externa Portuguesa após o 28 de 

Maio” In João Marques de Almeida e Rui Ramos (coordenação), Revoluções, Politica Externa e Politica 

de Defesa em Portugal – séc. XIX-XX, Lisboa, Edições Cosmos, 2008, pp. 128. 
91 TEIXEIRA, Nuno Severiano, BARATA, Manuel Themudo, (dir), Nova História Militar de Portugal, 

vol.IV, Círculo de Leitores, Lisboa, 2004, pp.36. 
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 O regime português tinha na amizade peninsular uma aceção bastante peculiar, 

esta era um princípio apetitivo, mas um objetivo substancial para o equilíbrio 

geopolítico português. Esta característica primordial da política externa salazarista tinha 

uma condicionante claramente evidenciada – as condições políticas, enviesadas pela 

natureza distinta dos dois regimes.  

 Em 1936, Salazar acreditava que o seu regime não podia sobreviver ao lado de 

uma república espanhola esquerdista, anti-clerical e defensora, simultaneamente, das 

autonomias nacionais e da unidade ibérica. As posições extremaram-se como refere José 

Miguel Sardica: 

 

 “As esquerdas comunista, anarquista ou republicana – e não somente em 

Espanha (…) temiam o avanço da negritude fascista; as direitas, essas, temiam a 

cristalização revolucionária bolchevique ou para-bolchevique. Nesse sentido a guerra 

civil de Espanha foi um claríssimo divisor de águas.”92 

 

  O chefe de Estado Novo não hesitou em apoiar o alziamento do general Franco 

desde a primeira hora e de modo decisivo. O governo do Estado Novo compreendia que 

“Portugal, vivendo paredes meias com a Espanha, tinha inevitavelmente de se preocupar 

com a sua “sorte”, e jogou o seu futuro numa carta única, desconhecendo o desfecho da 

guerra civil de Espanha, apostou tudo no lado nacionalista.  

 Analisando a situação por outro prisma, oficiosamente, o governo português não 

economizou esforços no apoio às tropas nacionalistas de Franco: apontamos o apoio 

logístico, as facilidades financeiras, a passagem de tropas e material em território 

português e mobilização de voluntários. 

  Esta estratégia de duplicidade da política externa portuguesa prosseguiu durante 

quase toda a guerra civil espanhola. Todavia existiu um momento de tensão que se 

tornou patente na fase inaugural da guerra civil espanhola, - o episódio prende-se com a 

vigorosa pressão britânica e francesa sobre o governo de Lisboa, com vista ao avale 

português aos instrumentos da política de não-intervenção em Espanha – o Comité de 

Londres. 

                                                                 
92 SARDICA, José Miguel, Ibéria – A relação entre Portugal e Espanha no século XX, Lisboa, Aletheia 

Editores, 2013, pp.122. 
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 Para o Estado Novo, o conflito no país vizinho iniciado pela revolta falhada dos 

generais nacionalistas no Marrocos espanhol, em Julho de 1936, constituiu a primeira 

prova à sua estabilidade interna e externa.  

 Desde a fase preparatória do alziamento espanhol que Salazar esteve a par da 

situação e comprometeu-se com os planos nacionalistas para a «nova Espanha». Salazar 

encetou um jogo perigoso que demonstra uma inflexão importante na orientação externa 

de Portugal, ou seja, quebrar um dos princípios basilares da política externa portuguesa 

– o princípio de não intervenção nos assuntos internos de Espanha. 

 O ditador português forçou os limites da ambiguidade, evitando a escolha entre 

dois imperativos de forma oficial. A sua estratégia foi apoiada dentro do governo 

salazarista, onde surge uma voz de destaque, a favor do ingresso numa política de 

ingerência e participação ativa de Portugal na questão da guerra civil espanhola. 

 Trata-se de Teotónio Pereira93, que em dois documentos anexos94 a uma carta 

dirigida a Salazar, datada de 29 de Julho de 1936, sugeriu incessantemente a ocupação 

pelas forças armadas portuguesas da província de Badajoz, (esta província destaca-se 

pela proximidade fronteiriça com Portugal). 

  A pretexto de restabelecer a ordem, perturbada pelos republicanos que ainda 

controlavam a cidade estremenha. Argumentando que o poder não podia cair nas mãos 

do comunismo, cujo projecto abrangeria a anexação de Portugal para a composição de 

soviets ibéricos.  

Supostamente Salazar não estaria muito longe desta linha orientadora. Quando, a 

26 de Julho, ofereceu apoio incondicional ao general Mola, - um dos principais rostos 

das chefias militares nacionalistas. O ditador português percebeu depressa que tinha que 

ter as «mãos livres» para interferir no conflito espanhol. As origens do conflito espanhol 

serão analisadas seguidamente, é importante refletir acerca do alziamento espanhol, que 

prefigurou na vida política portuguesa até 1939. 

                                                                 
93 Uma figura de destaque na Política Externa Portuguesa a partir da eclosão da Guerra Civil de Espanha 

foi sem dúvida, Pedro Teotónio Pereira, amigo e colaborante direto de Salazar. O matemático irá ocupar o 

cargo de Ministro do Comércio e Industria a partir de 1936, sendo o mais novo ministro do elenco 

governativo. Pereira veio a tornar-se uma peça chave no xadrez peninsular, sendo nomeado em 1937, 

agente especial do governo de Salazar junto do regime de Franco e representante da Legião Portuguesa 

em Espanha, vindo a ocupar o cargo de Embaixador de Portugal naquele país, aquando do 

reconhecimento de Portugal ao governo de Burgos. 
94 Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar vol. I (1931-1939), Lisboa, 

Presidência do Conselho de Ministros, Comissão do livro negro sobre o regime fascista, 1987, doc. 27A e 

27B. 



 

41 
 

2.4. A Guerra Civil de Espanha (1936-1936) – as origens da cruzada 

 

 A Guerra Civil espanhola teve início num golpe de estado militar, - o alziamento 

teve como pretexto imediato o assassínio do líder monárquico José Calvo Sotelo. Mas a 

sua origem profunda é um extenso historial de intervenções militares na vida política 

espanhola. O golpe de 17 e 18 de Julho de 1936, ainda que se encaixasse nesse 

contexto, patenteava um objetivo inusitado: reprimir a massificação da democracia 

política e liberal que se principiara com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa 

- e que fora apressada pelas conclusivas mudanças sociais, económicas e culturais dos 

anos 20 e 30.  

 Helen Graham estabelece uma lógica de comparação entre o alziamento 

espanhol e o movimento fascista europeu, como podemos verificar: 

 

“Neste sentido, a insurreição militar contra a segunda republica democrática em 

Espanha foi o equivalente às viragens fascistas em Itália e na Alemanha, com a chegada 

ao poder de Mussolini (1922) e de Hitler (1933), também elas concebidas para controlar 

manifestações de mudança social, politica e cultural”.95 

 

 Os antecedentes dessa radical bipolarização política96 remontam ao século XIX, 

- onde as guerras carlistas representaram o epicentro do panorama político espanhol.  

 Os apoiantes do pretendente absolutista - o infante D. Carlos, opuseram-se aos 

partidários da evolução política em Espanha. Na historiografia castelhana a guerra civil 

espanhola de 1936, é vista como a «quarta guerra carlista», visto que os interesses em 

choque eram ainda os de 1833 – de um lado a Espanha liberal e constitucional em 

oposição a uma Espanha oligárquica e conservadora.97 

 É importante alcançar o panorama espanhol no reinado de Fernando VII, para 

seguir cronologicamente os acontecimentos da vida doméstica espanhola, - verificar as 

origens98 do conflito e a importância das relações internacionais no mesmo.  

                                                                 
95 GRAHAM, Helen, Breve História da Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Tinta-da-china, 2006, pp.17. 
96 Vd. DELGADO, Iva, A Guerra de Espanha: aspectos político-jurídicos, in História, nº15, Janeiro, 

Lisboa, 1980. 
97 Vd. BOLLOTEN, Burnett, La Guerra Civil Española, Madrid, Alianza Editorial, 1995. 
98 Vd. “As origens da Guerra Civil de Espanha” In GRAHAM, Helen, Breve História da Guerra Civil de 

Espanha, Lisboa, Tinta-da-china, 2006, pp.17. 
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 Os conflitos internos espanhóis agudizaram-se com a perda das colónias 

americanas. No período das guerras napoleónicas, - vejamos que Portugal perde 

também a sua grande colónia – o Brasil. Espanha fica confiada ao seu espaço ibérico e 

às suas mal administradas possessões - Cuba, Filipinas e Porto Rico.  

 A situação externa influenciou significativamente a cena doméstica espanhola. 

 Nos finais do século XIX as burguesias catalãs e basca conseguiram harmonizar 

o poderio dos terra-tenentes castelhanos e andaluzes. Os assaltos ao poder partiam da 

reação, - os adeptos carlistas tentaram por duas vezes a sua sorte - em 1855-56 e em 

1872-76. 99 

 A facão espanhola carlista não consegue efetivar as suas pretensões. E Espanha 

não se tranquiliza politicamente, - a tensão social atinge o auge em 1868, quando Isabel 

II, filha de Fernando VII é deposta, - este duro golpe à governação monárquica 

desembocou na efémera I república espanhola de 1873 – 1874. 

 O início do século XX foi deveras complexo no panorama interno espanhol, o 

complexo de não possuir colónias foi marcante numa época que a Europa dava cartas no 

Mundo. Ocorre em Barcelona um levantamento popular contra o embarque de soldados 

para a guerra de Marrocos – vista como uma espécie de compensação moral depois da 

derrota face aos EUA, e a salvação de Espanha na cena internacional. 

 Com a assinatura da Convenção de Algeciras de 1905, Espanha pretendia 

recuperar a sua imagem internacional e construir um novo império além Gibraltar. 

 Todavia, esta opção de militarismo africanista não foi bem acolhida em Espanha, 

- surgem novas deteriorações da vida política de Madrid e agravam-se as lutas sociais 

numa Europa à beira do primeiro conflito mundial. Ao contrário de Portugal, a Espanha 

não participou na Grande Guerra, esta já não possuía colónias e não tinha uma aliança 

atlântica, que justificasse a presença no primeiro conflito mundial.  

 No entanto, o clima de terror instalou-se em Espanha. Na Catalunha as 

tendências autonomistas passaram a alimentar atos de terrorismo anarquista, - o governo 

central de Madrid foi ineficaz no combate destes sinais, - a sua maior preocupação 

prendia-se com o reforço militar em Marrocos, - o esforço bélico sobrepôs-se à 

sociedade, colocando mesmo o país à beira da fome. 

                                                                 
99 Vd. PRESTON, Paul, A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições 70, 2005. 
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 Portugal lançara em 1917, um balão de ensaio de nacionalismo com Sidónio 

Pais, - que poucos efeitos produziu no país devido à morte do seu líder. Mas deixou na 

sociedade portuguesa as cisões e opositores que se irão confrontar meses mais tarde, 

inspirando os militares espanhóis a sonhar com um regime idêntico ao português. 

 O golpe em Espanha acontece em 1923, - quando o monarca Afonso XIII 

apadrinhou o diretório de altas patentes, com o objetivo de pôr cobro aos distúrbios 

laborais e de restaurar a ordem conservadora do país.  

 O partido fascista Falange reproduz em Espanha um pálido fascismo. Rivera não 

criou um partido de massas, a polícia política era ineficaz e a oposição mostrou-se forte 

e ativa acabando por derrubar a ditadura de Rivera. Enquanto a oposição militar tombou 

Miguel Primo de Rivera100 o rei viu-se implicado.  

O ano de 1931 foi marcado pelas eleições no mês de Abril. Os partidos 

republicanos obtiveram longas maiorias nas principais cidades. Foi proclamada de 

forma pacífica a segunda república de Espanha a 14 de Abril de 1931. A Espanha que 

os governantes da II República101 encontraram estava longe do ideal: a miséria grassava 

nos campos, os operários viviam mal – o salário médio dos trabalhadores era de uma a 

três pesetas por dia, quando o quilo do pão estava a uma peseta.   

Existiam 8 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema numa população 

de 24 milhões. 2 milhões de camponeses não possuía terra, - as dificuldades sociais 

eram imensas, a fome gracejava no campo e nas cidades. O desemprego aumentou 

substancialmente, a violência imperava, mais de metade da população era analfabeta. 

 Existiam em Espanha 31 mil padres; 20 mil frades e 60 mil freiras, as Forças 

Armadas contavam com 15 mil oficiais e 800 generais em contrapartida. Nota-se a 

enorme clivagem social vigente.102 

As medidas mais mediáticas do elenco governativo de esquerda republicana 

prendeu-se com a reforma agrária e a separação do estado da Igreja Católica103, sendo 

estas reformas violentamente criticadas pela direita conservadora espanhola.  

                                                                 
100 Primo de Rivera demite-se em 1930, é abandonado pelos seus pares, exilando-se em Paris onde viria a 

falecer um anos mais tarde. 
101 “A Segunda República” In SALVADÓ, Francisco J. Romero, Cabral, Duarte da Costa, trad., A Guerra 

Civil de Espanha – origens, evolução e consequências, Mem-Martins, Publicações Europa-América, 

2006; pp. 57-93. 
102 PRESTON, Paul, A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições 70, 2005. 
103 TUSSEL, Javier, El Catolicismo Mundial Y La Guerra de España, Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1993. 
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Relembramos que a direita espanhola se encontrava fortificada e em plena 

expansão, - devido à galvanização da ascensão de Hitler, em Janeiro de 1933 na 

Alemanha, com o seu modelo fascista. Surgem por conseguinte em Espanha brigadas de 

assalto inspiradas nas Schutzstaffel (SS) e Sturmabteilung (SA) nazis, que se juntam à 

Falange de Primo de Rivera104 e às Juntas de Ofensiva Nacional – Sindicalistas – JONS, 

formando assim a principal força oposicionista à segunda república espanhola. 

Estas forças militares da direita iriam espalhar o terror e o medo. Confrontando-

se abertamente com o conjunto de forças de esquerda – republicanos, comunistas, 

anarquistas. De maneira que, o conflito ideológico a que a Europa vinha gradualmente 

assistindo, estava então a fervilhar em Espanha, - com as suas particularidades de 

identidade nacional, e com as novas condicionantes europeias de dois polos em 

confronto – a democracia e o autoritarismo. 

 A propaganda105 conservadora, os atos de terrorismo desencadeados por estes 

núcleos, determinaram a falência dos governos republicanos. E por consequente a 

vitória da direita nas eleições de novembro de 1933 – simultaneamente o ano em que 

Oliveira Salazar instaura a Constituição do seu regime autoritário em Lisboa. 

 Podemos-mos questionar até que ponto, o chefe do governo português acreditou 

na vigência do governo espanhol de Alejandro Lerroux. Sendo este modelo geopolítico 

peninsular o ideal para a sobrevivência do Estado Novo e para a mais adequada 

convivência e articulação entre Portugal e a sua vizinha Espanha. Isto porque ambos os 

regimes estavam assentes num modelo próximo das inspirações mussolinianas, com as 

devidas cambiantes e particularidades, todavia a manter-se esta política reinaria a paz na 

Península Ibérica. 

 O novo governo conservador espanhol rapidamente desfez a obra do anterior. 

Alcalá Zamora que assume a Presidência da República é exímio na repressão 

revolucionária. Sobretudo no caso das Astúrias106, sendo a revolta brutalmente 

reprimida pelas Forças Armadas espanholas, onde se destaca um general, que Zamora 

irá distinguir de «salvador da nação», o seu nome ficará eternamente lembrado na 

História de Espanha e do Mundo – Francisco Franco107.  

                                                                 
104 José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, filho primogénito de Miguel Primo de Rivera. 
105 Vd. QUINTERO, Alejandro Pizarroso, História da Propaganda, Lisboa, Planeta Editora, 1993. 
106 Os mineiros revoltaram-se nas Astúrias e Catalunha, chegando a tomar o poder das cidades de Oviedo 

e Gijón. 
107 Vd. PRESTON, Paul, Franco «Caudillo de España», Barcelona, Grijalbo, 1998. 
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 Face à ameaça de um golpe fascista ao estilo alemão ou italiano, os partidos 

republicanos de esquerda unem-se numa Frente Popular, em oposição à Frente Nacional 

conservadora. Foram estas duas forças políticas que se confrontaram nas eleições de 

fevereiro de 1936, em Espanha. 

 Estas eleições ficam assinaladas pela vitória, praticamente tangencial, da Frente 

Popular – 4 milhões de votos, contra 3 milhões e meio dos derrotados conservadores.  

 O novo governo republicano espanhol voltou a revogar as medidas do 

antecessor. Os camponeses ocuparam as terras incultas, - a reforma agrária tanto 

reivindicada, foi finalmente uma realidade. Os salários foram aumentados, as igrejas 

pilhadas, as redações de jornais de direita são assaltados. As medidas políticas não 

foram equilibradas, surgem greves sem fim, assassínios políticos de ambos os polos em 

oposição. A Espanha encontra-se numa convulsão ideológica profunda, num momento 

social explosivo. 

A palavra de ordem da Frente Nacional (nacionalista) era «Arriba España!». 

Este slogan começou a circular em surdina nos quartéis militares de Burgos e Marrocos 

espanhol – posto de comando onde foram desterrados os generais Manuel Goded e 

Francisco Franco, por críticas abertas ao governo da Frente Popular (republicanos). 

Os ânimos exaltaram-se a extremos, a guerra civil em Espanha era inevitável. A 

gota de água que fez extravasar a taça foi, o assassínio em Madrid, do líder monárquico 

José Calvo Sotelo. Ironicamente, a primeira Grande Guerra, também foi despoletada por 

um assassinato – a morte do arquiduque Francisco Fernando da Áustria-Hungria.  

As nuances e particularidades108 da guerra civil de Espanha são extensas como 

verificámos. Espanha vivenciou um enorme e duradouro conflito interno, onde mais 

uma vez as forças vivas da sua sociedade se digladiaram pela afirmação social e 

política, pelo uso do poder e da razão, - contudo antigos e novos factores europeus se 

imiscuíram nas forças em confronto em Espanha.  

Consideramos essencial abordar com melhor concisão e particularidade o 

contexto internacional que balizou a guerra civil de Espanha. Com o objectivo de 

enquadrar política, social e ideologicamente este conflito no quadro da diplomacia e 

política internacional. 

                                                                 
108 Vd. DELGADO, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Publicações Europa América, 

1980. 
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2.5. Da Paz de Versalhes à Guerra Civil espanhola 

 

 

  A Europa tentava reerguer-se a várias velocidades do primeiro grande conflito à 

escala mundial, e da Grande Depressão109 económica de 1929, e já atravessava uma 

nova fase de perturbações e incertezas.  

 A primeira grande incerteza na nova ordem internacional saída da Grande 

Guerra prende-se com a aplicação do Tratado de Versalhes, sendo a assinatura do 

armistício de novembro de 1918, o grande marco para a Europa do pós-guerra.  

 Nesta nova ordem internacional, a Alemanha assume inevitavelmente a 

responsabilidade do primeiro conflito mundial e sob pena dos artigos 231-247 fica 

responsável pelas inúmeras reparações de guerra a alguns dos países vencedores do 

conflito, bem como as diversas cedências territoriais alemãs à Tríplice Entente.  

 A Alemanha, no plano doméstico ficou estupefacta com tais deliberações. A 

população sentiu-se humilhada e chocada com as cláusulas de Versalhes. Pierre Milza 

analisa geopoliticamente os artigos do tratado de Paz, e sugere-nos uma análise mais 

estratégica dos acordos, que achamos essencial ter em atenção:   

 

“Será que a França só queria garantir a sua segurança? Se olharmos de perto as centenas 

de artigos do documento assinado em Versalhes a 28 de Junho de 1919, é caso para 

termos dúvidas. É verdade que em termos de estratégia internacional e de geopolítica, a 

segurança de um passa pelo rebaixamento de outro e, para que esta segurança seja 

absoluta, é preciso que desapareça o adversário potencial, ou pelo menos que fique 

reduzido a ator de segunda categoria. As cláusulas territoriais e materiais do tratado 

mostram a vontade que os países da Entente têm de se precaver em relação ao desejo de 

desforra que lhes parece que os vencidos têm”.110 

  

 

 Subsistiu uma necessidade clara dos vencedores do primeiro conflito mundial 

em controlar e enfraquecer a sucumbida Alemanha, - que quase sozinha tinha derrotado 

os Estados Unidos da América, a França a Inglaterra e a Itália. 

                                                                 
109 A Grande Depressão de 1929 traumatizou profundamente a Europa. A crise financeira mudou o 

panorama internacional, as falências bancárias e industriais, a derrocada dos preços agrícolas, a quebra da 

produção. Os milhões de desempregados, vieram juntar-se os efeitos de uma «depressão» profunda na 

mentalidade coletiva europeia. 
110 MILZA, Pierre, As Relações Internacionais de 1918 a 1939, Edições 70, 2007, pp. 18. 



 

47 
 

 A precisão de dividir e equilibrar o mapa europeu torna-se imprescindível, com 

vista a enfraquecer Berlim. A maior preocupação das potências vencedoras fora a 

procura incessante de acordos de paz que evitem outra guerra devastadora como todos 

tinham acabado de assistir.  

 A Europa ficou despedaçada, quase totalmente destruída, sendo o retrocesso da 

supremacia europeia o primordial traço da nova ordem internacional. Esta situação foi 

rapidamente refutada pelos Estados, que se consideravam ilegitimamente injuriados 

pelo desenho do novo mapa europeu pós-Versalhes.  

 Mas os povos estavam traumatizados, os sobreviventes aos horrores da guerra só 

desejavam nunca ter assistido à enorme sangria humana que abalou o mais velho 

continente do Mundo. Uma europa perturbada pelos horrores da guerra iniciou o esforço 

de reconstrução.111 Muitos Estados aceleraram o declínio económico da Europa, - mais 

uma vertente importante na conjuntura internacional. Os estados europeus ingressam 

então na era da inflação, - exacerbada pelo desequilíbrio entre uma produção reduzida e 

uma possante busca de produtos de consumo.  

 A economia europeia encontrava-se dilacerada. Os preços quase que 

quadruplicaram, a Europa deixou de ser o banqueiro do Mundo. A situação financeira é 

grave, - para se reconstruirem, os países viram-se forçados a retornar os seus capitais 

depositados no estrangeiro, ou em último recurso a ceder aos Estados Unidos da 

América, uma fração dos seus títulos de crédito estrangeiros.  

 Os temores da Grande Guerra teriam efeitos ainda mais tristes na sociedade, - as 

experiencias do conflito ajudaram a brutalizar de forma inequívoca a política. Após a 

grande guerra, tornou-se bastante visível para os políticos europeus, que banhos de 

sangue112 como os de 1914-18, não seriam mais consentidos pelos seus cidadãos.  

 A revolta dos participantes diretos na Grande Guerra era um facto incontornável 

no sistema internacional, quase todos os soldados participantes no conflito saíram 

inimigos seguros do conflito. 

                                                                 
111 Os danos pós Grande Guerra a nível material são consideráveis. A infraestrutura ferroviária, as pontes, 

as estradas, as condutas de água e abundantes instalações industriais ficaram reduzidas a zero, sobretudo 

em zonas economicamente mais prósperas. A situação provoca uma brecha nas capacidades produtivas 

nos países ex-beligerantes. 
112Vd. JUNGER, Ernst, SILVA, Armando Costa e, trad. A Guerra como Experiência Interior, Lisboa, 

Ulisseia, 2004, pp.31-40. 
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 Todos os que sobreviveram ao conflito mundial, sem se revoltarem contra a sua 

génese, conseguindo partilhar experiencias de vida e morte, coragem e barbárie – viriam 

a formar as fileiras da ultradireita do pós-guerra. Não só os ex-combatentes revoltados, 

mas também mulheres e não combatentes.  

 Pierre Milza relembra-nos que, Adolf Hitler era um desses homens europeus. 

Para quem a experiência de ter sido frontsoldat fora formador na sua vida, como 

veremos seguidamente. Gerir uma sociedade definitivamente lacerada, magoada e sem 

rumo, é o desafio primordial da política doméstica dos Estados europeus e igualmente 

da política externa. Nas relações entre os estados, no seio de uma Europa em ruínas, - 

com valores e objetivos distintos. A estratégia pós-1918 da Grã-Bretanha e da França - 

as duas principais potências europeias do pós-guerra, baseava-se no pressuposto de 

evitar a todo o custo um novo conflito mundial.  

 A longo prazo os governos democráticos não resistiram à tentação de salvar as 

vidas dos seus cidadãos, considerando as dos países inimigos totalmente dispensáveis.  

 As tensões começam a surgir no seio da Europa, que se habituou a ser regida e 

pautada por valores como a incerteza da ditadura e do governo absoluto; a convenção 

com um Estado constitucional – assente em assembleias representativas que são 

livremente eleitas - garantindo assim a constituição e a lei; a fundamental ideia que no 

estado assenta um conjunto de liberdades e direitos dos cidadãos. 

 Apraz-nos refletir sobre a crise das democracias, - as consequências do 

barbarismo de 1914-18 no panorama internacional e o consequente florescimento de 

novos modelos políticos – as ditaduras. Notamos que, todos os regimes emergentes da 

Primeira Guerra Mundial, eram basicamente governos parlamentares – com exceção da 

Rússia soviética.  

 E, numa Europa que combina problemas sociais, económicos, políticos e crises 

nacionais, assistimos a uma retirada acelerada e catastrófica das instituições liberais. 

 Entre 1918-20, assembleias legislativas foram desfeitas ou tornaram-se 

ineficazes em dois Estados europeus. Nos anos 20 em seis estados, nos anos 30 em 

nove. Os acontecimentos eram premonitórios e a Europa estava em mutação politica. A 

guerra transformou para sempre a sociedade, na vertente política as alterações europeias 

entre as guerras são analisadas por Eric Hobsbawn: 
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“Em suma, os únicos países europeus com instituições políticas devidamente 

democráticas que funcionaram sem interrupção durante todo o período entre-guerras 

foram a Grã-Bretanha, a Finlândia (minimamente), e o Estado Livre Irlandês, a Suécia e 

a Suíça. Em resumo, o liberalismo político efetuou uma completa retirada durante toda a 

Era da Catástrofe, movimento que se acelerou acentuadamente depois de Adolf Hitler se 

ter tornado chanceler da Alemanha em 1933. Tomando o mundo como um todo, havia 

talvez 35 ou mais governos constitucionais e eleitos em 1920. A tendência mundial 

parecia clara”. 113 

 

 

As falências, o desemprego e os ódios de classe tornam-se fenómenos ubíquos 

na sociedade europeia pós-guerra. As políticas giravam em torno do sagrado equilíbrio 

orçamental. Os governos orientam estratégias deflacionárias que perpetuam a letargia 

económica. Não existia um consenso alargado entre governantes e governados, - o 

acentuar desencanto das massas face ao sistema vigente é flagrante. Sendo que o 

principal perigo vinha exclusivamente da direita. 

