Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do
grau de Mestre em História Contemporânea, realizada sob a orientação científica do
Professor Doutor Fernando Rosas (IHC, FCSH – UNL).

1

AGRADECIMENTOS
A presente dissertação representa o culminar do meu percurso no Mestrado em História
Contemporânea da FSCH-UNL. Para a sua materialização concorreram uma série de
factores, à cabeça dos quais destaco a pronta atenção que o Professor Fernando Rosas
concedeu ao tema proposto desde o nosso primeiro encontro, ocorrido antes ainda da
minha inscrição no Curso de Mestrado, manifestando desde logo total disponibilidade para
me orientar. Este trabalho teve então início, sendo sempre acompanhado por constantes
incentivos, através de úteis sugestões, críticas e debates sobre o objecto de estudo, durante
a parte lectiva do Mestrado e depois dela.
Aos meus amigos do lado de lá da fronteira, José Miguel Sales Lluch, Juan Carlos Salgado e
Lucas Molina, agradeço a disponibilidade constante para me ouvirem e trocar impressões
sobre mil e um aspectos da Guerra Civil de Espanha, ao mesmo tempo que nos
mantínhamos actualizados uns aos outros sobre as últimas novidades bibliográficas dadas
ao prelo, cujo ritmo avassalador é difícil de acompanhar, em recensões críticas ou mesmo
na internet, a despeito da tão apregoada Sociedade da Informação em que vivemos. Ao
José Manuel Lopes Cordeiro, que acompanhou a génese e ulterior progressão deste
trabalho, agradeço as muitas conversas sobre aspectos político-ideológicos do conflito e as
relações do Estado Novo com a II República Espanhola e os nacionalistas. Ao João
Tavares, com quem partilho o interesse pela história técnica e militar, fico devedor pela
assistência desinteressada que prestou às minhas insistentes solicitações no AHM.
As últimas palavras de agradecimento são dirigidas à minha família, que suportou com
ilimitada paciência as minhas ausências, imerso na consulta de documentação em arquivos,
na leitura de fontes secundárias e, por fim, na redacção do texto. Aos meus falecidos avós
Artur e Ester, pelas histórias que deles ouvi na infância sobre as desventuras dos refugiados
espanhóis na raia minhota e a sua vivência desses tempos conturbados. À minha mãe, pela
confiança inabalável nas minhas escolhas académicas. Ao meu pai, por me ter incutido o
gosto pela História, com especial destaque para a do séc. XX, amparado numa biblioteca
que me colocou em situação de nítida vantagem face à maioria dos adolescentes meus
conterrâneos. À Eduarda, por ter assumido o papel de consciência crítica deste trabalho,
“ligando-me à terra” sempre que necessário.

2

RESUMO/ABSTRACT
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Este trabalho centra-se nas soluções de que o Exército Português lançou mão para
melhorar o seu conhecimento do Exército espanhol, fazendo o estudo das missões
militares de observação enviadas a Espanha de 1934 a 1939, numa fase crítica na história
das relações entre os dois países ibéricos. Após as visitas realizadas antes da Guerra Civil
espanhola, analisaremos o percurso da Missão Militar Portuguesa de Observação em
Espanha (M.M.P.O.E.), e as principais linhas de força das suas actividades e os efeitos por
elas produzidos em Lisboa.
Assim que estalou a guerra em Espanha, o Exército Português agarrou a oportunidade para
dissecar em detalhe o seu rival espanhol tão rapidamente quanto foi possível, tendo em
conta o carácter excepcional da conjuntura. Aos primeiros contactos informais mantidos
com os rebeldes espanhóis no Verão de 1936 por alguns oficiais portugueses seguiu-se uma
diminuta mas motivada Missão Especial da Arma de Aeronáutica. Impressionados com a
guerra aérea moderna, os seus membros sugeriam a criação de uma missão de observadores
militares permanente, que viria a ser oficialmente criada em Março de 1937. Assim nasceu a
M.M.P.O.E. O dispositivo assim criado servia na perfeição os objectivos do Governo, ao
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permitir o estabelecimento de um canal de comunicação directo com a Junta de Burgos.
Paralelamente, constituía uma ferramenta preciosa para o Estado-Maior estudar o Exército
Espanhol a partir de dentro e sopesar diversas implicações políticas e militares do conflito.
Independentemente do custo económico e complexidade que um empreendimento desta
natureza significou para um país pequeno e periférico como Portugal, os homens da
M.M.P.O.E. deram boa conta de si, apesar de lhes faltar experiência de combate prévia.
O impacto da Guerra Civil de Espanha na política de aquisições seguida pelo Ministério da
Guerra foi surpreendentemente reduzido: é difícil estabelecer relações directas de
causa/efeito entre as novas armas escolhidas pela Secção de Rearmamento, criada
especialmente para o efeito, e a experiência espanhola da M.M.P.O.E. Em muitos casos, os
observadores limitavam-se a confirmar a bondade das preferências decididas em Lisboa, se
exceptuarmos algumas sugestões que nunca produziram resultados palpáveis.
Apesar do seu apoio incondicional aos nacionalistas espanhóis, o regime português não se
poupou a esforços para se dissociar dos cidadãos portugueses que combaterem em
Espanha alistados na Legión, para se manter fiel na letra à não intervenção e, uma vez
terminada a guerra em Espanha, evitar recordar a postura pró-rebelde no contexto da
relação com a Grã-Bretanha.
This study deals with the solutions adopted by the Portuguese Army to improve its
knowledge of the Spanish Army, by studying the military missions sent to Spain between
1934 and 1939, during a critical chapter in the history of the bilateral relationship between
the two Iberian nations. After dealing with visits made before the outbreak of the Spanish
Civil War, we will explore the path of the Portuguese Military Observation Mission in
Spain (P.M.O.M.S.), while seeking to unveil the major guidelines of its activities in Spain
and their effects in Lisbon.
As soon as the war started in Spain, the Portuguese Army seized the opportunity to take an
inside look at their Spanish rival as fast as it was possible given the exceptional situation.
The first informal contacts made with the Spanish rebels in the summer of 1936 by a few
Portuguese officers were followed by a tiny but motivated special Air Arm mission.
Mesmerized by modern air warfare, its members suggested the creation of a permanent
military observers’ mission, officially endorsed in March 1937. The M.M.P.O.E.
(Portuguese Military Observation Mission in Spain) was thus born. The arrangement suited
the Portuguese Government quite well as it allowed the organization of a direct
communication channel with the Burgos junta. It also provided the General Staff with an
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invaluable tool to probe the Spanish Army from the inside and assess various military and
political implications of the conflict. Regardless of the cost and involvedness of such a
major undertaking for a small, lesser power as Portugal, the M.M.P.O.E. men proved
themselves to be enthusiastic, in spite of their lack of previous combat experience.
The direct impact of the Spanish Civil War on the War Ministry procurement policy
followed was surprisingly low. Direct links between the new weapons selected by the Army
purchasing department, duly created for the purpose, and the Spanish M.M.P.O.E.
experience, are tenuous at best. In many cases, the observers only confirmed the soundness
of the choices made in Lisbon, advancing timid suggestions from time to time with no
significant success.
While fully supporting the Nationalist side in covert ways, the Portuguese regime spared no
efforts at dissociating itself from their own citizens enlisted in the Spanish Foreign Legion
in order to maintain the non-intervention façade, a role its diplomacy played very well, and
once the war in Spain come to an end, to avoid a too strong pro-Franco undertone vis-àvis its dealings with the British.
.
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Lista de abreviaturas e acrónimos. Glossário

AdA – Arma de Aeronáutica
AEROCONS - Consorzio Italiano Esportazioni Aeronautiche. Organismo estatal italiano criado
em 1936 com o objectivo de melhorar a coordenação das iniciativas comerciais dos
principais construtores aeronáuticos italianos no estrangeiro, no quadro da concentração
industrial em grandes conglomerados pelo estado italiano desde os inícios da década.
A.G.M.A. – Archivo General Militar de Ávila
A.H.E.A. – Archivo Histórico del Ejército del Aire
A.H.G.G.C. – Archivo Histórico General de la Guerra Civil
A.H.M. – Arquivo Histórico Militar
AFV – Armoured Fighting Vehicle
B.I. – Brigada Internacional
BT – Быстроходный Танк. Tanque rápido. Estas iniciais designam uma prolífica série de
tanques rápidos produzidos na URSS durante os anos 30, servindo também para os
distinguir dos restantes carros de combate (usualmente designados com a letra “T” seguida
de um número, sistema que se manteve até hoje). Independentemente das variações no
armamento, blindagem e outras características, o denominador comum a todas as versões
residia na suspensão de tipo Christie, que permitia circular com ou sem lagartas, consoante
o tipo de terreno. Na prática, deu-se preferência à circulação sobre lagartas. Esta família de
veículos daria origem, no seguimento de vários protótipos de transição, ao célebre T-34,
utilizado durante a II Guerra Mundial.

Cadena – Corrente ou cadeia. Método de ataque ao solo aperfeiçoado pela aviação
nacionalista espanhola.
C.E.D.A. – Confederación Española de Derechas Autónomas
C.E.M. – Chefe de Estado Maior
C.E.M. – Corpo do Estado Maior
C.E.M. – Curso do Estado Maior (quando aplicada no contexto da visita do Curso do
Estado Maior à Espanha rebelde, na Primavera de 1938).
C.N.T. – Confederación Nacional del Trabajo
C.T.V. – Corpo Truppe Voluntarie
D.A.A. – Direcção da Arma de Aeronáutica
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D.C.A. – Defesa contra aeronaves
DP - Дегтярёвa Пехотный (Degtyaryova Pekhotny). Metralhadora Degtyarev de infantaria. A
nomenclatura para armas ligeiras adoptada no Exército Vermelho (com excepção das
espingardas sistema Mosin Nagant) nos anos 20 compunha-se de duas iniciais, indicativas
do projectista e da função a que se destinava.
E.P. – Escola Prática
E.M.A. – Escola Militar de Aeronáutica. Unidade de treino operacional de
bombardeamento e navegação da Arma de Aeronáutica portuguesa, com base no
aeródromo da Granja do Marquês, em Sintra.
F.B.P. – Fábrica Braço de Prata
F.A.I. – Federación Anarquista Ibérica
F.E.T. y de las J.O.N.S. – Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista
FlaK - Flugzeugabwehrkanone. Canhão anti-aéreo.
G.E.A.R. – Grupo de Esquadrilhas de Aviação “República”.
G.I.A.B. – Grupo Independente de Aviação de Bombardeamento.
G.I.A.P.C. – Grupo Independente de Aviação de Protecção e Combate. Única unidade da
Arma de Aeronáutica do Exército Português equipada com aviões de caça e com
capacidade de formação específica de pilotos nessa especialidade nos anos da Guerra Civil
de Espanha. Do seu inventário constava o trio de Hawker Portuguese Fury, únicos caças
relativamente modernos disponíveis em Portugal nas vésperas da sublevação do exército
espanhol e até à chegada dos Gloster Gladiator, adquiridos na Grã-Bretanha em 1938.
GPMG – General Purpose Machine Gun
HISMA – Compañía Hispano-Marroquí de Transportes, Sociedad Limitada. Sociedade privada
registada em Tetuán a 31 de Julho de 1936 pelo empresário alemão Johannes Bernhardt,
com o fito de organizar, sob forma oculta, todas as operações de ajuda militar à facção
sublevada. Esta organização sombra do governo alemão viria a representar de forma
monopolista os interesses económicos do III Reich em Espanha.
J.O.N.S. – Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.
“La Gloriosa” – designação popular atribuída à aviação governamental espanhola.
L.AP.E. – Líneas Aéreas Postales Españolas
L.P. – Legião Portuguesa
M.C.C. – Missão de Carros de Combate.
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MG - Maschinengewehr . Metralhadora. Este acrónimo, juntamente com um número (por
vezes correspondente ao ano de adopção, p.ex. MG-42), designa todos os modelos de
metralhadora empregues operacionalmente pelo exército alemão desde os tempos de
Guilherme II até aos nossos dias.
M.M.O.E. – Missão Militar de Observação a Espanha
M.M.P.O.E. – Missão Militar Portuguesa de Observação em Espanha
M.N.E. – Ministério dos Negócios Estrangeiros
M.N.S. - Movimento Nacional-Sindicalista
O.E. – Ordem do Exército
Operatsyia “X” - Operação X. Nome de código atribuído pela Secção Internacional do
C.C. do P.C.U.S. à operação, inicialmente secreta, de auxílio militar e alimentar à República
Espanhola lançada em Outubro de 1936, após Estaline ter sopesado a importância da ajuda
italiana e alemã aos militares rebeldes, à data já em pleno curso.
O.G.M.A. – Oficinas Gerais de Material Aeronáutico.
O.M.S. – Operazione Militare Spagna. Operação secreta posta em marcha nos primeiros dias
de Agosto de 1936, para organizar o apoio italiano aos rebeldes nacionalistas. No plano
aeronáutico, materializou-se no envio de aparelhos de caça e bombardeamento. Os
primeiros contingentes de pilotos e especialistas italianos chegaram a Espanha ainda em
Agosto, para estabelecer os alicerces da futura Aviazione Legionaria.
O. S. – Ordem de Serviço
PAK – Panzerabwehrkanone. Canhão anti-tanque.
P.C.E. – Partido Comunista de España
P.O.U.M. – Partido Obrero de Unificación Marxista
P.S.U.C. – Partit Socialista Unificat de Catalunya
P.V.D.E. – Polícia de Vigilância e Defesa do Estado
Pzkpfw – Panzerkampfwagen. Carro de combate blindado – designação atribuída a todos os
carros de combate alemães em serviço de 1933 a 1945, e parte da identificação de cada
modelo, associada a um número. Ao acrónimo Pzkpfw viria a ser acrescentado, de 1942 em
diante, o nome de um predador felino: “Panther”, “Tiger”, “Lynx”, etc.
Q.G. – Quartel-General.
R.C.P. – Rádio Clube Português A importância instrumental do R.C.P. como principal
meio difusor de propaganda pró-franquista a partir do território português durante os
críticos primeiros meses do conflito espanhol é inegável.
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R.M. – Região Militar
ROWAK – Rohstoff-und-Waren Kompensation Handelsgesellschaft
S.A.M. – Serviço de Administração Militar
S.I.M. – Servicio de Investigación Militar
S.D.N. – Sociedade das Nações
SEPEWE - Eksport Przemysłu Obronnego, Spolka z o o, Associação das Indústrias Militares
para a Exportação, Sociedade Anónima. Consórcio estatal polaco consagrado à exportação
de material de guerra, activo em Portugal durante boa parte da década de 30 por intermédio
da empresa sua representante, SICIL (Sociedade Ibérica de Comércio e Indústria, Lda).
ShKAS - Шпитальный, Комарицкий, Авиационный, Скорострельный (Shpitalny-Komaritski
Aviatsionny Skorostrelny). Metralhadora Shpitalny e Komaritski de tiro rápido para aviões.
S.G.Q. – Servicio de Guerra Química. Serviço do exército nacionalista espanhol criado em
Abril de 1937, agrupando diversos serviços que até então se encontravam dispersos. Criado
especificamente devido ao receio de que as forças republicanas pudessem recorrer ao
considerável stock de gases tóxicos em seu poder, constituiu o núcleo de preparação para a
guerra química no seio do exército espanhol na década de 40.

Tercio – Designação genérica, atribuída à Legión, por analogia com os formações da
infantaria espanhola dos sécs. XVI e XVII.
T.S.F. – Telegrafia sem Fios
U.G.T. – Unión General de Trabajadores
U.M.E. – Unión Militar Española
VJ – VersuchusJagdgruppe. Grupo experimental de caça
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INTRODUÇÃO
Durante os anos 30, a discussão que agitou o meio castrense a propósito das
opções a seguir na modernização das Forças Armadas nunca perderá de vista o espectro,
umas vezes convenientemente ampliado, outras de facto temido, de uma invasão espanhola
de Portugal. Qual tigre adormecido, o exército do país vizinho representa durante toda a
década e para além dela uma persistente fonte de ansiedade para as chefias militares, que
tentarão pressentir quaisquer sinais indiciadores do seu despertar. A diplomacia, por seu
turno, não poupará esforços no sentido de neutralizar essa ameaça, sobretudo durante o
período que se segue à derrota da II República espanhola em Abril de 1939, e que
corresponde, em traços gerais, à fase mais exuberante de euforia expansionista do regime
franquista. Se o temperamento e desígnios do tigre não deixaram de suscitar uma vigilância
discreta, a atenção dispensada às suas garras e músculos não será menor. Compreender as
reais aptidões técnicas do exército espanhol e a proporção entre quantidade (a
superioridade numérica das forças armadas espanholas era dado adquirido) e qualidade, a
dimensão da auto-suficiência industrial no domínio da produção de armamento, bem como
o efeito das reformas impostas pelo governo republicano a um oficialato superior forjado
nas sangrentas campanhas coloniais do decénio anterior, constituíam algumas questões
fulcrais a que urgia dar resposta. Para isso, o Estado-Maior português socorreu-se de vários
métodos: a presente dissertação centra-se nas missões militares de estudo e observação
enviadas a Espanha entre 1934 e 1939.
Na presente dissertação, pretendemos compreender a sua pertinência – sobretudo
da Missão Militar Portuguesa de Observação em Espanha (M.M.P.O.E.) - não apenas no
relacionamento entre os militares e o Governo portugueses (embora nem sempre
coincidentes) com a Junta de Defensa Nacional e o Alto Estado-Maior franquista, mas
também como ferramenta de leitura e interpretação do conflito nas suas múltiplas
vertentes, como estrutura de enquadramento e apoio aos voluntários portugueses que
combatiam ao lado dos rebeldes e, por fim, enquanto fonte privilegiada de informações
colhidas em primeira mão, sobre armas e tácticas modernas empregues em Espanha entre
1936 e 1939 e as eventuais repercussões desta atribuição no processo de rearmamento que
o Ministério da Guerra pusera entretanto em marcha. Cobre um arco cronológico que se
inicia em 1934, com a missão às manobras realizadas pelo exército espanhol nas serranias
leonesas, durante a fase de entente cordiale entre Lisboa e Madrid coincidente com o governo
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das direitas em Espanha, e termina com o encerramento das actividades da M.M.P.O.E.,
entre a Primavera e o Verão de 1939. Tencionamos igualmente demonstrar que o espectro
do “perigo espanhol” nunca deixou de estar presente nas mentes dos oficiais da
M.M.P.O.E., que consagraram discreta mas constante atenção às intenções menos
tranquilizadoras dos nacionalistas espanhóis em relação a Portugal, assim como aos meios
que poderiam vir a ser usados para a concretização de tais desideratos após uma vitória
militar de Franco.
Metodologia, fontes e estado da arte
A importância do papel desempenhado por alguns dos intervenientes no processo
de constituição e actividades ulteriores da MMPOE levou-nos a efectuar algumas
digressões de tipo biográfico, complementares do trabalho de investigação central. Destacase, entre eles, o caso de Jorge Botelho Moniz, merecedor de uma biografia de fôlego que
transcenderia em muito o âmbito desta dissertação, e que por isso procuramos tratar em
escala proporcional à dimensão e objecto do nosso trabalho. A importância vertebral do
papel que desempenhou antes, durante e uma vez finda a existência da Missão, e também
como propagandista da causa rebelde em Portugal, assim o justificam. Inclui-se ainda nesta
lista o nome de Raul Esteves. As limitações de espaço impediram a cobertura aprofundada
de outras figuras, como José Filipe Barros Rodrigues, Anacleto dos Santos e outros oficiais
superiores, que desempenharam funções de relevo nas duas secções da missão (Assistência
e Observação), que carecem de um tratamento biográfico mais aprofundado, a que
esperamos poder dar resposta em futuros trabalhos.
No que concerne às fontes primárias, o trabalho iniciou-se pela consulta exaustiva
do fundo relativo à M.M.P.O.E. existente no Arquivo Histórico Militar (AHM), em
Lisboa1. Muito completo (faltam alguns relatórios, bem como álbuns fotográficos e/ou
positivos avulsos que acompanhavam originalmente documentos manuscritos ou
dactilografados), permite seguir o rasto à M.M.P.O.E. e estabelecer um registo
razoavelmente preciso da sua acção, sobretudo para a fase “oficial”, compreendida no
período de dez meses que medeia entre a publicação do seu Estatuto Orgânico, no Verão
de 1938, e a vitória franquista em Abril do ano seguinte. Existe também documentação
anterior a 1938, que no geral recua até Março de 1937, assim como material de índole
administrativa, produzido após o regresso dos últimos membros do corpo de observadores,
A investigação no AHM foi complementada pela consulta de outras fontes documentais, nas secções do
Arquivo Oliveira Salazar (AOS) respeitantes às pastas da Guerra e dos Negócios Estrangeiros.
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ocorrido na Primavera de 1939. O volume e minúcia do principal núcleo de documentação
consultado depressa nos dissuadiram do plano inicialmente previsto - fazer uma história
detalhada, de tipo político-militar, da M.M.P.O.E. - cuja amplitude, a ser exaustiva,
dificilmente se compadeceria com os limites físicos que balizam as actuais dissertações de
mestrado. Assim, optamos por fazer algumas escolhas. A primeira consistiu na decisão de
abarcar a missão às manobras de Léon, de 1934, que consideramos preparatória, nos
objectos de estudo, das que se seguiriam, e a Missão Especial enviada à Andaluzia e à frente
de Madrid pela Arma de Aeronáutica em Setembro/Outubro de 1936. Outra, igualmente
importante, consistiu em adiar a abordagem de alguns aspectos específicos da acção da
M.M.P.O.E., convictos de que será preferível fazê-lo no âmbito de um trabalho de
investigação mais alargado.
Para o enquadramento dos resultados obtidos por investigação em arquivos no
contexto global da Guerra Civil de Espanha, socorremo-nos de documentação publicada,
memorialística, bem como de bibliografia nacional e estrangeira (espanhola na sua
maioria)2. Apesar de ter estado “durante perto de três anos (…) no fulcro da política
externa de todas as potências mundiais”3, e de ter constituído um momento de grande
sobressalto para Lisboa, a produção historiográfica portuguesa sobre a Guerra Civil de
Espanha e a sua transcendência nos destinos do Estado Novo, quer pela ameaça que a
ameaça revolucionária representou para o salazarismo e as elites em que este se suportava,
quer pelo seu papel como catalisador da própria deriva fascizante do regime, é ainda pouco
significativa em termos quantitativos, sobretudo no campo das obras de síntese4. Estas
últimas permanecem limitadas aos livros de Iva Delgado (Portugal e a Guerra Civil de
Espanha), saído em 1982, e de César de Oliveira, mais aprofundado, dado ao prelo cinco
anos depois (Salazar e a Guerra Civil de Espanha) na sequência de um texto precedente,
preparatório da tese de doutoramento do autor, que trata a história das difíceis relações
entre Portugal e a II República espanhola e do qual constitui o lógico corolário. Nos anos
90, devemos referir, o catálogo da exposição Portugal e a Guerra Civil de Espanha5, com os
A natureza do objecto de estudo levou-nos também a recorrer a uma selecção de títulos de carácter técnico,
referenciados na bibliografia em sub-secção própria.
3 César Oliveira, Salazar e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, O Jornal, 1987, p. 140.
4 Nos últimos anos têm sido publicados trabalhos de interesse local, dedicados à história das zonas raianas
durante os anos da Guerra Civil e do primeiro Franquismo, e aos seus efeitos nas vidas e imaginários das
populações. Quanto às obras de carácter mais abrangente, a realidade editorial portuguesa denota uma clara
antinomia face à tendência registada em Espanha e no mundo anglo-saxónico, onde a bibliografia sobre a
Guerra Civil de Espanha se cifra na ordem dos muitos milhares de títulos, da ficção novelesca ao ensaio
académico, passando por um vasto corpus memorialístico.
5 (catálogo da exposição), Lisboa, Biblioteca-Museu República e Resistência da C.M. de Lisboa, 1996.
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contributos de vários investigadores, e as actas do Colóquio organizado pelo Instituto de
História Contemporânea (IHC) da Universidade Nova de Lisboa, coordenadas por
Fernando Rosas6, que reúnem uma útil súmula do estado dos conhecimentos sobre o tema
na segunda metade da década.
No campo da história militar em sentido estrito, é de assinalar a existência de alguns
artigos dispersos, entre os quais se destaca pelo seu pioneirismo o estudo monográfico de
Burgos Madroñero (Vinte mil portugueses lutaram na Guerra Civil de Espanha), que introduziu a
M.M.P.O.E. como tema, enquanto primeiro trabalho científico a referir-se-lhe de forma
circunstanciada. O trabalho do autor espanhol fez escola: sete anos volvidos após a sua
publicação, as linhas essenciais por ele defendidas seriam retomadas na breve menção à
participação portuguesa na Guerra Civil Espanhola contida na história do Exército
Português entre 1910 e 1945, dirigida pelo coronel Arménio Ramires de Oliveira. Nesta
breve enumeração da bibliografia disponível, é também digno de nota o artigo em duas
partes publicado por José L. de Mesa Gutiérrez na Revista Española de Historia Militar sobre
os voluntários portugueses em Espanha que, pesem muito embora a qualidade desigual, a
abordagem excessivamente positivista seguida pelo autor e o facto de em grande medida se
cingir aos dados de Burgos Madroñero, tem o mérito de debater com argumentos razoáveis
a questão controversa do número total de cidadãos portugueses que combateram em
ambos os lados do conflito.7 Alguns aspectos mais localizados da intervenção portuguesa,
se assim lhe quisermos chamar, nomeadamente na guerra aérea, contados através das
vivências de pilotos que combateram na Aviación Nacional, foram tratados por Rui Alves,
em artigo publicado há já trinta anos, e pelo historiador aeronáutico espanhol Juan Arráez
Cerdá, aquele na primeira série da revista Historia, o segundo em publicações da
especialidade espanholas e francesas.8
Mais recentemente, o investigador galego Alberto Pena tem consagrado a sua
atenção ao papel de Portugal como centro difusor de propaganda pró-rebelde a partir dos
meios de comunicação social, designadamente a rádio e a imprensa periódica, em acções
6