E, essa direita expunha não só uma ameaça ao governo constitucional e 

representativo, mas também uma ameaça ideológica à civilização liberal mundial. A 

curto prazo, a crise reforça os nacionalismos. Cada país tenta desenvencilhar-se sozinho, 

tentando proteger o interesse imediato dos seus cidadãos. 

 A política do cada um por si, seguida pela maioria dos atores internacionais, vai 

ter um ónus bastante grande nas mentalidades, nas escolhas em matéria de política 

económica e politica externa - igualmente nas orientações diplomáticas das distintas 

nações.  

As forças que desmoronaram os regimes liberais eram na sua completude de 

cariz fascista. O fascismo, primeiro na sua forma original italiana onde Benito 

Mussolini é protagonista, sendo em Outubro de 1922 nomeado interinamente primeiro-

ministro de Itália pelo monarca Vítor Manuel II. Mussolini, vai sem dúvida contar com 

o apoio e benevolência das tradicionais elites italianas e da Igreja Católica para 

governar o país em regime de ditadura consentida, - foram quatro anos de formação de 

uma «nova» Itália. 

                                                                 
113 HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos – História Breve do Século XX (1914-1991), Lisboa, 

Editorial Presença, 1996, pp.117. 

 



 

50 
 

O rompimento definitivo e abrupto com a ordem liberal acontece a partir de 

1926, quando o ex-socialista decide lançar os alicerces de um estado forte e totalitário. 

Projetando Itália como percursor dos fascismos europeus. A extinção dos partidos 

políticos, da liberdade de imprensa, o estabelecimento de tribunais especiais e a criação 

da polícia política – a OVRA, são as principais medidas de Mussolini como duce 

italiano. No âmbito geral, os direitos sociais e sindicais estão ameaçadas, as greves 

ilegalizadas e as condições de trabalho sofrem alterações profundas.  

As forças que derrubavam os regimes liberais-democráticos eram de três tipos, 

segundo o historiador britânico Eric Hobsbawn, é possível verificar cambiantes dentro 

das vagas autoritárias: 

a) Autoritarismos conservadores – encabeçados por um carismático líder, cujo programa 

ideológico praticamente se reduzia a um anticomunismo feroz; 

b) Regimes conservadores e tradicionalistas - os quais, apoiados na hierarquia católica e na 

insurreição militar, se empenham na edificação de Estados corporativos e na eliminação 

da ameaça operária – (Áustria e Portugal); 

c) Fascismos – partilhando o nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo de outros 

regimes autoritários, assentes na capacidade de mobilização de massas (Alemanha e 

Itália)114. 

 

 Todos os adeptos das diferentes cambiantes eram contra a revolução social. 

Adeptos das distintas correntes totalitárias, era na verdade uma reação contra a 

subversão da velha ordem social em 1917-20, que estava a raiz de todos eles. 

 Recorremos genericamente ao modelo de fascismo italiano por duas razões 

empíricas: o caracter embrionário do modelo italiano, Mussolini foi percursor na cena 

internacional, - este foi o primeiro chefe de estado fascista da Europa. Em último lugar, 

devido ao facto do fascismo italiano ter servido de modelo a outros Estados – Espanha 

(1929), Portugal (1926).  

 A ascensão do modelo fascista de Hitler na derrotada Alemanha é uma das 

variáveis mais pertinentes na análise do contexto internacional, que nos apraz 

evidenciar, - onde a falência dos modelos liberais é notória.  

 Todavia selecionámos estritamente o palco dos acontecimentos da nossa 

investigação – a Península Ibérica, concretamente em Espanha, no seu grande conflito 

interno, sem nunca perder de vista os pontos de confluência ou divergência europeus.  

 
                                                                 
114 HOBSBAWM, Eric, A Era dos Extremos – História Breve do Século XX (1914-1991), Lisboa, 

Editorial Presença, 1996, pp.109 e ss. 
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2.6. A antecâmara da II Guerra Mundial – a internacionalização da GCE 

 

A guerra civil espanhola foi um dos mais relevantes e apaixonados conflitos do 

século XX. Não simplesmente pelo cruel confronto que desencadeou entre as grandes 

ideologias políticas do tempo (autoritarismo, democracia, comunismo e anarquismo), 

mas porque esses sentimentos vieram prolongar-se no espaço europeu desde a I Grande 

Guerra. A «era dos extremos» começou com a Grande Guerra e teve um ensaio geral em 

Espanha, terminando com a II Guerra Mundial. 

Manuel Loff desenha o percurso histórico dos regimes ibéricos na etapa fascista, 

refletimos nas palavras do historiador: 

 

“Parece absolutamente lógico que, no caso do Salazarismo e do Franquismo – apesar 

desse abismo chamado guerra civil que os separou, no que às suas respetivas géneses 

imediatas se refere -, nos deparemos com aqueles sabres e sotainas. Que Franco e os 

«interesses que ele havia salvado com a vitória militar desconfiavam da eficácia do 

modelo que o «Estado Novo [português] se pretendia a si mesmo distinto dos 

fenómenos de poder irrestrito, de “paganização” ou absolutização do Estado, 

considerando-se auto e heterolimitado pela “moral e o direito”», também não nos 

poderia, é certo, parecer descabido. Mas parece identicamente irrecusável que, apesar de 

tudo isso, conjunturalmente, sujeito a motivações tanto de política interna como externa 

– e, sobretudo, propiciado por estas últimas -, um processo de nítida fascização foi-se 

desenvolvendo no âmago de ambas as ditaduras nos anos da crise do predomínio 

internacional franco-britânico e do modelo de paz de Versalhes – sobretudo os anos da 

Guerra Civil de Espanha e da iniciativa bélica vitoriosa do Eixo (quer dizer, 1936-42, a 

fase suprema da época de Hitler)”.115 

 

 

No verão de 1936, a elite nazi concentrara-se em Bayreuth para assistir ao 

festival anual de ópera - dedicado a Richard Wagner. Ao som d`A Valquíria, Hitler 

recebe a notícia da chegada de emissários116 do general Franco, provenientes de 

Marrocos e que rogam uma reunião de emergência com o Führer.  

Adolf Hitler recebe-os na residência da família Wagner, - os mensageiros de 

Franco vinham comunicar aos alemães, o impedimento do transporte das suas tropas 

através do estreito de Gibraltar, visto que a armada espanhola não aderiu ao 

pronunciamento militar. 

                                                                 
115LOFF, Manuel, Salazarismo e Franquismo na época de Hitler (1936-1942), Porto, Campo das Letras, 

1996, pp. 135. 
116Adolf Langenheim e Johannes Bernhardt. 
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 Hitler, visivelmente incomodado com a visão geopolítica de ser ver pressionado 

entre dois blocos hostis,117 compromete-se com o envio de vinte aviões de transporte, 

em vez dos dez solicitados. A 28 de Julho de 1936, estava no ar a primeira missão 

aerotransportada da História.  

Foi o início do auxílio internacional a uma guerra civil no seio da Espanha. 

Importa referir que sem esta primeira ajuda internacional, dificilmente os sublevados 

espanhóis teriam conseguido transformar um golpe de Estado falhado numa guerra civil 

sem precedentes.  

O decurso dos acontecimentos correu de feição a Franco. Em Outubro, os 

alemães concederam a Legião Condor ao serviço de Franco, que viria a desborcar 21 

milhões de bombas por toda a Espanha. Os alemães criaram empresas que forneciam 

material de guerra a Franco, - e em troca o Reich extraía minérios espanhóis utilizados 

no seu programa de rearmamento militar. 

O auxílio a Franco não veio só da Alemanha. Os pedidos replicaram também em 

Roma, a 27 de Julho, Mussolini deliberou a venda de doze bombardeiros Saviola-S81 

aos rebeldes franquistas. Todavia, ao longo de toda a guerra civil e contabilizando o 

apoio nazi-italiano - este ascenderia a perto de um milhar de aeronaves; 2 mil peças de 

artilharia; milhares de armas e metralhadoras, e centenas de submarinos, - essenciais na 

derrota republicana. 

A República espanhola viu-se isolada de auxílio. Visto que a França, com um 

governo idêntico - Frente Popular se empenhou ao lado da Grã-Bretanha na política de 

neutralidade no conflito interno espanhol. Só a URSS118 auxiliou efetivamente a 

república legítima de Espanha, - contudo tarde demais para a agressão nacionalista. 

Nenhuma das grandes potências estava politicamente preparada quando 

despontou a crise espanhola no Verão de 1936. A nata da diplomacia europeia não 

pretendia a curto prazo um novo conflito mundial, mesmo com uma Europa cada vez 

mais antagónica, entre democracias e ditaduras. 

Analisemos as posições gerais das potências internacionais e a sua influência 

num conflito que rapidamente se internacionalizou. 

                                                                 
117O receio hitleriano prendia-se com a vitória da República em Espanha. Prevendo a aliança com a 

França, ambas a governar em Frente Popular, enquanto a leste surgia uma União Soviética aliada com 

Paris. 
118 Apesar de ter estabelecido relações diplomáticas com Espanha a 27 e 28 Julho de 1933. Moscovo só 

nomeou um representante diplomático a 29 de Julho de 1936, mais de seis semanas depois do 

levantamento. A URSS foi extremamente lenta no auxílio que prestou à Republica espanhola e, quando o 

fez, o princípio orientador subjacente à sua política dificilmente podia ser separado do objetivo de 

propagar a revolução. 
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Numa fase inicial, Léon Blum, primeiro-ministro da França, inclinou-se para 

conceder ajuda à república espanhola. Porém, a Grã-Bretanha com o receio de uma 

nova guerra contra a Alemanha ou Itália, rapidamente advertiu a França119 que não a 

apoiaria caso decidisse avançar com o auxílio.  

Começa a ser desenhado o projecto de não-intervenção. Este foi particularmente 

especial ao governo inglês, - por tradição e como reação aos horrores da Primeira 

Guerra Mundial, os britânicos permaneciam perseverantes em evitar um conflito 

generalizado.  

Para além da inquietação acerca da discussão global do equilíbrio esquerda-

direita na Europa, os britânicos não se encontravam dispostos a ser agradáveis para com 

a república, – visto as notáveis conveniências inglesas em Espanha. Os investimentos 

britânicos em Espanha eram essenciais nas áreas da extração mineira e da cortiça, dos 

têxteis, da oleicultura e na produção de vinho do Xerez.  

A não intervenção possibilitava tratar um e outro polo em conflito, de forma 

repreensível. Apesar de um deles ser o governo legítimo e o outro polo um grupo de 

generais rebeldes. Foi negada ajuda inglesa a ambos os lados, embora à luz do direito 

internacional, a república espanhola possuísse o direito de adquirir armas e 

mantimentos.  

A reação das potências estrangeiras, impôs quer o rumo, quer o desfecho da 

guerra civil. Dificilmente lograria ser de outra forma, - porque o conflito espanhol era 

tão-só a mais recente e a igualmente feroz das batalhas da guerra civil europeia herdeira 

da frágil paz de Versalhes. 120 

Durante o conflito civil, o lado nacionalista criou um sistema de governo que se 

apresentava como modelo na Europa, - o autoritarismo. Os extremos confrontaram-se 

arduamente no seio de uma Europa em mutação. 

 Todavia, até à afirmação definitiva desse novo governo de Espanha, só 

aconteceu em 1939, a opinião pública acompanhou atentamente as peripécias da guerra, 

é de todo fulcral investigar de forma viveu a sociedade portuguesa o GCE. 

                                                                 
119 Léon Blum teve de lidar com uma pressão intensa inversa à ajuda a Espanha. Tanto por parte dos 

britânicos, como no seu próprio país - o Presidente da Republica, os ministros do Partido Radical do 

governo de Frente Popular de Blum e as forças coligadas da direita francesa. Na política de não-

intervenção a atitude britânica foi uma vez mais decisória. Desde 1918 que os franceses eram 

atormentados pelo fantasma das suas baixas na Primeira Guerra Mundial e desde então habitavam 

obcecados com uma incomensurável procura de segurança. 
120 Cf. PRESTON, Paul, A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições 70, 2005,pp.101. 
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3. Opinião Pública e Censura na Guerra Civil de Espanha 

3.1. A visão construtivista da Península Ibérica – relações ibéricas na Europa entre 

guerras 

  

 O epicentro das relações peninsulares do século XX centrou-se na guerra civil 

espanhola, extremamente longa (próxima de três anos) e brutalmente assassina (um 

milhão de mortos para um país de 25 milhões de habitantes).121 

 A guerra civil de Espanha é, antes do mais, um prodígio espanhol interno. Desde 

1824 que o país se vê ininterruptamente divido e em querelas sociais. Entre o 

movimento progressista, democrático e de cariz liberal e uma tendência 

ultraconservadora, católica e com amplo arrimo rural.  

 É relevante corroborar escrupulosamente os fundamentos da divisão na 

sociedade espanhola. Cisão que se intensificou no decorrer da guerra civil de Espanha, - 

com a polarização subjacente a um conflito interno violentíssimo e que velozmente 

conquistou dimensões internacionais como identificámos no capítulo anterior. 

 A sociedade espanhola integrada no contexto europeu de Versalhes, foi a grande 

estimuladora das mudanças sociais. Apesar de a Espanha não ter participado 

militarmente na I Grande Guerra, assistiu a um destacado crescimento económico. 

 Contudo, a crise instalou-se, - a inflação e o êxodo demográfico afetaram 

drasticamente os setores mais desamparados da sociedade, tanto nas zonas urbanas 

como nas rurais. 

 Esta dicotomia entre a Espanha rural e urbana, é analisada por Helen Graham: 

 

“Cidades como Sevilha e Saragoça cresciam, à medida que a indústria (ainda que numa 

escala pequena) se expandia para além das habituais áreas do norte (minas de carvão, 

fundições de ferro e aço, construção naval) e do nordeste (têxteis catalães). No entanto, 

existia outro país, de longe bem menos afetado por estas evoluções: a Espanha rural e 

provinciana, la España profunda. A maior parte dos 20 milhões de espanhóis (21 

milhões e 303 mil, em 1920) ainda vivia em aldeias e pequenas vilas. No centro e no 

norte, o grosso da população era constituído por camponeses minifundiários, muitos de 

condição modesta, alguns muito pobres”.122 

 

                                                                 
121 Vd. DUROSELLE, Jean-Baptiste, História da Europa, Lisboa, Círculo de Leitores, 1990, pp.336. 
122 GRAHAM, Helen, Breve História da Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Tinta-da-china, 2006, pp.17 
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 A sociedade espanhola do século XX vivia uma realidade severa. O povo era 

unido por laços de costumes e da tradição, - o catolicismo123 fornecia a linguagem, os 

valores e a cultura comuns. Perante a onda republicana que varreu a Espanha urbana, - a 

igreja católica era a única instituição da sociedade a apoiar inequivocamente a 

monarquia.  

 A Espanha viu ser proclamada a república a 14 Abril de 1931. A sociedade 

espanhola extremou-se violentamente entre os republicanos que acreditavam numa 

verdadeira reforma do país, em oposição às elites124 tradicionais espanholas, que se 

debateram contra os novos governos republicanos espanhóis.  

 Mas, não foi apenas da parte da Igreja Católica espanhola que despontaram 

críticas à governação republicana. A frustração do povo face à não materialização das 

mudanças sociais a que aspirava gerou desencanto. Não só entre os habitantes sem-terra 

e os desempregados do sul rural, - acirrados com a subsistência das velhas relações de 

poder. Mas igualmente, entre os eleitores que laboravam nas zonas urbanas, mais 

evoluídas.  

 A Espanha vivia em propensão para o apocalipse ideológico. As elites militares 

não ficaram alheias à realidade espanhola, os campos sociológicos125 extremavam-se, 

politicamente o país estava a viver momentos de instabilidade generalizada.  

 A resistência às reformas não partiu simplesmente das elites espanholas. A 

população do interior-norte de pendor conservador, também começou a alçar a voz 

contra a nova república governativa. 

 A situação tornou-se explosiva. As divisões no seio republicano deram origem 

ao regresso de um governo conservador, em Novembro de 1933. As reformas legais 

tornaram-se letra morta. As elites tradicionais buscaram reverter a situação a seu favor. 

 É neste contexto de frustração e de fúria explosiva contra o recuo das reformas 

republicanas que temos de compreender a escalada de greves e protestos sociais que 

varreram Espanha em 1934, e que agudizaram os extremos em rota de colisão. 

                                                                 
123 A relação estreita entre a igreja católica e a comunidade era fortificada pelo determinante exercício 

pastoral praticado pelos párocos locais. A igreja facultava não só o conforto espiritual, mas igualmente o 

apoio em questões de cariz social.  
124 A reação da hierarquia eclesiástica arrogou um tom apocalíptico. A carta pastoral emitida pelo cardeal-

patriarca a 1 de Maio de 1931, abarcava uma incendiária homília monárquica, que levou o governo 

republicano a exigir-lhe que abandonasse Espanha. 
125 Vd. BEEVOR, Antony, MARTIS, José Espadeiro, trad., A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Bertrand 

Editora, 2007, pp.131. 
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 Helen Graham explica-nos as consequências dos acontecimentos de 1934: 

 

“Após os acontecimentos sociais de 1934, os militares intervieram, não para conter a 

«revolução», como alegavam, mas para bloquear a reforma constitucional e legislativa 

que, evidentemente, a direita parlamentear não podia agora impedir. Durante a 

Primavera e Verão de 1936 assistiu-se à reaproximação das direitas civil e militar, e 

também dos conservadores aristocratas e radicais, ao mesmo tempo que o líder do 

partido fascista espanhol se comprometia a apoiar um golpe militar”.126 

 

 

 O golpe militar de 18 de Julho de 1936, ainda que se afinasse neste contexto, 

declarava um objetivo inusitado: suster a massificação da democracia política iniciada 

com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. 

 Portugal acompanhou atentamente as questões políticas e socias da sua vizinha 

Espanha e vice-versa. Particularmente no século XX, existiu uma simbiose entre as duas 

sociedades ibéricas, apesar da diplomacia portuguesa ter enveredado pelo afastamento 

europeu. Analisar o Portugal de Salazar é imprescindível no contexto ibérico 

construtivista que nos propomos refletir.  

 Na década de 30, o Portugal de Salazar tinha 1,5 milhões de pessoas, foi um dos 

períodos de maior abundância populacional do século XX.127  

 Este aumento demográfico deveu-se principalmente à gradual melhoria das 

condições de vida e condições higiénico-sanitárias, e por consequente à quebra da 

mortalidade128.  

 Portugal continuava a ser um país a dois vapores.129 A economia encontrava-se 

obsoleta, - esta assentava na agricultura tradicional. Todavia com índices de produção 

muito baixos, a indústria portuguesa era praticamente incipiente e era explorado um 

diminuto setor de serviços. O peso do mundo rural é patente na sociedade portuguesa. A 

realidade industrial tinha um papel social e económico bastante suplementar face ao 

peso dominante da agricultura130.  

                                                                 
126 GRAHAM, Helen, Breve História da Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Tinta-da-china, 2006, pp.32. 
127 ROSAS, Fernando, História de Portugal (coord. José Mattoso) vol. VII, Lisboa, Editorial Estampa, 

1998, pp.23. 
128 ROSAS, Fernando, História de Portugal (coord. José Mattoso) vol. VII, Lisboa, Editorial Estampa, 

1998, pp.23. 
129 Vd. MARTINS, Herminio, “O Estado Novo” In Classe, Status e Poder e outros ensaios sobre o 

Portugal Contemporâneo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 1998. 
130 Vd. “A Grei Agrária” In ROSAS, Fernando, História de Portugal (coord. José Mattoso) vol. VII, 

Lisboa, Editorial Estampa, 1998, pp.33-58. 
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 As condicionantes sociais e económicas de Portugal não eram diferentes da 

vizinha Espanha, - a disparidade residia no panorama político. Enquanto a Espanha 

vivia em alternância de governos republicanos e conservadores até à guerra civil, em 

Portugal depois de 1926131, assistiu-se à ascensão e consolidação do Estado Novo,132 

pela mão de Oliveira Salazar.  

 Os objetivos do regime português centram-se na consolidação de um estado 

forte, corporativo e tradicional - assente nos valores da família, do conservadorismo.   

 Foi através do condicionamento da opinião pública e do uso da censura, que o 

regime de Salazar alcançou imprimir o seu modelo à sociedade e ao panorama 

internacional. Conseguiu prosseguir as suas opções de política externa com amplo apoio 

popular. Cândido Azevedo explica-nos a dicotomia entre o país real e virtual de Salazar: 

 

“Através da censura, Salazar foi capaz de fazer, como por um golpe de magia, com que, 

sobrepondo-se ao país real, se afirmasse e prevalecesse, por muitos anos, uma imagem 

de ficção, mas oficial, de um Portugal virtual, que pouco tinha a ver com o país real que 

os portugueses conheciam bem, com o país vivido, no quotidiano, difícil – muitas vezes 

mesmo, extremamente complicado (…) Obviamente, nesse Portugal virtual não havia 

fome, nem situações de extrema miséria, nem pessoas a viver em barracas, nem 

mortalidade infantil, nem analfabetos ou desemprego, nem exploração, bem sequer 

suicídios… porque os censores lá estavam para cortar ou proibir tudo isso”.133 

 

 

 Oliveira Salazar propagou a recriação apologética da realidade do país. A nação 

virtual do Estado Novo, - era esta a afiguração do país, e não a realidade em si, que o 

governo exibia à opinião pública, nacional e internacional.  

 Através da censura134, da propaganda e da falta de liberdade, o regime 

salazarista foi cortando, mutilando ou proibindo todos os textos, imagens ou sons que, 

de um modo contíguo, colocassem a descoberto a veracidade dos factos, os 

acontecimentos que maculassem as bases da sua Constituição e colocassem em perigo o 

funcionamento interno da ditadura. 

                                                                 
131 Vd. MADUREIRA, Arnaldo, O 28 de Maio, elementos para a sua compreensão: na génese do Estado 

Novo, Lisboa, Presença, 1978. 
132 Vd. FIGUEIREDO, António de, Portugal: Cinquenta Anos de Ditadura, Lisboa, Publicações Dom 

Quixote, 1975. 
133 AZEVEDO, Cândido, A Censura de Salazar e Marcelo Caetano, Lisboa, Editorial Caminho, 1999. 
134 A censura compunha uma ferramenta para condicionar consciências e manipular ideias e condutas – 

no quadro da «Política do Espírito» do Estado Novo, desenvolvida pelo Secretariado de Propaganda 

Nacional. Ou seja, um meio de a ditadura salazarista conquistar mentalidades acomodadas ao regime. 
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 Portugal era um país com uma população pouco instruída, o que dificultava a 

oposição às ideias virtualizadas do regime. Mª Filomena Mónica analisa a situação 

alfabética da sociedade portuguesa do Estado Novo: 

  

 

“O facto de, em 1930, em cada 100 portugueses 70 não saberem ler chocava algumas 

pessoas e, simultaneamente, tranquilizava outras. Para os setores mais progressivos da 

intelligentsia portuguesa, que sempre se haviam envergonhado com uma taxa tão alta, o 

analfabetismo era o principal obstáculo ao desenvolvimento do País. Para os 

salazaristas, porém, era uma virtude”.135 

  

  

  O Estado Novo recuperou a ideia tradicional do século XIX, que teve como um 

dos principais idealistas Ramalho Ortigão, de que o povo português «não sentia 

necessidade de aprender».  

 Mantendo um povo com menores capacidades de aprendizagem e escolarização, 

o Estado Novo, prosseguia com um os seus cânones para a sociedade portuguesa, - a 

manutenção do Estado Novo. Era o expoente da construção do país idealizado por 

Salazar, a consolidação da falta de liberdade, da autoridade como forma de vida.  

 O regime do Estado Novo preocupou-se com a sua sociedade, na medida em que 

esta legitima contundentemente todas as suas opções políticas, - a nível interno e 

essencialmente a nível externo. Para que tal acontecesse foi necessário imprimir aos 

cidadãos portugueses uma imagem virtualizada e muitas vezes irreal dos 

acontecimentos domésticos e externos.  

 O objectivo em certa medida foi cumprido, como verificámos eram poucos os 

portugueses que sabiam ler, poucos eram os que adquiriam a imprensa escrita, - a 

intelligentsia e intelectualidade nacional, estavam confinadas às elites portuguesas do 

controlador Estado Novo. 

 Todavia, o regime de Salazar não fez distinções no que diz respeito ao controle 

da situação social. Achou-se necessário controlar a opinião pública nacional acerca dos 

conteúdos da guerra civil de Espanha. E rapidamente a maquina bem oleada do 

salazarismo funcionou, é o que nos propomos investigar em seguida. 

                                                                 
135 MÓNICA, Maria Filomena, “Deve-se ensinar o povo a ler?: a questão do analfabetismo (1926-39)”, In 

Análise Social, vol. XIII, 1977, pp.321-353. 
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3.2. Opinião Pública, o julgamento dos Homens 

  

 Qual é o papel da opinião pública nos estados modernos? Que julgamento fazem 

os Homens da sua sociedade, do Mundo em que vivem, dos inúmeros problemas e 

desafios que lhes afetam o quotidiano. Qual é a função dos cidadãos, como agentes 

sociais – como fazedores da opinião pública, participantes nas comunidades, nas redes 

de sociabilidade, - que reclamam reformas ao estado, detentores do poder legislativo. 

 Em Portugal, a opinião pública vivia uma realidade fabricada pelo Estado Novo. 

A concepção salazarista do país era exposta e incutida à sociedade com vista à 

sobrevivência do regime. A opinião pública ia legitimando o poder do Estado Novo. 

 Contudo, surgem alguns eventos internacionais que agitavam a sociedade 

portuguesa. A guerra civil espanhola foi um deles, - com o eclodir do conflito em 1936, 

este cenário altera-se visceralmente, - a guerra civil espanhola passou a ocupar um papel 

substancial no plano doméstico e externo da ditadura portuguesa. 

 Seja pela sua proximidade geográfica, pela consonância de interesses 

estratégicos, pela solidariedade histórica peninsular e sobretudo pela inserção no espaço 

ibérico, qualquer que fosse o destino da Espanha, este marcaria para sempre o destino136 

de Portugal.  

 O Estado Novo não foi apanhado de surpresa perante o alziamento de Julho de 

1936. Há muito que oficiosamente se discutia a rebelião espanhola, porém o regime 

jamais sobressaltou a sociedade portuguesa. Com o progredir do conflito é que cresce o 

interesse do povo português no futuro de Espanha. 

O governo português, em nome da sociedade tinha que tomar uma posição 

perante o conflito. Salazar só podia apostar num «cavalo de guerra». A primeira 

hipótese prende-se com a aposta no confronto militar que iria balcanizar a Espanha, -

fragmentando-a, debilitando-a e sobretudo dividindo-a. Assim, Portugal podia emergir 

como o único estado sólido da península ibérica em diálogo com a Europa.137  

                                                                 
136 O que estava em jogo, para Salazar e Franco, era mais do que uma opção ideológica ou uma mera 

questão de relacionamento pessoal entre ambos. Juntos e vitoriosos, moldariam o futuro das relações 

peninsulares nas décadas seguintes, se um deles fosse derrotada, a política e sobrevivência do outro 

estaria em risco. 
137 Este caminho tinha todavia um altíssimo risco: que à fragmentação da Espanha se sucedesse a 

bolchevização de toda a Península, ou seja, uma anarquia revolucionária tal que arrastasse consigo o 

próprio Estado Novo. 
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Mas foi a segunda opção que se tornou realidade e aposta138 da política externa 

portuguesa, - o empenhamento na restauração autoritária da unidade espanhola, para 

conter e esvaziar a perspetiva de uma Espanha «vermelha e bolchevista» que ameaçasse 

Portugal. 

 A opinião pública é um dos fatores a ter em conta na formulação da política 

externa, como verificámos anteriormente. O regime português não descurou em que 

altura fosse, na proteção do seu regime e no controlo da sociedade portuguesa. Perante a 

«ameaça comunista» em Espanha, é importante verificarmos a evolução da opinião 

pública, com vista a compreendermos a sua inserção nas decisões diplomáticas. 

 A opinião pública passou, a partir do início do século XIX, a desempenhar um 

papel primordial na vida política e social das nações. Sendo que essa função, com o 

discorrer do tempo, pode ter alterado de índole, mas nunca diminuiu. A opinião pública 

persistiu nas sociedades, independentemente do tipo de regime vigente, das 

condicionantes económicas, políticas ou sociais.  

 O professor Marcello Caetano discorreu sobre o conceito de opinião pública, 

consideremos a sua análise: 

 

“Trata-se de uma opinião, isto é, de um juízo individual; mas que é pública e, portanto, 

circula entre os indivíduos num dado meio social de modo a tornar-se comum e até 

coletiva. A Opinião Púbica deve, pois, ser considerada em relação a um grupo social – a 

vila, a cidade, o concelho, a província, o país – e por via de regra não é uniforme”.139 

 

  

 A relevância da opinião pública reside na necessidade fulcral do conseguimento 

de anuência, destinados a validar e a conservar o poder político. Os consensos coletivos 

em torno dos diversos valores, ideais e metas coletivas são ponto assente nos estados 

modernos. Assim, toda a problemática em torno da opinião pública centra-se 

rigorosamente no consenso social, - de modo a criá-lo e controlá-lo140.  

                                                                 
138 Embora Salazar estivesse a par das ambições iberistas e anexionistas da extrema-direita da Falange, 

que fazia a guarda pretoriana a Franco. No fundo, era uma questão de mal menor ou de bem maior: o 

iberismo era mais previsível na sua atuação do que o bolchevismo e por isso os meios para o desarmar 

mais sabidos. 
139 CAETANO, Marcello, A Opinião Pública no Estado Moderno, Lisboa, Oficinas Gráfica Manuel A. 

Pacheco LDA, 1965, pp.13. 
140 Vd. BRAVO, Orlando, Relações Públicas – Teorias da Comunicação, Opinião Pública, Sondagens, 

Curvas de Opinião e “Mass Media”, Lisboa, Porto Editora, 1987. 
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 Em Portugal, podemos empreender conscientemente a opinião pública apenas 

em 1809, isto devido à leta expansão da sociabilidade, desde o século XVIII. O 

Professor José Tengarrinha elucida-nos acerca da formação da opinião pública em 

Portugal: 

 

“A primeira vez que os textos oficiais utilizam a expressam “opinião pública” é em 18 

de Novembro de 1820, após a “Martinhada”, quando o Conselho Militar dirige uma 

proposta ao Governo no sentido de readmitir Manuel Fernandes Tomás e outros que 

haviam saído na sequencia daquele levantamento militar-popular”.141 

 

 

 As movimentações profundas da opinião pública refletem-se nos juízos sobre a 

legitimidade dos governantes. Esta noção de legitimidade não é mais que a aceitação 

pacífica de certas individualidades como titulares do poder, - o consentimento facultado 

pela coletividade aos que dirigem o poder legislativo – o reconhecimento de uma 

jurisdição moral a quem detém o poder.142 

 Recordemos os pressupostos esmiuçados anteriormente acerca da Análise de 

Política Externa, sobre a importância do decisor político, - quando se trata duma 

personalidade individual, este tem a sua conceção própria e valorização do interesse 

nacional. Tudo está intimamente ligado à sua personalidade consciente e inconsciente, o 

decisor projeta para o exterior aquilo que acredita ser as suas preocupações 

fundamentais acerca dos acontecimentos. O que corresponde notoriamente ao caso 

português na figura de Oliveira Salazar. 

Nos anos inaugurais da existência do Estado Novo a política externa foi 

encarada com preocupação secundária, - a inquietação fulcral centrou-se na clarificação 

interna. O grande protagonista peninsular até à Segunda Guerra Mundial foi António de 

Oliveira Salazar. Auxiliado pela pequena e poderosa elite do palácio das Necessidades, 

soube jogar e manipular de forma subtil todos os acontecimentos domésticos e externos 

que se viram confrontados. Salazar jogou energicamente com uma série de 

condicionantes, - apoiando ou desprezando vários pilares tradicionais da política externa 

portuguesa.  

                                                                 
141TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006; pp.11 
142 Vd. CHAMPAGNE, Patrick, Formar a opinião: o novo jogo político, Petrópolis, Vozes, 1996. 
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 Maria Raquel Freire, no seu estudo de Análise de Política Externa, explica-nos a 

relação entre a liderança política e a opinião pública: 

 

“Quando a opinião pública produz uma preferência forte por um líder poderoso, e 

quando o chefe de Estado tem uma necessidade excecional de admiração, por exemplo, 

a política externa irá mais certamente refletir as necessidades próprias do líder.”143 

 

 Os mais variados estudos afirmam que a opinião pública tem um impacto 

significativo no processo de decisão política. Sendo que os períodos de crise 

internacional são especialmente suscetíveis ao poder do sentimento popular. Os líderes 

políticos tem a tendência a medir o pulso das suas sociedades, - com vista a tomar as 

decisões de política doméstica e sobretudo externa, que menos oposição causem. 

 Todavia, a opinião pública é suscetível a alterações significativas consoante o 

rumo dos acontecimentos e as decisões governativas no âmbito da política externa. No 

que respeita à opinião pública portuguesa deste período, foi acerca da guerra civil 

espanhola. É certo e sabido que pode existir um inequívoco apoio popular à política 

externa do seu governo, mas isso não significa que o rumo não se altere em pouco 

tempo.144 

 Estes factores fazem com que o líder, quer no plano doméstico, quer na política 

externa, não se alheei do estado de espírito da opinião pública. Se este quiser obter uma 

concordância social às suas opções políticas e legislação. Daí a preocupação extrema do 

regime salazarista em controlar a sociedade dos acontecimentos do conflito espanhol. 

 Salazar apercebe-se velozmente que a opinião publica portuguesa, inicialmente 

estava apreensiva com o eclodir da guerra civil em Espanha, mas depressa transpôs para 

um período de paixão forte e interesse abrupto.  

 São exaltados os sentimentos que incita a situação espanhola. Quando as 

batalhas deflagram a vizinha Espanha, opondo nacionalistas a republicanos - bastantes 

círculos portugueses tomam então partido das duas causas em confronto. O «saber 

controlar» do Estado Novo foi especialmente importante para o regime português não 

sair maculado do conflito em Espanha. 
                                                                 
143FREIRE, Maria Raquel, Política Externa: As relações internacionais em mudança, Coimbra, Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2011,pp.32. 
144FREIRE, Maria Raquel, Política Externa: As relações internacionais em mudança, Coimbra, Imprensa 

da Universidade de Coimbra, 2011,pp.39. 
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3.2.1. Opinião Pública no Estado Novo - «Saber controlar» 

  

 O Estado Novo foi um regime apolítico, preocupado acima de tudo com a sua 

exclusiva sobrevivência, - confundida com o interesse nacional e com a conservação da 

ordem. Assente no corporativismo e nacionalismo instituídos na Constituição145 que 

transformava Portugal numa república unitária e corporativa. Oliveira Salazar tinha 

absoluta noção de que a conservação do poder passava pela crítica aberta às orientações 

liberais. A posição do líder português, não cai no revolucionarismo fascizante que é 

fértil na Europa. Manuel de Lucena, reconhece a moderação do regime salazarista146 - a 

base era a repressão sistemática, usando os amplos poderes do estado como carácter 

preventivo.147 Em suma, citando o Professor Manuel Lucena sobre o Estado Novo: 

 

“O regime salazarista foi muito moderado e nada sanguinário, não usou pena de morte, 

raros os assassinatos políticos. A memória de certos antifascistas é que parece 

penosamente necessitada de inventar (para efeitos de epopeia ou pior) um terror que 

entre nós não existiu nem esteve para existir. Fascismo sem movimento fascista”.148 

 

 A base ideológica e doutrinária do Estado Novo foi-lhe conferida por Oliveira 

Salazar. Todavia, este não foi um pensador original, desbravador de um novo terreno 

teórico. Os seus prossupostos foram baseados em pensadores conservadores e 

antiliberais – como Gustave Le Bom e Charles Maurras. Porém, Salazar divergia dos 

«mestres» da Action Française, - na medida que, este declinava o conceito de «a 

política antes de tudo», o líder do Estado Novo, requeria a presença de limites morais e 

espirituais à ação do estado. Distanciando-se das forças de extrema-direita, em voga na 

Europa. 

                                                                 
145MENESES, Filipe Ribeiro, Salazar – Uma Biografia Politica, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 

2010, pp.130-150. 
146 Quanto ao autoritarismo, que é, em ambos os casos: a) expressão de uma chefia pessoal indiscutível; 

b) exercido no quadro de um sistema de partido ou não partido único, impeditivo do pluralismo e assente 

na supressão prática das liberdades politicas, para o que tem na polícia e na censura instrumentos 

fundamentais; c) tendencialmente organicista, ou seja, portador da vontade e de alguma capacidade de 

estruturar os corpos intermédios da sociedade, In LUCENA, Manuel, O regime salazarista e a sua 

evolução, Edições Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos, 1995, pp.12. 
147 Repressão preventiva: quanto às ideias, a da censura, quanto aos direitos de reunião e de associação, 

nas palavras de Manuel Lucena - “Salazar tinha mais medo da liberdade política do que o diabo da cruz”, 

In LUCENA, Manuel, O regime salazarista e a sua evolução, Edições Câmara Municipal de Matosinhos, 

Matosinhos, 1995, pp.8. 
148 LUCENA, Manuel, O regime salazarista e a sua evolução, Edições Câmara Municipal de Matosinhos, 

Matosinhos, 1995, pp.8. 
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 Assistimos ao esvaziamento dos poderes da Assembleia Nacional e 

respetivamente do Presidente da República. Em detrimento da concentração do poder no 

Governo, - permite-nos assim, falar numa ditadura do executivo, numa «ditadura 

pessoal» do presidente do Concelho149. O Professor Manuel Loff estuda a concepção 

política de Salazar, temos em atenção as suas considerações: 

 

“ (…) Oliveira Salazar faz à adequação do sistema político e social que procurava 

implantar no seu país aos novos problemas que se lhe apresentavam – ao contrário, 

considerava ele, do que fizera a decadente solução demoliberal -, opta por incorporar as 

soluções portuguesas numa onda mais vasta, num movimento mais amplo. (…) «Tão 

forte foi o sentimento de insuficiência das instituições [democráticas e liberais] em 

vigor que a Europa mudou politicamente de aspeto em poucos anos e, sem negar que a 

imitação tenha no facto alguma influência, devemos sobretudo crer que as mesmas 

necessidades fizeram nascer aspirações que por toda a parte quase tomaram corpo em 

formas semelhantes e generalizaram conceções aproximadas”.150 

 

 As bases políticas do Estado Novo apelavam aos seus concidadãos para que não 

raciocinassem excessivamente sobre a política interna ou externa. Visto que, no ideário 

salazarista «não era da política que surgiria a salvação do país e o bem-estar dos 

portugueses».  

 Na óptica salazarista, essa salvação «viria antes do trabalho árduo e de uma vida 

regrada e equilibrada». Mobilizar constantemente a população, como os estados 

fascistas o faziam, - onde a opinião pública pudesse ter uma voz, mesmo que controlada 

era uma aberração para Salazar. Desmobilizar era o trilho a seguir, para que a política 

conseguisse assumir o seu lugar oportuno, de inferior relevo na vida da nação 

portuguesa. 

 No projeto constitucional salazarista consagravam-se os direitos e garantias 

individuais dos cidadãos portugueses – no artigo 8º, paragrafo 2º sobre leis especiais, 

verificamos a existência do livre-arbítrio do legislador em relação aos direitos dos 

cidadãos. Perante a alçada do Estado Novo, os portugueses tinham direitos e garantias 

reduzidos, - a opinião pública tendia a ser controlada pelo regime, com vista a legitimar 

o seu poder. Sendo que o objetivo do conjunto de leis especiais era obstruir de forma 

preventiva ou repressiva a «devassidão» da opinião pública.  

                                                                 
149Cf. CRUZ, Manuel Braga da, O Partido e o Estado no Salazarismo, Ed. Presença, Lisboa, 1988, 

pp.130. 
150 LOFF, Manuel, Salazarismo e Franquismo na época de Hitler (1936-1942), Porto, Campo das Letras, 

1996, pp. 137. 
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 Em Portugal, as liberdades residiam espartilhadas pela rédea curta do regime. A 

liberdade de associação política, social, cultural, recreativa, desportiva ou outra, carecia 

de autorização prévia do governo.  

 Bem como o associativismo político, - isto porque a orientação antiparlamentar e 

anti partidária do Estado Novo, concerniria exclusivamente à União Nacional – como 

partido único e exclusivo da condução «séria» dos meandros políticos portugueses. 

 A liberdade de expressão, já diminuída no próprio enunciado constitucional, era 

alvo da especial atenção de um governo extremamente diligente com a tutela preventiva 

da opinião pública.  

 Sobretudo no cuidar da sua formação e, conjuntamente, instruir as mentalidades 

nos bons princípios, preventivos, repressivos e educativos. A censura prévia era o 

pináculo deste sistema.151 

 A Professora Carla Baptista mostra-nos a visão minguada da opinião pública 

portuguesa e o consulado restrito salazarista, que controlava o país: 

 

“As grandes figuras do regime que acompanharam Salazar durante o seu consulado, 

mantendo-se longos anos nos respetivos cargos ou rodando entre dois ou três lugares-

chave da hierarquia, seus amigos, aliados e mais escutados conselheiros, quase todos 

partilharam duma visão apoucada e retrograda sobre o potencial político e o papel social 

dos meios de comunicação social. Os homens fortes que ajudaram Salazar a consolidar 

o Estado Novo foram pessoas como Fezas Vital, Avelino Quirino de Jesus, Manuel 

Rodrigues, Armindo Monteiro, Albino dos Reis, Bissaia Barreto, Soares da Fonseca e 

Mário Figueiredo”. 152 

 

 

 Na massa do povo português, residia uma forte intenção de que os 

acontecimentos de Espanha não afetassem Portugal.  

 Há, contudo, a noção de que maior perigo logrará de um triunfo governamental 

republicano. Essa ideia foi difundida pelo poder político do Estado Novo, oleando a sua 

Política de Informação perante o conflito interno espanhol. Com vista, a que toda a 

arquitetura diplomática portuguesa fosse legitimada pela sociedade, sobrevivendo assim 

o regime, na base da censura. 

                                                                 
151 ROSAS, Fernando, in História de Portugal (coord. José Mattoso) vol. VII, Lisboa, Editorial Estampa, 

1998, pp.246. 
152 BAPTISTA, Carla, Apogeu, morte e ressurreição da política nos jornais portugueses: Do século XIX 

ao Marcelismo, 1ª Edição, Lisboa, Escritório Editora, 2012, pp.115. 
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3.3. A Política de Informação do Estado Novo 

3.3.1. Ecos da Censura em Portugal 

 

 Na península ibérica nunca existiu um consenso político prolongado que fosse 

favorável aos dois países que a compunham. Foi sempre necessário «olhar por cima do 

ombro» para o vizinho geográfico. Visto que não agradava a Portugal um regime 

republicano e comunista na vizinha Espanha, como não era tolerável para a Espanha 

democrática conviver com um regime fascista do outro lado das suas fronteiras. 

 Portugal presenciou de perto uma cruzada ideológica, sem precedentes, e que 

atingiu o seu auge na guerra civil de Espanha. Este conflito marcou sistemicamente as 

relações peninsulares do século XX. Em torno desta guerra interna despontam inúmeros 

fatores de análise política, ideológica, diplomática, económica, social, artística e 

cultural.153 

 A sociedade portuguesa do século XX nunca conheceu verdadeiramente os 

meandros do conflito interno espanhol. A grande sapiência de controlar do salazarismo 

não o permitiu. Não é fácil estudar a atividade de censura em nenhum país, - em 

Portugal a censura não foi um exclusivo do regime autoritário do Estado Novo. Se 

olharmos para o passado recente, assistimos na I República portuguesa à tendência 

recorrente dos serviços de censura., - contudo noutros moldes e expressividade. César 

Príncipe elucida-nos sobre a utilização da censura: 

 

“A censura foi uma arma para a colonização cerebral, domesticação das vontades, 

«apartheid» do conhecimento, privação do saber, mentira premeditada e terrorismo 

intelectual”.154 

 

 Perfilhámos da tese que a censura é o vértice de um aparelho forte, eficazmente 

oleado e manobrado, de propaganda e intendência das consciências dos cidadãos. Este é 

frequentemente empregado, mas não de uso exclusivo, pelos regimes de cariz totalitário 

ou autoritário. Repararemos meramente no Estado Novo – concretamente a sua Política 

de Informação, visto ser o período temporal que nos acarreta investigar. 

                                                                 
153Vd. SARDICA, José Miguel, Ibéria – A relação entre Portugal e Espanha no século XX, Lisboa, 

Aletheia Editores, 2013, pp. 123. 
154 PRÍNCIPE, César, Os Segredos da Censura, Lisboa, Editorial Caminho, 1994, pp.8. 
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 Oliveira Salazar elevou um regime à sua medida. Este silenciou as ideias 

divergentes ao seu modelo político. É pertinente refletir nas palavras de Alberto Pena 

sobre a aplicação da censura pelo regime do Estado Novo: 

 

“Oliveira Salazar serviu-se da censura para controlar as consciências de todos os 

portugueses e manipular a sua maneira de interpretar o mundo. Tratava-se de distorcer a 

visão da realidade, que a opinião pública formava a partir das informações dos meios de 

comunicação para construir uma outra perceção falseada da estrutura política e social do 

país, que convertia o governo num autêntico Deus ex machina da «verdade» ”.155 

 

  Nesse sentido, esmiuçaremos a censura, a sua legislação, e o poderoso aparelho 

que a sustenta. A primeira reorganização dos serviços de censura no quadro de um 

regime autoritário remonta a 1928, - sucedendo a publicação da portaria nº2422 de 

Junho de 1928, promulgada por Vicente de Freitas – Ministro do Interior. A alçada da 

censura passou a depender deste ministério, abandonando o Ministério da Guerra em 

Outubro de 1927.156  

 Na vigência do Estado Novo, e tendo por base o artigo 8º, nº2 da Constituição de 

1933, que «introduz a possibilidade de instituição de um regime de censura prévia: leis 

especiais regularão o exercício da liberdade de expressão de pensamento, ensino, de 

reunião e associação (…)».157  

 Assistimos à reorganização da censura em Portugal, Álvaro de Salvação Barreto 

assume a Direcção Geral dos Serviços de Censura, que conta com nova legislação 

especial. Essa legislação assentou fundamentalmente em dois diplomas: Decreto 22 

469158, de 11 de Abril de 1933; e Decreto 26 589, de 14 de Maio de 1936.   

 Arons de Carvalho analisa as cláusulas – «artigo 2º do Decreto 22 469, 

estabelece que continuam sujeitas a censura prévia as publicações definidas na lei de 

imprensa e bem assim as folhas volantes, cartazes e outras publicações, sempre que em 

qualquer delas se versem assuntos de caracter político ou social».159 

 
                                                                 
155PENA, Alberto, Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha, 1ª ed., Coimbra, Minerva,2007, 

pp.85. 
156 Vd. GOMES, José Cardoso, Os Militares e a Censura, Lisboa, Livros Horizonte, 2006,pp.26/27. 
157CARVALHO, Arons de, A Censura e as Leis de Imprensa, Lisboa, Seara Nova, 1973,pp.55. 
158O Decreto nº22 469 era considerado inconstitucional, por disposição do artigo 91º, o governo não podia 

regular o exercício da liberdade de expressão In Arons de Carvalho, pp.55. 
159Cf. CARVALHO, Arons de, A Censura e as Leis de Imprensa, Lisboa, Seara Nova, 1973,pp.56. 
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 Este decreto encontra-se em clara contradição com todas as constituiçoes 

portuguesas desde 1822 –, a Carta Constitucional de 1834, a Constituição de 1838 e a 

Constituição de 1911, que  repudiavam a censura prévia.  

 No artigo 3º, é regulamentada a censura prévia, - «a censura terá somente o fim 

de impedir a perversão da opinião pública na sua função de força social, afastando da 

sociedade todos os factores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa 

administração e o bem comum».160 

 O Decreto-Lei nº 22 469 vigorou até 1972, – este contemplava a extrema 

imprecisão dos limites da censura.  A censura prévia era essencial para o regime 

controlar a informação que chegava à opinião pública.  

 A 14 de Maio de 1936, momentos antes da eclosão da guerra civil de Espanha, o 

Estado Novo faz aprovar o Decreto-Lei nº 26 589. Nesta lei é conferida à DGSC 

reforçados poderes, sobretudo no que respeita à aplicação de sanções aos jornais que 

incumpram na legislação vigente. 

  O novo decreto de aprefeiçoamento da legislação faz depender a fundação de 

jornais do crivo do regime. A partir da entrada em vigor deste decreto-lei, o número de 

páginas dos jornais é regulado pelo aparelho político, bem como a entrada de 

publicações estrangeiras em Portugal. 

 Assistimos a um afunilamento da repressão, da minguada falta de liberdade. O 

objetivo primogénito era impedir que a opinião pública portuguesa pudesse de alguma 

forma perder o norte à progressiva institucionalização do pensamento único do regime. 

 Existia um comité de censura incumbido de cumprir a «Política do Espírito», 

estavam encarregadados os censores de cortar todas as notícias ou comentários 

inconvenientes ao regime, que os jornais e emissoras das suas zonas tentassem difundir. 

  Com base nos relatórios dos censores, a DGSC elaborava duas publicações 

internas e confidenciais - O Boletim Semanal – onde constavam as informações 

internas, advertências e instruções dadas às delegações para evitar possíveis erros nos 

cortes de censura. E o Boletim de Registo e Justificação de Cortes161 – documento onde 

constavam diariamente, todas as provas de censura realizadas na imprensa nacional e as 

devidas justificações transmitidas aos jornais.  

                                                                 
160Cf. RODRIGUES, Graça Almeida, Breve História da Censura Literária em Portugal, Lisboa, 

Biblioteca Breve, 1980, pp.70 e ss. 
161Vd. Boletim de Registo e Justificação de Cortes, AMI-GM-ANTT. 
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 A DGSC é analisada por Mª Fernanda Rollo, no Dicionário de História do 

Estado Novo: 

 

“Direcção Geral dos Serviços de Censura com sede na capital, dependiam três núcleos 

regionais (Lisboa, Porto e Coimbra) aos quais por sua vez estavam ligadas as vinte e 

duas delegações espalhadas pelo continente e ilhas. A rotina do controlo prévio parecia 

então já, em definitivo, instalada: um funcionário de cada jornal deslocava-se à censura 

com «provas em triplicado» da notícia a ser examinada; dessas três, uma retornava com 

dois carimbos, um com a palavra «visado» e a indicação do local da comissão de 

censura, o outro com uma das variantes possíveis («autorizado», «autorizado com 

cortes», «suspenso», «retirado» ou «cortado»)”.162  

 

 Em 25 de Setembro de 1933, sob a alçada política de Salazar, é criado o 

Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) dirigido pelo jornalista António Ferro.163 

 O objectivo era equilibrar a carga negativa que a censura acumulou. Proteger 

interna e externamente o Estado Novo e o seu líder, de qualquer propaganda que 

colocasse em causa os arquétipos do regime. 

 A partir deste momento passou a existir uma relação estreita entre os diversos 

órgãos da Política de Informação do Estado Novo – o respetivo Secretariado de 

Propaganda Nacional, a Direcção Geral dos Serviços de Censura, a Emissora Nacional, 

com auxílio direto da PVDE164. Salazar é figura  de proa dos pólos de propaganda 

política, tal como descreve Graça Franco: 

 

“A chefia do Ministério por parte de Salazar abre naturalmente um novo período em que 

a Censura não só se intensifica como se organiza, e passa a actuar com mais unidade. 