ROSAS, Fernando (coord.) – Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa: Colibri, 1998.
O texto deriva de um estudo prévio do autor, que cobre o fenómeno dos estrangeiros que combateram com
os rebeldes na sua dimensão mais alargada: Los otros internacionales. voluntarios extranjeros desconocidos en el Bando
Nacional durante la Guerra Civil (1936-39), Barbarroja, Madrid, 1998.
8 Rui Alves, “Quem foram os «Viriatos do Ar»?” in História nº 35, Set. 1981, pp. 2-14. De Arráez Cerdá
reteremos o último trabalho, condensado a partir de textos previamente editados em Espanha: – “Viriatos del
Aire: Les aviateurs portugais dans la guerre d'Espagne ”, in Air Magazine, Outubro/Dezembro de 2006, pp.
40-50.
7
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que contavam com o beneplácito do governo e dos sectores privilegiados da sociedade
portuguesa. Do autor destacamos duas obras em edição portuguesa, publicadas com curto
intervalo entre si, Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha (Coimbra: Minerva, 2007) e
O que parece é: Salazar, Franco e a propaganda contra a Espanha democrática (Lisboa: Tinta da
China, 2009), esta última beneficiando de uma distribuição mais alargada, que vieram
complementar o panorama historiográfico sobre o auxílio estadonovista à sublevação.9
Embora este prisma tenha já sido explorado anteriormente, nomeadamente por Filomena
Abreu a propósito da rádio10, Alberto Pena aprofunda o nível de análise, estabelecendo
uma vantajosa síntese da questão graças a contributos documentais recolhidos em ambos
os lados da fronteira. Contemporâneo da segunda obra de Pena editada entre nós, Guerra
Civil de Espanha. Intervenção e não intervenção europeia (Lisboa: Prefácio, 2009), de Luís Soares
de Oliveira, por sua vez, encerra um exercício de história política e diplomática em registo
distinto dos ensaios alusivos à conflagração civil espanhola dados à estampa em Portugal
nos últimos dois decénios e meio (cujos objectos se centram na participação portuguesa no
conflito e nos efeitos produzidos pelos acontecimentos de Espanha na realidade nacional),
ao proporcionar uma vista de conjunto sobre a contenção do conflito ensaiada pelas
principais potências europeias, com o Comité de Londres e a chamada não intervenção,
cenário do cauto mas sempre resoluto lobbying pró-rebelde da diplomacia portuguesa,
apoiada sobretudo na leitura de bibliografia disponível e de documentação diplomática.
Cabe também aqui referir um livro de Valentim Alexandre, autor usualmente associado à
história do colonialismo português: n’ O Roubo das Almas são analisadas as nuances das
reacções suscitadas em Portugal pelo estalar da guerra, tanto do ponto de vista político e
diplomático oficial, como do de personalidades representativas das elites que argamassavam
o próprio regime português, num sólido e bem sustentado ensaio, revelador da importância
assumida pelos factores ideológicos na condução da política externa do Estado Novo nos
anos da Guerra Civil de Espanha11. Esta enumeração, contudo, não estaria completa se não
mencionássemos um artigo de Manuel Loff, exaustivo à data de publicação e ponto de

Ambos os títulos se inserem na lógica a que o autor nos habituou, ao longo de um percurso consagrado à
história dos meios de comunicação social e do audiovisual. El gran aliado de Franco. Portugal y la Guerra Civil
Española, Coruña: Ediciós do Castro, 1998, Galicia, Franco y Salazar. La Emigación Gallega en Portugal y el
Intercambio Ideológico entre el Franquismo y el Salazarismo, Vigo, Universidad de Vigo, 1999, e La Propaganda
Franquista en Portugal y la Guerra Civil Española, Santiago de Compostela, IGACI, 2000.
10 Cf. o texto de Filomena Abreu “A Rádio Portuguesa na Guerra de Espanha” in Rosas, Fernando (coord.),
Portugal e a Guerra Civil de Espanha. Lisboa, Colibri, 1998, pp. 123-132.
11 Valentim Alexandre, O Roubo das Almas, Lisboa, D. Quixote, 2006.
9
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partida obrigatório para outras leituras sobre os ecos do conflito espanhol na historiografia
portuguesa12.
Para evitar eventuais confusões no tocante aos postos militares dos exércitos
português e espanhol, unidades ou organizações militares e/ou políticas, optou-se por
colocar em itálico os do país vizinho, respeitando a grafia original em castelhano. Pela
mesma ordem de razões, sempre que a expressão “Missão” ocorre isolada e em maiúscula,
refere-se à M.M.P.O.E. No que se refere à terminologia empregue para referir os dois lados
em pugna, decidimo-nos pelo emprego deliberado da expressão “rebeldes” ou
“sublevados”, aplicada ao exército nacionalista em estado de rebelião contra o governo de
Madrid e à coligação de interesses conservadores agrupados em seu redor, por oposição a
“franquista”, tendo em conta que este termo apenas seria aplicado quando a guerra se
aproximava do seu fim, e o facto de que Franco não assumiu de imediato no seio da Junta
de Defensa Nacional, pelo menos até o final de 1936, o papel preponderante que
desempenhará de forma aberta a partir de Janeiro de 1938.
Uma nota final para o apêndice iconográfico. Nele procuramos reunir algumas
imagens, escolhidas entre muitas dezenas, todas directamente relacionadas com a matéria
deste trabalho. Os mapas e fotografias de época procedem na sua maioria do Arquivo
Histórico Militar, encontrando-se apensos a relatórios das várias missões militares
portuguesas ou a processos individuais. Uma pequena percentagem provém de arquivos
privados, tendo em comum com as restantes imagens suas coetâneas o facto de terem sido
obtidas em Espanha por intervenientes directos. A maioria permanecia inédita à data de
reprodução.
O texto foi redigido de acordo com a antiga ortografia.

“A memória da Guerra de Espanha em Portugal através da historiografia portuguesa”, in Ler História 51,
2006, pp. 77 – 131. Mais recentemente, e na esteira de um livro editado mais de dez anos antes (Salazarismo e
Franquismo na época de Hitler (1936-1942). Porto: Campo das Letras, 1996), o mesmo autor publicou um vasto
trabalho de investigação sobre a “Era dos Fascismos”, partindo de uma análise comparativa entre o regime
salazarista e o Nuevo Estado de Franco, à luz da atmosfera ideológica vigente na Europa, marcada pela
ascensão dos fascismos (Manuel Loff, “O nosso século é fascista!” O mundo visto por Salazar e Franco (1936-1945).
Porto: Campo das Letras, 2008). Loff critica os modelos explicativos de tipo taxonómico, que pretendem
estabelecer uma gradação dos regimes ditatoriais de direita, por esbaterem os muitos pontos comuns que os
aproximam e preferirem salientar as diferenças.
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I.

A missão às manobras de León (Setembro/Outubro de
1934)

Em traços gerais, podemos enumerar três momentos na história deste tipo de
apreciações sobre o potencial militar do país vizinho, entre a proclamação da II República,
em 1931, e o último ano da guerra civil: o caso pontual da missão portuguesa às manobras
de León, em 1934,13 a missão especial organizada em Outubro de 1936 pela AdA,
preparatória e genética da uma operação em maior escala, máximo expoente da necessidade
sentida pelo Exército Português de conhecer o seu potencial inimigo em caso de guerra em
solo peninsular, e ainda operações menores, organizadas directamente pelos Cursos do
Estado Maior, em 1937 e 1938, em articulação directa com a estrutura de suporte
disponibilizada em Espanha pela M.M.P.O.E., e um caso isolado de recolha de
informações, ordenando pelo comando da IV R.M. em 1937.
O primeiro desses momentos teve lugar durante um dos períodos mais atribulados
da II República espanhola, correspondente ao chamado “biénio negro”, dominado pelas
direitas entre Novembro de 1933 e Fevereiro de 1936, cuja principal mudança de rumo, no
que respeitava às relações entre o poder civil e a instituição castrense, consistiu no
abandono do processo de reformas militares iniciado por Manuel Azaña, na pasta da
guerra. Levado a cabo durante o período de cunho progressista que mediou entre a
proclamação da II República, a 14 de Abril de 1931 e as eleições de Novembro de 1933
(das quais saíram vitoriosas as forças mais conservadoras da sociedade espanhola,
reorganizadas em torno da CEDA de Gil Robles, partido de massas de inspiração católica,
e do Partido Radical Republicano, de Alejandro Lerroux, e de grupos minoritários de teor
fascista, como Renovación Española de José Calvo Sotelo e a Falange Española de José António
Primo de Rivera), o projecto de reforma militar foi promulgado sob a forma de decreto a
25 de Abril de 1931. A chamada Ley Azaña14 nascera da urgência, sentida pelos líderes
republicanos, em reduzir a vasta fatia das despesas militares dispendida com os ordenados
E ainda, se quisermos ser exaustivos, o cruzeiro aéreo a Marrocos, um voo de “boa vontade”, destinado a
refinar as capacidades da Arma de Aeronáutica, previamente testadas em raids de longa distância às colónias,
e a aproximá-la da sua congénere espanhola.
14 Na prática, o diploma permitia a todos os oficiais que não desejassem prestar juramento de fidelidade à
República retirarem-se voluntariamente para uma situação de pré-reforma (com a manutenção do salário
correspondente à última promoção intacto). Embora uma parte considerável do corpo de oficiais tenha
aceitado estas condições, retirando-se da vida militar activa, as alterações introduzidas pelo ministro da guerra,
mormente o fecho da Academia General Militar de Saragoça, dirigida por Franco, caíram como um bomba
entre aqueles que as percepcionavam como uma ameaça à influência da instituição militar como pilar do status
quo vigente, em especial os que tinham beneficiado de promoções por méritos de guerra. O clima assim
criado propiciou o golpe do general José Sanjurjo, desencadeado a 10 de Agosto de 1932, em Sevilha, mas
que fracassa por não se encontrarem ainda reunidas as condições necessárias para as direitas enfrentarem o
regime parlamentar pela força das armas.
13
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de um oficialato hipertrofiado pelas campanhas africanas, para, entre outras coisas, abrir
caminho a uma progressiva profissionalização e redimensionamento da força armada (cuja
doutrina e treino dependiam quase exclusivamente da experiência colonial em Marrocos) e
a modernização do seu material. Este e outros indicadores de uma inversão generalizada
das tendências progressistas encetadas no biénio governativo anterior, assim como o peso
cada vez mais maior da CEDA nas decisões do executivo, serão interpretados pelas
esquerdas como o prenúncio de uma viragem ainda mais acentuada à direita, rumo aos
extremos mais fascizantes do espectro político espanhol. O movimento operário, com a
única excepção da CNT, reagirá tentando defender a legitimidade republicana e a sua
orientação original. Em Outubro de 1934, esta tomada de consciência convergirá num
amplo mas pouco coeso movimento grevista de cariz insurreccional, com as características
de um levantamento armado revolucionário nas regiões mineiras das Astúrias, onde acabará
esmagado pelo exército regular, pela Legión e por tropas marroquinas após duríssimos
combates.
Foi neste clima de acentuada crispação que decorreram os trabalhos da missão
portuguesa enviada às grandes manobras realizadas pelo exército espanhol nas serranias de
León entre 22 de Setembro e 3 de Outubro de 1934, com participação de abundantes
meios terrestres e aéreos, e contando com a presença do chefe de Estado-Maior, general
Carlos Masquelet, que dirigia as operações, do ministro da guerra do governo de Alejandro
Lerroux, Diego Hidalgo Durán, assessorado pelo governador das Baleares, Francisco
Franco, um jovem e ambicioso general promovido havia poucos meses por sua intercessão
directa15, e de numerosos militares estrangeiros convidados. Idealizadas pelo general de
brigada Toribio Martínez Cabrera,16 nelas foi encenado um desembarque de quatro corpos
de exército17 inimigos no litoral galego, dos quais três, uma vez suprimidos os focos de
resistência na zona costeira, tentariam marchar através das montanhas leonesas rumo às
Hidalgo, impressionado pela capacidade de trabalho, obsessão quase compulsiva com os pormenores e a
fria determinação demonstradas por Franco, recomendou a promoção do jovem general a general de divisão
em Março de 1934, algumas semanas após terem travado conhecimento. Cf. Paul Preston, Franco, Caudillo de
España, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1998, pp. 129-130.
16 Leonês de origens humildes, Toribio Martínez Cabrera (1877 - 1939) é um personagem singular. Oficial de
carreira da mais pura cepa, professor da Escuela Superior de Guerra com uma carreira meteórica que abarcou os
anos finais do regime primoriverista e os primeiros da II República, foi surpreendido pelo alzamiento de 18 de
Julho de 1936 na qualidade de governador militar de Cartagena, onde contribuiu de modo decisivo para o
fracasso dos golpistas, assegurando a permanência da grande base naval do Mediterrâneo em mãos
governamentais. No final da guerra apoiou o golpe do coronel Segismundo Casado (que visava negociar a
capitulação com Franco) contra o governo de Negrín. De Madrid dirigiu-se para Valência, onde acabou por
ser feito prisioneiro pelos franquistas, tendo sido executado em Paterna a 23 de Junho de 1939.
17 Na terminologia militar espanhola, um cuerpo de ejército é uma unidade de grandes dimensões sob o comando
de um teniente general, composta por duas a quatro divisões com um total de 10.000 a 20.000 homens cada.
15
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planícies da meseta.18 Surpreendentemente, a condução das operações no terreno foi
entregue ao general Eduardo López Ochoa, figura de reconhecida competência técnica mas
pouco consensual entre as direitas espanholas devido às suas simpatias demoliberais,
materializadas numa precoce e nunca dissimulada discrepância com a ditadura de Primo de
Rivera, e sobretudo por ter participado na intentona militar fracassada de Dezembro de
1930, de inspiração republicana, que partira da Arma de Aviación.19
O cenário proposto por Martínez Cabrera pretendia simular o ataque de uma
potência marítima dotada de meios aeronavais – a semelhança com a Grã-Bretanha estava
longe de ser uma coincidência - dirigido ao centro de Espanha e às regiões nevrálgicas do
noroeste, onde se encontravam concentradas algumas das mais importantes indústrias e
riquezas minerais do país. Uma vez aí, o invasor encontrar-se-ia em condições de poder
ameaçar directamente Madrid, dirigindo-se para sul através das planuras de Castilla la Vieja.
As tropas defensoras dispunham de duas divisões reforçadas por unidades ligeiras de
montanha para barrar aos invasores o trânsito da bacia do Sil à do Douro e entrincheirar-se
no sistema montanhoso a oeste de León, onde lhes competia bloquear cinco passagens
vitais através do maciço. Alguns autores viram nas manobras o pretexto ideal para
posicionar um forte dispositivo militar nas proximidades dos centros industriais asturianos,
passível de ser empregue no esmagamento de quaisquer tentativas revolucionárias que ali
pudessem despontar. No entender de Paul Preston, o timing e geografia escolhidos pelo
Alto Estado Maior do exército espanhol devem pouco ao acaso e dão crédito à hipótese de
as manobras terem sido programadas como parte de um estratagema preventivo,
maquinado por Gil Robles, Salazar Alonso e Hidalgo, tendente a conter um possível
levantamento armado das esquerdas contra a participação da CEDA no governo.20

18Cf.