No entanto, o processo será cada vez mais claro, talvez porque a sua acção muito 

dificilmente se poderia esconder, embora se mantenha nos espíritos (certamente apenas 

dos mais ingénuos) a ténue esperança de que se trate, ainda, de uma medida 

provisoria”.165 

                                                                 
162 ROLLO, Maria Fernanda, In ROSAS, Fernando, e BRITO, José Maria Brandão de (Direcção de), 

Dicionário de História do Estado Novo, 1º vol., Lisboa, Círculo de Leitores, 1996,pp. 139. 
163 Vd. HENRIQUES, Raquel Pereira, António Ferro, Estudo e Antologia, Publicações Alfa, Lisboa, 

1990. 
164 Em 29 de Agosto de 1933, o Decreto-Lei nº 22 992 fundiu a Polícia Internacional Portuguesa com a 

Polícia de Defesa Politica e Social, resultado dessa fusão a Politica de Vigilância e Defesa do Estado 

(PVDE). A PVDE ficou, assim, estruturada em duas secções, a de defesa politica e social e a 

internacional.” In PIMENTEL, Irene Flunser, A História da PIDE, 1ª Edição, Lisboa, Círculo de Leitores, 

Temas e Debates, 2007, pp.26. 
165 FRANCO, Graça, A Censura à Imprensa (1820-1974), Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

1993, pp.100. 
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 A censura tem, portanto, um «aspeto moralizador, contra intrigas, insultos, 

insinuações, pessoalismos, provincianismos, baixa intelectualidade», são palavras de 

Oliveira Salazar ao jornalista e político português António Ferro.  

 E eram os jornalistas na sua essência o poder intermédio desta política. Os 

detentores do poder de informar, viam-se castrados na sua intelectualidade, reprimidos 

no seu pensamento, amoestados na sua liberdade de expressão, prisioneiros dos 

espartilhos do regime. Os jornalistas portugueses do século XX estavam cingidos quase 

exclusivamente a expressar e divulgar a «voz» do regime. De notar que, é estreita a 

colaboração entre a DGSC e o Sindicato Nacional dos Jornalistas.  

 Regularmente, é ao Sindicato Nacional dos Jornalistas que a Direção dos 

Serviços de Censura pedia inúmeros esclarecimentos, não só referente à situação 

profissional e sindical, mas conjuntamente acerca da idoneidade moral e intelectual dos 

jornalistas, correspondentes e até da direção dos jornais.  

 Cumpre aqui acrescentar, que no quadro da Política de Informação do Estado 

Novo166 estas modalidades da supressão das liberdades eram de todo invisíveis aos 

leitores. Visto que as publicações periódicas estavam impedidas de exibir quaisquer 

espaços em branco nos respetivos jornais ou referências aos cortes executados pelas 

comissões de censura.  

 Estudar e analisar a censura no quadro do Estado Novo torna-se num tarefa 

árdua e complexa. As publicações diárias que saiam para as bancas nacionais eram 

como vimos controladas pelo pulso firma da censura. Sem qualquer vestígio de 

interferência do poder político, surgiam apenas em alguns diários a informação sobre a 

inspeção da censura, - transmitida pela frase - «Este número foi visado pela censura».  

 Não nos é possível descrever sistematicamente que órgão informativo é mais ou 

menos afeto ao regime salazarista. Que diretor do jornal é mais ou menos permeável a 

cumprir a Política de Informação do governo, quais são os jornalistas alinhados com a 

política de Salazar e quais a enfrentam diariamente, encarando as diversas sevicias.  

 Contudo, achamos relevante verificar qual foi o panorama da imprensa 

portuguesa na vigência do Estado Novo, tendo em conta estes dados sociológicos que 

apresentámos. 

                                                                 
166Vd. PT/TT/SNI-DSC - Chefe de Gabinete: Gaspar Inácio Ferreira, «Funcionamento da Censura». 
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3.3.2. A Imprensa portuguesa no Estado Novo 

 

 Aceleradamente os jornalistas aprenderam a adiantar o que seria passível ou não 

de atravessar no crivo dos censores e do poder político. Desse modo, brotava o 

instrumento mais eficiente deste combate «surdo» - a autocensura.167 

 Os jornalistas com vista a evitar «confrontos» sucessivos com os censores 

recorriam à sua única alternativa pessoal, a autocensura. Esta foi recorrentemente 

utilizada na vigência do Estado Novo, - visto que os censores nunca chegavam a obter 

as ideias e conteúdos do jornalista, que não pretendia colaborar com os cânones do 

regime salazarista. 

 O exercício da profissão de jornalista no Estado Novo, só era uma tarefa 

facilitada, - sem complicações profissionais ou pessoais, se o profissional submete-se o 

produto do seu trabalho ao regime, ou depressa se enquadrasse nos moldes da sua 

política. Contudo, a imprensa portuguesa encontra-se em 1930, numa situação de 

relativo crescimento. 

 Considerando os diários, em Lisboa, circulavam dezassete jornais: Diário de 

Notícias, Jornal do Comércio, Diário de Lisboa e Diário da Tarde; O Rebate 

(democrático); A Tarde (nacionalista); A Noite (liberal); O Mundo e A Capital (esquerda 

democrática); O Radical (radical); O Século; Correio da Manhã, Correio da Noite e 

Acção Realista (monárquicos); A Época e Novidades (católicos); A Batalha (operário 

anarquista). Os diários portuenses eram três: O Comércio do Porto, O Primeiro de 

Janeiro e Jornal de Notícias.168 

 Apraz-nos teorizar e particularizar sobre a história e poder social de três destes 

jornais nacionais – o Diário de Notícias, o Diário de Lisboa e O Século.  

 A pertinência de analisar os três matutinos de maior destaque nacional, deve-se 

ao carácter empírico e teórico concedido no último capítulo deste projecto. 

 Concretamente no Estudo de Caso, onde pretendemos de forma dinâmica 

responder às questões colocadas. Tendo por base a análise aprofundada das notícias 

nestes diários, aquando da guerra civil de Espanha. 

                                                                 
167Vd. AZEVEDO, Cândido, A Censura de Salazar e Marcelo Caetano, Lisboa, Editorial Caminho, 1999, 

pp.79 e ss. 
168Cf. TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006, pp.117. 
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 O Diário de Notícias (DN) foi fundado em 1864. Mas o primeiro número a sair 

para as bancas data de 1 de Janeiro de 1865 - sendo considerada a data da sua fundação. 

 É o mais antigo diário da imprensa nacional. Os especialistas consideram que foi 

no DN que se iniciou o jornalismo moderno português. Os portugueses passaram a 

desfolhar um jornal de tipo grande, média habitual de páginas rondava as dez. Sendo 

que muitas vezes alcançava as dezasseis páginas por edição diária.169 José Tengarrinha 

analisa atentamente a fundação do matutino lisboeta: 

 

“Ao fundar o jornal com Tomás Quintino Antunes, proprietário da Tipografia 

Universal, Eduardo Coelho operava uma verdadeira revolução no panorama jornalístico 

nacional: jornal popular, de preço (10 réis) e estilo ao alcance de todos, essencialmente 

noticioso e sem filiação partidária. O segredo do seu espantoso êxito resultou da 

combinação do baixo preço e da aparente “independência” perante as correntes políticas 

com as elevadas tiragens (reduzindo o custo unitário de produção) e os rendimentos 

com a publicidade”.170 

 

 

A objetividade e imparcialidade que foram a imagem de marca do diário desde a 

sua fundação, na verdade dissimulavam uma posição conservadora de apoio ao poder 

político vigente – o Estado Novo.  

Este matutino é na maior parte das vezes associado ao regime político do Estado 

Novo. Sendo um órgão noticioso que corrobora com a jurisdição salazarista, - sobretudo 

a sua direção e redação, que controlam eticamente os restantes jornalistas da casa. 

 Em Junho de 1919, foi constituída a Empresa Diário de Notícias, dando lugar à 

antiga sociedade que era proprietária do jornal.  

Durante a vigência do Estado Novo, a mais extensa continuidade na direção foi 

garantida por Augusto de Castro, editor de irrefutáveis méritos, que derivara das antigas 

asseverações republicanas e democráticas para o campo do salazarismo. Transformando 

o Diário de Notícias num órgão oficioso do regime de Oliveira Salazar e Marcello 

Caetano. 

                                                                 
169 Inaugurando a venda do jornal nas ruas por ardinas e contando com os mais evoluídos meios técnicos 

da época, chegaria a tiragens nunca até aí alcançadas na Imprensa portuguesa: começando com 5 000 

exemplares diários, ao fim do primeiro ano subira para 9 600 e em 1885 quase atingia os 30 000 In 

TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições MinervaCoimbra, 

2006, pp.214. 
170TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006, pp.214. 
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O Diário de Lisboa foi um jornal português de grande êxito e rico na opinião. 

 Era seu objectivo que as ideias fossem absorvidas pela opinião pública. Foi um 

diário com uma vida longa, - este matutino foi fundado a 7 de Abril de 1921, saiu para 

as bancas até ao dia 30 de Dezembro de 1990. 

 O seu administrador, diretor, editor, por consequente a principal figura de 

renome do matutino lisboeta foi Joaquim Manso. Este teve o apoio financeiro do Banco 

Pinto e Souto Maior, na pessoa do banqueiro António Vieira Pinto. Manso foi o 

verdadeiro arquiteto do vespertino lisboeta, como nos confirma contundentemente o 

Professor José Tengarrinha: 

 

“Joaquim Manso abriu o jornal a um vasto grupo de colaboradores permanentes de 

diferentes correntes políticas e culturais, como Aquilino Ribeiro, António Sérgio, João 

de Barros, Júlio Dantas, Fernando Pessoa, Ramada Curto, António Ferro, Jaime 

Cortesão, Lopes de Oliveira, José Eugénio Dias Ferreira, Vitorino Nemésio entre 

outros.171 

 

 

Pedro Manso Lefèvre assume o lugar de administrador que o seu pai acumulava 

com o de diretor. O diário prosseguiu com o seu nível literário, a sua atenção especial à 

cultura e as grandes participações de colunistas.  

Assim, o que singulariza o Diário de Lisboa comparativamente à imprensa do 

seu tempo, estando por base na explicação do seu rápido êxito, além da sua competência 

jornalística e liberdade política, foi o seu ecletismo, o espírito novo e tolerante que 

inseriu no jornalismo português. Concedendo espaço livre, de discussão de ideias, em 

contraste com a imprensa do seu tempo.  

Note-se que o Diário de Lisboa terá, na pessoa do seu diretor, uma interlocução 

sui-generis com Salazar, - onde jamais se deixa de alegar, de forma por vezes sarcástica 

ou áspera, as injustiças da censura, que o regime praticou contra o jornal de Joaquim 

Manso. 

 O Século era o grande rival do Diário de Notícias no século XX. Ambos os 

diários lisboetas disputavam a liderança de vendas, a luta pela hegemonia jornalística do 

panorama da comunicação escrita portuguesa. 

                                                                 
171TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006, pp.209. 
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 O jornalista Magalhães de Lima funda o diário em 4 de Janeiro de 1881. Foi 

preciosa a ajuda de Leão de Oliveira, Anselmo Xavier e Trigueiros de Martel para a 

consolidação de um dos mais importantes jornais da imprensa portuguesa. Na sua 

fundação fica patente na edição inaugural as intenções dos proprietários: «Foi para isso 

que O Século se fundou, para ser justo, para ser verdadeiro e para ser independente.».172 

 Podemos destacar o apoio residual do jornal O Século ao movimento 

republicano português, - o republicanismo de O Século era manifesto desde o primeiro 

número. Ao afirmar o objetivo de “ajudar a propagação das ideias que hão-de 

transformar e regenerar a sociedade moderna.173  

Contudo, com o advento da Ditadura Militar e das lutas políticas em Portugal, o 

espectro jornalístico português altera-se. Ocorre um volte-face na orgânica d`O Século, -

este jornal passou a apoiar o novo regime. Trindade Coelho abandonou a direção do 

diário em 1926, os momentos foram de instabilidade no seio do reconhecido jornal 

português.  

A situação foi ultrapassada com a nomeação de João Pereira da Rosa174 pela 

Sociedade Nacional de Tipografia. O novo diretor estava escolhido, e foi-lhe pedido que 

reergue-se o jornal, que o dinamismo e cultura imperassem n´O Século. 

 Pereira da Rosa tinha como objectivo a ampliação da rede de correspondentes, - 

aperfeiçoar a distribuição e o parque gráfico. Os objectivos passaram a centrar-se na 

abertura de novas sucursais; na modernização de outras; na evolução da Editorial O 

Século; no lançamento de novas publicações ("O Cinéfilo", "O Século Ilustrado" e "A 

Vida Mundial").  

 Mas foi, sem dúvida, graças ao investimento em centenas de iniciativas de 

diversão, de solidariedade social, de carácter cultural e desportivo, conduzidas entre os 

anos de 1927 e 1938, que o jornal reforçou a sua popularidade em todo o país.175A 

função social da imprensa é evidente, é primário refletir sobre o papel político 

concedido à imprensa, como órgão privilegiado de propaganda.  

                                                                 
172Vd. TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006, pp.224. 
173Vd. TENGARRINHA, José, Imprensa e Opinião Pública em Portugal, Coimbra, Edições 

MinervaCoimbra, 2006, pp.225. 
174João Pereira Rosa consegue a estabilidade do jornal com um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, 

sendo a resposta de Salazar positiva e estabelecendo-se a restruturação empresarial do jornal português. 
175Vd. Empresa Pública Jornal O Século In Arquivo Nacional da Torre do Tombo, PT/TT/EPJS. 
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 A política de informação176 confunde-se geralmente com a propaganda do 

Estado Novo. Salazar confiou num grupo muito restrito os assuntos das liberdades 

sociais dos portugueses. A censura e a propaganda, dependiam diretamente do 

Presidente do Conselho de Ministros, que regularmente acompanhava a situação nos 

respetivos ministérios, instituições e órgãos criados para o efeito da concretização do 

«saber controlar». 

 António de Oliveira Salazar compreende depressa que o controle de todos 

jornais e revistas é essencial para a manutenção do seu regime político. A imprensa 

escrita é o meio preferencial de difusão das ideias, dos pensamentos, das opiniões, - que 

produzem a opinião pública. Esta não podia, nem devia desviar-se dos parâmetros 

salazaristas177.   

 Carla Baptista analisa a relação entre o poder político e a Imprensa no Estado 

Novo: 

 

“O aparelho repressivo do Estado Novo assentou mais no controlo a jusante (assegurar-

se que os diretores e chefes de redação dos principais jornais lhe eram fiéis e instaurar 

um meticuloso regime de censura prévia) do que a montante. Muitas suspensões, fechos 

de jornais ou prisões de jornalistas ocorreram, mas em reduzidos episódios que não 

chegam para configurar uma prática instalada”.178 

 

 

 Uma das persistentes inquietações do regime salazarista, foi impedir o 

surgimento de uma discussão política e social, em torno da guerra civil de Espanha, que 

por consequente se difundisse à massa dos cidadãos.  

 As deliberações eram maioritariamente tomadas no silêncio do ministério, no 

resguardo das chancelarias, rejeitando as «baixas intrigas políticas, conluios partidários, 

combinações interesseiras».  

 À opinião pública, não competiria a função de sujeito político ativo, mas sim de 

objeto de inculcação de uma erudição passivizante e redutora dos conflitos sociais.  

                                                                 
176 Política de contenda, apaziguamento e despolitização das massas, a miúde a política de informação 

cooperará para conceber uma opinião pública condicionada aos ditames do regime. 
177 Vd. AOS/CO/PC – 12ª, pt.7. “Definição das relações da imprensa com os poderes do Estado”. 
178BAPTISTA, Carla, Apogeu, morte e ressurreição da política nos jornais portugueses – Do século XIX 

ao Marcelismo, 1ª Edição, Lisboa, Escritório Editora, 2012, pp.97. 
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3.4. A Censura de Salazar na Guerra Civil de Espanha 

3.4.1. A mediatização da Guerra Civil espanhola 

 

 Um dos conflitos sociais a que o Estado Novo focalizou todas as atenções foi 

sem dúvida a guerra civil de Espanha. Que fora do seu território, colocou o regime de 

Salazar em alerta, obrigando-o a medidas de informação (censura) especiais. 

 Os ecos da guerra não se cingem unicamente ao confronto político-diplomático e 

às ideologias em confronto em Espanha. As marcas político-sociais do conflito interno 

espanhol impulsionaram as artes, as letras e sobretudo a comunicação social. Foi até à 

data, o conflito mais mediatizado da história da Europa, reunindo um sem número de 

jornalistas, fotógrafos, radialistas, cronistas, pintores, escultores, etc. 

 É notável a atenção e empenho no campo da informação e da propaganda no 

conflito civil espanhol. O futuro da Europa jogou-se na península ibérica entre 1936 e 

1939, e os grandes decisores políticos, económicos e sociais tinham plena consciência 

da importância do desfecho da guerra civil espanhola.  

 Além da cobertura mediática da imprensa escrita e da produção adjacente, em 

Espanha, intervieram novos meios de comunicação mediática: o cinema sonoro, com 

uma produção de noticiários documentais bastante superior à da I Guerra e, sobretudo, a 

rádio, cuja utilização como arma de propaganda surge e alcança o seu auge.179 

 Vejamos que 14 de Novembro de 1936, Largo Caballero criou o ministério da 

propaganda, presidido por Carlos Esplá.  

 Em plena guerra civil de Espanha ter o acesso e o poder da informação era 

crucial. O lado nacionalista contava com o apoio do exército, do clero e do novo partido 

nacionalista. Inicialmente, os franquistas dispuseram de inferiores infraestruturas quanto 

a disponibilidades de meios de divulgação de propaganda. Todavia com a 

internacionalização do conflito, o cenário altera-se e ambos os lados procuram apoio de 

fora do seu território. Um apoio de peso, pelas suas ambíguas características foi o do 

governo português, sendo essencial para o desfecho da guerra. 180 

 

                                                                 
179 Vd. QUINTERO, Alejandro Pizarroso, História da Propaganda, Lisboa, Planeta Editora, 1993. 
180Vd. QUINTERO, Alejandro Pizarroso, História da Propaganda, Lisboa, Planeta Editora, 1993, 

pp.335. 
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3.4.2. Salazar no apoio aos nacionalistas espanhóis 

 

 O mês de Fevereiro de 1936 marca o início das divergências entre os dois 

regimes peninsulares. A par da vitória da Frente Popular em Espanha, Portugal 

encontrava-se em processo de reconstrução do salazarismo, o país de Salazar torna-se 

um local privilegiado para os refugiados e exilados espanhóis, hostis ao novo governo 

republicano.  

 Muitos antes do estalar da guerra civil em Espanha, os campos ideológicos e 

políticos na ibéria definem-se. Pesando todas as arquiteturas políticas e diplomáticas, o 

governo português decide paulatinamente colaborar oficiosamente com a fação 

conservadora espanhola, - os futuros insurretos no golpe militar de Julho de 1936.  

 O regime de Salazar não foi colhido de surpresa perante o alziamento espanhol. 

Aliás, o governo português acompanhou de perto e participou q.b. nessa operação 

militar espanhola. O primeiro indício que evidencia o posicionamento do governo 

português prende-se com a viagem do general Sanjurjo de Portugal para Espanha. 

Recorde-se que José Sanjurjo estava exilado em Cascais, de onde deveria partir para 

liderar o alziamento contra o governo espanhol. A viagem foi delineada com a 

conveniência das autoridades portuguesas, um acontecimento em que se conjeturava 

discrição e subtileza, acaba por discorrer numa tragédia. O avião acabou por se 

despenhar minutos depois da descolagem, resultando na morte do general espanhol. 

 Este episódio não passou despercebido às diversas instituições, apesar das 

distintas tentativas da PVDE para controlar o assunto. A partir de então a cooperação do 

Estado Novo com os acontecimentos na guerra civil espanhola tornam-se cada vez mais 

inequívocos. Maria Inácia Rezola investiga o auxílio português nos meses iniciais do 

conflito: 

 

“A 24 de Julho um dos chefes sublevados, o general Ponte, chega de avião a Lisboa 

onde se encontra com Pedro Teotónio Pereira, então ministro do Comércio. A sua 

missão era a de conseguir medicamentos para as suas tropas; no dia seguinte o seu 

pedido é atendido. A 26 chegam à doca do Bom Sucesso três hidroaviões da base de 

Marín, partidária dos sublevados. São atendidos, reabastecidos de combustível e 

prosseguem em direção a Sul”.181 

 

                                                                 
181 REZOLA, Mária Inácia, “O Estado Novo e o Apoio à Causa Franquista” In ROSAS, Fernando 

(coord), Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Câmara Municipal de Lisboa, 1996, pp.41. 
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 Portugal recebe de braços abertos os exilados nacionalistas. Circunscreve os 

republicanos a campos de concentração improvisados; simplifica a compra de todo o 

tipo de material militar; provê a cumplicidade dos funcionários da alfândega perante a 

passagem de todo o tipo de material para Espanha; consentiu a aterragem de Junkers 52 

alemães da Operação Magia do Fogo, que iam para Marrocos, entre outros aspectos. 

 Contudo, todos os cuidados foram consertados para que o apoio fosse discreto182 

e oficioso, sem levantar quaisquer dilemas diplomáticos. Arrogando desde cedo a 

cruzada contra o bolchevismo. Salazar, além de patrocinar o apoio logístico e policial, 

teve a par do apoio financeiro português aos nacionalistas de Franco.  

 Salazar reúne-se com o banqueiro Ricardo Espírito Santo no dia 17 de Julho. 

Apesar da omissão da documentação, acredita-se que o ditador enviou um apelo183 à 

banca com vista ao auxílio a Franco. Os fluxos de dinheiro entre os dois países vão 

mesmo tornar-se reais, - nunca pela mão do Estado salazarista, mas sim pelos grupos 

económicos privados. Lisboa transformou-se rapidamente num centro de compras dos 

nacionalistas espanhóis. As aquisições eram feitas diretamente a empresas portuguesas, 

- mas também através destas à indústria norte-americana e europeia. Os bens de 

consumo como alimentos, medicamentos, calçado, têxteis, tabaco e viaturas eram 

produzidos ou transportados a partir de Portugal. 

 Genericamente, os meandros do apoio português ao conflito espanhol estão 

desenvolvidos, mas é importante referir a participação direta na frente de batalha – os 

“Viriatos”, - são os portugueses que lutaram nas fileiras nacionalistas espanholas. Ao 

contrário de outros voluntários internacionais, os portugueses184 estavam inseridos nas 

Bandeiras da Legión Estranjeira, na Falange ou Requetés.  

 Estes portugueses eram movidos pela ideia de que estava em jogo a 

sobrevivência de Portugal na guerra civil de Espanha. Em suma, reforçou-se a repressão 

contra oposicionistas da república espanhola e lubrificou-se a máquina de propaganda 

que mergulhou numa histeria anticomunista e num clima de exaltação patriótica185.  

 

                                                                 
182 No dia da sublevação, 18 de Julho, Salazar reúne-se discretamente com o diretor da PVDE e o 

Ministro do Interior, onde o general Sanjurjo e o Marquês de Quintanar também marcaram presença. 
183 Recordemos a frase dirigida por Salazar ao industrial Alfredo da Silva: «O Governo não pode fazer 

nada, mas o senhor pode, se quiser». Visível a conivência do Estado à ajuda financeira à causa de Franco. 
184 Vd. AOS/CO/NE – 9I, Pasta 3. “Documentos sobre os voluntários portugueses na GCE”. 
185 A 28 de Agosto de 1936, realizou-se uma manifestação nacionalista liderada pelo capitão Botelho 

Moniz, este militar apoiou desde a primeira hora o alziamento aos microfones da Radio Club Português.  
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3.4.3. A imprensa portuguesa ao serviço de Franco 

 

 Portugal não queria que a opinião pública fosse contaminada pela propaganda 

espanhola, mas participou ativamente ao apoiar um dos lados. Salazar presta-se à 

propaganda nacionalista, - a Política de Informação do Estado Novo endurece, a 

máquina de propaganda ganha um novo ritmo com vista à aceitação popular do «cavalo 

de guerra» apoiado pelo regime português. 

 A guerra civil espanhola preencheu, entre Julho de 1936 e Abril de 1939, as 

primeiras páginas da imprensa portuguesa. No terreno, os jornalistas portugueses 

confrontaram-se com as delimitações que resultavam da posição geográfica de Portugal. 

 Salazar promoveu um serviço de imprensa ao emprego dos nacionalistas, eficaz 

e atuante. Com forte presença da censura prévia, que filtrava, de um modo metódico e 

austero, as notícias, as entrevistas e reportagens que não fossem do agrado do governo 

português. Devemos sinalizar, igualmente, que a linguagem trilhada em analogia aos 

dois campos em confrontação, não era pautada por semelhantes critérios.  

Os republicanos eram comumente representados por «vermelhos», «marxistas» 

ou «moscovitas». Os «nacionalistas» eram permanentemente adjetivados como 

«vitimas», «gloriosos», «salvadores», «patriotas».186 A decisão autoritária de enviar este 

ou aquele jornalista a Espanha correspondia, em derradeira instância, ao Secretariado de 

Propaganda Nacional, - após proposições dos diversos jornais, que requeriam 

igualmente de um salvo-conduto da Representação da Junta de Burgos em Lisboa.  

O papel dos jornalistas e correspondentes portugueses era relevante. Faziam 

parte da engrenagem da propaganda portuguesa, - o seu exercício era substancial. 

Criavam os retratos da realidade, apropinquavam a calamidade espanhola da sociedade 

portuguesa, capitalizavam os leais como carrascos e os rebeldes como vítimas. Foram 

muitos os jornalistas lusos que acompanharam de perto as operações militares e a guerra 

civil de Espanha, e que os jornais portugueses designavam como «enviados especiais» 

ou «correspondentes».187 

                                                                 
186Vd. PENA, Alberto, Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições Minerva 

Coimbra, 2007, pp.181. 
187 «Correspondente: Jornalista profissional ou colaborador (aquele que não faz da actividade jornalística 

a sua ocupação principal, permanente e remunerada) que num determinado local ou região do país ou do 

estrangeiro trabalha regular ou pontualmente para um órgão de informação» In CASCAIS, Fernando, 

Dicionário de Jornalismo: as palavras dos média, Lisboa, Editorial Verbo, 2001, pp.62. 
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O conflito espanhol foi o período dourado do trabalho realizado por estes 

profissionais da imprensa nacional. Materializado nos jornais através de expandidas 

reportagens das operações militares e de entrevistas a militares e civis do campo 

nacionalista espanhol. A cobertura realizada pelos jornalistas portugueses foi uma das 

mais completas, comparada com a que jornalistas e enviados de outros países realizaram 

em Espanha. 

 Dos jornais que compunham a «espinha dorsal» da imprensa portuguesa, 

destacamos os jornalistas e correspondentes enviados a Espanha: no Diário de Notícias: 

Armando Boaventura; Aprígio Mafra; Urbano Rodrigues; Oldemiro César, José 

Augusto; Mário Pires; Mário Rosa; Mário Lyster Franco; Ferreira da Costa.  

 Do Diário de Lisboa, foram: Norberto Lopes; Artur Portela; Félix Correia; 

Mário Neves; Maurício de Oliveira e Rogério Pérez. Enviou também às zonas 

fronteiriças enviados especiais que não assinam no princípio da guerra. Colaboram com 

o jornal nomes como Augusto de Lima Júnior, Maria de Carvalho; Alves de Azevedo; 

Raposo Botelho e Ferro Alves. O Século deslocou, Leopoldo Nunes, Tomé Vieira, José 

Barão, Amadeu de Freitas e Aturo Ferreira da Costa.188 

 O governo de Burgos concedeu a livre distribuição da imprensa alemã, italiana e 

portuguesa nos territórios subjugados. Os jornalistas credenciados tinham livre acesso 

ao cenário de guerra. A imprensa portuguesa circulou ativamente em Espanha, pela 

proximidade do léxico linguístico, os poucos espanhóis que conseguiam ou tinham 

espírito e curiosidade liam os jornais portugueses, para se informar sobre os 

acontecimentos do seu país. 

  Rapidamente os jornais portugueses ganharam destaque a nível europeu, 

ganhando adeptos que os acompanharam na defesa da ala nacionalista, ou enfrentando a 

oposição da imprensa europeia pró-republica espanhola. A primeira entrevista do 

general Franco a um meio de comunicação social após o golpe militar, foi publicada no 

Diário de Lisboa a 10 de Agosto de 1936. Félix Correia foi o autor do furo jornalístico a 

nível mundial que levou o jornal português às bocas do mundo, e demonstrou ao mesmo 

tempo a atitude de complacência mútua entre os nacionalistas de Franco e a imprensa 

portuguesa salazarista. 

                                                                 
188 Cf. PENA, Alberto, Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições Minerva 

Coimbra, 2007, pp.238-240. 
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3.4.4. A Guerra Civil espanhola vista pela Opinião Pública portuguesa 

 

 Os jornalistas portugueses foram testemunhas dos maiores horrores da guerra, 

das vivências mais dramáticas, dos perigos que a sociedade enfrentou durante longos 

quatro anos. Em suma, assistiram in loco ao verdadeiro teatro de guerra espanhol.  

 Nunca um acontecimento havia mobilizado tantos jornalistas portugueses para o 

estrangeiro como a guerra civil de Espanha, tornando-se até à data no evento da história 

portuguesa que mais impacto produziu na opinião pública.  

 Identificámos anteriormente os arquetípicos salazaristas perante a guerra civil 

espanhola, consciente da sua opção política, Oliveira Salazar em nome do regime 

procede à legitimação popular do seu plano político para os acontecimentos em 

Espanha.  

 O salazarismo não podia ignorar a opinião pública, os seus concidadãos 

deveriam estar informados sobre os acontecimentos na vizinha Espanha. Notamos que o 

interesse dos portugueses era crescente. Mas ao regime importava que a população 

seguisse a sua linha orientadora, os seus desígnios de neutralidade oficial e apoio 

oficioso.  

 Foi fulcral para o Estado Novo entusiasmar a população sobre o perigo espanhol 

da II República. É notável a tentativa de legitimar a causa nacionalista, encabeçada por 

Franco, que seria o baluarte da salvação da civilização ocidental, da preservação de 

Portugal contra o bolchevismo soviético. 

 Em nota de 21 de Agosto de 1936 o governo português critica abertamente as 

milícias anarquistas e comunistas que atuam em Espanha. Demarcando a sua posição 

mas, simultaneamente declarando abster-se de intervenção nos assuntos internos 

espanhóis. 

 Portugal acompanhou desde muito cedo o alziamento espanhol partido de 

Marrocos. O Estado Novo não foi apanhado de surpresa para o evento, apenas não 

esperava a longevidade do conflito, não se preparou atempadamente para quatro anos 

consecutivos de guerra aberta às portas da sua nação. O previsto seria um alziamento 

rápido, a tomada do poder pelos nacionalistas, e uma convivência pacífica na península 

Ibérica.  
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3.4.5. Portugal na Imprensa europeia durante a GCE 

 

A Guerra Civil de Espanha arregimentou intensamente a opinião pública 

europeia. Poucos permaneceram desinteressados sobre a evolução da guerra em 

Espanha.  

Este conflito veio trazer novas inquietações a uma Europa marcada por um 

ambiente gradual de tensões que se entrecorriam, - seja no plano privado de cada estado, 

ou no conflito internacional das nações, - (do extremar de campos políticos entre a 

esquerda e direita, entre os pólos patenteados pelo autoritarismo e pela democracia), que 

adviriam posteriormente na II Guerra Mundial e na Guerra Fria. 

As clivagens político-ideológicas na Europa reiteraram-se no posicionamento e 

nas posturas face à situação sentida em Espanha: jornalistas, escritores, dirigentes 

políticos e anónimos. A luta civil tudo e todos movimentou numa grande afluência na 

história da Europa contemporânea.  

Apesar da débil distribuição da imprensa portuguesa em Espanha, as 

tendenciosas notícias sobre o progresso da guerra civil, preenchem páginas dos diários 

portugueses entre 1936 e 1939. Proporcionando assim aos nacionalistas um certo grau 

de reputação e de cobertura externa europeia.  

A Europa tinha os olhos postos na guerra civil espanhola, o futuro do velho 

continente jogou-se em Espanha, - as agências noticiosas Havas e United Press eram 

incomensuráveis vezes fontes das notícias reproduzidas em Portugal.  

A imprensa nacional foi por vezes criticada189 pelo seu apoio inequívoco à causa 

nacionalista. No entanto os grandes jornais franceses e ingleses procuraram a par da 

diplomacia das suas nações, trazer Portugal para o centro da neutralidade. 

Os três grandes temas que envolveram Portugal foram tratados na imprensa 

nacional e europeia - a adesão portuguesa à política de não-intervenção (Agosto de 

1936); a participação de Portugal no Comité de Londres (Setembro de 1936) e o apoio 

luso à sublevação militar espanhola, que aparece mais instantemente tratado na 

imprensa portuguesa em Agosto de 1936, concretamente na Batalha e Matança de 

Badajoz, no que respeita à proximidade com o território português.  

                                                                 
189 Vd. AOS/CO/NE-1, pasta 11. “Publicação na imprensa estrangeira de notícias criticando a política 

externa portuguesa”. 
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4. A Guerra Civil de Espanha na principal imprensa portuguesa – um estudo de 

caso 

4.1. Introdução e Metodologia 

 

 A guerra civil de Espanha foi o acontecimento da década de trinta no espaço 

ibérico. O conflito interno espanhol movimentou especialmente os espíritos 

portugueses. A imprensa galvanizou os maiores esforços na cobertura sistemática dos 

acontecimentos, que marcaram profundamente a Espanha do século XX. 

  Foram milhares as capas de jornais, as notícias, os artigos de opinião. Centenas 

de discursos e entrevistas impressas, - horas a fio em rádio, – o novo meio de difusão. 

 Persiste a incerteza se os portugueses conheciam e adquiriam as informações 

reais e contundentes da guerra civil espanhola. Esta é uma das questões a que nos 

propomos esmiuçar neste derradeiro capítulo, - verificar dentro das nossas limitações, a 

informação que chegou a Portugal, - sobre dois acontecimentos transversais na guerra 

civil no país vizinho. 

 Em primeiro, a questão da neutralidade no conflito, - a proposta partiu do 

governo francês, e obteve a rápida adesão do governo de Sua Majestade britânica. 

Evitar que a luta interna espanhola se transformasse num novo conflito europeu, era o 

mote da não-intervenção. 

 Portugal adquire a maior importância no xadrez internacional da não-intervenção 

devido à sua posição geográfica, - mas também devido à aliança secular com a Grã-

Bretanha, - uma das anfitriãs do acordo de neutralidade. O nosso objetivo é analisar a 

adesão de Portugal ao acordo de neutralidade e posterior participação no comité criado 

para fiscalizar a não-intervenção – o comité de Londres. 

 Neutralidade essa que será sistematicamente colocada em causa desde o início 

da guerra. Decidimos então na última parte deste quarto capítulo debruçar-nos sobre a 

conquista de Badajoz. Isto devido à posição geográfica de Portugal, - tendo por base a 

fronteira com Espanha, concretamente em Elvas. Assim, na óptica construtivista, iremos 

explorar os acontecimentos históricos da Batalha e Matança de Badajoz e as interações 

políticas, sociais e militares, entre os dois estados ibéricos. 
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 A informação era devidamente censurada antes de chegar ao leitor da imprensa 

escrita ou rádio. Anteriormente verificámos os motivos de preocupação das autoridades 

portugueses no que respeita aos assuntos de Espanha - todo o conteúdo jornalístico foi 

previamente verificado. Porém, é extremamente pertinente verificarmos de que forma o 

Estado Novo, manipulou a opinião pública portuguesa, com vista a seguir a sua política 

externa, - assente na neutralidade oficial em contraponto com o auxílio oficioso ao 

conflito. 

Oliveira Salazar, em entrevista a António Ferro, discorre sobre o poder do 

jornalismo em Portugal e os motivos do controle apertado do seu regime, aos meios de 

comunicação social, vejamos: 

 

“A nossa Imprensa, que tem melhorado, oferece-nos por vezes, nalguns dos seus 

órgãos, a triste imagem de um Sargão: intrigas, insultos, insinuações, pessoalismos, 

provincialismos, baixa intelectualidade. Ora o jornal é o alimento espiritual do povo e 

deve ser fiscalizado com todos os alimentos. Compreendo que essa fiscalização irrite os 

jornalistas, porque não é feita por eles, porque se entrega esse policiamento à censura 

que também pode ser apaixonada, por ser humana, e que significará, sempre para quem 

escreve, opressão e despotismo.”190 

 

 Tendo em conta estas premissas, sabemos quão difícil se torna estudar a censura, 

e as diversas variantes que esta adquire. Nomeadamente ao longo duma guerra longa e 

sem precedentes, como a que estamos a dissecar. E sobretudo, porque essa guerra não se 

trava no nosso território, - existe todo um processo de mobilidade, de circulação, de 

transmissão da informação ao seu destino – Portugal, -com vista a informar os seus 

leitores/ouvintes. 

 Durante o Estado Novo, a censura não deixava indícios. Não existiam nos 

jornais que circulavam nas bancas quaisquer espaço em branco, alguma rasura ou 

notícia corrigida. Antes da circulação, todos os jornais atravessavam o crivo dos 

censores - autorizando, corrigindo ou cortando as peças/notícias que iriam constituir os 

diários portugueses no dia seguinte.  

 Por vezes os jornais transmitiam a informação de que certo número do jornal 

tinha sido visado pela comissão de censura. Contudo, não identificam obviamente qual 

ou quais foram as notícias censuradas ou corrigidas, por indicação superior.  

                                                                 
190 FERRO, António, Salazar - O homem e a obra, Lisboa, ENP, 1933, pp.48. 



 

85 
 

 Esta mecânica torna a nossa tarefa dificultada. No entanto, no que respeita à 

metodologia utilizada no presente capítulo, esta assenta primeiramente em base 

empírica, - em obras de cariz historiográfico, sobre os dois acontecimentos em análise. 

 É necessário realçar o que foi redigido e dissecado pela recente historiografia 

europeia. Posteriormente iniciámos a investigação intensiva e exclusiva das notícias 

destes eventos na imprensa portuguesa. Sobre o acordo de não-intervenção, recorremos 

ao Diário de Notícias e ao jornal Diário de Lisboa. Optámos por comparar e analisar 

estes dois jornais portugueses, devido à dimensão informativa adjacente ao processo 

diplomático, que envolveu o acordo de neutralidade na guerra civil de Espanha. 

 Em relação ao acontecimento de Badajoz, era nossa intenção recorrer a quatro 

jornais portugueses com vista à análise jornalística sobre a batalha e matança de 

Badajoz. Todavia, devido a um problema técnico não nos foi inexequível proceder à 

análise do diário A Capital. Permanecemos então com o contributo jornalístico de três 

diários: O Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias.  

 Realçamos que em ambos os jornais utilizámos igual espaço temporal. 

Verificámos as notícias entre períodos de tempo idênticos, - com vista a retirar 

conclusões coesas e possíveis comparações editoriais entre os diversos jornais 

portugueses. Estes jornais são dissemelhantes, - as opções jornalísticas e editoriais de 

cada redação são da sua responsabilidade. Existe uma variável a considerar, - a relação 

que os seus órgãos diretivos detinham com o poder político. Cabe-nos analisar essas 

mesmas semelhanças e diferenças, entender os possíveis motivos na escolha deste ou 

daquele acontecimento. 

 Atentamos ser importante que haja um padrão idêntico na análise, e que esta seja 

o mais objetiva possível. Evidenciamos que investigámos as notícias censuradas, não 

sendo nosso apanágio acrescentar ou comentar os factos transcritos. Mas sim, 

demonstrar perante o material reunido, o seguimento de uma linha editorial e 

informativa totalmente enviesada pelo poder político. Revelando algumas das 

fundamentações dos censores para cortar determinada notícia, com base na análise do 

Boletim de Registo e Justificação de Cortes, presente na Torre do Tombo. 

 A informação manipulada que chegou à opinião pública pela mão do poder 

político é o cerne deste Estudo de Caso, sendo também forma de responder à 

problematização inicialmente traçada. 
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4.2. O Acordo de não-intervenção na Guerra Civil de Espanha 

 

 No dia 29 de Julho de 1936, o general Cabanellas enviou a Salazar um telegrama 

em que anuncia a constituição em Burgos, da Junta de Salvação Nacional, da qual 

assumiu a presidência. É esta a data que inaugura a nossa investigação noticiosa nos 

diários portugueses. Visto que, estamos perante a definição política e militar das duas 

fações em luta pelo poder na vizinha Espanha. O alziamento militar não correu de forma 

rápida e eficaz como esperado, o país mergulha numa guerra civil sem precedentes que 

inquieta a Europa. Portugal acompanha a par e passo o conflito. 

 Os derradeiros dias do mês de Julho de 1936 são vividos em autêntica agitação e 

incerteza. O rumo dos acontecimentos é apoteótico. Formam-se as trincheiras, 

aperfeiçoam-se os argumentos e a propaganda, os jornais enchem-se de inúmeras 

notícias sobre Espanha - este país que assiste a mais um conflito ideológico, neste caso 

depois da I Grande Guerra, que deixou marcas profundas na sociedade europeia. 

 E foi a sociedade europeia que acompanhou com mais profundidade o conflito 

interno em Espanha. Certificada que estava a inevitabilidade do conflito armado entre 

duas fações opostas, - os principais líderes europeus encetaram inúmeras diligências, 

para a definição duma posição a alcançar, perante o novo problema europeu.  

 Luís Soares de Oliveira investiga as relações de força diplomáticas na Europa 

perante o conflito espanhol. Atendendo a este trecho que versa sobretudo a atitude 

francesa: 

 

“Léger focalizou a sua atenção na observação de Winston Churchill – «se, por causa da 

vossa intervenção, italianos e alemães intervierem do outro lado, as forças dominantes 

neste país (Grã-Bretanha) colocar-se-ão do lado ítalo-germânico e afastar-se-ão da 

França». Por outras palavras, Churchill estava a advertir que se a guerra em Espanha 

desse origem a um conflito ideológico na Europa, a classe dirigente britânica inclinar-

se-ia a favor de Hitler. Esta advertência trazia à mente de Léger o negro desesperante 

quadro de um entendimento entre a Grã-Bretanha e a Alemanha que deixaria a França 

isolada. Do ponto de vista diplomático, tal cenário não fazia o menor sentido. A relação 

com Madrid não pode pôr em risco a relação com Londres”.191 

                                                                 
191 OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 1936-

1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.67. 
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 Alexis Léger, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês é 

o grande arquiteto do projeto de não-intervenção na guerra civil espanhola. A sua 

equipa compreendeu que o auxílio recebido de Itália e da Alemanha, expunha o ativo 

mais valioso dos militares nacionalistas revoltosos. Isto é, se os nacionalistas de Franco 

permanecessem privados de ajuda exterior, o governo republicano espanhol, tinha 

melhores condições para defender as suas posições e controlar a ofensiva. 

 Em 2 de Agosto de 1936192, o embaixador da França em Londres, Charles 

Corbin, transmite ao Foreign Office a decisão do governo francês em celebrar o acordo 

de Não-Intervenção, com a condição de que a Itália desse a sua adesão. Segue-se um 

período de intensa correspondência diplomática entre Londres e Paris, - com vista ao 

aperfeiçoamento do acordo inicial, que seria apresentado às restantes potências. 

 Em Londres, a palavra de ordem dentro do Foreign Office, foi de precaução. 

Contudo, a prudência foi superada de imediato, - o apoio britânico não estava designado 

a ser prudente mas certamente caloroso. Luís Soares de Oliveira observa ao detalhe as 

bases do apoio britânico à proposta francesa de não-intervenção: 

 

“Porquê este súbdito entusiasmo? Algo tinha acontecido entretanto. Dois dias antes do 

Gabinete francês ter tomado a sua decisão histórica, Armindo Monteiro visitou Anthony 

Eden no Foreign Office, em Londres. Eden fica impressionado com a conversa e regista 

a seguinte entrada no seu diário: 

No dia 30 de Julho, o Ministro português dos Negócios Estrangeiros, Senhor Monteiro, 

veio ver-me ao Foreign Office receoso de uma invasão do seu país, caso a esquerda 

triunfasse em Madrid. [...] Eu disse-lhe que achava tal previsão deveras incrível, mas ele 

não ficou muito tranquilo. No decurso desta longa discussão, o ministro forneceu-me 

alguns pormenores arrepiantes sobre os horrores em Espanha. […] A guerra civil estava 

a exteriorizar o que há de pior no carácter espanhol. Monteiro pediu-me varias vezes 

para não negligenciar a situação que poderá ter consequências de má catadura para a 

Europa”.193 

 

 Terá Portugal influenciado ou acelerado a resposta inglesa ao acordo, sabemos 

que a resposta194 foi positiva, e que a partir de então, Londres e Paris encetaram todas as 

diligências, com vista à ampla adesão à não-intervenção no conflito interno de Espanha. 

                                                                 
192 Cf. Diário de Notícias, nº 25.321, 2/8/1936. 
193 OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 1936-

1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.70 e ss. 
194 Vd. Dez anos de política externa (1936-1947), documento nº 97. Telegrama nº81 do Encarregado de 

Negócios de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. 
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 O projecto de não-intervenção iniciado pelo Quai d’ Orsay detinha um forte 

apoio histórico mas débil sustentação jurídica. Visto que, todos os estados tinham 

aceitado no seio da SDN, a obrigação de não intervir nos assuntos dos outros estados 

membros. Vejamos atentamente a base do acordo de não-intervenção da guerra civil de 

Espanha, - que foi dirigida por via diplomática aos países convidados à adesão: 

  

“O Governo […], deplorando os trágicos acontecimentos de que a Espanha é teatro, 

decide abster-se rigorosamente de qualquer ingerência direta ou indireta nos negócios 

internos deste país e, animado da vontade de evitar qualquer complicação prejudicial à 

manutenção das boas relações entre os povos, declara o seguinte: 

1- O Governo […] proíbe, naquilo que lhe diz respeito, a exportação direta ou indireta, a 

reexportação e o trânsito com destino a Espanha, possessões espanholas ou Zona 

espanhola do Marrocos, de quaisquer armas, munições e material de guerra, assim como 

de todas as aeronaves, montadas ou desmontadas e de qualquer navio de guerra. 

2- Esta proibição aplica-se a contratos em vias de execução. 

3- Os governos manterão os outros governos participantes neste entendimento mútuo 

informados de todas as medidas por si tomadas para dar efeito à presente declaração e 

fazer observar estas proibições. 

4- A aplicação desta declaração ficará dependente da adesão da Grã-Bretanha, da França; 

da Alemanha, da Itália, de Portugal e da URSS”.195 

 

 Os dois governos anfitriões deram conhecimento aos restantes governos do 

acordo entre si celebrado. E rogaram o beneplácito expresso de todos, principalmente 

daqueles cuja concordância foi considerada fundamental. Alicerçado no ponto quarto da 

declaração do acordo, ao qual o governo português fazia parte. 

 O caso português foi exemplar. O convite para Portugal aderir ao acordo de não 

intervenção no conflito interno espanhol foi operado em Lisboa, pelo encarregado dos 

negócios britânico - Charles Dodd.  

 Armindo Monteiro recebe instruções claras de Salazar para aguardar até ao 

momento indicado para conceder a resposta solicitada. A estratégia da diplomacia 

portuguesa foi o adiamento. Existiu um compasso de espera que teve como objetivo a 

credibilização da posição nacional na opinião pública, no articular das posições e 

escolhas políticas do Estado Novo, perante a proposta francesa e inglesa de não-

intervenção.196 

                                                                 
195 Cf. Diário de Notícias, nº 25.327, 8/8/1936. 
196 Vd. OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 

1936-1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.82. 
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 A adesão de Portugal era essencial. As pressões começaram a fazer-se sentir, 

visto que o conflito ia ganhando força e avançando em várias frentes, fugindo do 

alcance dos governos europeus, ainda que meros espectadores do conflito espanhol. 

 Mas a 14 de Agosto de 1936, data em que as forças nacionalistas entraram 

finalmente na cidade estremenha de Badajoz, Portugal concordou com o compromisso 

de não-intervenção.197 Ao anunciar a sua adesão ao acordo internacional, Salazar e 

Armindo Monteiro definiram os termos em que consideravam essenciais. O governo 

português rejeitou da intervenção: 1) os passos imprescindíveis para conservar a ordem 

pública e a segurança e para a proteção de bens e vidas de nacionais portugueses; 2) a 

aplicação de acordos e tratados internacionais; 3) todos os esforços para praticar a 

mediação entre as partes em luta; 4) quaisquer medidas de defesa contra regimes 

subversivos; (5) as relações com autoridades religiosas e anárquicas e 6) o 

reconhecimento da beligerância das partes ou de um novo governo, bem como 

modificação das condições de representação diplomática e consular.198  

 Em termos objectivos, Portugal propunha-se a executar certas modalidades de 

intervenção ao abrigo do acordo. Os estados aderentes ao acordo de não-intervenção 

comprometeram-se a colaborar entre si para o fim das lutas intestinas em Espanha. Mas 

existia por consequente uma razão de peso para evitar o tratamento da matéria no 

quadro da Sociedade das Nações, Luís Soares de Oliveira explica-nos 

contundentemente a escolha francesa em resolver a não-intervenção por meio de 

acordos políticos e diplomáticos, e no futuro comité de Londres: 

 

“O recurso ao Conselho ou a qualquer outro órgão da SDN implicaria o reconhecimento 

da beligerância das partes no conflito. O estatuto de beligerante confere à fação a quem 

é conferido – e por parte de quem o reconheceu – direitos muito próximos aos 

atribuídos aos estados soberanos. O reconhecimento da beligerância não só poria em 

dúvida a moralidade do embargo coletivo como não interessava ao comércio marítimo, 

sobretudo ao britânico, dominante naquelas águas. A solução Léger contornava tais 

problemas. Decidia um embargo sem classificação jurídica prévia da situação que o 

provocou ou do perigo que se pretendia acautelar”.199 

 

 

                                                                 
197 Cf. Diário de Lisboa, nº4937,15/8/1936. 
198 Cf. Diário de Notícias, nº 25.336, 17/8/1936. 
199 OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 1936-

1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.86. 
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 A nota portuguesa200 deixou bem claras as reservas lusas em relação ao acordo e 

foi a única que abordou a questão do reconhecimento da beligerância. Assistimos então 

ao primeiro gesto da diplomacia portuguesa que deu satisfação ao Quai d’ Orsay. 

Porém, enquanto ocorreu o compasso de espera da adesão portuguesa ao acordo, o 

governo de Léon Blum, sugeriu a organização de um comité para fiscalizar o 

cumprimento do acordo. Em 4 de Agosto, o governo britânico assentiu à ideia, com a 

condição de que no comité fizessem parte a Alemanha, a Itália, Portugal e os países 

fabricantes de armas - Bélgica, Suécia, Holanda, e Checoslováquia. A 11 de Agosto, a 

sugestão francesa transformou-se em proposta franco-britânica. 

O comité devia exercer a fiscalização das fronteiras e portos, procurar a retirada 

dos voluntários estrangeiros de ambos os lados e examinar os possíveis projetos de 

mediação. Em 20 de Agosto, Eden pediu para oferecer Londres201 como sede do comité 

da não-intervenção. Apropriava à Grã-Bretanha estar presente, para se conservar 

esclarecida e tanto quanto possível, influenciar essa mudança. Eden fundamentou a sua 

diligência ao recordar o risco da perigosa divisão europeia incitada e alicerçada na 

guerra civil de Espanha.  

A sugestão foi aceite, e assim, nasceu o comité de Londres202. As 27 Notas 

diplomáticas permutadas pelos governos europeus aderentes ao acordo de não-

intervenção, estavam portanto reservadas a conceber um vínculo político, para inaugurar 

um desempenho de cooperação internacional, com o objectivo de conter 

geograficamente a guerra civil em Espanha. 

 O comité de Londres reuniu-se pela primeira vez a 9 de Setembro de 1936203, 

sob a presidência do W.S. Morrison, secretário financeiro do Tesouro. Regular fora da 

Sociedade das Nações todas as questões envolventes ao cumprimento do acordo de não-

intervenção na guerra civil espanhola, era o cerne do projecto do comité. As trocas de 

informação política e diplomática florescem neste período. Contudo, Portugal não se fez 

representar. A adesão de Portugal foi caso intricado - o governo do Estado Novo 

utilizou a mesma estratégia de adiamento para passar a integrar esta comissão 

internacional, da qual só iria a fazer parte a 29 de Setembro de 1936, - depois das 

intensas pressões diplomáticas dos governos inglês e francês.  

                                                                 
200 Cf. Diário de Lisboa, nº4949,27/8/1936. 
201 Cf. Diário de Notícias, nº25.351,1/9/1936. 
202 Vd. AOS/ANTT, CO/NE-9B, pt.1:”Não Intervenção. Actividade do Comité de Londres”. 
203 Cf. Diário de Lisboa, nº4962,9/9/1936. 
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 Portugal tinha aderido ao acordo internacional da não-intervenção a 

contragosto. Em Lisboa, predominava a incerteza em relação à não-intervenção, a 

elementar razão defendida pelo governo português era que o comité conseguisse 

infringir a soberania nacional de cada estado. Mostrando-se excessivamente cuidadoso 

nas suas capacidades fiscalizadoras. 