Maniobras en los montes de Léon: idea general de su desarrollo. Madrid, Imprenta y Talleres del Ministerio de la
Guerra, 1934.
19 Eduardo López Ochoa y Portuondo (1874 - 1936), oriundo da burguesia industrial catalã, é uma das figuras
trágicas da história espanhola do séc. XX. A derrota na Guerra Hispano-Americana e a perda do império
assim advinda, em 1898 (Ochoa combatera em Cuba), e depois as campanhas em Marrocos, fizeram dele um
africanista convicto. Em 1924, afastou-se do apoio ao regime de Primo de Rivera, ao considerá-lo
incompatível com a tradição liberal e maçónica de que se sentia intelectualmente próximo, vindo depois a
participar na criação da Asociación Militar Republicana. A repressão do movimento revolucionário asturiano em
1934 – não obstante os esforços de moderação que tentou impor à operação militar – granjeou-lhe o ódio das
esquerdas e um epíteto, verdugo de Asturias, dos quais nunca se libertou. A 17 de Julho de 1936, quando as
notícias da rebelião militar chegaram a Madrid, Ochoa encontrava-se internado no Hospital Militar de
Carabanchel, onde foi assassinado por milicianos da CNT. Cf. Paul Preston, op. cit., p. 137.
20 Cf. Paul Preston, op. cit., pp. 134-135. Os argumentos invocados pelo autor são simples mas convincentes, e
baseiam-se no facto de as manobras terem decorrido numa zona geograficamente contígua à província das
Astúrias, onde se adivinhava como mais provável uma reacção das esquerdas.
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O aproveitamento do relevo como reduto natural pelos defensores pareceu bem
fundado a vários observadores destacados junto das unidades em manobras. Para o general
Erich Kühlenthal, adido militar alemão em Paris deslocado especialmente a Espanha para
assistir aos exercícios, a posição mantida pelos defensores era quase inexpugnável, tal como
afiançou ao chefe da missão portuguesa e autor do respectivo relatório (o general José
Alberto de Silva Basto, então Chefe do Estado-Maior do Exército), que registou a troca de
impressões:
“«Esta região não se ataca, dizia-me durante as manobras o (...) general Kulenthal
(sic)»; ou se torneia, ou se isola por meio de bombardeamentos aéreos sobre as linhas de
comunicação que ali conduzem”.
A principal diferença entre as manobras levadas a cabo dois anos antes na bacia do
Pizuerga e as de 1934 – se o leit motiv das primeiras não obedecia a uma hipótese de defesa
do território nacional, nas segundas era claramente abordada a possibilidade de uma
agressão externa, com apoio aeronaval - reflectia uma mudança de rumo na preparação
geoestratégica e militar da Espanha, circunstância que levou o general Silva Basto a dedicar
várias páginas da sua exposição aos sinais mais notórios desse reposicionamento. Destacava
entre estes a construção de poderosas fortificações costeiras, dotadas com artilharia de
longo alcance, destinadas à defesa dos portos da Coruña e Ferrol, principais bases da
Marinha espanhola no Atlântico e pontos vitais em caso de conflito no controlo das rotas
de oeste e sul para o Canal da Mancha, e o reforço das infra-estruturas portuárias nas
Baleares, a que devemos acrescentar a vigorosa política de construção naval seguida pelo
almirantado espanhol desde os finais dos anos 20, com o fim de converter a armada numa
força moderna, dotada de real capacidade ofensiva.21
Descontado o desempenho do exército espanhol no terreno, que não emocionou a
missão portuguesa,22 foi nas visitas às fábricas de material militar que o trabalho dos
Apagando a memória da humilhante derrota sofrida em 1898 às mãos da US Navy… Entre os finais da
década de 20 e os últimos meses de 1936, os estaleiros espanhóis lançaram ao mar dois cruzadores pesados
(Classe “Canárias”), três cruzadores ligeiros (Classe “Almirante Cervera”) e nada mais nada menos do que
catorze contratorpedeiros (da Classe “Churruca”). Durante o mesmo período, os estaleiros de Cartagena
construíram nove submarinos para a armada espanhola e um para a marinha turca (da classe que Horacio
Echevarrieta esperava poder vender a Portugal, a troco do apoio financeiro aos reviralhistas).
22 As manobras terminaram um dia antes da data prevista, sob o pretexto das fortes chuvadas que se fizeram
sentir, contrariedade que não só impossibilitou as tropas de concluir o exercício, como negou aos
observadores estrangeiros a oportunidade de constatarem a eficácia da estratégia defensiva delineada no Q.G.
“defensor”. O estado deplorável dos caminhos e o facto de não terem sido postos cavalos à disposição dos
militares portugueses, fez com que estes não se tivessem afastado dos locais a que conseguiram chegar em
automóvel... Silva Basto aproveitou esta pausa imprevista para tecer algumas observações adicionais sobre o
exército espanhol: “Notamos no entanto bastante deficiência de material motorizado; vimos algumas baterias
antiaéreas e pesadas rebocadas a tractores. As tropas com uma aparência calma, disciplinada e com um bom
21
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observadores se revelou mais fecundo. Aí puderam constatar o grau de desenvolvimento
das indústrias de guerra espanholas e a sua razoável aptidão para se manterem a par da
inovação tecnológica em alguns domínios clássicos, como a concepção e produção de
armas ligeiras (os militares portugueses assistiram com interesse à demonstração de uma
nova espingarda semi-automática na Fábrica de Armas de Oviedo23), de peças de artilharia
(na Fabrica de Artilharia de Trubia, que integrava a zona industrial da capital asturiana) ou
de munições para uma extensa gama de armas ligeiras e pesadas, óptica e instrumentos de
precisão, mas também em outros menos convencionais, como a capacidade de produção de
gases tóxicos, nomeadamente iperite (gás mostarda) e fosgénio na Fábrica Nacional de
Productos Químicos de La Marañosa, que parece ter inquietado os oficiais portugueses em
medida talvez superior à da real capacidade de laboração, possivelmente devido à
experiência em primeira mão sofrida pelos membros do C.E.P. nas trincheiras da Flandres,
durante a I Guerra Mundial.24
De todas as unidades fabris visitadas, as instalações de Trubia foram as que mais
impressionaram a missão portuguesa: “A [fábrica] de Trubia estende-se ao longo do rio
numa extensão de mais de 3 kilometros, tendo dependências ainda na margem oposta.
Fabrica-se ali toda a espécie de material de artilharia, com excepção dos aparelhos de
pontaria, e municiamento respectivo, até ao calibre 38”.25 É também registada a presença
de um protótipo de canhão de acompanhamento de infantaria, ainda em fase de
desenvolvimento, que julgamos corresponder à peça de 40mm Ramírez Arellano, da qual se
encontrava então em provas uma versão montada em plinto, destinada a armar carros de
combate.26 Se estes desenvolvimentos da indústria pesada de Trubia não escaparam à
atenção do general português, sobre a pequena série experimental de tanques ligeiros
aspecto físico, parecendo perfeitamente disciplinadas; os oficiais interessados; os comandos e estados maiores
sabedores.” AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, “Relatório da Missão a Hespanha em Setembro
de Outubro de 1934”, fl. 2
23 Denominado pelos seus criadores como Fusil automático MR 32 de 7mm, tratava-se de uma arma de
concepção muito moderna para o seu tempo, com automatismo accionado por recuperação de gases. A ter
sido industrializada teria permitido ao exército espanhol dispor de uma espingarda equivalente à M.1 Garand
ou à Tokarev SVT 38, introduzidas respectivamente pelos exércitos norte-americano e soviético no final da
década.
24 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, “Relatório…”, fl. 4. A capacidade química do exército
espanhol nascera como subproduto da guerra de Marrocos, alimentada pela deriva revanchista que se seguiu
ao desastre de Annual. Os primeiros lotes de gases tóxicos foram obtidos em França antes do
estabelecimento do complexo de La Marañosa e da capacidade de carregamento de bombas de aviação e
granadas de artilharia com agentes químicos em Melilla. Nas suas memórias, escritas depois da Guerra Civil, o
general Hidalgo de Cisneros atribuí a primazia no uso de aviões como vectores de armas químicas à Arma de
Aviación: vd. Cambio de Rumbo, Vitoria, Ikusager, 2002, pp. 144-147.
25 Idem, fl. 4.
26 O fim da produção do tanque Trubia determinou o encerramento do programa, tendo-se construido
apenas dois prototipos da peça experimental Ramírez Arellano. Cf. Artemio Mortera, Los carros de combate
«Trubia» (1925-1939), Valladolid, Quirón Ediciones, 1994, p. 29.
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Trubia Serie A, em contrapartida, nada consta no relatório, o que permite supor que os
técnicos espanhóis terão preferido resguardá-los de olhares indiscretos, embora o primeiro
protótipo desse blindado de prestações modestas tivesse sido exibido publicamente alguns
anos antes, numa mostra industrial em Gijón.27
As conclusões extraídas pelo general Silva Basto são elucidativas sobre a percepção
do “perigo espanhol” vigente entre as chefias militares portuguesas em meados dos anos
30. Espelham a perspectiva tradicional de que a defesa do espaço metropolitano português
só fazia sentido face ao militarismo espanhol, de matriz castelhana e anexionista. A
inevitabilidade de um confronto directo com a Espanha, a que Portugal seria forçado no
contexto da aliança luso-britânica, com a deflagração de um conflito europeu com
características semelhantes às da I Guerra Mundial como pano de fundo, é assumida sem
reservas:
“Assim, no caso em que a política militar da nossa aliada, a obrigasse a actuar
ofensivamente contra a Espanha, ela teria de recorrer ao nosso auxílio, para que os
exércitos aliados progredindo pelos vales do Douro e do Tejo, chegassem ao coração da
Espanha”.28
Fá-lo no entanto de forma matizada por considerações de ordem política, sobre as
quais paira o espectro do Iberismo, traduzido em nova roupagem revolucionária e
federalista, quando afiança que “Ninguém na Espanha dentro das ideias da Espanha
unitária, pensa na incorporação de Portugal; o mesmo não direi dos partidários da
constituição na Ibéria de uma federação de repúblicas, mais ou menos bolchevistas. Ahi
sim, está um dos perigos para nós”.29
Reconhecia-se ainda que qualquer eventual acção ofensiva da Grã-Bretanha contra
a Espanha teria à partida mais hipóteses de ser bem sucedida se lançada a partir de
território português, pelos vales do Douro ou do Tejo, do que se baseada num
Projecto autóctone (tratava-se do primeiro veículo blindado de lagartas inteiramente desenhado e
construído na Península Ibérica) cujas origens remontavam a 1925, e que após vicissitudes várias resultou na
construção de três exemplares para fins de demonstração de tecnologia entre 1926 e 1928 e um quarto em
1934. A sua existência dividiu-se entre o Regimento de Infantaría Milán nº 32 de Oviedo e a fábrica de Trubia.
Durante os acontecimentos de Outubro de 1934, dois dos quatro veículos caíram em poder dos operários. Cf.
Idem, pp. 15-20, 41-46.
28Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, “Relatório…”, fls. 7-8.
29 Enquanto um dos esteios centrais no breviário da propaganda pró-franquista em Portugal, este argumento
foi também invocado pelo regime para justificar a decisão, assumida às claras e arriscando tudo por tudo no
lance, de auxiliar os sublevados. A metamorfose do “perigo espanhol” em “perigo comunista” viria a ser
reinterpretada como argumento diplomático por Salazar, Armindo Monteiro e Teixeira de Sampaio em várias
entrevistas mantidas com o embaixador britânico em Portugal, nas primeiras semanas de guerra. Cf. Valentim
Alexandre, O Roubo das Almas. Salazar, a Igreja e os Totalitarismos (1930 – 1939), Lisboa, D. Quixote, 2006, p.
120.
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desembarque nas costas da Galiza ou no Cantábrico. Em complemento deste exercício
conceptual, Silva Basto contrapunha àquele cenário o de uma expectável contra-ofensiva
espanhola, desencadeada por ameaça britânica, que fatalmente decorreria em território
nacional: “(…) a Hespanha procurará opor-se na periferia do seu território ao desembarque
e avanço do inimigo; mas como na sua fronteira Oeste, confinando com Portugal, o
terreno não se presta à defensiva, é natural supor que em caso de conflito, ela tome a
prioridade de operação procurando atingir o mar antes do desembarque dos inglezes, ou
firmar-se no interior do nosso País em posições que se prestem à defensiva”.30 É
sintomático que estas considerações coincidam com um período de intensa teorização nos
meios militares, marcado por estudos sobre a defesa do espaço continental assentes num
modelo de mobilização de massas, directamente informado pelo pensamento de Tasso de
Miranda Cabral.31
Paralelamente, Silva Basto sugere ao Ministério da Guerra que seja solicitada
autorização a Madrid para que alguns oficiais do Curso do Estado-Maior do Exército
pudessem frequentar o curso equivalente na Escuela Superior de Guerra, para melhor avaliar a
qualidade do Estado-Maior espanhol e das doutrinas e métodos seguidos. Para melhorar a
absorção de informações sobre as forças armadas do país vizinho, chega a propor o ensino
da língua castelhana entre os nossos oficiais para facilitar o interrogatório de prisioneiros
em caso de guerra. No que toca ao valor do exército espanhol, e embora o general
português afirme não dispor de “(…) elementos rigorosos para o poder afirmar superior ou
inferior ao nosso”, no balanço final da missão às manobras de Léon regista “(…) que o
soldado hespanhol é resistente e disciplinado, e que o Estado Maior é competente.”32

II.

Génese da Missão Militar Portuguesa de Observação em
Espanha.

Mudança de cenário
Menos de um mês decorrido após a remodelação ministerial de 18 de Janeiro de
1936, que entregou ao general Passos e Sousa a pasta da Guerra e a Armindo Monteiro a
dos Negócios Estrangeiros, a vitória alcançada pela Frente Popular sobre a CEDA de Gil
Robles nas eleições legislativas espanholas, a 16 de Fevereiro, fez soar as campainhas de

30AHM/1ª

Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, “Relatório…”, fl. 8.
Cf. de António P. Duarte, A Política de Defesa Nacional 1919-1958, Lisboa, ICS, 2010, pp. 70-74.
32 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, “Relatório…”, fls. 8-9.
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alarme entre as elites dirigentes do Estado Novo33, enviando para o cesto de papéis da
História o clima de cordialidade que aos poucos se instalara entre Madrid e Lisboa,
alicerçado no parentesco ideológico entre a ditadura portuguesa e as direitas espanholas, e
com ele o projecto de um tratado de amizade e boa vizinhança entre os dois países.34
Reinstala-se, portanto, o azedume nas relações bilaterais que tinha . Em nota datada de 22
de Fevereiro, enviada ao Ministerio de Exteriores em Madrid, o embaixador espanhol em
Lisboa, José Juncal35, dava conta das primeiras ondas de choque produzidas em Portugal
pela viragem política ocorrida do outro lado da fronteira:
“El cambio político operado en España durante la presente semana ha repercutido
en este país de modo alarmante para el Gobierno y todos los elementos de derecha, y con
entusiasmo para los contrarios a la dictadura (…)”.36
Com o afluxo de exilados políticos espanhóis, de convicções conservadoras e
monárquicas, iniciado em 1931, com o advento da República em Espanha e a abdicação de
Alfonso XIII, Portugal converte-se pouco a pouco na base operacional onde incubará a
sedição das direitas contra o governo da Frente Popular e a II República, na convergência
de vários interesses e sensibilidades políticas, avessos às mudanças que a existência de um
governo burguês mas também laico e republicano fazia pressagiar, percorridos por um
ideário comum anti-demoliberal, anti-parlamentar e anti-comunista. Neste contexto, a
colónia de emigrados espanhóis em Portugal superará o papel da comunidade de
simpatizantes monárquicos exilados no sul de França, graças à total liberdade de
movimentos admitida pela tolerância interessada das autoridades portuguesas. É neste
novo cenário de instabilidade que se insere a tomada de posse de Salazar como ministro da
Guerra, a 11 de Maio de 1936, e a nomeação, no dia seguinte, do capitão Fernando Santos
Costa para o cargo de Subsecretário de Estado da Guerra. Via-se assim consagrada a

Pouco antes da vitória da Frente Popular, já o encarregado de negócios português em Madrid afirmava
taxativamente que, “se triunfam as esquerdas, o marxismo realizará o seu programa revolucionário; se
triunfam as direitas, desencadeará a guerra civil”. Cf. Hipolito de la Torre Gómez, A Relação Peninsular na
Antecâmara da Guerra Civil de Espanha (1931-1936), Lisboa, Cosmos, 1998, p. 93.
34 Cf. César Oliveira, Portugal e a II República de Espanha, Lisboa, Perspectivas & Realidades, 1985, p. 251. As
desconfianças da diplomacia portuguesa face às intenções espanholas, contudo, e não obstante a aproximação
registada entre os dois países durante o “biénio negro”, não se haviam dissipado, com Teixeira de Sampaio a
destacar-se como representante mais vocal da linha que advogava uma atitude de dúvida prudente em relação
a Madrid.
35 Homem próximo do Partido Radical e do seu líder Alejandro Lerroux, Juncal foi substituído em Maio do
mesmo ano pelo medievalista Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984), que sofreria humilhações e ameaças de
toda a sorte durante o seu mandato em Lisboa.
36 Nota incluída na lista de documentos diplomáticos reunidos em anexo por Hipolito de la Torre Gómez, op.
cit., pp. 176-177.
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“afirmação do domínio político de Salazar sobre as Forças Armadas” 37, uma necessidade
vital que fizera adiar a reforma do Exército, subalternizada pelo estatuto prioritário
conferido à Marinha e ao seu reequipamento no início do decénio.
No coro da reacção maioritariamente favorável das chefias militares à remodelação
ministerial, sobressai, como única voz dissonante, a opinião do então coronel de engenharia
tirocinado Raul Esteves, veterano da Flandres que teve sob seu comando o Batalhão de
Sapadores de Caminho-de-Ferro, integrado na contribuição do C.E.P. para o esforço de
guerra da Entente na Frente Ocidental.38 Depois do atrito registado ao longo de 1935 entre
Salazar e o titular da pasta da Guerra, general Passos e Sousa (este chegou a alimentar vagos
intentos golpistas), que selara o ocaso da ascendência exercida pelos conspiradores militares
no Exército, Esteves, antigo colaborador do general Sinel de Cordes, é o único oficial
republicano da leva do 28 de Maio que mantinha ainda algum protagonismo, em parte
resultante do seu prestígio como tecnocrata e teórico do pensamento estratégico, mas
também devido às posições marcadamente conservadoras, em sintonia com a linha oficial.39
Coincidência ou não, a ele viria a ser confiada a chefia da M.M.P.O.E. na sua etapa de
arranque, não obstante existirem indícios que permitem supor que terá estado envolvido
em intrigas conspiratórias em 1935.40
Militar de convicções ultra-nacionalistas à data dos acontecimentos que nos
interessam, Raul Esteves a aparente deriva que parecia descrever em direcção a posições
crescentemente direitistas à medida que a década de 30 avançava, em harmonia com o
zeitgeist da “Era dos Fascismos” e a afirmação do Estado Novo, tinha precedentes, na
Cf. António P. Duarte, op. cit., p. 277.
AHM/Processo individual 3131 – 3132, General Raul Augusto Esteves. Fez parte do C.E.P., em França, de
11 de Maio de 1917 a 30 de Abril de 1919.
39 Cf. Telmo Faria, Debaixo de Fogo! Salazar e as Forças Armadas (1935-1941), Lisboa, Edições Cosmos/Instituto
da Defesa Nacional, 2000, p. 76.
Após um longo interregno, Raul Esteves publicou em 1935 uma obra de estratégia, O Problema da Defesa
Nacional (Lisboa, Papelaria Fernandes, 1935), onde discute a preparação da nação enquanto todo para um
conflito futuro, que previa viesse a ocorrer sob a forma de guerra total entre nações integralmente
mobilizadas (do mesmo ano data também Der totale Krieg, de Erich Ludendorff, mas o impacto desta obra só
mais tarde será devidamente absorvido e ponderado pelo Exército Português). O momento que escolheu para
dar à estampa o seu trabalho coincidiu com uma fase de redefinição das grandes opções da defesa nacional,
consubstanciada na apresentação a Salazar do “Plano de Rearmamento do Exército Metropolitano”, de 28 de
Agosto de 1935.
40 Manuel Burgos, em artigo publicado há mais de vinte anos, inclina-se a favor da hipótese de afastamento,
para desobstruir o caminho a Santos Costa; vd. “Vinte mil portugueses lutaram na Guerra Civil de Espanha
(1936-1939)”, in Boletim do Arquivo Histórico Militar, Lisboa, 1987, p. 25.
O nome de Raul Esteves, juntamente com os de outros militares republicanos (à frente dos quais pontificava
o major-general Morais Sarmento), consta de uma informação providenciada pela Guarda Fiscal a Santos
Costa, a 1 de Outubro de 1935, onde lhe é apontada a agitação nos meios castrenses que trazia o regime
intranquilo. O documento é citado por Telmo Faria, op. cit., p. 89.
37
38
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repressão que conduziu contra as greves dos ferroviários, em 1919 e 1920 e nas posições
pró-golpistas que nunca disfarçou, visando a deposição manu militari do regime republicano.
Fiel a esta linha, e em sintonia com a própria consolidação do regime rumo a um
nacionalismo cada vez mais exacerbado e fascizante, Esteves consagrou alguma atenção à
luta propagandística desenvolvida a partir de Portugal contra a II República espanhola,
enquanto autor de artigos de opinião publicados na imprensa, nomeadamente no jornal
católico A Voz. Em Setembro de 1936, quando o fornecimento de armas e técnicos
alemães ao lado rebelde era já uma realidade tangível e a marcha das colunas que se
dirigiam a Madrid começava a afrouxar, Raul Esteves levou o seu entusiasmo ao ponto de
sugerir publicamente uma intervenção armada directa do Exército em solo espanhol, para
“defesa da civilização” e assegurar o sucesso das armas sublevadas, em antecipação do
possível efeito de contágio que a revolução espanhola poderia surtir do lado de cá da
fronteira.41 A ideia não era nova, tendo sido pela primeira vez enunciada pelo militar,
quando ainda tenente, em termos igualmente desmesurados, numa série de artigos
publicados na Revista Militar em 1908 sobre a defesa do território continental, imaginada
contra o perene inimigo castelhano.42
Contudo, e ao invés do que se possa pensar, Raul Esteves não foi o único “falcão”
a defender opções intervencionistas nos primeiros meses do conflito, comprometedoras
para Lisboa sob o ponto de vista diplomático, mas elucidativas da vertigem guerreira que os
ventos de Espanha despertaram nalguns espíritos, na atmosfera de intensa intoxicação
propagandística então reinante em Portugal. Embora os exemplos não abundem, não
podendo portanto ser considerados representativos, alguns partidários mais exaltados da
causa rebelde permitiram-se expressar sem rodeios a sua inclinação por esse perigoso
caminho. A notoriedade dos proponentes de opções abertamente belicistas demonstra até
que ponto a deriva radical do pensamento contra-revolucionário português e a posição
oficial do Governo eram convergentes com o programa dos golpistas espanhóis. Não
menos significativo é o facto de alguém como o Ministro do Comércio e Indústria, Pedro
Cf. “A defesa de uma civilização”, A Voz, 12 de Setembro de 1936, pp. 1 e 6. Recorde-se que nesse mesmo
mês, Lisboa encetara relações – então ainda com carácter oficioso, mas em clara contradição com os
princípios da não intervenção, assumidos pela diplomacia nacional em Londres – com o agente dos
sublevados em Lisboa, Nicolás Franco.
42 Raul Esteves defende então “(…) o objectivo da guerra não é apenas repelir a invasão espanhola mas pôr
cobro à desproporcionalidade, anexando territórios ou províncias limítrofes espanholas contíguas ao
território nacional”, invertendo os termos do paradigma defensivo pela transformação do invadido em
invasor; cf. António Horta Fernandes, “O Pensamento Estratégico”, in Manuel Themudo Barata; Nuno
Severiano Teixeira (dir.), Nova História Militar de Portugal Vol. IV, Mem Martins, Círculo de Leitores, 2004, pp.
521-522.
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Teotónio Pereira, com as responsabilidades inerentes à pasta de que era titular desde
Janeiro de 1936,43 não ter hesitado em aconselhar uma intervenção armada portuguesa,
apesar das consequências políticas de uma tal aventura. Este posicionamento, afinal, não
deixava de se enquadrar na lógica anti-comunista que o levara a seguir com apreensão
eventos como a agitação laboral na Covilhã e a defender resolutamente o uso da força para
conter a “erupção comunista” onde quer que esta se manifestasse.44 Assim, não deixa de ser
sintomático que o jovem delfim de Salazar tenha proposto a 29 de Julho de 1936 a
ocupação de parte da Estremadura espanhola por tropas portuguesas, concretamente a área
adjacente à respectiva capital, Badajoz, para colmatar a parcela de território “vermelho”
ainda confinante com a raia, acompanhada do imediato reconhecimento de jure do ainda
embrionário governo rebelde (e servindo-se porventura do ensejo para recuperar Olivença
no mesmo lance). Orientação em tudo semelhante foi também assumida pelo historiador e
ensaísta Alfredo Pimenta, um dos ideólogos da direita portuguesa mais extremista,
conotado com o Integralismo, simpatizante do nazismo e colaborador regular d’A Voz. 45
A importância destas afirmações deve ser interpretada na sua justa medida, pois
embora reflictam o estado de espírito prevalecente entre as elites políticas e económicas
portuguesas, a manifesta incapacidade do Exército para enfrentar o seu congénere espanhol
de tempo de paz (tanto mais notória se a relacionarmos com a lógica ofensiva propugnada
por Raul Esteves, Teotónio Pereira ou Alfredo Pimenta…), associada à determinação do

Homem da confiança de Salazar, Pedro Teotónio Pereira (1902-1972), após quase três anos – de Abril de
1933 a Janeiro de 1936 - à frente da Subsecretaria de Estado das Corporações e Previdência Social, que o
consagraram como um dos principais artífices do sistema corporativo do Estado Novo, teve a seu cargo a
pasta do Comércio e Indústria até 13 de Dezembro de 1937, data em que foi exonerado para passar a exercer
funções na qualidade de “agente especial” junto do Governo de Burgos. Desempenhou um papel destacado
durante a fase transitória que mediou entre o reconhecimento de facto dos sublevados por Lisboa (que vinha
arrastando-se desde o cesse de relações com Madrid, em Outubro de 1936) e o reconhecimento de jure,
efectivado em Abril de 1937. Daí em diante, Teotónio Pereira, já embaixador, ocupou um lugar central na
gestão das relações com Madrid ao longo dos meses que ainda restavam de Guerra Civil e nos anos críticos
da II Guerra Mundial.
44 Correspondência de Pedro Teotónio Pereira para Oliveira Salazar, Vol. I, Lisboa, Presidência do Conselho de
Ministros/CLNRF, 1987, carta de 12 de Fevereiro de 1934, p. 27.
45 O percurso de Alfredo Pimenta (1880-1950), intelectual próximo do republicanismo radical nos anos de
juventude, viria a ser marcado por uma profunda desilusão com I República, à semelhança do sucedido com
vários dos seus contemporâneos, que o levou a aproximar-se rapidamente de alternativas políticas de signo
oposto. Depois de uma fugaz carreira como parlamentar durante a “República Nova”, nos anos 20 entrega-se
à escrita, como colunista, mas desdobrando-se também noutros domínios (poesia, crítica e ensaística).
Durante a vigência da Ditadura Militar enceta uma longa colaboração com A Voz, que a sua afinidade com o
Integralismo Lusitano já previamente prepara. A defesa de princípios autoritários, longe de qualquer
compromisso, levam-no a romper com a Causa Monárquica e a assumir um isolamento voluntário, embora à
sombra do Estado Novo, pontuado por polémicas ocasionais com a intelectualidade afecta ao regime. Sobre
o percurso ulterior de Alfredo Pimenta enquanto vulto tutelar do pensamento ultra-nacionalista português,
veja-se o recente trabalho de Riccardo Marchi, Letras ultras. As ideias da direita radical portuguesa (1939 – 1950),
Lisboa, ICS, 2010, pp. 31-78.
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Governo em evitar uma derrapagem em direcção a posições mais interventivas, confinaram
os desígnios dos amigos mais inflamados dos rebeldes espanhóis a manifestações de mera
retórica. Até hoje, o trabalho de investigação desenvolvido nos arquivos militares tem
mantido a validade da constatação feita por Iva Delgado a este respeito: a inexistência de
indícios documentais que permitam corroborar conjecturas sobre eventuais planos para
uma intervenção directa em solo espanhol.46
O eclodir da sublevação militar, desencadeada de 17 para 18 de Julho de 1936 pelo
Ejército de África contra o governo que os seus comandantes haviam jurado defender, e o
fracasso do alzamiento nas principais cidades do centro e leste de Espanha, que em questão
de horas precipitou o país numa guerra civil, veio introduzir um elemento novo no
panorama subjacente à planificação seguida pelas chefias militares portuguesas. Não
bastava já esconjurar o “perigo espanhol”, de resto comodamente identificado com
nebulosas conspirações de teor federalista, às quais tinha vindo a ser associada a ameaça
revolucionária.47 Tornava-se imperioso participar, se possível respeitando todas as
exigências formais decorrentes da aliança com a Grã-Bretanha enquanto eixo basilar da
política externa de Lisboa, mas deixando claro à junta militar sublevada que Portugal inteiro
se colocava de corpo e alma ao lado da verdadeira Espanha, católica, tradicionalista e
autoritária, na sua “cruzada” contra a anti-Espanha, estrangeirada e enferma, minada pelo
vírus mortal do marxismo.
Tal como foi oportunamente realçado por Iva Delgado, a tese de uma conspiração
comunista que visaria instalar em Espanha algo semelhante a uma “república popular” avant
la lettre, foi abraçada com paixão pelo Estado Novo para validar o alinhamento com os
sublevados e a acção empreendida por estes últimos,48 mais tarde descrita como golpe
preventivo, desencadeado para desarticular a “bolchevização” da Espanha. Desta
Cf. Iva Delgado, Portugal e a Guerra Civil de Espanha, S.I., Europa-América, 1982, p. 201.
A que devemos acrescentar a memória do caso das armas destinadas aos reviralhistas portugueses, cuja
aquisição fora suportada pelo industrial e financeiro basco Horacio Echevarrieta (a troco da encomenda por
aqueles, quando tomassem o poder, de submarinos e navios bacalhoeiros nos estaleiros bascos), próximo de
Manuel Azaña, quando este ocupou a pasta da Guerra em 1931. Este incidente forneceu abundantes achas à
diabolização da II República espanhola pelo Estado Novo. Cf. Hipolito de la Torre Gómez, op. cit., pp. 40-47.
Sobre o caso Turquesa e as suas implicações na luta dos reviralhistas contra a ditadura, v. Luís Farinha, O
Reviralho: Revoltas Republicanas contra a Ditadura e o Estado Novo 1926 – 1940, Lisboa, Ed. Estampa, 1998.
48 Cf. Iva Delgado, op. cit., pp. 164-166.
A mesma pirueta propagandística serviu para desculpar as operações de “limpeza” efectuadas pelas tropas
africanas nas regiões estremenhas e andaluzas submetidas à medida que iam conquistando território às forças
governamentais, como um mal necessário contra a “anarquia reinante do lado republicano”. As execuções em
massa de civis e militares por legionários e mouros pressagiaram a sinistra tarefa dos Einsatzgruppen durante a
II Guerra Mundial, na Polónia ocupada e na URSS depois de iniciada a operação Barbarossa.
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concepção maniqueísta, que estabelecia uma dicotomia a preto e branco, de confronto
entre o bem e o mal, entre “civilização e barbárie” procede outra tese central à
argumentação pró-nacionalista do regime português e ao respectivo discurso legitimador e
esteio incontornável da vulgata propagandística do franquismo nos anos que se seguem à
Guerra Civil: a que sustenta que o levantamento militar das direitas se fizera não contra a
democracia parlamentar ou a legalidade republicana, mas sim contra o comunismo,49
representação deliberadamente vaga, sinónima para as direitas espanholas do movimento
operário e da amálgama heteróclita de forças situadas à esquerda, entre o P.S.O.E. e os
diversos partidos de obediência anarquista, e conotadas com os projectos de justiça social e
redistribuição da riqueza assumidos pela Frente Popular (e que estava, por isso, longe de
incluir apenas o P.C.E., cuja implantação e prestígio antes da Guerra Civil se encontravam
muito aquém da força que alcançará nos anos de 1937-38). Retomava-se, portanto, a ideia
do mal necessário para evitar um mal maior.50 Esta construção ideológica conveio ainda à
recomposição do velho espectro do “perigo espanhol” para fins de propaganda interna,
sujeito a um upgrade que intensificava o seu grau de malignidade ao torná-lo sinónimo do
“perigo comunista”, tal como seria descrito a Charles Wingfield, embaixador britânico em
Lisboa, por Salazar, Armindo Monteiro e Teixeira de Sampaio.51
Da Missão Especial da Aeronáutica à M.M.P.O.E.
Se nos dispusermos a entrever o momento em que a M.M.P.O.E. nasce, pelo
menos como ideia relativamente articulada, esse instante corresponde de modo inequívoco
ao périplo realizado pelos aviadores major José Pinheiro Correia52 e capitão Celestino Pais
de Ramos53, nas frentes de combate entre Outubro e Novembro de 1936, naquela que foi a
primeira missão oficial de estudo enviada pelo Exército Português a solo espanhol após o
início das hostilidades, entregue à aviação porquanto esta era a arma mais propensa a
“extrair ensinamentos” do conflito que varria o país vizinho. Após algumas visitas
realizadas a título informal, a Arma de Aeronáutica, instruída directamente por Santos
Costa, determinou o envio de dois oficiais em “missão especial” a Espanha, três meses

Cf. Valentim Alexandre, op. cit., p. 199.
A tese do putsch preventivo desencadeado em antecipação de um golpe comunista, juntamente com o
princípio do mal necessário, foi recuperada por uma plêiade de autores revisionistas ligados à extrema-direita
espanhola, como Ricardo de la Cierva, Pío Moa ou César Vidal. Sobre a história da pretensa conspiração
comunista enquanto pretexto para a sublevação militar, vd., de Javier Iglesias Pélaez, Stalin en España: la gran
excusa, Madrid, Editorial Raíces, 2008.
51 Cf. Valentim Alexandre, op. cit., p. 120.
52 Então comandante do G.A.I. 1 (Grupo de Aviação Independente 1), baseado na Amadora.
53 Procedente do G.I.A.B. (Grupo Independente de Aviação de Bombardeamento), com base em Alverca.
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volvidos sobre o início das hostilidades e imediatamente após o corte de relações
diplomáticas com o governo legítimo de Madrid, formalizado a 23 de Outubro de 1936.
Aluno do primeiro curso de aviação militar realizado em Portugal, na Escola de
Aeronáutica Militar, Pinheiro Correia era um dos mais respeitados oficiais da Arma de
Aeronáutica, cujos modestos progressos acompanhara desde a década de 20, participando
em voos de longa distância e diversas missões de estudo ao estrangeiro. O facto de ter sido
escolhido para dirigir a primeira missão oficial de observação a Espanha inscreve-se na
continuidade lógica do célebre “cruzeiro aéreo” dos Potez 25 do G.I.A.B. aos
Protectorados Espanhol e Francês em Marrocos, acção de prestígio para “mostrar a
bandeira” realizada em Maio de 1934 sob o seu comando, por ocasião da efémera entente
cordiale que aproximou Lisboa e Madrid entre Novembro de 1933 e Fevereiro de 1936.
Quanto a Pais de Ramos, pioneiro da aviação em África e à data 2º comandante interino do
G.I.A.B., celebrizara-se por ter participado no primeiro raid aéreo de longa distância a
percorrer todas as colónias africanas, empreendimento notável que pôs à prova máquinas e
tripulações ao longo de um percurso de mais de 15.000 km, coberto entre 5 de Setembro e
28 de Outubro de 1928.54
Para melhor manter as aparências e disfarçar o verdadeiro objectivo da missão, o
trabalho dos dois oficiais foi pudicamente descrito como um inócuo reconhecimento à
região de Elvas, destinado a seleccionar terrenos susceptíveis de servirem como
aeródromos de campanha. Contudo, o verdadeiro objectivo da “missão especial” passava
pela recolha de dados em primeira mão sobre o desenrolar das operações na frente de
Madrid, com destaque para o papel exercido pelas aviações de ambos os lados em
contenda. A missão beneficiou a este respeito de um involuntário mas certeiro sentido de
oportunidade, pois pôde testemunhar in situ, no aeródromo de Talavera de la Reina (no
primeiro dia de Novembro de 1936), os efeitos de um dos primeiros raids protagonizados
pelos bimotores Tupolev SB, um novo bombardeiro de fabrico soviético então
praticamente desconhecido no ocidente.

O raid fora precedido pelo voo Lisboa-Bolama, realizado em Março de 1925. Quanto a Pais de Ramos, a
sua experiência em missões no exterior iniciara-se com a Esquadrilha Inicial Expedicionária a Moçambique,
estabelecida na colónia africana nos finais de 1918, e depois transferida para Angola em 1921. Nos anos 20,
realizou dois voos Lisboa-Madrid, em 1923 e 1925, e Lisboa-Casablanca-Lisboa, em 1926. Cf. Pedro Ferreira,
“Da Amadora a Lourenço Marques: há 75 anos nas rotas do Império”, in Mais Alto, Ano XLI, Nº 346,
Novembro/Dezembro 2003, p. 18-23.
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Os dois oficiais marcharam para a fronteira hispano-portuguesa separadamente,
partindo das respectivas bases a 27 de Outubro de 1936. Pinheiro Correia, o chefe da
missão, deslocou-se até Elvas por via aérea, a bordo de um dos Vickers Valparaíso,
acompanhado por um mecânico. A 6 de Novembro estariam de volta às suas unidades,
munidos de informações preciosas sobre a evolução do conflito e o desempenho das duas
aviações, que seriam vertidas dez dias depois num extenso relatório confidencial dirigido ao
Chefe da Repartição do Ministério da Guerra.55 Mas regressemos ao percurso originalmente
seguido pela Missão Especial da AdA. Uma vez reunidos em Elvas, os dois homens
atravessaram discretamente a fronteira em automóvel, servindo-se para o efeito de um
salvo-conduto obtido em Lisboa, junto da representação da Junta de Defensa Nacional. A
partir daí, dirigiram-se a Badajoz, onde foram recebidos pelo governador militar que
substituíra a administração civil republicana, o comandante Cañizares, graças a quem
puderam seguir viagem para Salamanca, onde se encontrava sedeado o Quartel-General
rebelde. Os nacionalistas tinham improvisado um aeródromo nas proximidades da cidade,
disposto perpendicularmente à estrada que conduzia a Ciudad Rodrigo, num terreno
especialmente seleccionado, segundo os autores do relatório, devido ao efeito de
mimetismo natural emprestado pelas manchas de azinheiras que constituíam a principal
cobertura vegetal na zona. Os aviões que lá se encontravam estacionados, em condições
bastante precárias devido à ausência de hangares ou outras estruturas de suporte, podiam
pelo menos ser ocultados graças a este expediente, inestimável numa geografia usualmente
árida e despida de vegetação. Segundo os seus anfitriões nacionalistas, a defesa antiaérea de
Salamanca (aeródromo e cidade), dependia de um sistema de escuta à distância,
suficientemente fiável, em teoria, para detectar a aproximação de aeronaves. A camuflagem
natural do aeródromo contribuía também para algum excesso de confiança, que os dois
observadores portugueses, espantados por constatarem a ausência de aviões de caça, não
deixaram de registar. Os receios de Pinheiro Correia e Pais de Ramos foram confirmados
na manhã de 30 de Outubro, quando cerca das 7h45, três bombardeiros da aviação
governamental cruzaram os céus de Salamanca e “com a maior tranquilidade forçaram a
vigilância inimiga e foram bombardear o aeródromo”, sem qualquer oposição.56 Segundo os
aviadores espanhóis com quem Pinheiro Correia discutiu a identidade dos aparelhos, tudo
parecia indicar que o ataque fora protagonizado por bombardeiros Potez 540, pertencentes

55AHM/1ª

Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 02, Relatório da Missão Especial a Espanha da Aeronáutica,
Novembro de 1936.
56 “Tivemos em Salamanca a prova evidente quão falível é a defesa antiaérea de certa e determinada
zona!”AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 02, Relatório…, p. 10.
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à Escuadrilla España, integrada na sua maioria por voluntários franceses e comandada por
André Malraux.
O campo de aviação de Salamanca constituía então um alvo preferencial da aviação
republicana, devido ao seu papel chave no dispositivo aéreo posto à disposição dos
rebeldes pelos seus aliados alemães. Encontravam-se ali estacionadas quatro esquadrilhas
de bombardeamento empregues nos ataques a Madrid e ao norte, equipadas com Junkers
Ju 52: as esquadrilhas “Pablo” e “Pedro”, integradas por “pessoal alemão, jovens de 18 a 23
anos, trajando civilmente”, mas que segundo os autores do relatório, pertenceriam “ao
exército activo alemão”,57 sendo as restantes - 1ª Escuadrilla 1-E-22 e 4ª Escuadrilla 4-E-22 formadas por aviadores espanhóis.58 Pinheiro Correia e Pais de Ramos realizaram parte das
suas deslocações em aviões Fokker F.VII.59
Os bombardeiros Tupolev SB “Katiuska”,60 cujas primeiras missões de guerra em
Espanha tinham tido lugar pouco antes, a 28 de Outubro, contra os aeródromos de
Granada, Sevilha e Cáceres, foram assinalados em Navalmoral de la Mata e sobre o
aeródromo de Talavera (aliás, dois dias depois, precisamente na antevéspera da chegada dos
dois portugueses a Talavera, o aeródromo tinha já sofrido pelo menos uma visita dos
velozes bimotores). No entanto, a informação necessária não chegou ao campo de caça,
devido ao mau funcionamento das ligações telefónicas entre os dois aeródromos, que
distavam entre si cerca de 16 km. No mesmo dia, aviões Tupolev da 1ª Escuadrilla do Grupo
12 da Aviação Republicana, com base nos arredores de Albacete, atacaram o aeródromo de
Salamanca, repetindo a proeza contra o de Sevilha, sempre em condições de total
impunidade. A URSS decidiu auxiliar o governo republicano em Outubro de 1936, através
da “Operação X” que consistiu no envio por via marítima de material de guerra – aviões,
blindados, artilharia e armas ligeiras - , víveres e assessores militares, que permitiriam suster
o avanço das colunas sublevadas sobre Madrid e disputar o domínio do ar, que pertencera
Assim se referem aos homens da Legion Condor.
Contrariamente ao que se pode ler no relatório da missão portuguesa, os nomes das duas esquadrilhas
alemãs não homenageavam camaradas mortos em combate (aliás, na ausência de quaisquer referências a
apelidos, é difícil crer que assim fosse), mas apenas os dois pseudónimos mais comuns adoptados pelos
aviadores germânicos durante a sua passagem por terras espanholas.
59 Estes trimotores de transporte, utilizados antes da Guerra Civil pela transportadora aérea nacional LAPE e
pela Arma de Aviación, celebrizaram-se ao inaugurar, a 20 de Julho, a primeira ponte aérea da história,
transportando entre Tetuán e Sevilha o Ejército de África, a nata das tropas golpistas, composta por regulares
marroquinos e soldados da Legión, tarefa em que seriam secundados, a partir dos primeiros dias de Agosto,
pelos mais eficazes Junkers Ju 52 e Savoia-Marchetti S.81.
60 A inspiração para a designação informal prontamente atribuída ao avião em terras espanholas, proveio da
zarzuela “Katiuska”, de Pablo Sorozábal (ambientada na Rússia pós-revolucionária), estreada em 1931, e não
da célebre canção popular russa homónima. Cf. http://www.zarzuela.net/syn/katiuska.htm
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de modo quase incontestado a alemães e aos italianos da Aviazione Legionaria nos dois meses
precedentes. Os Tupolev SB foram os primeiros aviões de fabrico russo recebidos e
empregues em Espanha, antes dos Polikarpov I-15 e I-16, de caça, e dos R-5 e R-Z, de
cooperação terrestre e reconhecimento táctico. O primeiro lote, composto por trinta
aviões, chegara a Cartagena a 23 de Outubro, a bordo do cargueiro “Stariy Bolshevik”, ao
que se seguiu uma fase de montagem executada a contra relógio no aeródromo de San
Javier, em Albacete.61 Depois de incorporados em três esquadrilhas criadas especialmente
para o efeito, a primeira das quais ficou sob o comando do voluntário de nacionalidade
suíça Ernst Schacht, o seu baptismo operacional seria quase coincidente com o dos
blindados T-26, dando crédito à euforia de que Largo Caballero dera mostras poucos dias
antes, numa transmissão da Rádio Madrid.62 Quanto às tripulações, os primeiros 33 pilotos
russos habilitados para voar em bombardeiros encontravam-se em Espanha desde o dia 10
de Setembro, tendo tido oportunidade de se familiarizarem com o teatro de operações
ibérico aos comandos dos bimotores Potez 540, fornecidos à República Espanhola pelo
governo de Léon Blum.
Na capital andaluza
De regresso ao Sul, no percurso seguido até Sevilha, a missão portuguesa deteve-se
na localidade de Navalmoral de la Mata, uma posição algo recuada em relação à linha da
frente, onde se encontravam baseadas duas unidades da aviação nacionalista, dotadas com
Junkers Ju 52, a 2ª Escuadrilla 2-E-22 e a 3ª Escuadrilla 3-E-22. Foram baptizadas com os
nomes de “Toledo” e “Trechuelo”, respectivamente, em homenagem à tripulação do Ju 52
pilotado pelo tenente Eustaquio Ruíz de Alda, que fora abatido durante a ofensiva contra
Toledo, e a um camarada caído em combate a 10 de Agosto de 1936, o capitão Francisco
Díaz Trechuelo Benjumea.
Um dos principais objectivos visados pelos dois oficiais em Sevilha passava pela
visita à importante base aérea de Tablada, onde supostamente se encontraria em montagem
“material de tipo inteiramente novo”.63 Ao contrário do que acabaram por depreender, os
dois portugueses não foram induzidos em erro pelas suas fontes, pois os alemães estavam
Cf. Mikhail Maslov, The Tupolev SB: Soviet High Speed Bomber, Columbia (IA), Icarus Aviation Press, 2004, pp.
103-104.
62 O baptismo de fogo dos T-26 deu-se às primeiras horas da manhã de dia 29, nas ruas de Seseña, onde as
suas peças de 45mm fizeram a diferença face aos tanques ligeiros italianos, apenas armados com
metralhadoras. Cf. José Luis Infiesta Pérez, “La unidad italiana de carros de combate, los T-26 soviéticos y la
batalla de Seseña”, in Revista de Historia Militar, nº 89, 2000, pp. 155-178.
63 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 02, Relatório…, p. 16.
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de facto a proceder a ensaios com meios aéreos inovadores, embora com o cuidado de os
protegerem com medidas adicionais de segurança, para evitar fugas de informação. É
verosímil que os aviadores lusos tenham ouvido rumores sobre a presença em Tablada de
um solitário Heinkel He 50C, um volumoso biplano de bombardeamento em picado,
previsto originalmente em função de um caderno de encargos da Marinha Imperial
Japonesa. O exemplar em questão chegara a terras andaluzas em fins de Outubro, tendo
sido enviado a Espanha com objectivos puramente experimentais, com vista à sua avaliação
operacional e ao aperfeiçoamento do tipo de missão para que fora concebido.64 À data da
passagem da missão portuguesa por Sevilha, integrava um pequeno núcleo de aviões de
bombardeamento em picado (completado por dois Henschel Hs 123, cuja primeira missão
de guerra teve lugar a 30 de Outubro, atacando uma ponte no Tejo), embrião da futura
VJ/88, unidade de teor experimental criada em Dezembro de 1936, no seio da qual viriam
a ser testados diversos aviões de vanguarda, nomeadamente os primeiros Junkers Ju 87A
“Stuka”, assim como protótipos de Messerschmitt Bf 109 e Heinkel He 112, antes da
generalização do seu emprego nos teatros de operações.65
O aeródromo de Tablada e as suas instalações, que dispunham de comunicação
com o mar graças ao rio Guadalquivir, desempenhavam um papel crucial ao
proporcionarem o “serviço geral de reabastecimento de material” à aviação rebelde,
realidade confirmada por Pinheiro Correia e Pais de Ramos, que visitaram a base em
companhia do cônsul português em Sevilha. Na sua Maestranza era reparado material aéreo
de todo o tipo, proveniente das frentes de combate. Ainda em Sevilha, o relatório assinala a
presença de três esquadrilhas, de bombardeamento (equipadas com trimotores SavoiaMarchetti S. 81), caça (Fiat CR 32) e reconhecimento (Heinkel, de tipo não especificado).
Contudo, à data em que a missão portuguesa por ali passou, não se encontrava estacionada
no aeródromo militar de Tablada nenhuma unidade de primeira linha da aviação
nacionalista ou dos seus aliados italianos, 66 o que contradiz os dados de Pinheiro Correia e
Pais de Ramos. A explicação mais plausível para esta aparente discordância é a de que se
trataria de material a reparar ou prestes a ser adstrito a unidades em vias de formação.