Perante a delonga da resposta de Lisboa, ao convite enunciado pela legação 

francesa, com vista à representação portuguesa no comité de Londres, o embaixador 

britânico, Charles Wingfield resolveu mediar o pequeno imbróglio. No dia 30 de 

Agosto, o diplomata inglês deslocou-se a Sintra, ao encontro de Teixeira de Sampaio. 

Este chegou com sólidos fundamentos, que aconselham a adesão portuguesa ao comité 

de Londres. Mas Sampaio replica com meias-palavras e Wingfield retorna a Lisboa, 

crente que desperdiçara o seu fim-de-semana204.  

Charles Wingfield não se enganou. Visto que Armindo Monteiro responde a 1 de 

Setembro, por nota.205 Este alega que o acordo de não-intervenção a que Portugal 

aderira, não previa qualquer órgão executivo, pelo que não se sentia obrigado a 

participar nos trabalhos do respetivo comité. Salazar, que lia toda a documentação do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que seguia escrupulosamente o caso, pôs em 

prática uma clara estratégia diplomática e propagandística, com vista à tardia adesão 

portuguesa ao comité. De maneira a que ficassem consideradas as suas alegações para a 

opinião pública206.  

Contudo a pressão externa não cessa. A 15 de Setembro o delegado sueco no 

comité da não-intervenção, pede para ser esclarecido se o seu governo pode permitir a 

exportação de pólvora para Portugal. A tensão diplomática sobre Portugal aumenta. Os 

diários portugueses destacam constantemente a tenacidade e a coerência da política 

externa do seu governo. Embora fosse praticada uma colossal censura sobre todas as 

notícias, as notas, os documentos e telegramas da Havas207ou de outra agência noticiosa 

estrangeira, supracitada nos jornais portugueses. 

                                                                 
204 OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 1936-

1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.99. 
205 Vd. Dez anos de política externa (1936-1947), documento nº 252. Nota contendo a resposta do 

Governo português ao convite para nomear um delegado à comissão de não-intervenção - Do Ministro 

dos Negócios Estrangeiros ao Ministro da França em Lisboa – nota nº 13 – proc. Nº 28/1. 
206 Vd. OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 

1936-1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.82 
207 Vd. AOS/ANTT, CO/NE-9, pt.1, 16ª subdivisão, folhas nº 110-114. “Telegramas diversos da agência 

Havas cortados pela Direção Geral dos Serviços de Censura. 
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Porém a censura mantém-se. A título de exemplo, e pela sua relevância no 

âmbito do comité de Londres, no dia 16 de Setembro208, foi cortada na totalidade, uma 

notícia que indicava a atitude das potências estrangeiras à recusa de Portugal, aderir ao 

comité de Londres.  

A 22 de Setembro, um telegrama de Genebra, com declarações de Armindo 

Monteiro, foi cortado parcialmente - onde o ministro português afirma ser 

completamente contra o governo de Madrid - «eliminando o seguinte: “Porém disse o 

ministro – não pode perder da ideia que a vitória do comunismo e a anarquia em 

Espanha representaria para nós a guerra”». 209 

A censura endurece a par da intensa pressão externa210 sobre a diplomacia 

portuguesa. Um telegrama de Londres, onde o Foreign Office insiste com Portugal para 

que se apresente representado no Comité de Londres, é totalmente cortado da imprensa 

nacional, a 23 de Setembro.211 

Salazar contudo não se deixa intimidar. A 22 de Setembro, manda publicar nova 

nota oficiosa212 em que reafirma o repúdio do comité de não-intervenção. Este 

responsabiliza Blum, por ter introduzido inabilmente a questão espanhola na hermética 

do Mediterrâneo; certifica o anseio de cooperar para evitar a internacionalização do 

problema; lembra que a lei portuguesa foi promulgada na sequência da adesão do 

acordo de não-intervenção e proíbe o auxílio a qualquer uma das partes no conflito. 

A linguagem do Foreign Office endurece imediatamente. Os britânicos dão a 

entender, que se Portugal viesse a optar por não participar no comité, muito dificilmente 

a Grã-Bretanha ajudaria Portugal no caso de uma agressão da república espanhola. 

 Anthony Eden tinha decidido resolutamente que Portugal seria membro do 

comité de Londres e não ia desistir só porque o Presidente do Conselho de Ministros 

português considerava o exercício fútil.213 O inglês empenhou-se pessoalmente no caso, 

e aproveitou a ida a Genebra, onde ia tomar parte da sessão anual da Assembleia da 

Sociedade das Nações, para pressionar o ministro português dos Negócios Estrangeiros. 

                                                                 
208 Vd. Boletim de Registo e Justificação de Cortes, 16/9/1936. AMI-GM/ANTT, M 484, pt.2/12. 
209 Vd. Boletim de Registo e Justificação de Cortes, 22/9/1936. AMI-GM/ANTT, M 484, pt.2/12. 
210 Vd. Dez anos de política externa (1936-1947), documento nº 294. Telegrama nº132 do Encarregado de 

Negócios de Portugal em Londres ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. 
211 Vd. Boletim de Registo e Justificação de Cortes, 23/9/1936. AMI-GM/ANTT, M 484, pt.2/12. 
212 Cf. Diário de Lisboa, nº4976, 23/9/1936. 
213 Vd. ROSAS, Fernando, O salazarismo e a aliança luso-britânica : estudos sobre a política externa do 

estado Novo nos anos 30 e 40, Lisboa, Fragmentos, 1984. 
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As diligências europeias com vista à adesão portuguesa prosseguiram. Os 

ingleses esforçam-se por mostrar ao então ministro dos Negócios Estrangeiros 

português, que o comité de Londres era inócuo. A natureza do órgão fiscalizador era 

pacificadora. Em derradeira análise, só conseguia articular recomendações aos governos 

aderentes. Este comité não possuía poderes para adotar resoluções, nem tão pouco 

conseguia delegar observadores, sem anuência expressa do estado aludido.   

Solicitado por Armindo Monteiro, Eden certificou estas considerações num 

registo escrito que outorgou nesse mesmo dia. Em Lisboa, Teixeira de Sampaio, um dos 

adeptos mais fervorosos no Palácio das Necessidades, à não-participação portuguesa no 

comité de Londres, não esconde o seu nervosismo. Quando tomou conhecimento do 

encontro dos diplomatas português e inglês, redige cautelosamente um telegrama para 

Genebra com vista a relembrar a Armindo Monteiro o efeito perverso que teria na 

opinião pública portuguesa e internacional, a sensação de que ingressaríamos no comité 

de Londres em obediência e pressões do governo britânico214. 

No dia seguinte, Armindo Monteiro munido das garantias descritas por Eden –

visto bem as coisas, era o que Salazar tinha exigido, recomenda para Lisboa a entrada 

de Portugal no comité de Londres. Monteiro aguardava apenas a autorização superior de 

Salazar para a entrada de Portugal no comité fiscalizador do acordo de não-intervenção. 

A resposta de Lisboa não tardou. Oliveira Salazar pede ao seu ministro dos 

Negócios Estrangeiros para segurar as conversações. O chefe do Governo português 

recomenda a Armindo Monteiro que se mantenha fiel à letra da nota oficiosa que 

terminara de publicar, e defende o ponto de vista de que as garantias britânicas só por si 

são insuficientes. 

Armindo Monteiro retorquiu imediatamente para Lisboa, e recordou a Oliveira 

Salazar, que os nossos inimigos são aqueles que nos querem afastar da Inglaterra. 

Monteiro argumenta que a postura independentista não passa de simples 

exibicionismo - que esta posição não detém correspondência com a realidade e que 

Portugal irá sair prejudicado se prosseguir com a atitude de adiar a entrada no comité de 

Londres, prejudicando o nosso país, pois ninguém vai acreditar que aderimos ao comité 

por outro motivo, salvo acatamento a pressões da diplomacia inglesa. 

                                                                 
214 Vd. DELGADO, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Publicações Europa América, 

1980, pp. 50 e ss. 
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Perante os argumentos de Monteiro, defendendo claramente a entrada do nosso 

país no órgão fiscalizador da não-intervenção, Salazar demonstra ter finalmente 

percebido o que estava em jogo. O Presidente do Conselho comunica para Armindo 

Monteiro que a origem da pressão é afinal, francesa e admite que o Foreign Office 

estava a trabalhar como mera correia de transmissão da liderança francesa e inglesa para 

a não-intervenção. 

No dia 24 de Setembro de 1936, Oliveira Salazar concede os primordiais sinais 

de flexibilidade. Todavia ressalva a ideia essencial da aderência do seu governo – 

Portugal aderia ao comité de Londres desde que fossem honradas as condições dispostas 

na nota portuguesa da adesão ao acordo de não-intervenção. Londres enceta novas 

conversações com a diplomacia portuguesa, a situação entrou num novo impasse. 

Mas nessa mesma tarde, o ministro português dos Negócios Estrangeiros toma a 

grande decisão do seu mandato - comunica a Morrison que irá a Londres, participar na 

próxima reunião do comité, desde que entretanto receba garantias por escrito de que as 

cláusulas requeridas por Salazar serão respeitadas. No dia seguinte, Monteiro recebe 

uma nota assinada por Morrison, explicando as regras de trabalho adotadas pelo comité. 

O ministro português considera satisfeitas as dúvidas que tinha expressado e transmite 

por nota diplomática, que Portugal estará representado na sessão subsequente do 

plenário do comité. Monteiro estava a dar garantias de participação portuguesa sem a 

autorização superior de Salazar. 

A tensão instalou-se. Salazar afirma a Monteiro que não confia totalmente nas 

garantias dadas por Morrison, contrariando a posição assumida pelo chefe dos Negócios 

Estrangeiros. O líder português perceciona que os termos em que é elucidada a 

competência do comité são perigosos, pois concedem ampla esfera de ação e permitem 

a fiscalização direta ou indiretamente do território português. Salazar alega por fim, que 

a opinião pública portuguesa não está pronta para assentir a novas transigências e ficaria 

desagradavelmente impressionada e desiludida.  

Sublinhamos a ideia de que a opinião pública se encontrava condicionada pelo 

poder político. Nesse sentido, será mais correto afirmar que o regime salazarista é que 

não estava disposto à adesão ao comité de Londres e não a população portuguesa. Visto 

que o grosso dos portugueses letrados e informados, absorvia a propaganda do regime, 

as notícias nacionais e estrangeiras, censuradas com a respetiva marca do Estado Novo, 

e com a linha de pensamento que Salazar queria que Portugal seguisse. 
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O impasse da diplomacia portuguesa na adesão ao comité de Londres leva à 

constante troca de comunicações entre o ministro dos Negócios Estrangeiros português 

e Oliveira Salazar. Armindo Monteiro, contrariando as ordens do Presidente do 

Conselho, - que se prendiam com o aguardar na adesão portuguesa, enviou instruções 

claras de participação a Francisco Calheiros, no dia 26 de Setembro de 1936, para se 

juntar às restantes diplomacias, na reunião do referido comité.215 

O ministro português não cede na sua política. Colocado perante o fato 

consumado da participação portuguesa no comité, Oliveira Salazar vê-se obrigado a 

produzir nova nota oficiosa,216com explicações sobre a mudança de atitude da 

diplomacia portuguesa e respetiva entrada de Portugal, no comité de Londres.  

A adesão do governo português ao comité de Londres foi aplaudida pelas 

diplomacias inglesa e francesa. Mas, depressa Portugal causou embaraço e discussão no 

órgão fiscalizador. Um dos pontos altos da participação portuguesa no comité de 

Londres prende-se com a contenda com a URSS, acerca da questão da violação217 das 

fronteiras portuguesas. Em meados de setembro e outubro de 1936, assistimos à troca de 

acusações218 entre Moscovo e Lisboa, pelo meio, o governo republicano e legítimo de 

Madrid, acerca da participação e alegada conivência do regime português, em ajuda a 

Franco.  

Estes episódios são analisados atentamente pela imprensa nacional, devidamente 

enquadrados na óptica da Política de Informação do Estado Novo. Os leitores 

portugueses iam acompanhando as peripécias diplomáticas e a guerra espanhola a ferro 

e fogo. Enviesados pela lente da censura instalada pelo governo português, cujo 

objectivo primordial prendia-se com o enaltecer extremo da atitude e posição da 

diplomacia portuguesa, perante o «perigo do comunismo». 

 Contudo, no âmbito do comité de Londres, a conclusão sobre as acusações de 

Moscovo e Madrid caíram por terra. Visto que, o comité não provou qualquer tipo de 

ingerência por parte do governo português ao acordo de não-intervenção219, apesar da 

suspeição, o governo português pode galvanizar o facto perante a opinião pública. 

                                                                 
215 Vd. OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 

1936-1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.98-102. 
216 Cf. Diário de Notícias, nº25.379, 29/9/1936. 
217 Cf. Diário de Notícias, nº25.389, 10/10/1936. 
218 Cf. Diário de Lisboa, nº 5004, 22/10/1936. 
219 Cf. Diário de Notícias, nº 25.409, 30/10/1936. 
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Em suma, na época, em matéria de análise de política externa dos estados, a 

geopolítica dominava. De maneira que, a localização geográfica da Península Ibérica é 

relevante no quadro de poderes europeu mas, com exceção de Gibraltar, a sua 

configuração fragiliza-a e revoga essa relevância. A guerra civil de Espanha alterou 

profundamente a balança de poderes peninsular e europeia. A Inglaterra empreendia 

uma política hegemónica e esta levava em conta as delimitações do poder próprio. Ou 

seja, mais do que estabelecer e fortalecer a sua influência na diplomacia mundial, 

procurava impedir que os outros o fizessem220.  

 A existência de um equilíbrio de poderes mundial foi a corrente dominante pós-

Versalhes. Esse equilíbrio refletiu-se na adesão das potências europeias à não-

intervenção na guerra civil espanhola. E significou um pesado golpe para o governo de 

Madrid, visto que os europeus asseveraram a derrogação de direitos da república 

espanhola, que passou a ser tratada em pé de igualdade com o fação nacionalista rebelde 

liderada por Franco, e mais tarde vencedora do conflito interno espanhol. 

 Os meios de comunicação social portugueses dispensaram desmesurada atenção 

às peripécias diplomáticas do seu governo, perante o longo processo de concordância ao 

acordo de não-intervenção, na guerra civil de Espanha. A credibilidade externa e interna 

de Portugal, e essencialmente do Estado Novo, estava concentrada nos meandros 

diplomáticos, adjacentes ao conflito interno espanhol. O processo de não-intervenção, o 

respetivo comité em Londres, as diversas acusações e defesas, no âmbito do apoio 

oficial de Salazar e do seu país à causa nacionalista de Franco. 

 Os jornais portugueses iam medindo o pulso da opinião pública, em relação ao 

encadeamento de acontecimentos que a elite do Palácio das Necessidades estava 

envolvida ou era convocada no xadrez europeu, que tentou resolver a guerra civil de 

Espanha. Ressalvamos a ideia, que nunca foi expectável para o regime português 

abandonar a opinião pública às suas considerações autónomas. Estavam descomedidas 

variantes político-diplomáticas em jogo, para que Salazar desde muito cedo não 

reforçasse a máquina da propaganda e da censura em Portugal – o acontecimento que 

fez soar os alarmes da censura em Portugal, foi a Batalha e Matança de Badajoz, em 

Agosto de 1936, e que vamos analisar seguidamente. 

                                                                 
220 Vd. OLIVEIRA, Luís Soares de, Guerra Civil de Espanha – intervenção e não intervenção europeia 

1936-1939, Lisboa, Prefácio, 2009,pp.92. 
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4.3. A Batalha e Matança de Badajoz 

 

 Badajoz foi um reduto essencial no quadro da guerra civil de Espanha. A análise 

deste subcapítulo pretende demonstrar a perspetiva construtivista sobre a guerra civil de 

Espanha. A batalha, a posterior matança, os reflexos na cultura, as ideias que 

transitaram à sociedade portuguesa e como esta encarou o conflito próximo das suas 

fronteiras terrestres. Essencialmente porque através do caso de Badajoz, a censura 

portuguesa sobre os assuntos de Espanha endureceu. Anteriormente versámos 

diferentemente acerca da política externa portuguesa, no prisma político-diplomático – a 

não-intervenção da guerra civil de Espanha. 

 O ponto de confluência entre estes dois eventos escolhidos para representar de 

que forma o Estado Novo controlou a opinião pública sobre a GCE, prende-se com a 

questão dos limites territoriais na península - o cumprimento territorial do Caia/Elvas, 

foi amplamente discutido no comité de Londres. 

 Desde o início da guerra civil de Espanha que os jornalistas portugueses 

devidamente destacados e credenciados, afluíram mais perto quanto possível ao cenário 

de guerra. Nos três diários – Diário de Lisboa, O Século e Diário de Notícias, que 

investigámos atentamente, com vista a esmiuçar todo o conflito221 às portas da fronteira 

portuguesa de Elvas, as notícias surgem aos leitores a partir do dia 25 de Julho de 1936. 

 De Elvas ou Campo Maior, os jornalistas portugueses ouvem os primeiros sons 

de metralha, é o início do conflito222 em Badajoz. O governo espanhol tenta defender a 

cidade. A batalha aproxima-se, cerram-se as armas, salvam-se os que podem, fogem as 

mulheres e crianças – muitos para o Caia - junto ao rio, colado à fronteira portuguesa. O 

confronto é eminente e está por horas.  

 Reina a confusão223 e a desordem na cidade de Badajoz. Os governamentais 

tentam organizar e cerrar todas as suas fileiras, enquanto os nacionalistas preparam uma 

brutal ofensiva - com meios muito superiores. A este digladiar de ideologias, de tropas, 

de um povo a lutar entre si, assistem os nossos jornalistas e relatam dentro das suas 

limitações tudo o que assistem, o que lhes contam, - são relatos que impressionam e 

chocam, pela sua cruel realidade e brutalidade. 

                                                                 
221 Cf. O Século, nº 19.523, 22/7/1936. 
222 Cf. Diário de Lisboa, nº 4918, 27/7/1936. 
223 Cf. O Século, nº 19.531, 30/7/1936. 
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 O combate prossegue na cidade e arrabaldes. Existem excessos de ambas as 

partes, os relatos são de horror, a situação em Badajoz é de um nível altíssimo de 

confronto. É a guerra no seu esplendor, os governamentais vão conseguindo conter a 

cidade, apesar das rendições. A urbe está ainda longe de ser tomada nos primeiros dias 

de Agosto. 

 O enviado especial do jornal O Século descreve a situação em Badajoz, através 

do que consegue observar de Campo Maior: 

 

“A situação em Badajoz segundo informações fidedignas que chegam a todo o 

momento, é simplesmente horrível. Não há ordem, nem lei, nem respeito mútuo dos 

cidadãos. Imperam a anarquia, o furor demagógico, a loucura sanguinolenta. Hordas de 

desvairados, de espingardas ao ombro, percorrem as ruas impondo a sua força a toda a 

população. Os próprios chefes comunistas estão desautorizados e o governador civil já 

não tem mãos nos correligionários. Ontem saiu de Badajoz uma coluna comunista por 

civis, carabineiros e guardas-civis, comandada por um capitão, num total de seiscentos 

homens, dirigindo-se para os lados de Cáceres, no intuito de dar combate às forças do 

exército, que se encontravam a trinta quilómetros. Próximo daquela cidade, os 

revoltosos destroçaram os comunistas, que retiraram no meio de grande desordem e 

deixando no caminho, entre mortos, feridos e desertores, cerca de trezentos homens”.224 

 

 As tropas nacionalistas, pela importância da cidade estremenha, pedem reforços 

ao comando central. São enviados para a zona fronteiriça, homens das Forças do 

Tercio225 – esta foi uma legião criada por decreto real, a 28 de Janeiro de 1920, com o 

nome de «Tercio de Estrangeiros». Este comando militar participou ativamente na GCE 

entre 1936 e 1939 - com dezoito batalhões de infantaria e um batalhão de carros, sob 

comando do tenente-coronel Juan Yague. As forças do Tercio tiveram um importante 

papel pelo lado nacionalista, na conquista de vários redutos espanhóis, Badajoz foi um 

deles. 

 Os governamentais aumentam também o número de combatentes nas suas 

fileiras. O combate é intenso em Badajoz, a destruição é visível, o fumo e o trovar dos 

canhões ouvem-se a largos metros, como relatam diariamente os jornalistas portugueses 

em todos os diários nacionais. A tomada da cidade não foi célere como previsto. A 

oposição governamental é considerável e aumenta a ofensiva e os recursos utilizados 

por ambos os lados em contenda. 

                                                                 
224 O Século, nº 19.532, 31/7/1936. 
225 Cf. Diário de Notícias, nº 25.320, 1/8/1936. 
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 Chegado o mês de Agosto de 1936, e o evoluir do combate em Badajoz atinge o 

seu auge. No dia 6 do presente mês, chega a Badajoz, uma nova coluna nacionalista,226 

com vista a reprimir definitivamente os governamentais e controlar a cidade. O combate 

é enérgico, os estragos são percetíveis, as vítimas do combate acumulam-se nas ruas. Os 

feridos refugiam-se nos poucos edifícios públicos que ainda resistem ao combate. 

 A luta vai endurecendo dia após dia. Visto que os militares comandados por 

Franco, começaram a recorrer à aviação militar, pois os governamentais não possuíam 

tecnologia que travasse os bombardeamentos aéreos. Sendo assim, aproveitando o 

auxílio sobretudo alemão nesse ramo, Badajoz é ferozmente bombardeada pelas tropas 

nacionalistas, com vista à sua rendição.227 

 Os bombardeamentos sucedem-se, o enviado especial Mário Pires, relata aos 

leitores do Diário de Notícias o ponto da situação em Badajoz, vejamos: 

 

“Hoje às 10:30 horas, um trimotor, que se supõe ter vindo de Sevilha, bombardeou a 

cidade de Badajoz. Do posto assistiu-se ao bombardeamento, que causou enormes 

estragos. O trimotor lançou sobre a cidade várias proclamações intimidando a rendição. 

Espera-se a todo o momento a entrada das forças revolucionárias. Muitos comunistas 

fogem para Portugal, onde ficam ao dispor das autoridades”.228 

 

 Com o crescente número de bombardeamentos aéreos e os combates terrestres 

sem cessar, de dia para dia, aumentam exponencialmente o número de refugiados. 

Muitos tentavam sair da sua cidade, abandonar as suas casas, abalar perante o horror, a 

morte e a destruição.  

 O fluxo era enorme, acumulavam-se na fronteira portuguesa inúmeras famílias. 

Com os poucos pertences que lhes restavam, famintas de fome, de sede, derrotadas pelo 

cansaço, desejosas de colocar o pé em terra firme, em poder finalmente descansar uns 

minutos. Bastantes delas desejosas de poder deixar de ouvir o barulho ensurdecedor do 

combate, eram sobretudo crianças e mulheres que fugiam à guerra, deixando para trás 

os seus homens, a lutar em ambos os lados da barricada. No jornal O Século temos o 

relato do seu jornalista, acerca do que presenciou: 

                                                                 
226 Cf. Diário de Notícias, nº25.325, 6/8/1936. 
227 Cf. O Século, nº19.542, 10/8/1936. 
228 Cf. Diário de Notícias, nº25.329, 10/8/1936. 
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“Centenas de famílias abandonaram as suas casas e vieram acampar na margem 

espanhola do rio Caia. Essas famílias pertencem a elementos da esquerda e a partidários 

das direitas. Nas tristes circunstâncias em que se encontram agora, parece não 

distinguirem partidos. A má sorte reuniu-as. Acomodam-se fugitivos, uns em barracas 

de campanha; outros sob os choupos e, ainda, alguns debaixo da ponte internacional. 

Toda esta infeliz gente, onde predominam mulheres e crianças preparam-se para 

procurar asilo no nosso país, no caso de as suas vidas correrem perigo. O trimotor 

revoltoso passou sobre o acampamento, mas não o hostilizou. A guerra da fronteira 

espanhola que é delimitada, como se sabe pelo rio Caia, que leva agora um reduzido 

caudal, é feita por carabineiros e milicianos”.229 

 

 Visto que, a guerra não se prende exclusivamente com o cerrar das armas e o 

conflito armado, existe toda uma preparação e estratégia, é importante refletir e 

referenciar a questão política e social das fronteiras. Neste caso da fronteira do Caia 

com Elvas, que marcou evidentemente os trabalhos no comité de Londres e 

inevitavelmente as relações de Portugal com a Espanha de Franco. 

 Devemos reforçar, a clara diferenciação de tratamento da imprensa portuguesa 

às duas partes em conflito em Espanha. Como já identificamos anteriormente, existiu 

sempre uma tentativa de legitimação do lado nacionalista, e ataque ou branqueamento 

das questões dos governamentais espanhóis. É importante verificar que estes apectos 

técnicos sobre os refugiados e a passagem da fronteira portuguesa e vice-versa, não 

foram constantemente noticiados pela imprensa, visto que a censura firme ou 

autocensura jornalística, sempre funcionaram em Portugal, sobretudo acerca dos 

assuntos de Espanha230.  

 Foi necessário recorrer à recente bibliografia sobre o assunto, e enquadrar esta 

matéria de sensível abordagem - está em causa o apoio oficioso de Salazar a Franco, 

duramente criticado pelos meandros internacionais, insofismavelmente negado por 

Portugal e nunca confirmado. Todavia existe documentação, relatos e estudos sobre este 

tema. Desde os primeiros dias da guerra civil de Espanha, que entravam em Portugal 

republicanos e partidários dos nacionalistas espanhóis, as autoridades portuguesas 

enfrentaram esse acontecimento dispondo de um amplo dispositivo de vigilância e 

fiscalização das fronteiras, que envolveu todas as forças policiais e militares, com vista 

a amenizar o número de entradas, bem como os efeitos políticos das mesmas. 

                                                                 
229 O Século, nº19.543, 11/8/1936. 
230 PENA, Alberto, O que parece é: Salazar, Franco e a propaganda contra a Espanha democrática, 

Lisboa, Tinta-da-china, 2009,pp.45. 
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 Para as autoridades nacionais, o perigo advinha da entrada dos republicanos em 

território português. Portanto, sempre que os republicanos espanhóis se aproximavam 

da fronteira portuguesa, as autoridades presentes - a Guarda Fiscal ou a PVDE, 

tentavam constantemente alcançar esclarecimentos, junto dos altos dirigentes 

nacionalistas, sobre os indivíduos que tentavam entrar no Portugal do Estado Novo. 

 A principal força policial de controlo das fronteiras portuguesas na zona 

alentejana foi a Guarda Fiscal. A esta força cabia a tarefa de vigiar e observar a 

fronteira, juntamente com a Policia de Vigilância e Defesa do Estado, o que esta última 

faria de uma configuração menos efetiva, devido aos diminutos postos que detinha ao 

longo da fronteira. Todavia, esses mesmos postos foram aumentando à medida que os 

confrontos exacerbavam na vizinha Espanha. 231  

 O intervalo mais conturbado ocorreu entre Agosto e Outubro de 1936. O número 

de refugiados a entrar em Portugal era considerável. O tratamento dado pelas 

autoridades do Estado Novo foi sempre diferenciado perante o campo político e social 

em que o cidadão espanhol se enquadrava - o termo utilizado de forma frequente é o de 

«dar caça aos marxistas». Esta discriminação revela-nos uma atitude do governo 

português perante o conflito espanhol, e patenteia contundentemente qual dos lados 

apoiava, demonstrando que pouco respeitava o acordo de não-intervenção no conflito 

espanhol. 

 Atendendo ao estudo de Mª Fernanda Candeias, que esmiúça a situação concreta 

da fronteira entre o Caia e Elvas, é importante refletir: 

 

 

“Existem varias informações que nos indicam que quer em Elvas, quer em Campo 

Maior, a fronteira portuguesa foi atravessada inúmeras vezes, particularmente a partir 

dos sangrentos confrontos que se dão em Badajoz. A Guarda Fiscal fornecia, entretanto, 

diariamente, todas as informações possíveis ao Comando Geral relativamente ao evoluir 

da situação em Badajoz. Um dia antes da cidade estar inteiramente nas mãos dos 

nacionalistas, o Comandante Geral desta Guarda efetuava uma visita à fronteira junto ao 

Caia. O desfecho do conflito dá-se em 14 de Agosto com a vitória dos nacionalistas. No 

dia 17 do mesmo mês já se encontravam presos 75 comunistas espanhóis no Forte da 

Graça, em Elvas, por tentarem entrar em Portugal.232 

                                                                 
231 Vd. CANDEIAS, Maria Fernanda Sande, O Alentejo e a Guerra Civil de Espanha, Vigilância e 

Fiscalização das Povoações Fronteiriças, Dissertação de Mestrado em História Contemporânea, 

Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, Lisboa, 1997, pp.41. 
232 Vd. CANDEIAS, Maria Fernanda Sande, O Alentejo e a Guerra Civil de Espanha, Vigilância e 

Fiscalização das Povoações Fronteiriças, Dissertação de Mestrado em História Contemporânea, 

Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras, Lisboa, 1997, pp.42. 
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A colaboração entre as autoridades portuguesas e os nacionalistas de Franco era 

notável. Principalmente a partir da segunda metade do mês de Agosto de 1936, a partir 

de então, a entrada e a estadia dos espanhóis começou a ser controlada pela 

representação da Junta de Burgos em Portugal. Esta atitude foi duramente criticada 

pelas diversas diplomacias internacionais. 

 A gradual cooperação dos consulados espanhóis em Portugal, com a Junta de 

Burgos é, a partir desta data, uma realidade, colocando em causa uma vez mais o projeto 

de não-intervenção no conflito espanhol.233 

 Em Badajoz, a segunda semana de Agosto, é marcada pelo derradeiro combate. 

As tropas de Yague estavam a atacar firmemente Badajoz, coincidindo com a chegada 

de dois dos mais notáveis jornalistas portugueses, que cobriram o conflito em Espanha – 

Mário Neves, do Diário de Lisboa e Mário Pires do Diário de Notícias. Ambos os 

profissionais foram autores dos mais famosos e estimulantes relatos da batalha de 

Badajoz. Vivenciaram de perto a guerra, o horror e a morte, privaram com as centenas 

de refugiados, colaboraram entre si, e com jornalistas estrangeiros, na árdua tarefa de 

informar o público, sobre os acontecimentos da guerra. 

 Decidimos então, apresentar excertos dos relatos autênticos dos dois jornalistas 

portugueses, que tiveram a coragem de entrar em Badajoz, e testemunhar o seu aspeto: 

 

“Parti ontem de Lisboa com a missão de assistir aos primeiros momentos de Badajoz na 

posse dos revoltosos (...) Rompia então a aurora e, para as bandas de Espanha, um 

clarão enorme de tonalidades sanguíneas, rodeado de nuvens densas, como fumo, 

projeta-se no céu azul da manhã. A ilusão era perfeita e pode dizer-se que tinha o valor 

dum símbolo – o da Espanha ensanguentada pela luta fratricida que há mais de vinte 

dias se desencadeou sobre o solo ardente dos nossos vizinhos. (…) Depois de me 

mostrar Badajoz dum dos pontos mais altos da nossa cidade fortificada – a capital da 

província vizinha vivia mergulhada num ambiente tumular – conduziu-me velozmente 

até ao posto do Caia, a um quilómetro da fronteira. (…) Impressiona ver este caudal 

humano, amarfanhado pela dor e pela saudade dos seus – trata-se de famílias de 

carabineiros que por dever ou por necessidade de defesa continuam do outro lado, com 

as armas na mão.234 

   

 

 A rendição estava perto, enquanto não acontecia, Badajoz estava a ferro e fogo. 

                                                                 
233 OLIVEIRA, César, Salazar e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições "O Jornal", 1987, pp.155. 
234Diário de Lisboa, nº 4933, 11/8/1936. 
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 Enquanto não existia fogo cruzado os nossos jornalistas podiam noticiar e tentar 

vislumbrar os acontecimentos para além Caia. Mário Pires relata ao Diário de Notícias 

numa crónica pormenorizada, à qual referenciamos um excerto: 

 

“Pois, a respeito de Badajoz, confesso hoje, contrito – mea culpa. Dei nas minhas 

cronicas anteriores certas informações relativas à iminência do ataque dos revoltosos à 

cidade estremenha de Além- Caia. E essas novas, em boa verdade, não tiveram até 

agora a devida atenção. Não há dúvida de que por essas terras da Estremadura 

espanhola anda certa coluna de sublevados, que tem por objetivos militares: Mérida e 

Badajoz. (…) E assim fomos logo de manhã cedo, mal apagadas ainda as estrelas do 

céu, a ponte internacional, à vista de terras e de gentes espanholas. Do lado de lá, as 

numerosas famílias, fugitivas da cidade inquieta, dormiam a bom dormir. (…) Homens 

ficam-se a olhar, absortos, do lado de lá, o coração apertado por uma garra de ferro, o 

semblante afogado em tristeza. Pronto! É quanto baste. O ataque não tarda! O avião 

anda a ver onde estão colocadas as milícias. Daqui a bocado é que vão ser elas! (…) 

Entretanto as autoridades portuguesas tomam precauções para evitar a entrada, no país, 

de elementos perturbadores. Portugal sempre foi e será asilo de criaturas indefesas, mas 

de malandrins – isso é que não”.235 

 

  

 A ofensiva236 sobre Badajoz tem sido apoiada por nutridos bombardeamentos e 

está prestes a ter o seu desfecho com a ocupação da cidade pelo exército nacionalista. 

Um trimotor de Sevilha bombardeou ativamente Badajoz durante trinta e sete minutos 

consecutivos, lançando dezanove bombas de enorme potência sobre a urbe espanhola, 

os prejuízos e mortes são avultados e sem precedentes. 

 A guerra prossegue com todos os seus horrores e sem quartel. Da ponte 

internacional, podia-se avistar uma cidade mártir da luta, segundo os jornalistas 

portugueses destacados no terreno. Badajoz estava a arder. A guerra atingiu o seu 

clímax, os estrondos ecoavam por toda a terra portuguesa fronteiriça, fazendo-se ouvir a 

quilómetros de distância. O derradeiro choque não vai demorar, teme-se o pior pelo que 

resta da cidade.  

 No dia 14 de Agosto, ao fim da tarde, Badajoz rendeu-se e caiu finalmente nas 

mãos das forças do Exército Nacional Espanhol. Foi duríssima a luta dessas forças para 

se apoderarem daquela cidade. A destruição e o horror são claros, visíveis a qualquer 

visitante, impressionando os mais sensíveis, e traumatizando para sempre os habitantes. 

                                                                 
235Diário de Notícias, nº 25.331, 12/8/1936. 
236 Cf. Diário de Notícias, nº 25.333, 14/8/1936. 
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 Perante a situação de calamidade e de destruição, os jornalistas e a redação do 

Diário de Notícias não ficaram indiferentes à condição humana destes habitantes. 

Decidiram então, lançar um apelo social com vista ao auxílio das vítimas da batalha de 

Badajoz. O pedido foi lançado no diário de 15 de Agosto, um dia depois da rendição da 

cidade espanhola, ressalvamos o excerto da notícia de cariz social e humanitária, que 

demonstra contundentemente a situação crítica em Badajoz: 

 

“Famílias inteiras – homens, mulheres e crianças, alucinados, cheios de fome e de dor – 

fugiram para a fronteira portuguesa, durante as longas horas em que Badajoz foi 

fortemente batida pelo canhoeiro e destruída por bombas. Casas desfeitas, haveres 

perdidos para sempre, esses infelizes procuravam no solo português e no caminho das 

nossas gentes consolo para os seus males e sossego para os seus espíritos. Horas e 

horas, dias inteiros permaneceram na nossa fronteira, junto ao posto do Caia, dormindo 

onde achegavam poiso, crianças a chorar sem conforto e a sofrer de fome. Desta 

situação nós fizemos ecos. E porque tão desolador espetáculo confrangia e urgentes se 

tornavam as devidas providencias, resolveu o «Diário de Notícias» enviar ontem ali, 

com alguns mantimentos para esses infelizes, o bimotor «Dragon», da Crilly Air-Ways, 

que por nós foi fretado para serviços de reportagem.  

O avião partiu às 16 horas do campo de Alverca, levando a bordo grande quantidade de 

pão, bolachas e sanduiches «Nacional», sardinhas e chouriço em latas, tudo oferecido 

pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias. Como passageiro seguiu o Dr. 

Beirão da Veiga, administrador- delegado da Empresa Nacional de Publicidade, 

proprietária do «Diário de Notícias». O «Dragon» chegou a Elvas 56 minutos depois, 

aterrado com grande facilidade no campo. Sabedores da sua ida, já ali se encontravam 

numerosos espanhóis refugiados naquela cidade, acompanhados do nosso solicito 

correspondente em Elvas, Sr. Sá Sequeira, que receberam os tripulantes do avião com 

grande alegria. Minutos depois no edifício da Alfandega, procedia-se à distribuição dos 

alimentos aos pobres foragidos. Do seu agradecimento por tal ideia dizem, melhor que 

nós, suas boas palavras de amizade e reconhecimento. O avião regressou às 19:30, 

chegando ao campo de Alverca às 20:15. Muito desconforto e desolação se mitigaram 

com a nossa intervenção de ontem. Mas, infelizmente, a miséria é grande entre os que 

fugiram perante a onda devastadora que tudo ameaçava – lares, haveres e vidas. Muitos 

ficaram ainda ao abandono e mais se lhes vieram juntar durante a noite, após a tomada 

de Badajoz e os últimos bombardeamentos”.237  

   

 

 O momento era de grande tensão. Todos os jornalistas queriam noticiar em 

primeira mão os acontecimentos da tomada de Badajoz. Era um enorme furo jornalística 

qualquer informação exclusiva sobre a tomada da cidade estremenha. Contudo as 

crónicas e peças do jornalista Mário Neves, adquirem enorme reputação e fama. 

                                                                 
237 Diário de Notícias, nº 25.334, 15/8/1936. 
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 O jornalista do Diário de Lisboa foi o primeiro correspondente português a 

entrar em território espanhol, e relata ao pormenor as suas visitas a Badajoz. O que 

presenciou, o que sentiu, o que viveu perante os horrores da guerra civil em Espanha, 

que relatou diariamente para Lisboa, ressalvamos um excerto da primeira visita de 

Neves a terras de Badajoz: 

  

“Sou o primeiro jornalista português a entrar em Badajoz, depois da queda da cidade em 

poder dos revoltosos. Acabo de presenciar um espetáculo de desolação e de pavor que 

não se apagará tao cedo dos meus olhos. (…) Um silêncio trágico de morte envolvia à 

distância o casario. Tentámos, então, baldadamente os primeiros esforços para entrar na 

capital estremenha. (…) Hoje às duas horas da madrugada, com dois jornalistas 

franceses que aqui se encontram, Marcel Dany, da Havas, e Jacques Berthet, do 

«Temps», fiz uma tentativa para forçar a «consigne». Atravessámos a fronteira, 

conversámos com os carabineiros do posto espanhol, que procuraram dissuadir-nos do 

nosso propósito. (…) A cidade está, de facto, tomada, mas nenhum jornalista 

estrangeiro conseguiu ainda autorização para transpor as suas velhas muralhas. 

Põem-nos em comunicação com a Comandância Militar, que, ao cabo de muitas 

solicitações, nos concede a desejada autorização. Eram três horas da manhã. Tínhamos 

autorização para seguir. (…) À entrada, na Puerta de Palma, os marroquinos estavam de 

sentinela. Servem-nos de salvo-conduto os falangistas que nos acompanham. Dirigimo-

nos imediatamente à Comandância Militar, em cujo largo fronteiro se nota grande 

movimento. Enervada por alguns dias de sucessivos bombardeamentos, a população 

saiu para a rua. (…) Veem-se bandeiras brancas em quase todas as janelas. Passam 

numerosas mulheres vestidas de luto. As ruas apresentam um aspeto desolador, cheias 

de destroços do bombardeamento. Os camiões das colunas rebeldes impedem o trânsito. 

Veem carregados de material de guerra e de engenharia, para abrir das trincheiras, 

construir pontes, reparar estradas. (…) Percorremos a cidade rapidamente. Os estragos 

causados pelo bombardeamento são importantes. (…) As muralhas estão todas 

protegidas por sacos de areia, junto aos quais se veem centenas de capsulas de balas que 

se dispararam, o que demonstra que a resistência este à altura do ataque, em valentia e 

em tenacidade. Alguns cadáveres ainda não foram retirados”.238 

   

 

 Depois da batalha, da cidade controlada, surge o horror, a depuração e o medo. 

A incontroversa matança de Badajoz foi uma realidade. Mário Neves enviou para 

Lisboa, um artigo intitulado «Não mais voltar…», acerca da chacina de Badajoz, que 

nunca foi publicado devido à censura do Estado Novo. Esta crónica foi divulgada pela 

primeira vez no livro «Le Mythe de la Croisade de Franco» publicado em 1964, por 

Herbert Southworth. 

                                                                 
238 Diário de Lisboa, nº4937,15/8/1936. 



 

106 
 

“Vou partir. Quero deixar Badajoz, custe o que custar, o mais depressa possível e com a 

solene promessa à minha própria consciência de que não mais voltarei aqui. Por muitos 

anos que me conserve na vida jornalística, jamais se me deparará, por certo, 

acontecimento tao impressionante como este que me trouxe a terras abrasadoras de 

Espanha e me conseguiu desafinar por completo os nervos. (…) Antes de abandonar, 

porém esta cidade, onde a paz não voltará com certeza a reinar tão cedo – digo paz e 

não sossego – desejo abordar ainda um aspeto deste extraordinário acontecimento. 

Entrei aqui ontem, às 10 horas da manhã. Os cadáveres que vi não eram os mesmos que 

hoje encontro, em locais diversos. As autoridades são as primeiras a divulgar, apara que 

se veja como é inflexível a sua justiça, que as execuções são em número muito elevado. 

Que fazem então dos corpos? Onde poderão enterra-los em tão curto prazo? Quem 

disporá de tempo para fazer? Decerto que o comando deste exército que ocupa agora a 

cidade não deixou de pensar numa solução. (…) É um cemitério simples de província 

com o clássico muro muito branco e um largo portão de ferro, em que a vigilância dos 

guardas é hoje bastante apertada. Mas nenhuma porta se fecha agora diante de nós, com 

este salvo-conduto humano, que providencialmente se nos deparou. Há dez horas que a 

fogueira arde. Um cheiro horrível penetra-nos pelas narinas, a tal ponto que quase nos 

revolve o estômago. (…) Ao fundo, num degrau cavado na terra com aproveitamento 

duma diferença de nível, encontram-se, sobre traves de madeira transversais, 

semelhantes às que se usam nas linhas férreas, numa extensão talvez de quarenta 

metros, mais de 300 cadáveres, na sua maioria carbonizados. Alguns corpos, arrumados 

com precipitação, estão totalmente negros, mas outros há em que os braços ou as pernas 

intactos, escaparam às labaredas provocadas pela gasolina que derramaram sobre 

eles”.239  

 

 

 A matança ou chacina de Badajoz foi sempre um episódio histórico 

proeminentemente contestado pela historiografia europeia. O jornalista Mário Neves em 

1985 recorda ainda os acontecimentos que vivenciou, os trágicos momentos que ficaram 

gravados para sempre na sua memória e que geraram a maior controvérsia: 

 

 

“Em Espanha, mesmo hoje, não se escreve mais a propósito da chacina, nem que seja 

para negar a sua existência. Vem longe os dias em que a imprensa rebelde se 

vangloriava da crueldade e em que Queipo de Llano proclamava a sua vingança ao 

microfone. Manuel Aznar, este historiador exemplar, não escreveu uma linha sobre as 

chacinas de Badajoz ou doutros locais, na Andaluzia ou Estremadura.  

Mas em Espanha, ainda hoje, há dezenas de milhares de pessoas que sabem que a 

chacina de Badajoz foi um fato, que se trata de uma chacina, entre centenas de outras. 

As suas recordações permanecem nas páginas dos livros, lembrando como a conquista 

da Espanha foi efetuada pelas tropas de Franco”.240 

 

                                                                 
239 NEVES, Mário, A Chacina de Badajoz, 1ª Edição, Lisboa, O Jornal, 1985. 
240 NEVES, Mário, A Chacina de Badajoz, 1ª Edição, Lisboa, O Jornal, 1985. 
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 Como habitualmente, todas as notícias e artigos impressos pelos jornais 

portugueses passavam pelo crivo da censura. Contudo, no mês inicial do conflito 

interno espanhol, talvez por impreparação, os censores portugueses não tiveram uma 

atitude de extremo zelo. A censura portuguesa, possivelmente tomada de surpresa, deixa 

passar no Diário de Lisboa - notícias referentes à queda de Badajoz. Nas quais, pela 

primeira vez, foi aborda a contenda das represálias das tropas nacionalistas. Com esta 

denúncia do terror nacionalista em Badajoz, a muralha de dignidade que os dois regimes 

– o português e o movimento militar espanhol – pretendiam assentado em princípios 

morais e cristãos, rompe fatalmente.241  

Mas que consequências imediatas para a não-intervenção europeia tinha a 

denúncia destas práticas violentas. Iva Delgado analise os reflexos dos artigos do Mário 

Neves na opinião pública: 

 

 

“Em Portugal, os reflexos desta faceta do exército rebelde são facilmente neutralizados. 

Mas a opinião mundial, alem de alertada para o terror branco, associa, a partir de 

Badajoz, o Governo português ao caso da perseguição e entrega de refugiados 

espanhóis, o que provoca uma onda de indignação. Nem todos os desmentidos oficiais 

do Governo português conseguirão apagar a péssima impressão causada por esta forma 

de comprometimento; a notícia corre como um rastilho: as autoridades portuguesas 

entregam os refugiados espanhóis aos nacionalistas, que procedem a execuções em 

massa; noutros casos permitem que as forças militares entrem em território português 

para dar caça aos fugitivos”.242 

 

 

 

A participação portuguesa tornou-se evidente. E quando o governo português se 

apercebe da gravidade dos acontecimentos, sobretudo do efeito inconveniente de tais 

noticias na opinião pública nacional, toma medidas imediatas: a censura entra numa 

nova fase de ação e em casos específicos recorre mesmo à expulsão de jornalistas 

estrangeiros. Dentro e fora do comité de Londres, a alega participação oficiosa de 

Portugal no conflito em Espanha foi notícia. A arma utilizada foi sempre a mesma – a 

censura, o objetivo sempre no horizonte – o controlo das mentalidades, com vista a 

prosseguir os objetivos de política doméstica e externa, durante a vigência do Estado 

Novo. 

                                                                 
241DELGADO, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Publicações Europa América, 1980, 

pp.158. 
242 DELGADO, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Publicações Europa América, 1980, 

pp.158. 
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Em suma, Badajoz era em Agosto de 1936, o último reduto fronteiriço dos 

governamentais espanhóis. As restantes cidades espanholas na zona da fronteira com 

Portugal, tinham aderido à sublevação dos militares nacionalistas. A cidade estremenha 

de Badajoz tinha um valor estratégico peculiar para o exército comandado pelo general 

Franco. Não só pelo domínio da fronteira luso-espanhola, como pela união das forças do 

exército sublevado, do norte e do sul.  

 A conquista de Badajoz era pois fulcral para Franco. Porém, a defesa 

governamental desta cidade nunca foi colocada em causa, dado o interesse da mesma. A 

campanha e respetiva batalha, que foi acompanhada com tenacidade pelos jornais 

nacionais e estrangeiros. 

 Os diários portugueses concederam grande atenção à conquista da cidade de 

Badajoz pelos nacionalistas, e todo o processo de legitimação que se seguiu. Por 

consequente a matança naquela cidade espanhola, que gerou enorme controvérsia na 

historiografia europeia. Mário Neves, jornalista do Diário de Lisboa assume o 

protagonismo, no âmbito do exército das letras luso, que cobria o conflito espanhol. A 

historiadora Iva Delgado debruça-se sobre o seu percurso e consequências das suas 

peças jornalísticas: 

 

A controvérsia em relação às cronicas de Mário Neves- o enviado especial do 

Diário de Lisboa, que denuncia o terror nacionalista – coloca-se a três níveis: o primeiro 

é a repercussão interna dos seus relatos, o que a censura resolve proibindo a publicação 

do seu último artigo (17 de Agosto de 1936; o segundo é a campanha contra a 

idoneidade do jornalista; o terceiro, de que nos ocuparemos em pormenor, baseia-se na 

discrepância hipotética entre os relatos do jornalista português e dois franceses que o 

acompanhavam. 243 

 

O caso de Badajoz alarmou a Política de Informação salazarista, fez engrossar a 

censura, agitou o comité de Londres, foi bastião republicano e cidade fulcral para as 

tropas de Franco. Inspirou e perturbou os milhares de profissionais dos media que por 

terras do Caia trabalharam, foi palco de um dos maiores extermínios da Península e o 

ponto de partida da união das forças que viriam a governar Espanha até 1976. 

                                                                 
243 DELGADO, Iva, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Publicações Europa América, 1980; 

pp.158. 
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Conclusão 

 

"Autoridade absoluta pode existir, liberdade absoluta não existe 

nunca”.244 

 

António de Oliveira Salazar, 1933. 

 

 

 

 O conceito de liberdade sempre foi um paradigma caro ao regime autoritário 

salazarista. A sociedade portuguesa nunca conheceu a liberdade plena, no quadro do 

novo modelo governativo português. 

 A independência de ação que a nação portuguesa pretenderia almejar, colocava 

inevitavelmente em causa a autoridade política do Estado Novo. O futuro da pátria 

portuguesa estava em processo de construção, e Salazar sabia o que estava em jogo. 

 Oliveira Salazar, delineou atempadamente o seu projecto político para Portugal, 

nunca o escondeu. Contudo o Estado Novo, como outro regime político, fosse qual 

fosse a sua natureza, não conseguiu prever os acontecimentos internacionais.  

 O regime salazarista caminhava nos anos trinta para a sua afirmação política, 

económica e social - a nível interno e a nível externo. No que respeita às condicionantes 

externas do Portugal salazarista, após a renúncia ao pedido de empréstimo financeiro à 

Sociedade das Nações, as suas relações diplomáticas baseiam-se na bilateralidade 

diplomática, sobretudo com a sua velha aliada – Inglaterra, e a sua vizinha – Espanha. 

 A diferença de natureza dos regimes políticos não implicou a manutenção da 

secular aliança. Esta permitiu que Portugal que não se circunscrevesse a um isolamento 

total na cena internacional. Visto o crescendo desprezo pelas instituições parlamentares 

europeias. 

 Nesse sentido, o panorama externo nunca preocupou em demasia o regime do 

Estado Novo. Virado, num primeiro momento, para as questões domésticas de 

consolidação do seu próprio regime. Ainda assim, a relação com Espanha foi sempre 

uma preocupação, com a entrada em cena de governo republicano de pendor esquerdista 

em Madrid. 

                                                                 
244 FERRO, António, Salazar - O homem e a obra, Lisboa, ENP, 1933. 
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 A Análise de Política Externa é incontornável na presente dissertação, tendo por 

base o cunho construtivista que pretendemos imprimir na nossa tese, ressalvamos o 

enfoque concedido por estes teóricos ao papel do indivíduo na decisão da política 

externa.  

 A deliberação política centralizada no ser humano é uma ideia que consideramos 

importante de evidenciar. Articulando o processo decisório com a legitimação e 

coadjuvação pela sociedade - o papel essencial da opinião pública, como variável do 

estudo de Análise de Política Externa, constrangendo e sendo constrangida pelo poder 

político vigente. 

 Entre 1933 e 1974, Portugal assiste ao pináculo deste constrangimento social. O 

país inspirado por Salazar convive em surdina com a liberdade. A guerra civil de 

Espanha foi o caso que escolhemos para representar este paradigma político-social. 

 Os assuntos de Espanha foram o calcanhar de Aquiles da política externa 

portuguesa salazarista, concretamente a guerra civil neste país. Até então o regime 

salazarista não tinha avançado com uma linha orientadora em matéria de política 

externa, estando Portugal inserido no contexto europeu e a assistir ao agudizar da crise 

económica internacional, (provocado pela depressão económica iniciada em 1929), ao 

eclodir da crise italo-abissína e à degradação do projeto da Sociedade das Nações. 

 A estratégia de Salazar assenta sobretudo na afirmação de Portugal como país 

atlântico e com um projeto colonial bem definido e concretizável. 

  Sendo que o presidente do Conselho de Ministros português haveria de conduzir 

pelas suas próprias mãos a politica externa portuguesa, acumulando a pasta principal do 

Governo com a dos Negócios Estrangeiros, vejamos que Armindo Monteiro demite-

se245 do lugar cimeiro do Palácio das Necessidades em meados de Novembro de 1936, 

em plena guerra civil espanhola. 