Cf. Patrick Laureau, La Legion Condor, Outreau, Lela Presse, 1999, p. 116.
Idem, pp. 142-144.
66 Informação facultada pelos investigadores José Miguel Sales e Giancarlo Garello.
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O emprego de meios aéreos: balanço da missão da Aeronáutica
Nos primeiros meses do conflito, o pouco tempo decorrido desde o início das
hostilidades não permitia ainda extrair conclusões absolutas sobre o emprego da aviação.
No geral, para os aviadores portugueses a acção da arma aérea limitava-se ainda “ao
emprego de aviões no cumprimento de missões isoladas de bombardeamento, caça,
acompanhamento e reconhecimento”, acrescentando que o número de operações aéreas de
grandes dimensões tinha sido, até então, muito reduzido. Notam ainda o esbanjamento da
capacidade estratégica da já poderosa aviação de bombardeamento nacionalista em
arriscadas operações de natureza meramente táctica, dirigidas contra objectivos isolados,
próximos da frente, como pontes, nós viários, e “até posições inimigas constituídas por
simples linhas de entrincheiramentos ligeiros o que, em nossa opinião, não seria para
aconselhar numa guerra de grande envergadura”.67
No período situado entre o arranque da operação Feuerzauber68 e a visita da missão
especial da Arma de Aeronáutica, os alvos militares de maior relevo visados pela aviação
nacionalista foram os aeródromos de Cuatro Vientos e Getafe, localizados nos subúrbios
da capital espanhola, os principais quartéis de Madrid e algumas bases navais. Os
republicanos actuavam de forma similar, uma vez que também se limitavam a bombardear
“objectivos militares”, embora, segundo os oficiais portugueses, os resultados estivessem
longe de ser brilhantes “ou por falta de munições ou por quaisquer outras deficiências de
ordem técnica”.69 Estas operações são mencionadas de modo muito sumário por Pinheiro
Correia e Celestino Pais, que ignoram o facto – ou talvez o omitam deliberadamente, para
evitar macular a imagem heróica da “revolta do exército contra a barbárie” - de, a 30 de
Outubro, ter ocorrido o primeiro ataque aéreo deliberado contra um objectivo civil desde o
começo da contenda, quando trimotores Junkers Ju 52 pertencentes à recém-oficializada

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 02, Relatório…, p. 31
Imediatamente após a sublevação militar e frente ao fracasso do golpe nos principais centros urbanos e
industriais, Franco tentou obter armas e apoio material junto de alemães e italianos. No caso da Alemanha,
fê-lo logo em 22 de Julho de 1936 graças aos bons ofícios da colónia germânica em Marrocos. Após breve
ponderação, a resposta de Hitler foi célere. Entre 26 de Julho e os primeiros dias de Agosto foi posta em
marcha a operação “Feuerzauber” (Fogo Mágico), que inaugurou o fornecimento de armas pesadas, aviões e
especialistas aos rebeldes, pelo III Reich. Para uma perspectiva detalhada sobre este momento de viragem na
internacionalização do conflito, veja-se a monografia de Manuel Gonazález Alvaréz, Operación “Fuego Mágico”,
Valladolid, AF Editores, 2006. Um estudo mais alargado do envolvimento alemão pode ser consultado nos
trabalhos de Ángel Viñas - Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Antecedentes y consecuencia, Madrid, Alianza
Editorial, 2001 – e Ramón Arias Ramos - La Legión Condor en la Guerra Civil: el apoyo militar alemán a Franco,
Madrid, Esfera de los Libros, 2003. Os aspectos técnico-militares encontram-se bem explorados na obra de
Lucas Molina Franco El legado de Sigfrido: la ayuda militar alemana al ejército y a la marina nacional en la Guerra Civil
Española (1936-1939), Valladolid, AF Editores, 2005.
69 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 02, Relatório…, p. 31.
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Legion Condor, largaram seis bombas em pleno centro de Madrid (na Plaza de Colón), tendo
causado dezasseis mortos e sessenta feridos entre a população civil.
A atenção dos bombardeiros da aviação governamental nesta fase da guerra era
dirigida preferencialmente contra alvos de natureza táctica, como aeródromos ou
aglomerações de tropas. Mais tarde, as missões de carácter estratégico, que abrangiam o
bombardeamento de instalações portuárias ou raids contra nós ferroviários afastados da
frente, viriam a ocupar um lugar importante no contexto das missões do Grupo 12, embora
sem nunca chegarem a alcançar a abrangência que a Legion Condor e a sua congénere italiana
lhes conferiam, que se revelaria capital no sucesso do esforço de guerra nacionalista. Além
disso, o Tupolev SB, único bombardeiro moderno disponível no arsenal republicano até ao
final do conflito, enfermava de uma carga ofensiva limitada - 600 kg de bombas -, defeito
congénito das primeiras séries que só foi definitivamente sanado em 1938, a partir da
versão SB-2M103, que nunca chegou a ser empregue em Espanha.70
Transformados em imenso showroom de material moderno em contexto de combate,
os campos e céus de Espanha iriam fornecer dados preciosos a uma aeronáutica militar
ainda largamente confinada à era da madeira e da tela, cujas chefias viviam angustiadas pelo
fosso qualitativo e quantitativo que a separava da maioria das suas congéneres europeias,
numa época de rápidos avanços técnicos no domínio da aviação. No seu périplo por vários
aeródromos da aviação nacionalista, Pinheiro Correia e Pais de Ramos realizaram démarches
junto dos oficiais da Aviazione Legionaria (o corpo aéreo expedicionário italiano em
Espanha), sondando-os quanto à possibilidade de aquisição de aviões modernos para a
Arma de Aeronáutica portuguesa.71 A prazo, porém, as expectativas italianas de obter
contratos lucrativos de venda de armamento no mercado português ver-se-ão mitigadas
pela maior capacidade de manobra dos exportadores alemães e dos seus agentes no
terreno72, a quem o Governo Português encomenda a partir de 1937 quantidades
substanciais de armamento terrestre e, em menor grau, material de aviação. Os seus
concorrentes italianos obterão algum êxito em nichos específicos: fornecimento de dez
Cf. Mikhail Maslov, op. cit., p. 102, e Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil Española,
Barcelona, Crítica, 2003, pp. 220-222.
71 Impressionada pela versatilidade dos biplanos de reconhecimento e ataque IMAM Ro.37bis de fabrico
italiano, a missão emitiu um parecer positivo, tendente à sua eventual adopção: “Somos de opinião que este
avião devia ser visto de perto (...) pois segundo nos disseram em Espanha diversos camaradas italianos, o
governo de Itália por certo facilitaria a sua aquisição”. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 2, p. 25.
72 Cf. António Louçã, Conspiradores e Traficantes: Portugal no tráfico de armas e de divisas nos anos do nazismo (19331945), Lisboa, Oficina do Livro, 2005, pp. 17-50, 81-132.
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aviões de assalto Breda Ba.65, metralhadoras pesadas Breda M.37, equipamento óptico
diverso e obuses de montanha de 75mm M 34. As reacções pouco entusiastas sobre dois
dos principais modelos de aviões italianos que viram actuar em Espanha, o bombardeiro
trimotor Savoia-Marchetti S.81 “Pipistrello” e o caça Fiat CR.32 (este formalmente
proposto a Portugal por mediação do adido militar italiano em Lisboa, tenente-coronel
Francesco Ferrarin), contidas no relatório devem ter exercido alguma influência nas
decisões tomadas pela Secção de Rearmamento do Exército, já de si muito permeável à
importante facção germanófila no seio da instituição militar.73 No domínio da aviação de
bombardeamento ligeiro e cooperação com as forças terrestres, ou de assalto, para usar a
terminologia alla italiana em voga à época, na sequência de contactos informais mantidos
entre elementos da Aviazione Legionaria e António de Sousa Maia, durante uma das visitas
que este oficial fez à Espanha nacionalista, fora ventilada a hipótese de facilitar o
fornecimento de biplanos Ro.37bis à Arma de Aeronáutica em condições favoráveis ao
Estado Português, ao encontro das deliberações emanadas dos Conselhos de Ministros de
Fevereiro de 1936.74 A Secção de Rearmamento do Exército antecipou-se à sugestão,
sancionando a aquisição de um aparelho de fabrico britânico com prestações e
características equivalentes, que se materializaria na encomenda de quatro bombardeiros
ligeiros Hind à Hawker Aircraft Ltd., oficializada em Janeiro de 1937.75
Espectadores privilegiados numa guerra em que a aviação desempenhava um papel
cada vez mais preponderante, os dois pilotos permitiram-se sugerir ao Director da Arma a
constituição de uma missão composta por pessoal das diferentes armas, com carácter
permanente, destinada a acompanhar as operações em curso em Espanha, convertida num

Os meandros das démarches italianas visando a venda de aviões e outro material de guerra em Portugal serão
aprofundados num artigo da minha autoria, que se encontra em preparação.
74 Efectuados, entre 10 e 15 de Fevereiro, para estudar o rearmamento do Exército. Embora tenha sido então
acordado que o Governo faria depender a luz verde para o plano geral da aprovação prévia das bases da
reorganização do Exército, a serem apresentadas pelo Ministro da Guerra, o que adiava a autorização de
concursos “(…) para execução de planos parciais, por armas, que no seu conjunto constituiriam o plano
geral”, a “extrema urgência” de algumas aquisições tidas como indispensáveis, independentemente do curso
que a reorganização viesse a tomar, permitiu aos aviadores arrancar a Salazar um acordo verbal autorizando a
abertura de concursos para a aquisição de aviões de treino, reconhecimento e caça. DGARQ-AOS/CO/GR1, fls. 191-192.
75 A compra foi negociada por intermediação da empresa E. Pinto Basto & Cia. Lda., que representava em
Lisboa os interesses de diversos fabricantes de armamento britânicos. Cf. DGARQ/AOS/CO/GR-3, Pt. 3,
correspondência trocada com a embaixada portuguesa em Londres: D25, D 87/173. A empresa tentara
colocar o Hawker Hind no mercado militar português antes da entrada em serviço na R.A.F., tendo
endereçado uma primeira proposta para fornecimento de dez Hind à Arma de Aeronáutica, em Agosto de
1935; cf. AHM/FO/031/17/391/607. Dos quatro Hawker Hind eventualmente incorporados, apenas dois
seriam empregues na sua função original pela AdA. Devido à sua obsolescência conceptual, o par restante foi
relegado a tarefas de treino avançado e transformação na EMA, em Sintra.
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vasto polígono de experiências.76 Esta sugestão constitui a primeira referência que pudemos
encontrar na documentação militar, relativa à criação de uma verdadeira missão oficial de
observadores, cuja génese se situa nos inícios de 1937, e que acabará por se concretizar em
Março desse ano graças aos esforços concertados do general Raul Esteves e do capitão
Jorge Botelho Moniz. Não partilhamos, a este respeito, a opinião de Burgos Madroñero
sobre a pretensa inconsciência dos dois aviadores portugueses face à importância da missão
que lhes foi confiada.77 Se o teor da proposta feita ao Director da Arma de Aeronáutica e a
Santos Costa assumiu um carácter eminentemente técnico, esse facto deveu-se à forte
impressão que o emprego de meios modernos, em escala inédita no cenário peninsular,
produziu junto dos seus autores, para quem “(…) a Espanha, na hora que passa, está
transformada num grande campo experimental de engenhos de guerra pertencentes a duas
das mais fortes e progressivas nações da Europa – Alemanha e Itália – e os estudos a que
ali se procede são dirigidos e executados pelos melhores especialistas das referidas
nações”.78 Durante a sua missão, os dois oficiais da Arma de Aeronáutica contaram com o
auxílio prestado pelo capitão de artilharia Jorge Botelho Moniz, ardente partidário da causa
rebelde, personagem central na história da M.M.P.O.E. e da sua génese, e um dos actores
da deriva fascizante que marcou a segunda metade da década de 30 em Portugal.
Precursores da presença do Exército Português em solo espanhol: Botelho
Moniz e Henrique Galvão
O capitão Jorge Botelho Moniz encontrava-se no terreno desde os primeiros dias
de Outubro de 1936, destacado junto do Estado-Maior do general José Varela,79
comandante das operações na frente de Madrid. Secundado por um camarada da mesma
especialidade, o capitão Lopes da Silva, desdobrar-se-ia em múltiplos contactos com as
chefias militares nacionalistas enquanto assistia ao avanço cada vez mais lento das suas

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 1, p. 1.
Cf. Manuel Burgos Madroñero, op. cit., p. 25.
78 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 2, p. 2.
79 José Enrique Varela Iglesias (1891-1951), como tantos outros oficiais golpistas, pertencia à geração
africanista do exército espanhol, tendo combatido em Marrocos desde a idade de mobilização. A experiencia
da guerra no norte de África conduziu-o à Academia de Infantaria de Toledo, onde se graduou com o posto
de alferes em 1915. Promovido a capitão por méritos de guerra, participou no desembarque de Alhucemas
em 1925. Desagradado com a implantação da II República devido às suas nunca disfarçadas simpatias
monárquicas, viria a participar na sanjurjada de 1932, tendo cumprido em consequência disso uma pena de
prisão. Esteve envolvido na sublevação de 18 de Julho de 1936, dirigindo o alzamiento em Cádis. Durante a
Guerra Civil celebrizou-se por ter comandado as colunas que romperam o cerco republicano ao Alcázar de
Toledo. Sobrevinda a paz, foi recompensado com a cobiçadíssima pasta do Exército. Tentou, sem sucesso,
convencer o Caudillo a restaurar a monarquia borbónica, facto que lhe valeu o ódio dos sectores mais radicais
da Falange, a ponto de sofrer um atentado à bomba em 1944, que precipitou a sua demissão. A partir de
Março de 1945 passou a exercer funções como Alto-Comissário de Espanha em Marrocos.
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tropas, em ritmo inversamente proporcional à distância que as separava da capital.80 Não
surpreende, aliás, que Pinheiro Correia e Pais de Ramos tivessem conseguido deslocar-se de
Talavera de la Reina até à frente, graças aos bons ofícios de Botelho Moniz, seguindo um
percurso que os levou de Maqueda até Illescas, passando por Torrijos, onde se
encontravam estacionadas três esquadrilhas de caça italianas, e Toledo. Em Griñon, posto
avançado das forças de Varela, os oficiais portugueses puderam assistir às operações em
curso, nomeadamente nos sectores de Fuentelabrada, Pinto e Parla, onde um dos dois
membros da missão presenciou um violento duelo de artilharia pesada.81
É licito pensar que a ideia de uma missão de observação de âmbito mais alargado
possa ter visto a luz por esta altura, durante o encontro dos dois aviadores com Botelho
Moniz, que então se empenhava em construir uma embaixada militar de um só homem,
concretizada no desempenho de funções como observador e oficial de ligação, na esteira
dos contactos informais mantidos entre o Exército Português e os alzados nas primeiras
semanas do conflito e, com maior intensidade, após a queda de Badajoz, em 14 de Agosto
de 1936.82 É neste contexto que se impõe mencionar o papel de uma estrela em ascensão
do regime, o capitão e publicista da causa colonial Henrique Galvão, sem o que qualquer
alusão aos contactos militares luso-espanhóis iniciados nesse Verão de 1936 ficaria
incompleta.
Galvão na coluna de Castejón
À semelhança de muitos dos jovens tenentes que militaram na plêiade de
organizações da direita radical que viriam a ser absorvidas pelo Movimento NacionalSindicalista, António Galvão transitou pela Liga 28 de Maio antes de abraçar o projecto
salazarista, tendo gravitado no sector mais fascizante do estreito panorama político
nacional. O seu zelo radical explica que o surpreendamos, menos de um mês sobre o início
da guerra civil, na pele de um dos primeiros militares a estabelecer ligação com os
sublevados espanhóis - por iniciativa própria, mas com o consentimento tácito dos seus
superiores - e a acompanhar uma das quatro colunas de tropas do Ejército de África,
Cf. Pedro Ferreira e Rui Vieira, “A Missão Especial da Arma de Aeronáutica à Espanha Nacionalista” 1ª
parte, in Mais Alto, Ano XLV, Nº 366, Março/Abril 2007, p. 43.
81 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 2, p. 3.
82 Para um estudo exaustivo sobre a progressão das colunas rebeldes na Estremadura, a tomada de Badajoz e
a transferência de uma violência de extracção “colonial” (já previamente ensaiada durante a repressão do
movimento revolucionário asturiano em 1934), para solo peninsular, pelas tropas sob o comando de Yagüe,
vd. Francisco Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona,
Crítica, 2003. A repressão na Andaluzia submetida ao “vice-reinado” de Queipo de Llano encontra-se bem
documentada em La Justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, 2005, do mesmo autor.
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denominadas conjuntamente como Columna Madrid, sob o comando unificado do tenentecoronel Juan Yagüe,83 na sua progressão entre Sevilha, de onde haviam partido a 2 de
Agosto (em resposta à ordem de Franco do dia anterior, dirigida às forças concentradas em
Sevilha, dando início ao avanço em direcção à capital), e as imediações de Badajoz, ao
longo da multi-centenária Vía de la Plata. A oeste, as formações rebeldes eram cobertas pela
fronteira portuguesa. A leste, protegia-as a ausência de vias de comunicação capazes de
permitir movimentações rápidas das forças fiéis a Madrid. O avanço através das sucessivas
localidades ligadas entre si pela antiga estrada foi consumado quase em ritmo de passeio
militar, devido às dificuldades evidenciadas pelos inexperientes milicianos da C.N.T. nos
combates em campo aberto, e à velocidade proporcionada pelos camiões requisitados em
que as tropas da Columna Madrid se faziam transportar.84 As tropas do Protectorado
cumpriam assim o intuito estabelecido desde os primeiros momentos da conspiração
preparatória do golpe de estado, quando Franco propôs a sua mobilização, com o duplo
propósito de exercer pressão no seio do exército metropolitano e da própria Guarda Civil,
para evitar uma cisão entre partidários da sublevação e do governo eleito, e lembrar, à laia
de argumento dissuasório, a sua eficiência como força repressiva, demonstrada por ocasião
do levantamento asturiano, em Outubro de 1934, prontamente esmagado manu militari
pelas mesmas forças.
O objectivo das colunas era Madrid, mas imperativos tácticos mais prementes,
nomeadamente a necessidade de suprimir a bolsa republicana que bloqueava o acesso
directo à fronteira portuguesa e reduzir à obediência um importante núcleo urbano na
retaguarda das tropas sublevadas, forçaram Yagüe a fazer um desvio para submeter
Badajoz, adiando assim o encontro com as forças do general Emilio Mola.. Pelo caminho,
as colunas de legionários e regulares marroquinos conseguiram tomar e ocupar em rápida

Colega de Franco na Academia de Infantaria de Toledo e como ele veterano das campanhas de Marrocos
na qualidade de oficial da Legión, Juan Yagüe (1891- 1952) era militante falangista desde os primórdios do
partido fundado por José Antonio Primo de Rivera. Desempenhou importante papel no grupo de
conspiradores que urdiu o golpe de Julho de 1936, tendo comandado depois as forças sublevadas na
Extremadura. As notícias das execuções em massa efectuadas pelas tropas às suas ordens após a queda da
capital da província valeram-lhe o epíteto de Carnicero de Badajoz. Apesar das suas tendências extremistas de
camisa vieja, o passado africanista e a grande proximidade com Franco explicam a indefectível fidelidade que
sempre demonstraria ao Caudillo, embora não sem chegar a experimentar alguns dissabores a 19 de Abril de
1937, com a publicação do Decreto de Unificación, que fundiu num só bloco a Falange e a Comunión Tradicionalista
(que por seu turno congregava as duas principais tendências do carlismo), criando assim o partido único da
futura Espanha franquista. No Verão de 1938 deteve a ofensiva republicana no Ebro. Após a Guerra Civil,
Franco recompensou Yagüe nomeando-o Ministro do Ar. Em 1942 foi promovido a teniente general. Durante a
II Guerra Mundial assumiu uma posição pró-beligerância, favorável à entrada da Espanha no conflito como
terceiro elemento do Eixo Berlim-Roma, além de conduzir operações contra o maquis espanhol.
84 Cf. Hugh Thomas, La Guerra Civil Española, Vol. I, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995, p. 403.
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sucessão as localidades de Zafra, Almendralejo e Mérida, esta última a 11 de Agosto. O
cortejo de assassinatos, saques e violações que as tropas deixaram no seu rasto culminou
com o massacre de milicianos e civis desencadeado em Badajoz, de uma magnitude e
selvajaria sem precedentes desde o início da guerra. As execuções em massa foram
testemunhadas por vários correspondentes estrangeiros, mas coube aos franceses Marcel
Dany e Jacques Berthel, e ao português Mário Neves, enviado especial do Diário de Lisboa, a
distinção de serem os primeiros a noticiar o que se passou no interior da cidade
conquistada (Mário Neves, era acompanhado pelos compatriotas e colegas de redacção
Norberto Lopes, Artur Portela e Félix Correia).85 O alcalde republicano Sinforiano
Madroñero e os deputados socialistas Anselmo Trejo e Nicolás de Pablo, devolvidos pelas
autoridades portuguesas a Espanha e, acto contínuo, às mãos de quem os viria a fuzilar
sumariamente a 20 de Agosto, encontram-se entre as vítimas da queda da cidade em mãos
rebeldes.86
A 3 de Agosto, Galvão juntara-se à coluna chefiada pelo comandante Antonio
Castejón Espinosa, um dos subordinados de Yagüe, que deixara Sevilha nesse mesmo dia.87
Compunham-na o II Tabor de Regulares de Ceuta e a V Bandera legionária.88 Devido à
sangrenta repressão que organizou contra os bairros operários de Sevilha logo que a cidade
caiu em mãos dos sublevados, o nome de Castejón cobrira-se de uma aura sinistra que os
acontecimentos dos dias seguintes se encarregariam de confirmar. O homem que
proporcionou a Galvão os contactos necessários para que este pudesse circular sem
maiores sobressaltos na Andaluzia antes da sua “excursão” pela Estremadura à boleia da V
Bandera, foi um membro do corpo diplomático, António Pires de Lima, cônsul português
em Sevilha e fervoroso simpatizante da rebelião militar.89 À sua chegada à cidade do

Embora seguidos de perto por Jay Allen, correspondente do Chicago Daily Tribune, que assistiu à queima de
cadáveres no rescaldo dos fuzilamentos das primeiras horas. A entrevista que fez a Franco em Tetuán, a 27 de
Julho de 1936, tornou-se célebre em todo o mundo, tendo sido a primeira que o líder rebelde concedeu a um
jornalista estrangeiro.
86 Cf. Francisco Espinosa, op. cit., pp. 139-140.
87 Antonio Castejón Espinosa (1896-1969) pertencia à chamada escola africanista do exército espanhol. A 17
de Julho de 1936, nas primeiras horas da sublevação, assegurou o controlo do Alto Comissariado em
Marrocos. Uma vez em solo peninsular, colocou-se às ordens de Queipo de Llano, que o encarregou da
repressão em Sevilha. Daí partiu à conquista da Estremadura, comandando uma das colunas de tropas
marroquinas e legionárias, participando na tomada de Badajoz. No Verão de 1938, já com o posto de coronel,
participa na Batalha do Ebro à frente de uma divisão do Cuerpo de Ejército del Sur.
88 O grupo que deixara Sevilha a 2 de Agosto era comandado pelo tenente-coronel Carlos Asensio (Columna
Asensio, formada pela IV Bandera e o II Tabor de Regulares de Tetuán), outro veterano das campanhas
marroquinas.
89 DGARQ-AOS/CO/NE-9I/P 3, nota do cônsul português em Sevilha, António Pires de Lima, de 4 de
Agosto de 1936, enviada ao respectivo Ministério, sobre a presença de Henrique Galvão na Columna Madrid.
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Guadalquivir, Galvão foi apresentado a Queipo de Llano pelo diplomata. Alguns dias mais
tarde, em nota remetida a Lisboa, Pires de Lima notava a participação do capitão na marcha
dos rebeldes rumo a Badajoz:
“(…) o sr. Capitão Henrique Galvão, que tive a honra de apresentar ao enérgico
General Queipo de Llano, chefe de todas as forças militares que combatem em toda a
região andaluza, saiu ontem à noite de Sevilha com a 5ª Bandeira do Tercio Espanhol,
comandada pelo (…) Comandante Castejón, famoso já pelas vitórias alcançadas contra a
Frente Comunista, encontrando-se às 11 horas de hoje na povoação de Ronquillo, sobre a
estrada de Mérida, a 50 quilómetros desta cidade, donde telefonou.”90
Não parece ter existido qualquer preocupação no sentido de ocultar do público a
“missão” de Galvão, que muito provavelmente assistiu na primeira pessoa à ferocidade
com que as tropas mouras e legionárias da coluna que acompanhava se lançaram sobre as
populações civis à medida que se iam aproximando da capital estremenha. Tudo indicia
que, entre outros episódios de repressão selvagem, o militar português terá testemunhado a
sua entrada na pequena cidade de Zafra, a 7 de Agosto, onde, apesar de não se lhes ter
deparado qualquer resistência, os homens de Castejón procederam a execuções sumárias
nos arredores da localidade.91 As suas andanças no seio da V Bandera não passaram
despercebidas à representação diplomática de Madrid em Lisboa, graças a informações
obtidas pelo atento embaixador, Claudio Sánchez Albornoz, apesar da sua condição de
prisioneiro virtual, imposta pela hostilidade que o Governo português lhe votou e pela
interrupção das comunicações com Madrid.92
Uma extensa nota de 30 de Agosto, em que o capitão é descrito como “personaje
muy conocido de la situación política actual y locutor de la Emisora Nacional”, fornece
algumas pistas adicionais sobre o seu paradeiro nesses dias. De acordo com os elementos
recolhidos, Galvão teria até participado na batalha por Badajoz a 12 de Agosto, durante a
qual fora ferido sem gravidade. A sangrenta repressão que se seguiu à queda da cidade,
ainda segundo as informações de Sánchez Albornoz, levou-o, uma vez em Portugal, a
comentar horrorizado as atrocidades que presenciou, embora o contexto em que fez tais
Pires de Lima voltaria a oferecer os seus préstimos aos aviadores Pinheiro Correia e Dias Leite, durante a
visita destes últimos a Sevilha e à respectiva base aérea.
90 Idem, ibidem.
91 No mesmo dia, as tropas da coluna de Asensio tomaram Almendralejo, depois de breve mas feroz combate
contra os milicianos que a defendiam. Uma vez ocupada a povoação, foram passadas pelas armas algumas
centenas de habitantes e milicianos. Vd. Franciso Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista
de Sevilla a Badajoz, Ed. Crítica, Barcelona, 2003, pp. 431-433.
92 Cf. António Pedro Vicente, Espanha e Portugal: um olhar sobre as relações peninsulares no séc. XX. Lisboa, Tribuna
da História, 2003, pp. 87-131.
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declarações não chegue a ser desvendado pelo historiador diplomata.93 A hipótese mais
plausível é a de que estas informações possam ter chegado aos ouvidos do embaixador
republicano por via oral e indirecta, em resultado de uma indiscrição de algum funcionário
português, pois de outro modo seria difícil obtê-las, dado o estado de sítio a que a
Embaixada se encontrava sujeita desde que estalara a guerra em Espanha. Além do mais, o
abalo inicial produzido pela publicação da primeira e única notícia a dar conta dos
massacres no Diário de Lisboa, pela pena de Mário Neves, servira de catalisador para um
reforço consequente da malha censória.94 Doravante, os textos jornalísticos apenas
exaltarão os feitos de armas dos rebeldes e a “barbárie” dos rojos.
Botelho Moniz, o alferes de Sidónio
Quanto a Botelho Moniz, granjearia também a gratidão dos nacionalistas espanhóis
por ter posto a emissora privada de que era presidente, o Rádio Clube Português, e o
potente transmissor de que este dispunha, ao seu serviço praticamente desde a primeira
hora da sublevação. Em pouco tempo, a estação da Parede converte-se numa autêntica
rádio oficiosa dos rebeldes, com emissões próprias em castelhano, mas também mediante a
retransmissão das da Rádio Sevilla.95 Esta circunstância revestia-se de utilidade crucial na
guerra de propaganda contra a República, pois a maior parte dos emissores espanhóis de
grande alcance encontrava-se ainda em zonas controladas pelo governo republicano.
Glabro e de porte pouco atlético, Jorge Botelho Moniz estava longe de
corresponder à imagem estereotipada do “herói fascista”. Para melhor desvendar as opções
políticas que professou nos anos de maturidade, iremos debruçar-nos brevemente sobre o
seu percurso individual. Aluno do Colégio Militar, o jovem Botelho Moniz decidiu-se
posteriormente pela Artilharia, seduzido pelo seu prestígio como arma eminentemente
técnica, vindo a concluir o respectivo curso, ministrado na Escola de Guerra, com
resultados medíocres.96 Alistado como voluntário no Regimento de Artilharia nº 1 em Julho
de 1915, serviu no seu efectivo até Julho de 1917 enquanto aspirante a oficial. Com o
advento da “República Nova” veio a integrar, já como alferes, o círculo de jovens oficiais
O documento é citado por António Pedro Vicente em apêndice do capítulo referente ao cerco da
embaixada espanhola em Lisboa, op. cit., p. 171.
94 Cf. Diário de Lisboa, 15 de Agosto de 1936, p. 1.
95 Cf. Filomena Abreu “A Rádio Portuguesa na Guerra de Espanha” in Fernando Rosas (coord.), Portugal e a
Guerra Civil de Espanha. Lisboa, Colibri, 1998, pp. 123-132.
96 O.E. nº 7, 2ª série, de 26 de Maio de 1917. Durante este período, complementou os conteúdos
programáticos do Curso de Artilharia de Campanha da Escola de Guerra com a frequência das cadeiras de
física geral, geometria descritiva, matemáticas gerais e desenho topográfico na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa; cf. AHM/Processo individual nº 3558, Jorge Botelho Moniz.
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próximos de Sidónio, conquistado pela experiência política de cunho ditatorial imposta ao
país pelo “Presidente-Rei”. A maioria dos “cadetes de Sidónio”, situados na confluência
entre o sidonismo e as correntes proto-fascistas nascentes, conspiraria activamente contra a
I República na década de 20. Botelho Moniz não foge à regra e enceta um trajecto que
define a postura política de toda uma vida, assinalado nos seus primórdios pelo entusiasmo
com que se entrega à propaganda do modelo sidonista, veiculada no jornal A Situação, que
dirige de 1918 a 1922, e no seu cargo de deputado. Data desta época a sua associação a
outro personagem central na história da M.M.P.O.E., o então tenente-coronel Raul
Esteves, com quem conspira no planeamento da intentona de golpe militar, co-organizada
e co-liderada pelo general Sinel de Cordes e pelo capitão-de-fragata Filomeno da Câmara,
de 18 de Abril de 1925, ensaio geral – inspirado pelos ventos de Espanha, nomeadamente
pelo alzamiento de 14 de Setembro de 1923, que levou o general Primo de Rivera ao poder do golpe bem sucedido de 28 de Maio do ano seguinte.97 Os destinos dos dois homens
ficarão ligados desde essa data.
Após o 18 de Abril de 1925, a sua carreira militar descreve uma trajectória segura,
inversamente proporcional à debilidade crescente das instituições republicanas, apenas
manchada por um único sobressalto em 1926, quando o Ministério Público o acusou pelo
crime de ofensas a superior, alegadamente proferidas num artigo de opinião publicado no
ano precedente. Para alívio do à época capitão em licença ilimitada, a acusação nunca
chegou a ser dada como provada.98 O 28 de Maio abre novas oportunidades para muitos
oficiais que não se reviam no regime republicano. Botelho Moniz entende-se bem com a
ditadura militar e a progressiva consolidação do anti-parlamentarismo, em cujo advento se
empenhara, e começa a singrar mais alto, participando activamente na repressão dos
movimentos militares que se levantam contra a ditadura a partir de 1926, que ficarão
conhecidos genericamente como “reviralho”. É neste contexto que voltamos a localizá-lo
nas fileiras leais ao governo, empenhado no combate ao movimento de Fevereiro de 1927,
na sua continuação lisboeta (a “Revolução do Remorso”), que seria marcado por um
desfecho sangrento, com o fuzilamento sumário de oposicionistas. A 7 de Maio de 1927, a

Um mês antes do golpe frustrado, o tenente de artilharia Botelho Moniz solicitara autorização ao Ministério
da Guerra para “fixar residência em Anvers durante um ano” (presumivelmente para afastar suspeitas do seu
envolvimento na conjura em caso de fracasso, ou até para preparar a fuga para o exílio), valendo-se da
situação de licença ilimitada em que se encontrava à data. Vd. AHM/ Processo individual 3558, Jorge Botelho
Moniz, fl. 85. Botelho Moniz escreveu um opúsculo sobre a sua participação na revolta militar, dado ao prelo
no mesmo ano: 18 de Abril: elementos para a história de uma revolução vencida, Lisboa, Ventura Abrantes, 1925.
98 O 1º Tribunal Militar Territorial de Lisboa absolveu-o a 21 de Abril de 1926.
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Direcção da Arma de Artilharia autorizava-o a “acompanhar como perito, os membros, por
parte de Portugal, à conferência Económica Internacional, que se realiza em Genebra.”99
O seu compromisso com os governos da ditadura manteve-se inamovível à medida
que se assistia ao fortalecimento da hegemonia de Salazar no governo, entre 1930 e 1931,
este último verdadeiro annus horribilis para a situação, com o país a ser sacudido pelas ondas
de choque de crise mundial de 1929, pelo recrudescimento da oposição comunista e
libertária, e sobretudo por aquela que seria a derradeira série de intentonas armadas
reviralhistas. Então com 33 anos, Botelho Moniz participou na vanguarda da reacção
militar desencadeada pela ditadura contra a revolta da Madeira, que estalara a 4 de Abril de
1931, comandando as tropas que desembarcaram no Caniçal a 26 de Abril, na primeira
operação das forças expedicionárias partidas de Lisboa. Fracassada a tentativa de
estabelecimento de uma testa-de-ponte, as tropas fiéis ao governo conseguiram-no logo no
dia seguinte. A resistência prolongar-se-ia ainda durante uma semana, até à rendição
incondicional dos revoltosos.100 No rescaldo destes acontecimentos, Botelho Moniz
permanecerá em serviço na Madeira até ao fim de Maio.
Mas regressemos a 1936, ano de todos os medos, quando o Estado Novo cerra
fileiras em torno da reacção contra inimigos externos e internos, uma reacção precipitada
pela vitória da Frente Popular nas eleições de 16 de Fevereiro, e que se acelerará menos de
seis meses depois com o início da Guerra Civil em Espanha. Além do seu trabalho oficioso
como elemento de ligação com os revoltosos espanhóis, Botelho Moniz desempenhou
também papel relevante como propagandista da causa rebelde em Portugal. Um dos
aspectos em que se mostrou activo centrou-se no chamamento a quem desejasse unir-se à
“luta do exército espanhol contra a barbárie”. Verdadeiro ideólogo da intervenção
portuguesa em Espanha e adepto de um envolvimento integral no conflito, não se poupou
a esforços para fazer sua a palavra das direitas espanholas congregadas em torno dos
militares alzados, do nosso lado da fronteira, convertendo-se num dos rostos mais visíveis
da campanha pró-nacionalista. Os seus esforços abrangeram a tentativa gorada de criação
de um corpo de voluntários portugueses para combater ao lado das tropas de Franco, com
comando e esprit de corps individualizados.

AHM/Processo individual nº 3558, Jorge Botelho Moniz. Ofício de 7 de Maio de 1927, dirigido ao Chefe
do Estado Maior do Governo Militar de Lisboa.
100 Cf. Fernando Rosas, “O Estado Novo (1926-1974)”, in José Mattoso (dir.), História de Portugal, Vol. VII,
s.l., Mem Martins, Círculo de Leitores, 1994, p. 224.
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No célebre comício anticomunista realizado a 28 de Agosto de 1936 no Campo
Pequeno, apenas cinco semanas após o início da guerra em Espanha, no qual foi anunciada
publicamente a criação de uma nova organização paramilitar de tipo fascista, a Legião
Portuguesa, destinada a defender o regime dos seus inimigos externos e internos, Botelho
Moniz lançou um apelo ao voluntariado. A retórica inflamada, maniqueísta e francamente
belicosa, é a mesma que enxameia a imprensa diária da época, derramada em inúmeros
artigos noticiosos, textos de opinião e editoriais alusivos à guerra civil:
“Vai começar a guerra santa, a guerra de todos os instantes. Vai começar a cruzada
heróica para a qual chamamos os portugueses (...). Nós, nacionalistas, somos legião e
somos portugueses. Constituamos a «Legião Portuguesa», a legião onde só entram
«portugueses», mas que fica aberta a todos os portugueses, leais, disciplinados, dignos e
honrados que aceitam como lema «pela Família, pela Pátria, pela Civilização Lusitana»”.101
Entretanto, a vontade de Salazar em manter uma distância prudente de iniciativas
que pudessem ameaçar a imagem de neutralidade que o governo procurava manter a todo o
custo aos olhos da comunidade internacional, fará com que a ideia de um corpo voluntário
unicamente português, acalentada por Botelho Moniz desde muito cedo, nunca chegue a
ser posta em prática. O seu autor, todavia, não desistia com ligeireza dos seus desígnios.
Sabemos que a revistou de modo mais articulado em pelo menos duas ocasiões, no final de
1937 e em Abril do ano seguinte. Não consegue concretizá-la, mesmo quando se tratava,
em ambos os casos, de versões reduzidas de uma imaginada “Legião Viriato”. Na primeira,
solicitou, em reunião com oficiais do Quartel-General de Franco, que “os novos alistados
portugueses do Tércio fossem incorporados em novas bandeiras mistas, formadas por
espanhóis e portugueses e comandadas por oficiais e sargentos espanhóis e portugueses.”
Caso esta solução não fosse possível, solicitava que “(…) fossem reunidos tão
completamente quanto as circunstâncias o permitissem, de maneira a facilitar-se a acção de
Assistência que Portugal deseja realizar para com os portugueses que desinteressada e
voluntariamente se batem pela causa de Espanha”.102 Franco deu a entender que quaisquer
cedências nesse sentido dependeriam necessariamente do reconhecimento oficial do
governo de Burgos por Lisboa (concretizado apenas a 28 de Abril de 1938), muito embora
Botelho Moniz tenha tentado persuadir os seus interlocutores em sentido inverso: “(…) o
governo português tem consciência perfeita de que serve melhor a causa nacionalista na sua
posição actual do que se efectuasse o reconhecimento”. Em Abril de 1938, o persistente
Botelho Moniz volta à carga, propondo a formação de uma brigada luso-espanhola, a
101
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designar como “Brigada dos Viriatos”, à semelhança do procedimento seguido com a
Bandera Irlandesa (enquadrada na Legión como a sua XIII Bandera, sob o comando de Eoin
O’Duffy, católico integrista, veterano do IRA e da luta pela independência irlandesa
convertido ao fascismo) e do batalhão Jeanne d’Arc, composto por fascistas franceses. Se o
projecto não progrediu para lá das intenções, o nome ganhou vida própria, servindo
doravante para designar todos os portugueses que lutaram com os rebeldes.103
A totalidade dos voluntários portugueses que combatiam com os franquistas
acabou por se diluir nas banderas da Legión, em unidades do exército regular e, em menor
grau, nas forças carlistas e da Falange, entre a multidão de espanhóis mobilizados que
rondará, em meados de 1938, o milhão de homens.

III.

A M.M.P.O.E.