 São estas opções de afastamento das questões europeias, de afirmação de um 

Portugal atlântico e colonial e do equilíbrio triangular entre Lisboa, Londres e Madrid, 

que estiveram presentes nas linhas gerais da posição portuguesa perante a guerra civil 

de Espanha e na neutralidade de Portugal durante a II Guerra Mundial. Adquirindo 

Oliveira Salazar o grande protagonismo individual na condução política nacional. 

                                                                 
245 Vd. Armindo Monteiro e Oliveira Salazar – correspondência politica (1926-1955), Fernando Rosas, 

Júlia Leitão de Barros e Pedro de Oliveira, Lisboa, Editorial Estampa, 1996, documento 14 – (10/8/1936). 
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 Durante a guerra civil de Espanha, a política externa portuguesa manteve os seus 

pressupostos: o esguardo pela aliança inglesa, - que afiançava a Portugal o projeto 

colonial africano – um novo projecto expansionista no Atlântico.  

 Oliveira Salazar honrou totalmente a aliança inglesa, e combinou sempre as suas 

posições com o Foreign Office, - colocar em causa a aliança inglesa, era colocar a 

segurança nacional em risco, os ingleses assentiram a miúde a proteção territorial de 

Portugal. 

 As decisões de política externa durante a vigência do Estado Novo foram 

tomadas tendo em conta estes pressupostos basilares. Focalizou-se a atenção na 

dinâmica interna de proteção do regime, com vista à legitimação do seu líder e menor 

contaminação possível das mentes do seu povo.  

 Em 1936, Salazar acreditava que o seu regime não conseguia sobreviver246 ao 

lado de uma Espanha republicana. Para o Estado Novo, o conflito no país vizinho 

iniciado pela revolta falhada dos generais nacionalistas no Marrocos espanhol, em Julho 

de 1936, constituiu a primeira prova à sua estabilidade interna e sobretudo a 

credibilidade externa de Portugal. 

  O Presidente do Conselho de Ministros português247 não hesitou em apoiar de 

desde a primeira hora a revolta militar encabeçada pelo general Franco. De modo 

decisivo, o governo português compreendia que Portugal, vivendo paredes meias com a 

Espanha, tinha inevitavelmente de se preocupar com a sua “sorte”, e jogou o seu futuro 

numa carta única, - desconhecendo o desfecho da guerra civil de Espanha, apostou tudo 

no lado nacionalista.  

 É evidente que oficiosamente, o governo salazarista não economizou esforços no 

apoio às tropas nacionalistas de Franco. Além do apoio logístico, da propaganda, das 

facilidades financeiras, da passagem de tropas e material bélico em território português. 

 O governo de Salazar promoveu também a mobilização de cidadãos lusos – 

partiu de Lisboa a Missão Militar Portuguesa de Observação em Espanha248, ao serviço 

de Franco – além dos inúmeros voluntários lusos a lutar em Espanha, de ambos os lados 

da barricada. 

                                                                 
246 Vd. GÓMEZ, Hipólito de la Torre, A relação peninsular na antecâmara da Guerra Civil de Espanha 

(1931-36), Lisboa, Edições Cosmos, 1998, pp.48. 
247 Vd. SALAZAR, Oliveira, Discursos e Notas Politicas II – (1935-1937), Coimbra, Coimbra Editora 

Lda., 1945, Discurso XV, pp. 193. 
248 Vd. AOS/CO/NE – 9I, documento 83, pasta 3. 
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 A reduzida elite política e social do Estado Novo, manifestamente de pendor 

autoritário e fortemente centralizada em torno do seu líder, foi a mais relevante 

compressão às determinações de política externa do salazarismo. 

 O regime político do Estado Novo não detinha oposição política, esta foi 

sistematicamente atacada, até à sua extinção ou clandestinidade. Assistimos ao 

afunilamento das opções políticas, centralizando-as na figura do líder e dos seus 

apaniguados, protegidos na Assembleia Nacional unitária. 

 Foi desta forma que o Estado Novo conseguiu condicionar a opinião pública de 

maneira a prosseguir a sua linha orientadora de política externa – não existia discussão 

de ideias e pensamentos que conseguissem equilibrar as opções internas e externas do 

governo. A pluralidade política era uma miragem em Portugal, não existiam debates, 

estudos ou troca de visões dissemelhantes acerca da realidade nacional ou internacional. 

 Funcionava por todo o país o mítico preceito, - «manda quem pode, obedece 

quem deve». 

 Foi desta forma que o regime salazarista conseguiu perpetrar ao longo dos anos a 

sua governação. Existia um projecto político para Portugal, todavia este país virtual 

projetado pelos salazaristas, contrastava com o país real. A sociedade portuguesa foi 

constantemente ludibriada acerca da realidade que vivia, interna e externamente. 

 A opinião pública foi constantemente conduzida pelas hostes salazaristas. A 

perceção que os portugueses tinham de si mesmos, dos seus direitos e deveres, do seu 

governo, das ações do seu país era externamente mitigada e reduzida. Existindo um 

claro antagonismo entre a concepção pública do poder salazarista e a fraca oposição 

política e pública ao regime vigente. 

  Nas palavras do Professor Borges de Macedo a opinião pública deve ser crítica 

e vigilante na sua ação, atentemos à análise clarividente do historiador: 

 

“Para a criação de uma opinião pública vigilante e crítica, as exigências espirituais ou 

culturais são, repito, tanto ou mais importantes que as armas. Estas precisam de 

convicção e de dignidade para serem usadas com o sentido do sacrifício necessário”249. 

 

                                                                 
249 MACEDO, Jorge Borges de, “A Opinião Pública na História”, In Revista Estratégia, Revista de 

Estudos Internacionais, nº1, Primavera, 1986, pp.59 
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 Ora o regime português tinha uma ideia completamente contrária à liberdade de 

pensamento, à crítica, à livre discussão de ideias e valores, ao livre arbítrio da opinião 

pública. 

 O condicionamento da população era o mote. Impondo um modelo social, 

definindo e camuflando todas as ações que consideram necessárias à manutenção do 

país idealizado por si, o objectivo do regime era prosseguir com as opções de política 

externa do Estado Novo durante o conflito interno espanhol.  

 Todas as ações externas do Portugal de Salazar foram devidamente enquadradas 

pela Política de Informação do regime. A propaganda funcionou, a máquina política 

estava perfeitamente oleada para que o regime não fosse maculado, - as mentes 

portuguesas deviam seguir a «voz do regime» que era a «voz da razão». 

 O regime português definiu atempadamente e de forma bem clara as regras – 

legislou250 no âmbito da censura, da censura prévia e foi exímio em promover a 

autocensura. Controlou os jornais, a rádio, as revistas, as publicações estrangeiras, 

censurou notícias vindas do estrangeiro, cortou os telegramas, proibiu a circulação de 

livros. Forçou milhares à clandestinidade, subjugou as mentes dos intelectuais, 

condicionou os jornalistas, interferiu nas opções editoriais dos jornais portugueses. 

 Salazar e a sua equipa criaram as condições necessárias à criação de anticorpos 

com vista a que o regime não fosse colocado em causa. Qualquer que fosse a situação, e 

sobretudo para que a população absorve-se a «mais pura» das verdades, - a teorização 

cristalina do regime, enaltecendo o patriotismo dos seus governantes, a visão estrita das 

suas políticas. Mesmo que fosse necessário a manipulação dos factos, da realidade, dos 

acontecimentos históricos, o transporte das mais surreais notícias à opinião pública, com 

vista ao seu assentimento. Para que os espíritos portugueses se entreguem aos 

arquétipos do regime, aos pilares do Estado Novo, assim e como vimos ao longo desta 

dissertação, a política doméstica e externa podiam prosseguir. 

 Oliveira Salazar, não deixou a tarefa em mãos alheias – toda a máquina da 

política de informação e da propaganda respondia diretamente à sua pessoa – o 

Ministério do Interior, o Secretariado da Propaganda Nacional, a Direcção Geral dos 

Serviços de Censura e a PVDE, - todos os organismos funcionaram em perfeita 

harmonia e articulação na criação do país virtual de Salazar. 

                                                                 
250 Vd. GODINHO, José Magalhães, Lei de Imprensa, Lisboa, Edições Excelsior, 1971 
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  Para Oliveira Salazar o político subordinava-se ao ideológico. E na guerra civil 

de Espanha atingiu-se o auge da luta ideológica, mas o regime português reagiu, - assim 

sendo, a política de contenção, a pacificação e despolitização das massas, ganharam um 

novo fôlego com a reforma da Política de Informação do Estado Novo. O objectivo 

primordial do salazarismo era a mobilização e manipulação da opinião pública. 

 Achámos essencial refletir atentamente sobre as condicionantes mútuas entre a 

política externa e a opinião pública. Visto que, os recentes estudos epistemológicos no 

âmbito da Analise de Política Externa concedem relativa importância à sociedade, à 

opinião dos cidadãos, na forma como a comunidade influencia e é influenciada pelo 

poder político, na condução das políticas externas dos estados em articulação constante 

no sistema internacional vigente. 

 A propaganda e a censura foram endurecendo gradualmente durante a guerra 

civil de Espanha, essencialmente a partir de Agosto de 1936, o conflito em Espanha 

atraiu os media internacionais. Os maiores jornalistas do mundo cobriram o conflito 

espanhol, a luta entre nacionalistas e republicanos em Espanha foi o primeiro conflito a 

ser fotografado a grande escala.  

 O conjunto destas particularidades resultam nas notícias transmitidas à opinião 

pública portuguesa, - quer o “toque de autor” dos jornalistas, a autocensura, a censura 

instalada pelo regime, a censura da redação. Todos estes aspectos refletem-se no 

produto final – jornais, os quais analisámos exaustivamente e de forma muito mais 

inclusiva do que consta exposto ao longo da presente dissertação. 

  Obviamente não seria expectável que constasse toda a pesquisa jornalística 

efetuada na Biblioteca Nacional, contudo apraz-nos referir quais foram as nossas 

conclusões, o que conseguimos descortinar dos jornais investigados sobre os 

acontecimentos adjacentes à guerra civil espanhola. 

 Sabíamos desde o início que estudar a censura era complicado, estudá-la num 

quadro de um regime autoritário torna-se quase exequível. Mas entre o quase e o 

impossível encontra-se uma pequena grande distância, e foi nesse aspeto que nos 

focalizámos. Tentámos a todos os níveis e de forma imparcial, compreender as 

motivações políticas no campo da informação perante o conflito espanhol, que como 

vimos adquiriu esplendor patriótico em Portugal. 
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 Com o objectivo de comprovar que a censura foi uma das principais formas de 

condicionamento da opinião pública pelo regime salazarista, procedemos à análise da 

principal imprensa portuguesa da época, acerca de dois episódios concretos da guerra 

civil espanhola. 

 Primeiramente, refletimos sobre o momento de tensão político-diplomático na 

fase inaugural do conflito. O episódio prende-se com a vigorosa pressão britânica e 

francesa sobre o governo de Lisboa, com vista ao avale português aos instrumentos da 

política de não-intervenção em Espanha – e o consequente Comité de Londres. 

 O historiador Pedro Aires de Oliveira identifica contundentemente a posição da 

aliança luso-britânica perante o conflito interno espanhol, e as mencionadas pressões 

diplomáticas junto do governo português: 

 

 

“Conhecedor do envolvimento português no conflito, Londres compreende as 

implicações desta interpretação da aliança e imediatamente a rejeita. Na segunda 

semana de Agosto renovaram-se as pressões franco-britânicas junto do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros”.251 

 

 

 A não intervenção na guerra civil de Espanha foi um dos pontos-chave da 

diplomacia europeia nos anos trinta do século XX. As chancelarias europeias ganharam 

novo fôlego e actividade, a correspondência diplomática foi elevada, as tarefas 

multiplicaram-se nos meandros da política externa dos estados.  

 Em Portugal, no quadro do Estado Novo, finalmente se começou a vislumbrar 

alguma proeminência aos assuntos de cariz diplomático e à respetiva política externa. 

 A opinião pública rapidamente se interessou pelo possível acordo europeu, com 

vista ao desanuviamento do conflito pela forma da não-intervenção. Isto é, se as grandes 

potências não apoiassem qualquer um dos lados em confronto, a guerra civil não 

tardaria a cessar, e poderia tomar proporções avassaladoras, isto na óptica das 

chancelarias francesa e britânica. A imprensa escrita era o grande motor transmissor da 

opinião pública, a maioria dos jornais europeus tratou com relevo e incidência o 

processo da não-intervenção. 

                                                                 
251 OLIVEIRA, Pedro Aires, “A diplomacia portuguesa e a Guerra Civil de Espanha” In ROSAS, 

Fernando (coord), Portugal e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 

1996,pp.88. 
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 Os jornais portugueses reflectiram intensamente acerca do novo acordo europeu, 

sendo que este foi firmado fora da Sociedade das Nações. Existiu um acompanhamento 

linear das posições europeias perante a guerra civil espanhola, o futuro da Europa estava 

em jogo. Em Portugal, as peripécias diplomáticas da chancelaria portuguesa foram 

acompanhadas com grande enfoque.  

 Não obstante, nenhum jornal português se desviou da linha político-ideológica 

seguida pelo governo do Estado Novo. As posições deveriam estar alinhadas, os desvios 

transmitidos à opinião pública lograriam colocar em causa a legitimidade e autoridade 

externa do regime português. A máquina salazarista sabia que não poderia correr riscos, 

a articulação da Política de Informação funcionou ativamente, nomeadamente nestes 

primeiros meses, - onde o destino e credibilidade do país se jogavam fora de portas. 

 Concretamente o Diário de Notícias e o Diário de Lisboa seguiram com atenção 

todos os desenvolvimentos da entrada de Portugal no acordo de não-intervenção. 

 Devido ao impasse criado pelo governo de Lisboa, a participação portuguesa 

acabou por tornar-se num momento chave e de grande suspense a nível europeu. As 

notícias sobre o compasso de espera não chegaram aos jornais, mas sim as 

considerações oficiais e oficiosas do governo português em não aderir ao acordo. 

 Bastantes notícias acerca deste episódio eram transmitidas por enviados 

especiais destacados na Europa ou recolhidas na agência noticiosa Havas. 

 Ambos os diários portugueses não deixaram de informar os seus leitores sobre o 

panorama europeu. Nomeadamente a expectativa da França e particularmente da aliada 

Inglaterra na adesão portuguesa ao acordo, que tardava e exasperava as grandes 

potências.  

 Com base na nossa pesquisa jornalística, podemos concluir que, - raramente as 

notícias cujo conteúdo eram os meandros da não-intervenção no conflito espanhol 

fizeram capa dos jornais portugueses. Com exceção para as várias notas oficiosas 

emitidas pelo governo português sempre que considerou necessário elucidar os 

portugueses com os argumentos formais do governo. Note-se que todos os diários 

portugueses tinham obrigatoriamente que reeditar o texto oficial do governo português.  

 O recurso a notas oficiosas por parte do governo salazarista, especialmente neste 

contexto de não-intervenção prende-se com a imprevisibilidade dos acontecimentos 

externos. 



 

117 
 

 A credibilidade externa do regime estava em cima da mesa, - com os ecos do 

processo de não-intervenção na guerra civil de Espanha, visto que toda a Europa tinha 

os olhos colocados neste processo diplomático, são inúmeras as notícias estrangeiras, 

tanto no Diário de Notícias como no Diário de Lisboa, que por um lado criticam ou 

elogiam a atitude da diplomacia portuguesa perante o acordo de não-intervenção. 

 Tratado o problema da adesão portuguesa ao acordo franco-britânico de não-

intervenção, Portugal foi imediatamente convidado a integrar e participar ativamente no 

comité recentemente criado com o objectivo de fiscalizar o cumprimento da não-

intervenção. O Comité de Londres passou a ser notícia nos diários portugueses desde as 

semanas iniciais de Agosto de 1936. Todavia aquando do convite feito a Portugal o 

número de notícias aumentou exponencialmente.  

 Em suma, no Diário de Notícias podemos observar peças jornalísticas de grande 

envergadura e coordenadas com os pressupostos governativos, - notamos uma 

institucionalização da redação do matutino lisboeta.  

 No que diz respeito ao Diário de Lisboa, as notícias acerca da atitude portuguesa 

perante a não-intervenção contrastam com o Diário de Noticias, na medida que são 

reduzidas as peças jornalistas sobre este assunto no jornal dirigido por Joaquim Manso, 

- as poucas notícias que constavam no Diário de Lisboa eram delegadas para a última 

folha do diário. 

  Existe uma clara disparidade entre os dois jornais, notamos que as referências à 

imprensa estrangeira no Diário de Lisboa são inferiores, e o recurso à agência Havas 

quase inexistente quando aplicado ao processo de não-intervenção. No quadro geral, o 

Diário de Lisboa foi um jornal que tentou não alinhar-se ao poder político dominante. 

 Contudo estava obrigatoriamente enquadrado na órbita da Política de 

Informação salazarista. 

 A estes dois diários portugueses, acrescentámos o jornal O Século, com vista a 

abranger de uma forma mais completa a última parte do referido estudo de caso – a 

conquista de Badajoz. A batalha pelo poder da cidade estremenha de Badajoz foi um 

caso polémico e de rápida mediatização, devido a inúmeras variantes – a geopolítica do 

território, a sua localização específica e estratégica de união de redutos conquistados 

pelos nacionalistas de Franco e por ser uma cidade limítrofe com Elvas. 
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 Os assuntos de Badajoz passaram a dominar as conversas diárias dos 

portugueses, a imprensa controlada pelo Estado Novo acorreu a Elvas para acompanhar 

a par e passo todos os desenvolvimentos da tomada da cidade espanhola. 

 Badajoz resistiu durante semanas aos sucessivos ataques dos nacionalistas 

insurretos. Os jornais enchiam-se de notícias, crónicas e grandes reportagens dos mais 

diversos correspondentes portugueses. Contrariamente ao que sucedeu sobre o acordo 

de não-intervenção, a tomada de Badajoz enchia as capas dos jornais portugueses. 

 O Século acompanhou a guerra profunda, esteve em quase todos os pontos do 

conflito civil em Espanha. As notícias de Badajoz apareciam nas páginas iniciais, e 

depois de chegadas novas notícias antes do fecho da edição diária estas surgiam numa 

edição extra ou na última página do diário.  

 Apesar do número de enviados especiais a Espanha ter sido menor do que os 

outros dois principais portugueses, O Século enviou cinco jornalistas a Espanha, o 

Diário de Lisboa nove e o jornal que mais investiu foi o Diário de Notícias com onze 

jornalistas. 

 Notámos que muitas das notícias transmitidas pelo jornal O Século foram 

enviadas de Campo Maior e não de Elvas – onde estava localizado um quartel 

jornalístico improvisado. Era de Elvas que todos os jornalistas dos mais variados países 

se reuniam para exercer a sua missão – a de informar, onde trocavam opiniões e 

impressões sobre o conflito. Notamos também que o jornalista José Beirão, enviado d´O 

Século entrou em Badajoz com Jorge Simões do jornal Diário da Manhã.   

 Todavia no dia da conquista da cidade entraram em Badajoz os primeiros quatro 

jornalistas, dois eram portugueses e foram os primeiros a presenciar o horror, - Marcel 

Dany da Havas, Jean de Gard da United Press, Mário Neves do Diário de Lisboa e 

Mário Pires do Diário de Notícias. 

 Descrever o horror vivido em terras de Badajoz deve ter sido tão doloroso como 

é lê-lo setenta e oito anos depois. Os jornalistas portugueses tiveram na primeira linha 

de batalha informativa. A rivalidade jornalística manteve-se apesar da guerra. Foi 

difícil, e é-nos complicado diferenciar o enfoque jornalístico, as notícias são muito 

idênticas, - tanto no Diário de Notícias, como n´O Século os relatos dos jornalistas pelo 

telefone – de Elvas, ofereciam-nos peças jornalísticas com alguma dimensão e destaque, 

a tentativa de informar os portugueses foi incessante. 
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 Os jornalistas presenciaram os maiores horrores, Mário Neves do jornal Diário 

de Lisboa, tornou-se um caso mítico no relato dos acontecimentos de Badajoz. Como 

vimos antes, os jornalistas portugueses acompanharam diariamente o conflito, entraram 

na cidade já conquistada pelos homens de Franco, vivenciaram a matança de Badajoz. 

 Mário Neves teve o grande profissionalismo e ousadia de a relatar para Lisboa o 

que presenciou. Alguns aspectos chegaram aos leitores nacionais, visto que os 

instrumentos da censura estavam em fase de aperfeiçoamento e reforço perante o 

conflito interno espanhol. Mas de imediato as suas últimas crónicas foram censuradas 

na íntegra, soaram os alarmes do núcleo duro salazarista, - isto porque a matança de 

Badajoz nunca foi reconhecida no contexto interno espanhol e europeu, ainda hoje 

pouco se fala sobre este assunto controverso. 

 O papel de divulgação e denúncia da matança de Badajoz é assumido por Mário 

Neves, o leitor pode consultar atualmente no espólio da Fundação Mário Soares, toda a 

documentação referente a este caso. Os artigos originais enviados por Mário Neves para 

a sua redação, a carta enviada ao seu diretor transmitindo a maior tristeza pelo que 

vivenciou em Espanha e pelo desenrolar dos acontecimentos.  

 Em suma, os acontecimentos de Badajoz, bem como os grandes pequenos 

embates da guerra civil de Espanha, levaram anos a sarar nas almas dos europeus, 

sobretudo nos corações dos espanhóis que sobreviveram à guerra.  

 Portugal acompanhou de perto e com desmedida atenção todos estes 

acontecimentos. Do geral para o particular – quanto mais próximo das suas fronteiras e 

quanto mais interferisse com os assuntos internos do seu governo, maior preocupação 

causavam a Lisboa. 

 A guerra civil de Espanha252 foi uma luta de ideologias, por ideias, paixões, 

filosofias de vida, formas de olhar o Mundo, de construir a sociedade. Foi o grande 

embate dos extremos, - os jornalistas, como as restantes testemunhas e participantes 

deste conflito escolheram um campo. Cada ser humano escolheu um dos lados, mesmo 

que inconscientemente ou por condicionantes alheias à sua vontade. Podemos 

compreender estes condicionamentos como a censura, a propaganda do governo do país 

que representam, a política externa que envolve o conflito, as opções editorias de cada 

redação ou empresa detentora do órgão de comunicação social. 

                                                                 
252 Vd. THOMAS, Hugh, A Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Ulisseia, 1961. 
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 Essa mesma escolha, de um dos campos em confronto leva-nos à adoção de 

autocensura, à subjetividade na transmissão dos acontecimentos presenciados. Achamos 

pertinente referir o “toque de autor”, - no caso português existe uma ligação simbiótica 

entre a política desenvolvida pelo governo e os jornalistas que tinham autorização para 

representar Portugal no teatro de guerra espanhol. Dificilmente encontrámos um 

jornalista desalinhado com os ditames do poder político, mas existiram exceções. 

 A forma como os portugueses conseguiram observar os acontecimentos da 

guerra civil de Espanha foi o mote da presente dissertação de mestrado. Devido à 

extensão da guerra tivemos que particularizar os eventos, todavia a posição e reflexão 

que a sociedade portuguesa fez dos eventos bélicos em Espanha foi enviesada 

severamente pela ação propagandística do seu governo. O plano salazarista foi traçado 

desde cedo, - ao tomar conhecimento prévio do alziamento espanhol, o núcleo duro 

salazarista, apressou-se a organizar as suas posições, foi necessário reunir as tropas do 

Palácio das Necessidades. A credibilidade externa do regime podia ser colocada em 

causa, e abanar conjuntamente a legitimidade interna do regime. 

 Analisámos as condicionantes internas e externas aquando da eclosão do conflito 

interno espanhol e os ecos transmitidos à política e à sociedade portuguesa. 

 Discorremos sobre as variantes históricas a nível nacional e europeu, contudo 

retemo-nos essencialmente na evolução e alteração dos pilares da política externa 

portuguesa. Isto porque apesar do projecto salazarista prever o afastamento europeu, os 

assuntos internos de Espanha dominaram a governação do Estado Novo, durante e após 

a guerra civil.  

 A figura do líder, como define Mª Raquel Freire, influência parcialmente as 

decisões políticas de determinado país. Oliveira Salazar foi um exemplo desta mesma 

reflexão teórica, isto porque a manipulação e enviesamento das mentes portuguesas não 

se iniciou durante a guerra civil de Espanha, - apenas se aperfeiçoou a teoria de Salazar 

de que a «autoridade e a liberdade são conceitos incompatíveis». Assim, legitimado pela 

opinião pública, o governo luso prosseguiu com a sua política externa. 

 Assistimos à junção da manutenção do país virtual criado à imagem de Oliveira 

Salazar, com a proteção do seu regime nos moldes da política externa salazarista, que se 

clarificou perante o conflito em Espanha. Contudo a política externa portuguesa nunca 

adquiriu um cariz de homogeneidade e concordância, mas os portugueses acreditaram 

que sim, a autoridade sobrepôs-se à liberdade. 
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Gráficos 

Gráfico 1 – Taxa de Analfabetismo de 1890 a 1960. 
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Gráfico 2 – Taxa de Analfabetismo por sexo, de 1930 a 1960. 
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Imagens 

Imagem 1 – Cartaz nacionalista na Guerra Civil de Espanha. 
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Imagem 2 – Chegada dos Viriatos à estação do Rossio, recebidos como hérois em 

1939, terminada a guerra civil espanhola. 
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Imagem 3 – Alegoria à intervenção do grupo português Viriatos, que lutou pelo lado de 

Franco na guerra civil de Espanha. 
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Imagem 4 – Matança de Badajoz.253 
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253 Esta foto e as seguintes fotografias, foram tiradas a pedido da Junta da Defesa de Madrid. Faziam parte 

da propaganda do então governo republicano. Mostram ataques das tropas de Francisco Franco e a 

resistência. Com a vitória franquista e a conquista de Madrid, o arquivo foi confiscado e ficou guardado 

até 1975, ano em que o ditador morreu. 
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Imagem 5 – Matança de Badajoz. 
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Imagem 6 – Batalha de Badajoz 
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Mapas 

Mapa 1 – Itenerário das tropas nacionalistas comandadas pelo Tenente-coronel Yague, 

que atacaram Badajoz em Agosto de 1936. 
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