O nascimento da M.M.P.O.E. pode ser situado entre a estadia de Botelho Moniz na
frente de Madrid, nas últimas semanas de 1936, e os esforços concertados que irá
desenvolver, já no ano seguinte, com o seu antigo companheiro de conjura, o general Raul
Esteves, através de contactos de alto nível com o comando sublevado. Caberá a Raul
Esteves a incumbência de convencer Santos Costa e Salazar, nas primeiras semanas do ano
seguinte, da utilidade de que a constituição de uma missão militar de observação em
Espanha se poderia revestir para os interesses do Exército e do próprio Governo.104 Em
Março de 1937, a M.M.P.O.E. é já uma realidade, como o comprova a documentação à
guarda do AHM, embora ainda se recorra a um excesso de secretismo (visível, por
exemplo, na forma extremamente discreta como se procedia à escolha e selecção dos seus
membros), destinado a satisfazer a visão legalista de Salazar. No despacho de Santos Costa,
de 2 de Março, que confere existência legal à M.M.P.O.E., encontram-se delineadas, se bem
que de modo sumário, as linhas mestras que presidiram à sua criação:
“Havendo vantagens para a instrução profissional do Exército em que seja
proporcionado a alguns oficiais das diversas armas tomar conhecimento com os meios de
combate que estão sendo empregados na luta travada no País vizinho, determino que uma
missão militar de observação, composta inicialmente pelo general Raul Augusto Esteves,
coronel de artilharia Anacleto Domingues dos Santos, coronel do estado-maior, Álvaro
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Teles Ferreira de Passos e capitão de engenharia Manuel Teles da Costa Monteiro, sigam
para o país vizinho (…)”.105
No entanto, seria preciso esperar mais de um ano para que a Missão visse
finalmente ser consagrado o seu carácter oficial, mediante a publicação do Estatuto
Orgânico, a 20 de Julho de 1938.106
Objectivos militares, políticos e “nacionais”
O fito primordial que servirá de mote à formação da missão de observadores,
corresponde, como vimos a propósito da Missão da Arma de Aeronáutica do Outono de
1936, à necessidade de extrair “ensinamentos de ordem estratégica, táctica, técnica,
política” e até “social e moral” da guerra em Espanha, exercendo ao mesmo tempo uma
vigilância discreta sobre a “organização, meios de acção, métodos e psicologia do exército
espanhol, bem como as suas possibilidades”, na sequência das orientações estabelecidas
desde o início da década de 1930, nomeadamente através do envio de missões de estudo às
grandes manobras organizadas antes da Guerra Civil pelo Alto Estado Mayor do país
vizinho. Fosse ele vermelho ou branco, o espectro do “perigo espanhol” nunca deixara de
assombrar os militares portugueses.107 Paralelamente, a M.M.P.O.E. viria ainda a articularse com as visitas de estudo efectuadas pelos cursos do Estado-Maior à Espanha
nacionalista em 1937 e 1938, facilitando todas as tramitações necessárias para que
pudessem cumprir os seus objectivos.
Paralelamente, a M.M.P.O.E. devia servir como canal de comunicação privilegiado
com os nacionalistas, de forma a favorecer o estreitamento das relações entre Lisboa e a
Junta de Defensa Nacional de Burgos, “recordando a atitude portuguesa”, ao mesmo tempo
que procuraria contrabalançar a influência radical de alemães e italianos junto da cúpula
dirigente nacionalista, percepcionada como o principal sustentáculo da cada vez mais
poderosa facção falangista e dos seus desígnios imperiais.108 Na síntese delineada por Raul
Esteves, este era o grande objectivo “político” da Missão, que pressupunha “(…) garantir
ao nosso País uma posição vantajosa, sob o ponto de vista moral, quer em harmonia com a
orientação ideológica que já havia sido afirmada em actos anteriores, quer no que respeita à

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43, Nº 19, Despacho de 3 de Março de 1937.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 59,Nº 3.
107 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43, Nº 19.
108 Idem, ibidem.
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situação que nós ocupamos na Península em relação ao país vizinho (…)”.109 Em entrevista
concedida ao Diário de Lisboa por ocasião do regresso dos últimos membros da M.M.P.O.E.
(da Secção de Assistência), Botelho Moniz confirmou a importância do papel de mediação
desempenhado pelos observadores, quando afirmou que “Portugal não tem nada que pedir
a Espanha pelo auxílio moral e material que nos primeiros dias foi decisivo (…) nada
queremos, nada pedimos (…). A nossa ajuda foi completamente diferente da alemã e da
italiana. Dependeu exclusivamente da vontade individual, isto é, da apresentação de
voluntários” (alistados na Legión), cujo número exagera, situando-o entre os 10.000 e os
12.000 homens.110
Entre os propósitos que assistiram à criação da M.M.P.O.E., destaca-se a assistência
a prestar aos portugueses recrutados para as fileiras da Legión, muitas vezes com recurso a
promessas enganosas, pelos gabinetes de recrutamento ou banderines de enganche activos em
território português (além das delegações de Lisboa e Porto, os responsáveis pelos serviços
de recrutamento da Legión abriram banderines em várias localidades da raia após o início da
guerra civil). Raul Esteves, obreiro da Missão, viria a referir-se a este terceiro objectivo
como sendo de “ordem nacional”, ao “(…) procurar fornecer o necessário enquadramento
e assistência aos numerosos voluntários portugueses que se achavam combatendo nas
fileiras do exército nacionalista espanhol, e, possivelmente, obter a sua organização em
unidades inteiramente portuguesas”.111
Uma vez implementada a Missão, os oficiais que a integram, sob a batuta de
Botelho Moniz, coadjuvados pela rede consular portuguesa em Espanha dirigida a partir de
Salamanca (depois Burgos) por Pedro Teotónio Pereira, irão prestar um importante serviço
de auxílio, desdobrado nas mais diversas vertentes, desde a pecuniária à religiosa, passando
pelos casos mais graves - sobretudo os de legionários visados pela sumaríssima justiça
militar espanhola – aos cerca de 2500 combatentes portugueses dispersos pelas várias
frentes que foi possível recensear. Este objectivo seria enunciado de forma cristalina na 1ª
alínea dos estatutos orgânicos da MMPOE: “d) Assistir aos legionários portugueses e velar
pelos seus direitos; tornar mais eficaz o seu esforço e tirar dele as maiores vantagens
nacionais e internacionais.” Esperava-se, portanto, que o sangue português derramado pela
causa nacionalista pudesse vir a servir como moeda de troca nas relações com o novo
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 15, “Relatório…”, pelo Gen. Raul Esteves, s/d.
Cf. Diário de Lisboa, 7 de Junho de 1939.
111 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 15, “Relatório…”, pelo Gen. Raul Esteves, s/d.
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estado espanhol, após uma eventual derrota das forças governamentais. Botelho Moniz e
Santos Costa contavam igualmente com a experiência da Missão para tentar instilar no
Exército Português, à semelhança do que sucedia nos estados fascistas da época, um
“exemplo de combatividade, a fim de acordar as suas virtudes guerreiras e tentar a criação
duma mística militar para o subtrair ao espírito excessivamente burocrático que o está ainda
dominando”.112
Uma Legião Aérea Portuguesa?
Data da mesma época o plano imaginado por um grupo de oficiais da Arma de
Aeronáutica, todos pilotos de caça, tendente à criação de uma “legião aérea”, formada por
voluntários procedentes dos quadros da aviação do Exército. Caso tivesse sido
concretizada, a unidade teria constituído o equivalente aeronáutico do corpo de voluntários
sonhado por Botelho Moniz. De acordo com o testemunho do general Manuel Machado
de Barros113, tenente na Primavera de 1937, a ideia foi em parte inspirada por José Pequito
Rebelo, histórico do Integralismo Lusitano e grande agrário em cuja herdade alentejana
tinham habitualmente lugar reuniões com a presença de oficiais da Arma de Aeronáutica,
que ali se dirigiam em voo, utilizando para as aterragens um aeródromo improvisado no
interior da propriedade.114 Imaginaram uma legião aérea expedicionária, que responderia
directamente perante a hierarquia da Arma de Aeronáutica, um pouco à semelhança da
Aviazione Legionaria, que constituía a secção aeronáutica do C.T.V. (Corpo de Truppe
Volontarie), o numerosíssimo contingente italiano em Espanha. Para cumprir esse desígnio e
pôr de pé um contingente de dimensões razoáveis, apetrechado com material próprio, tal
como pretendia o grupo de pilotos, faziam falta algumas dezenas de aviões de caça nas
fileiras de aeronáutica militar, inexistentes antes da incorporação dos trinta Gloster
Gladiator adquiridos na Grã-Bretanha em 1938.

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19.
Este episódio, hoje completamente esquecido, foi mencionado pela primeira vez num artigo assinado pelo
militar, dedicado aos primeiros anos da base da Ota: “A Aviação de Caça e a Esquadrilha de Gladiators da
Base Aérea da Ota”, Mais Alto, Ano XXIV, nº 243, Setembro/Outubro 1986, p. 14.
114 Tratava-se do campo de aviação do Gavião, situado no interior da herdade do Polvorão, classificado como
aeródromo de recurso, ou “de campanha”, como se dizia à época. Grande entusiasta da aviação, Pequito
Rebelo possuía o brevet de piloto civil, sendo também proprietário de um pequeno monoplano bilugar Miles
M.2H (baptizado “Passarola”), com a matrícula CS-AAL, luxo permitido pela sua fortuna pessoal, com o qual
se colocou ao serviço dos nacionalistas espanhóis em Julho de 1936. Aos comandos da “Passarola”, realizou
inúmeros voos de ligação (e até evacuação de feridos!) nas zonas Sul e Centro. Além disso, participou da
intensíssima campanha de propaganda pró-rebelde, dirigida a partir de Portugal, conhecendo-se-lhe várias
alocuções radiofónicas contra o marxismo, proferidas em Agosto do mesmo ano. Cf. Alberto Pena, O que
parece é: Salazar, Franco e a propaganda contra a Espanha democrática, Lisboa, Tinta da China, 2009, p. 95.
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Na prática, a unidade de voluntários jamais se materializou por motivos fáceis de
imaginar. Uma iniciativa deste teor estava condenada a ser vetada. Nos seus cálculos,
Salazar e as chefias militares não viam com bons olhos aventureirismos deslocados e, de
um modo geral, quaisquer planos de intervenção directa dos quais seria difícil, se não
mesmo impossível, demarcar-se de modo claro perante o Comité Internacional de Não
Intervenção.115 A este aspecto, embora importante, sobrepunha-se a insuficiência da
Aeronáutica em meios humanos. Com efeito, o número de oficiais disponíveis à data das
reuniões informais na herdade de Pequito Rebelo estava longe de permitir tais devaneios:
em 1937, o núcleo do G.I.A.P.C.116 habilitado a pilotar aviões de caça resumia-se a escassos
oito aviadores.117 Não conseguimos, por outro lado, descobrir quaisquer ligações entre esta
ideia e a das “Esquadrilhas Viriato”, imaginadas por Botelho Moniz à laia de complemento
da sua “Brigada dos Viriatos” em Abril de 1938.118
Março de 1937: nasce a M.M.P.O.E.
Como vimos, o momento preciso do nascimento da M.M.P.O.E. ocorreu a 3 de
Março de 1937, por despacho de Santos Costa. Ao oficial general e aos três oficiais
superiores indigitados para dar início à Missão, somar-se-iam outros, em observância do
lacónico documento, que previa de antemão a possibilidade de reforçar os efectivos com
oficiais procedentes das diferentes armas do Exército.119 Como ainda não se dispunha de
elementos concretos advindos da experiência no terreno, e na ausência de quaisquer
indicadores que permitissem prever a duração da guerra e com ela, a da M.M.P.O.E.,
Santos Costa limitou-se a exigir um relatório único, a ser apresentado no final dos
trabalhos, à semelhança da prática até então usual em missões de estudo ao estrangeiro.
Este detalhe é revelador de algum optimismo por parte do Ministério da Guerra, reflectido
numa planificação inicial baseada em prognósticos de curta duração, alimentados pela
esperança numa rápida vitória nacionalista.
A extensão algo desmesurada do nome oficial do comité - International Committee for the Application of the
Agreement Regarding Non-Intervention in Spain, ICAARNIS – fez com que este ficasse conhecido para a
posteridade simplesmente como Comité de Londres. Dele faziam parte os seguintes países: Albânia,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Checoslováquia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grã-Bretanha,
Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Jugoslávia, Letónia, Luxemburgo, Lituânia, Noruega, Polónia,
Portugal, Roménia, Suécia, Turquia e URSS.
116 Grupo Independente de Aviação de Protecção e Combate, com base em Tancos. Em meados dos anos 30
compreendia a única esquadrilha da aeronáutica portuguesa equipada com aviões de caça. O treino de
transformação para a especialidade tinha também lugar no GIAPC. Cf. Rui Vieira, “O Hawker Fury em
Portugal: flechas de prata sobre Tancos”, in Mais Alto, Julho/Agosto de 2006, p. 35
117 Idem, pp. 37-38.
118 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 59/s.n.
119 O capitão de engenharia Manuel Teles da Costa Monteiro viria a desempenhar funções como ajudante de
campo de Raul Esteves.
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As garantias asseguradas aos oficiais escolhidos ficavam-se pelo estritamente
essencial, sem concessões à excepcionalidade da missão que lhes fora confiada. O
Ministério da Guerra limitava-se a garantir a “manutenção da colocação e vencimento que
tiverem no momento da partida” e a pagar ajudas de custo em moeda britânica a Raul
Esteves e aos oficiais da Missão, de £2,00 para o general chefe da Missão e oficiais
superiores que desempenhassem funções de representação no seio da Missão, e de £1,00
diária para os demais graduados. 120
A 11 de Março, poucos dias decorridos sobre a publicação do despacho que
sancionou a criação da M.M.P.O.E.121, e após consultas efectuadas junto dos eventuais
interessados, o Ministério da Guerra viria a designar um primeiro núcleo de dezasseis
oficiais, marcado pelo predomínio da Arma de Artilharia.122 Este grupo de graduados,
contudo, nada devia ao acaso: os seus nomes haviam sido escolhidos a dedo pelo general
Raul Esteves, que tratou pessoalmente de os recomendar a Santos Costa, na sua qualidade
de principal cérebro impulsionador da Missão, entre 3 e 10 de Março (nesse dia receberam
ordens para se apresentarem com carácter de urgência no gabinete de Santos Costa, para
lhes ser comunicado a respectiva nomeação e o objecto da sua incumbência).123 Quatro dias
depois, era chegada a vez de mais quatro oficiais, encabeçados pelo capitão do S.A.M., José
Gomes Ferreira Soares Mesquita. Este terceiro grupo incluía dois oficiais de engenharia, o
capitão Luís Victória da França e Sousa e o tenente Luís da Câmara Pina, que vinham
juntar-se aos dois camaradas da mesma Arma nomeados para o primeiro e segundo
grupos.124
Sob o signo da improvisação: a 1ª Fase da M.M.P.O.E.: de 11 de Março de
1937 a Março de 1938
Nos meses seguintes, a Missão seria reforçada mediante sucessivos despachos
emanados do gabinete do Sub-secretário de Estado da Guerra. Assim, a 9 de Abril, o
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 3 de Março de 1937. Vd. Doc. 1, no
Apêndice Documental.
121 Nesta etapa, a Missão será indistintamente designada como “Missão Militar de Estudo à Espanha” ou
“Missão Militar de Observação à Espanha”. O uso consagrará rapidamente a designação empregue ao longo
deste trabalho.
122 V. Documento 2, no Apêndice Documental.
123 AHM/1ª Div./38ª Sec./Caixa 43/Nº 16, fls. 13 e seguintes. Do mesmo modo, e ainda nesta primeira fase
de existência da Missão, Raul Esteves velará pela selecção de oficiais substitutos, destinados a render
camaradas entretanto regressados a Portugal.
124 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 15 de Março de 1937.
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tenente de infantaria Afonso Gomes Barroso substituía o capitão de artilharia Armando
José de Matos, que permanecera menos de um mês em Espanha. A 16 seria a vez de Luís
de Câmara Pina ser rendido pelo tenente de engenharia José Monteiro de Barros. A fasquia
dos trinta homens foi superada a 6 de Maio, com a nomeação de seis novos oficiais em
substituição de igual número de elementos da Missão, mantendo-se a preponderância da
Artilharia: os capitães João da Costa Teixeira Pinto e João dos Santos Marques e os
tenentes João da Costa Laje e Almor Branco Baptista rendem quatro camaradas com
postos idênticos; por último, a Arma de Cavalaria é reforçada pela incorporação do alferes
Vasco de Brito Melo e Castro Salema aos efectivos da Missão, em detrimento da
Engenharia.125 Um mês mais tarde, era chegada a vez dos tenentes de artilharia João Pedro
Correia de Matos e Mário dos Santos (substituíram respectivamente os tenentes da mesma
arma Gentil Beça e Nobre) e do alferes de cavalaria João Augusto Pimentel Feio Ferreira
da Silva.126
As necessidades entretanto geradas pela própria evolução do conflito, em que o
emprego de meios aéreos pelas duas facções assumia importância crescente, impuseram a
criação de uma pequena subsecção composta por oficiais aviadores, encarregues das
matérias relacionadas com a sua especialidade. Criada a 7 de Junho, dela passaram a fazer
parte o tenente-coronel António de Sousa Maia, o capitão Dias Leite, que integrara, como
vimos, a Missão Especial da respectiva arma a Espanha no ano anterior, e o tenente João
Faustino Albuquerque de Freitas. Embora não tenha sido possível atestá-lo
documentalmente, tudo indica que este pequeno núcleo de graduados da Aeronáutica
estava destinado a continuar o trabalho iniciado pela dupla Pinheiro Correia e Dias Leite
nos meses de Outubro e Novembro de 1936, no quadro geral de competências definidas
para a Missão Militar de Observação a Espanha.127
Após um nascimento rodeado de grande secretismo, a existência da M.M.P.O.E.
será abertamente reconhecida a 20 de Julho de 1937, dando início a um novo capítulo no
relacionamento entre o Estado Novo e a Junta de Defensa Nacional de Burgos. Ainda em
Os rendidos foram, respectivamente, o capitão do S.A.M. José Gomes Ferreira Soares Mesquita, o capitão
de artilharia Emídio Crujeira de Carvalho, o capitão de engenharia Mário Melo de Oliveira Costa, e os
tenentes de artilharia Antero Cavaleiro e Luís Victória de França e Sousa. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 6 de Maio de 1937.
126 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 5 de Junho de 1937.
127AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 7 de Julho de 1937. Por esta altura, o carácter
transitório e de breve duração que se esperava da Missão, parecia ainda persistir nos espíritos de quem, no
Ministério da Guerra, decidia do seu destino, tal como o indicia o uso das preposições: nos documentos
menciona-se ainda uma “Missão a Espanha” e não “em Espanha”…
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Julho, a lista de pessoal designado para prestar serviço em Espanha continuaria a crescer,
graças às nomeações do major de artilharia Adolfo Amaral Abranches Pinto, do Curso de
Estado Maior, a 11, seguida pela de dois oficiais de engenharia, o capitão Alfredo de Sousa
Ghira e o tenente Horácio de Sá Viana Rebelo, a 22.128A substituição de maior vulto
operada durante esta fase formativa viria a ocorrer a 5 de Agosto, quando o tenentecoronel de artilharia (com o Curso do Estado Maior) José Filipe de Barros Rodrigues
rendeu o coronel do Estado-Maior Álvaro Teles Ferreira de Passos, que até aí
desempenhara funções como primeiro chefe do E.M. da Missão.
A missão do tenente Beleza Ferraz: temia-se ainda pela fronteira alentejana
no Verão de 1937?
Em Junho de 1937, dez meses após a queda de Badajoz e a extinção da última zona
controlada pelo governo republicano espanhol confinante com a raia portuguesa, as
actividades desenvolvidas pela M.M.P.O.E. não haviam ainda alcançado uma plena
integração, capaz de permitir uma leitura global do conflito espanhol e sua imediata
absorção pelo Exército Português. A situação militar em regiões próximas da fronteira,
mesmo nos casos de frentes perfeitamente estabilizadas, continuava a suscitar uma sede de
informações que o Ministério da Guerra não desejava divulgar a nível intermédio. Temos
conhecimento de algumas actividades paralelas de recolha de informações militares em
Espanha, empreendidas por iniciativa de comandos locais. O caso talvez mais
paradigmático deste tipo de acções independentes é o do reconhecimento efectuado à
frente de D. Benito pelo tenente de artilharia José António da Rocha Beleza Ferraz, em
cumprimento de ordens do general comandante da IVª região militar.129
O receio de uma ofensiva republicana capaz de romper as linhas rebeldes e avançar
até à fronteira permanecia vivo nos espíritos de muitos oficiais superiores portugueses, não
obstante a frente da Extremadura se encontrar estabilizada desde o Verão de 1936. A
missão “independente” à frente estremenha partiu dessa premissa. Embora sem ter podido
dispor de muito tempo, contudo, Beleza Ferraz realizou um trabalho a todos os títulos
modelar, conseguindo uma síntese muito interessante sobre o estado de prontidão militar
das forças nacionalistas na região estremenha no final da Primavera de 1937. O relatório
produzido no seu rescaldo proporciona-nos uma perspectiva original sobre o modus vivendi
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 22 de Julho de 1937.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, No. 7, “Relatório do Reconhecimento feito à Frente de D. Benito
e executado por ordem do Exm.º General Comandante da Região”.
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que aos poucos se fora instalando em frentes secundárias onde a intensidade das operações
descera a níveis quase simbólicos. É com mal disfarçada estupefacção que o autor
constatou reinar a maior das tranquilidades no região visitada, pois “(…) durante o tempo
que por ali me conservei, a actividade era praticamente nula. Não ouvi um tiro de
espingarda, metralhadora ou canhão, pareceu-me tudo em sossego absoluto.”130 Como se
isto não bastasse para convencer quem viesse a ler o seu relato, o tenente Beleza Ferraz
precisa que as tropas republicanas se mostravam às claras no lado oposto: “Vi, nas linhas
inimigas executar trabalhos de fortificação perfeitamente à vontade e sem a menor
preocupação de se dissimularem, reunindo-se em grupos bastante numerosos. (…) Noutras
trincheiras e no alto dos cerros viam-se outros homens em atitude de quem descansa, sem
que ninguém os hostilizasse, apesar de estarem ao alcance da artilharia, e noutros pontos,
pareceu-me a mim, das próprias armas portáteis. Do lado nacionalista as coisas passam-se
da mesma maneira.”131 O oficial português teve oportunidade de confirmar este estado de
coisas na primeira pessoa quando foi levado a visitar um posto de observação próximo da
localidade de Medellín: “Quatro carros fazendo uma grande quantidade de pó subiram a
encosta juntos, tudo às vistas do inimigo, sem que este tivesse a menor reacção”.132
A propósito da moral, o tenente Beleza Ferraz regista uma fé quase inabalável na
vitória final, por parte dos oficiais e soldados com quem se encontrou no decurso da sua
curta digressão, “(...) não receando qualquer reviravolta na situação, que julgam ser
absolutamente favorável a eles”. A atmosfera de tranquilidade relativa prevalecente na
frente estremenha fazia com que o comando local esperasse uma guerra estática, de
posições, em que a vitória seria alcançável não pela força das armas, mas sim em
consequência de um processo de decomposição interna no campo republicano.

IV.

Ordem e disciplina: a segunda existência da M.M.P.O.E.
(Março de 1938 – Junho de 1939)

Quando a Missão estava prestes a cumprir um ano de existência, tornara-se patente
que as condições objectivas da guerra em Espanha impunham uma abordagem menos
diletante e melhor direccionada, capaz de fornecer ao Ministério da Guerra e à Secção de
Rearmamento informações precisas, devidamente sistematizadas. Começava a desenhar-se
no horizonte a probabilidade, cada vez mais palpável, de uma vitória nacionalista, embora a
Idem, p. 8.
Idem, ibidem.
132 Idem, ibidem.
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batalha de Teruel, travada entre Dezembro de 1936 e os últimos dias de Fevereiro de 1937,
tivesse vindo demonstrar que o recomposto exército republicano era capaz de tomar a
iniciativa, organizando operações em escala inusitada.
A ideia que assistiu ao planeamento do ataque republicano contra o saliente de
Teruel advinha do temor, confirmado pelo S.I.M., de uma nova ofensiva nacionalista que
estaria a ser preparada contra Guadalajara (e, em última instância, Madrid), quando toda a
zona norte se encontrava já em poder de Franco. Indalecio Prieto, ministro da defesa de
Valência, resolveu antecipar-se aos planos inimigos, atacando o ponto mais débil da frente
nacionalista, a velha cidade mudéjar de Teruel, rodeada por território republicano em todos
os lados, com excepção de um precário corredor que, qual cordão umbilical, a mantinha
ligada por estrada e caminho-de-ferro a Saragoça. A 15 de Dezembro de 1937, as tropas
republicanas cruzaram as linhas inimigas debaixo de um nevão intenso e sem preparação
prévia de artilharia, para manter o efeito de surpresa. Após combates furiosos, travados sob
condições invernais de que não havia memória133, os ganhos iniciais dos atacantes
republicanos da 11ª División de Líster,134 que a 7 de Janeiro de 1938 tinham finalmente
logrado bater a guarnição nacionalista sitiada no interior da praça, comandada pelo coronel
Rey d’Harcourt, viriam a desvanecer-se sob a pressão do contra-ataque frontal que Franco
desencadeara, em contradição com as recomendações dos seus aliados alemães.135 Exaustas
ao fim de um mês de combates ininterruptos, as tropas republicanas, que de sitiantes se
viram convertidas em sitiadas, falharam várias tentativas de recuperar terreno e começaram
As temperaturas registadas em Teruel no inverno de 1937/1938 alcançaram mínimos históricos de – 18 º
C, com nevões de vários dias, que impediam a progressão das colunas motorizadas.
134 Nascido na Galiza, Jesús Liste Forján (1907-1994) teve um início de vida pontuado pela emigração para
Cuba, onde exerceu o ofício de canteiro. Regressado a Espanha em 1925, ingressou no PCE. A sua carreira
de revolucionário profissional adquiriu novo cunho a partir de 1932, quando foi enviado à URSS onde
frequentou a Academia Militar Mikhail Frunze (terá sido então que alterou o seu patronímico, conferindo-lhe
uma ressonância mais “internacionalista”). Durante a Guerra Civil, desempenhou um papel de relevo na
organização do Quinto Regimiento, primeira unidade do reconstruído exército republicano, embrião do futuro
Ejército Popular de la República. Comandou sucessivamente a 1ª Brigada Mixta na frente madrilena, a 11ª División,
unidade de ruptura do EPR, nas batalhas de Brunete, Guadalajara, Belchite e Teruel, e finalmente o V Cuerpo
de Ejército, no sector meridional da frente do Ebro e, posteriormente, durante a ofensiva nacionalista na
Catalunha. Em Agosto de 1937, participou no desmantelamento dos colectivos libertários de Aragão,
integrados no Consejo Regional de Defensa de Aragón, controlado pela CNT, restabelecendo a autoridade do
governo de Valência. Abandonou o país com outros quadros comunistas na sequência do golpe do coronel
Segismundo Casado contra o governo de Negrín, em Março de 1939. Os seus anos de exílio dividiram-se
entre a URSS, onde alcançou o posto de general no exército soviético durante a II Guerra Mundial, e a
França, a partir de onde estabeleceu ligações com os maquis espanhóis e o PCE no “interior”. Posteriormente,
uma cisão com Santiago Carrillo e o eurocomunismo, levou-o a fundar novo partido, o PCOE (Partido
Comunista Obrero Español) em 1973. De novo em Espanha, volta às fileiras do PCE, mas apenas após a
expulsão de Carrillo.
135 Depois da humilhação de ver a cidade ser tomada pelo recém-criado Ejército Popular, Franco fez da
reconquista de Teruel uma questão pessoal, não só em termos de prestígio interno mas também para vincar a
sua posição junto de alemães e italianos, que não escondiam críticas à forma como conduzia as operações.
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a recuar. Por fim, a 7 de Fevereiro, a linha da frente republicana foi rasgada pelas forças
nacionalistas a norte da cidade aragonesa, à força de cargas de cavalaria saídas de outros
tempos e do ímpeto das tropas africanas de Yagüe e das brigadas navarras de Varela e
Aranda. Nos ares, a aviação governamental batia-se com denodo contra a Legion Condor e a
caça italiana, sem poder evitar a derrota que se consumava em terra.136 Os rebeldes tinham
aberto diante de si as portas de Aragão e, em última instância, da Catalunha.
No campo nacionalista, pela mesma altura, assistiu-se a uma mudança de fundo da
organização para-estatal, que passa desde então a poder ser denominada franquista com
toda a propriedade, com a dissolução da Junta Técnica del Estado por Franco, a 31 de Janeiro
de 1938, e a constituição do primeiro governo em que assume uma liderança incontestada.
O autoproclamado Nuevo Estado consolidava-se pouco a pouco, deixando já antever a
composição do futuro estado espanhol do pós-guerra.
E a M.M.P.O.E.? A acumulação de experiência viera permitir a sua reformulação,
de encontro às prioridades estabelecidas pelo Ministério da Guerra, para lá do papel de
caixa de ressonância do Estado Novo entre os nacionalistas espanhóis. A sua utilidade
como puro utensílio de observação da guerra e das capacidades militares de sublevados e
republicanos estava ainda longe de alcançar a eficiência desejada pelos seus criadores. Os
factores que a bloqueavam haviam sido prontamente diagnosticados pelo major médico
Pinto da Rocha em Fevereiro de 1938, no seu primeiro relatório formal (elaborado no
seguimento da terceira comissão de serviço que cumpriu em Espanha).137 Num registo
crítico que abarca a condução desordenada dos trabalhos, a ausência de rumo claro e a falta
de meios, Pinto da Rocha deixa entender que só muito parcialmente se podia falar de
sucesso:
“Chegado a Salamanca [em fins de Outubro de 1937] encontrei os restos da Missão
militar portuguesa sem um oficial a dirigi-la. Sem a menor sombra de censura para quem
quer que seja, peço licença para referir a minha impressão de que, entre as numerosas
doenças que atacaram a missão militar portuguesa, missão que, apesar de tudo, dará
apreciáveis dados técnicos e internacionais, avulta a falta de directivas superiores. Com
excepção dos oficiais de artilharia, os outros tiveram que proclamar a sua independência e
fazer «lo que les daba la gana» para não ficarem adinâmicos.”138

Cf. Hugh Thomas, La Guerra Civil Española, Vol. II, Barcelona, Grijalbo-Mondadori, 1995, pp. 847-853.
Pinto da Rocha participara dos trabalhos da M.M.P.O.E. na sua primeira fase em três ocasiões, ao longo
de 1937: de 11 de Março a 6 de Abril, de 12 de Abril a 2 de Junho e, finalmente, de 29 de Outubro a 31 de
Dezembro. A sua quarta e última comissão seria também a mais longa, ocupando-o de 13 de Julho de 1938 a
30 de Abril de 1939.
138 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 19, Rela
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Pinto da Rocha via na “falta de transportes rápidos e imprescindíveis”, a razão
primordial para o estado de quase apatia em que encontrara a Missão, ao impedir o
estabelecimento de “(…) um sistema de ligações, informações e até mesmo moral entre os
membros dirigentes e os executantes (…).” A breve reflexão sobre o funcionamento da
M.M.P.O.E. termina com uma nota de confiança e uma série de sugestões dirigidas ao
Ministério da Guerra, por reconhecer “(…) a despeito de tudo” [ser] da maior utilidade a
manutenção da missão”:
“1º - Envio de mais oficiais em «roulement» rigoroso de três meses (Infantaria e cavalaria
destinados à divisão de Monasterio, aviação, engenheiros e artilheiros, sobretudo estes
últimos para o estudo das indústrias de guerra).
2º - Direcção da missão permanentemente em Espanha (além da que já existe) fazendo
saber rigorosamente a missão individual de cada membro.
3º - Meios de transporte à disposição de missão em número suficiente para ligação
constante entre os seus componentes:
4º - Ligação e informação constante com o Ministério da Guerra.
5º - Envio de dois médicos militares (um cirurgião e outro oficial superior)”.139
A franqueza de Pinto da Rocha deu bons resultados, a julgar pela reacção de Santos
Costa, que considerou os serviços prestados pelo major médico na Missão “extraordinários
e importantes”.140 As suas sugestões serão seguidas, no essencial, no processo de
reorganização.
Um documento confidencial de 14 de Março de 1938, assinado por Santos Costa,
permite-nos situar o momento charneira que separa as duas fases da M.M.P.O.E. e que de
certo modo corresponde à assunção de maturidade do corpo de observadores portugueses.
Mantinham-se os objectivos que tinham assistido à sua criação, agora articulados em quatro
pontos essenciais, por ordem de prioridade decrescente:
1. O primeiro previa o “estudo do material, meios técnicos de acção, organização,
métodos de combate e psicologia do exército espanhol”. Pretendia-se, nada mais,
nada menos, do que dissecar o exército nacionalista sob diversas vertentes, da
doutrina ao equipamento.

Idem, ibidem.
O prestígio de Pinto da Rocha decorria também de o seu nome ter sido proposto, ao tempo do
nascimento da M.M.P.O.E., em Março de 1937, para a concessão da mais alta condecoração militar
espanhola, a Cruz Laureada de San Fernando (colectiva), pelo seu desempenho na unidade cirúrgica de
campanha instalada pelos nacionalistas na Cidade Universitária (frente de Madrid). Cf. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 43, Nº 06, fl. 22.
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A concretização deste primeiro objectivo estritamente militar, tal como sucedera
durante a 1ª fase, pressupunha o envio regular de oficiais das diferentes armas e serviços do
Exército Português a Espanha, para que “pudessem examinar e mesmo praticar aquilo que
de maior interesse houvesse para a sua respectiva especialidade”, ao longo de um período
de estágio mais ou menos prolongado junto das forças nacionalistas.141 Tanto quanto se
sabe, era dada preferência aos voluntários, por se considerar que só “aqueles que para ali
fossem de boa vontade poderiam esforçar-se por conhecer toda a realidade da guerra,
através dos riscos que tinham de correr”.142 Por outro lado, a inexistência em Portugal de
meios modernos, capazes de permitir a preparação prévia dos oficiais e sargentos que se
voluntariassem para servir como observadores, para as condições operacionais e de
material com se deparariam no país vizinho, desaconselhava a implementação de uma
estrutura de treino e formação prévia, encorajando inversamente a espontaneidade das
observações a realizar, até porque, tal como o general Raul Esteves viria a reconhecer, “os
objectos sobre os que ia incidir o seu estudo (…) apresentar-se-iam, decerto, com as
características da novidade e de imprevisão, que poderiam muito bem vir a desconcertar
por completo qualquer acção metódica e preconcebida que se lhes quisesse incutir (…)”.143
2. Em segundo lugar, deixava-se nas mãos da M.M.P.O.E. a resposta a um problema
que se arrastava desde o início da guerra: o dos portugueses alistados nas forças
rebeldes. A Missão devia assim “assistir aos legionários portugueses e velar pelos
seus direitos; tornar mais eficaz o seu esforço e tirar dele as maiores vantagens
nacionais e internacionais”.144
3. A estes fins, somava-se a necessidade de exercer “acção de presença em Espanha
destinada a recordar indirectamente a atitude portuguesa e a equilibrar, na medida
do possível, a influência estrangeira”.145
4. Por fim, e na linha do que já havia sido tentado em 1937, confiava-se aguçar o
espírito guerreiro no seio do Exército Português, através do “(…) exemplo
oferecido” e “(…) elevar o moral, até há alguns anos bastante deprimido, do
Exército Português.” A seguir, o redactor das novas directrizes para uso dos
observadores em Espanha vai mais longe, revelando os efeitos que pretendia ver
141AHM/1ª

Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 15, “Relatório sobre a organização da MMPOE, 1937/1938”,
pelo Gen. Raul Esteves, s/d.
142 Idem.
143 Idem.
144 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, No. 7, despacho de Santos Costa, de 14 de Março de 1938, de
reorganização da M.M.P.O.E.
145 Idem, ibidem.
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repercutidos no âmago da força armada, em resultado da experiência sem
precedentes que a M.M.P.O.E. representava: “Tentativa de criação de uma mística
militar destinada a convencer que os exércitos se fazem para combater e não para
se burocratizarem”.146
Doravante transformada em efectiva ferramenta de interpretação do conflito
espanhol, a Missão foi oficialmente cindida em duas metades complementares mas
diferenciadas, embora submetidas a uma única chefia – a Secção de Observação, que velará
pela execução do ponto nº 1, e a “Secção de Assistência aos Legionários Portugueses”147,
encarregue do ponto nº 2, que viria a assumir importância transcendental para Salazar.
Num registo menos imediato, das duas secções assim criadas esperava-se também que
contribuíssem para “o conseguimento dos objectivos 3 e 4”, isto é, funcionando como
contrapeso, na medida das suas possibilidades, ao poderoso ascendente italo-germânico, já
solidamente incrustado no seio da facção nacionalista, e como catalisador para a
modernização do Exército, injectando-lhe uma agressividade guerreira de timbre militarista,
inspirada no exemplo das potências totalitárias. Quanto à organização interna, permanecia
na forma e no conteúdo praticamente idêntica à da primeira fase, ainda que com alguns
ajustes necessários a uma melhor gestão. Se até então prevalecera o improviso, o despacho
de 14 de Março introduzia cinco “regras gerais” a observar por todos os oficiais e praças da
Missão, a mais importante das quais estipulava que todos os militares que viessem a servir
no seu seio, seriam considerados, “(…) para os efeitos legais, em serviço de campanha”.
Quanto aos destinados à Secção de Observação, a sua escolha continuava a depender
directamente do ministro da guerra, através de nomeação por imposição de serviço. Em
claro contraste, a situação dos militares destinados à Secção de Assistência passava a
depender do chefe da Missão, a quem competia a sua selecção, feita entre os que
previamente se voluntariassem “(…) para fazerem parte dela”.148
Por seu turno, numa tentativa de assegurar a continuidade dos trabalhos da Missão
sem o risco de intermitências acarretadas pela rotação da chefia, por “determinação
especial” de Salazar, “(…) previa-se que uma vez nomeado o chefe da Missão “(…) este
conservará tal cargo mesmo que sejam mandados exercer funções temporárias de
Idem, ibidem.
Daqui em diante, a designação completa ocorre sempre abreviada para “Secção de Assistência” em toda a
documentação consultada. Esse facto levou-nos a seguir idêntico critério neste trabalho.
148 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, No. 7, despacho de Santos Costa, de 14 de Março de 1938, de
reorganização da M.M.P.O.E., fl. 2.
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observadores oficiais mais antigos ou superiores”.149 Por último, estipulava-se que os
oficiais, sargentos e condutores da M.M.P.O.E., porquanto pertencentes ao quadro do
Exército Português, não podiam receber “(…) qualquer soldo, ordenado ou subvenção do
Governo Espanhol”.150 A Missão via agora ser-lhe atribuído um efectivo mínimo,
considerado indispensável para a execução das metas impostas por Salazar e Santos Costa.
Em termos de organização e quadros, esta medida significava a presença permanente de
um oficial de ligação em Lisboa, para melhor articular a comunicação com a hierarquia no
Ministério da Guerra. Em Espanha, por outro lado, a M.M.P.O.E. devia agora passar a
dispor, em permanência, como órgãos fixos, de um comando, formado por quatro oficiais
– entre os quais se contavam o chefe da Missão e o seu chefe de E.M., sendo os restantes
responsáveis respectivamente pela chefia das duas secções.
A importância da Secção de Assistência, desdobrada entre as suas tarefas específicas
e actividades paralelas de recolha de informação sobre material e doutrina, reflectia-se no
número de graduados e sargentos que a compunham, ainda segundo o mesmo documento,
divididos em três sub-secções, de infantaria, artilharia de acompanhamento e aviação.151
Neste último caso, era notória a aspiração de manter a Arma de Aeronaútica a par dos
últimos desenvolvimentos da guerra aérea em Espanha, ao ser considerado desejável
agregar-lhe o “maior número possível de pilotos aviadores” vindos de Portugal, que depois
deveriam retransmitir os conhecimentos absorvidos no seio da sua arma, em plena fase de
reequipamento com material relativamente moderno de origem alemã.152
O carácter aventureiro e desordenado do “turismo de guerra” praticado a título
semi-oficial ao longo das primeiras semanas e meses da Guerra Civil por alguns militares
portugueses, é inviabilizado, dando lugar a uma organização mais apertada. O despacho
consagrava o carácter rotativo da M.M.P.O.E., pensada também como fonte de instrução
para o corpo de oficiais do E.P., ao prever a substituição dos observadores por camaradas

Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
151 Idem, fl. 4.
152 Idem, ibidem. No domínio da aviação de caça, o desenvolvimento acelerado de versões cada vez mais
aperfeiçoadas dos modelos básicos fez com que a Arma de Aeronáutica só alcançasse patamar equivalente ao
conseguido pela Legión Condor nos últimos meses da Guerra Civil (com os Messerschmitt Bf 109 E-1 e E-3,
enviados nos finais de 1938), e subsequentemente, a partir de Abril de 1939, pelo Ejército del Aire do novo
estado franquista por cedência dos aviões da unidade alemã, em 1943, com a chegada dos primeiros dez
Supermarine Spitfire a Portugal, da versão Mk.Ia, superada no teatro de operações europeu, mas ainda válida
no cenário peninsular; cf. Mário Canongia Lopes, Os Aviões da Cruz de Cristo, Lisboa, Dinalivro, 2001, pp. 109110.
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idos de Portugal, “(…) de forma a que o maior número possível de oficiais de diversas
unidades do país possa efectuar os estudos determinados a esta secção”.
A actividade dos observadores dependia directamente das suas afectações,
prerrogativa do chefe da Missão, em função dos “(…) estudos a efectuar e conforme o que
vier a ser estabelecido com as autoridades espanholas”.153 As suas deslocações em território
espanhol, sempre que para “(…) unidades ou fins diferentes dos fixados”, passavam a
carecer de autorização expressa do máximo responsável pela Missão, ou na ausência deste,
da do chefe do E.M.154 Uma derradeira disposição permitia ao chefe da M.M.P.O.E.
agregar à Secção de Assistência, sempre que tal se revelasse necessário para o cumprimento
dos seus objectivos, quaisquer cidadãos portugueses alistados no exército nacionalista.155
Quanto a estes últimos, e uma vez que se encontravam integrados num exército
estrangeiro, não receberiam qualquer vencimento por parte do Estado português.
Por razões óbvias, o uso do uniforme português em operações foi vedado aos
membros da Secção de Assistência (na prática viriam a ser-lhes distribuídos uniformes
espanhóis sempre que possível; pontualmente, o uso de uniformes nacionais seria tolerado
em casos isolados, tal como sucedeu com as visitas do Curso do Estado Maior), para
minimizar o risco de captura por tropas republicanas na frente e o vexame internacional
que um incidente desse tipo seguramente acarretaria para o Estado Novo.156 A
documentação fotográfica permite concluir que os homens da Secção de Observação
envergavam uniformes portugueses, em parte porque a natureza das suas funções os
mantinha afastados dos combates ou pelo menos, de sectores mais perigosos, o que
diminuía as probabilidades de serem feitos prisioneiros em resultado de uma escaramuça

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, No. 7, despacho de Santos Costa, de 14 de Março de 1938, de
reorganização da M.M.P.O.E., fl. 3.
154 Idem, ibidem.
155 A referência ao “exército nacionalista” é clara e faz todo o sentido pois a Legión, que concentrava a maioria
dos alistados portugueses, era um corpo do exército espanhol, não obstante o seu estatuto especial. Ficavam
excluídos os que se juntaram às forças militarizadas carlistas ou da Falange. Cf. Idem, fls. 4-5.
156 O pessoal da Secção de Assistência, devido às suas funções junto dos legionários portugueses, usava
uniformes da Legión, com insígnias de posto equivalentes à graduação que detinham no Exército Português;
conhecem-se fotografias de Botelho Moniz em uniforme de capitán legionário, assim como de outros
membros da secção (são elucidativas as fotografias realizadas aquando da cerimónia de homenagem aos
“Viriatos”, que teve lugar na Plaza Mayor de Salamanca, a 4 de Junho de 1939). A única excepção a esta regra
circunscreveu-se aos dois capelães militares da secção (vd. Apêndice Iconográfico, fig. 32). O recurso ao
uniforme da Legión encerrava ainda uma vantagem adicional para Lisboa em caso de captura, uma vez que
quem o envergasse passaria, pelo menos enquanto não fosse possível às autoridades republicanas identificar o
prisioneiro, por “voluntário a título individual” alistado no Tercio de Extranjeros.
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nalgum ponto impreciso da terra de ninguém.157 Este cuidado foi reforçado em Setembro
de 1938, através de uma disposição do Regulamento de Campanha que proibia a todos os
militares da Missão o porte de documentos de identidade ou quaisquer outros com
referências à nacionalidade, sempre que efectuassem voos ou participassem em operações
militares.158
Botelho Moniz à frente da Secção de Assistência
O processo de reorganização da Missão, no entanto, viria a decorrer com alguma
lentidão, sujeito à velocidade dos diplomas de Santos Costa e a reajustes de última hora. O
papel chave que Botelho Moniz vinha desempenhando desde os primeiros contactos
mantidos entre o Exército Português e os sublevados espanhóis foi por fim consagrado a
31 de Março de 1938, com a sua nomeação para chefe da Secção de Assistência. Além das
disposições indicadas no despacho de 14 de Março, que reorganizara a M.M.P.O.E., o
capitão de artilharia e empresário era investido com a autoridade necessária para decidir
sobre o emprego dos graduados que viessem a integrar a secção sob o seu comando. Neste
sentido, cabia-lhe a tarefa de designar, “de acordo com o Chefe da Missão e autoridades
espanholas”, as unidades onde os seus subordinados deviam prestar serviço de
assistência.159 Sem qualquer surpresa, o Ministério da Guerra sublinhava, uma vez mais, a
necessidade de “Procurar e fornecer às autoridades militares o maior número possível de
informações acerca do material empregado pelas forças dos dois partidos em luta.” Se este
desiderato foi prosseguido sem dificuldades de maior em relação ao armamento do exército
nacionalista, o mesmo não pode afirmar-se a respeito do adversário republicano. Neste
caso, as informações conseguidas dependeram quase sempre da intermediação dos
nacionalistas espanhóis, nos casos de material capturado, ou de mera observação indirecta
(tal como viria a suceder com os aviões de fabrico soviético, pelos oficiais de artilharia
colocados em unidades antiaéreas).

É de supor que em casos pontuais lhes fossem fornecidos uniformes espanhóis, nomeadamente sempre
que as incumbências de serviço os aproximassem da frente. De qualquer modo, e ainda que tudo indique ter
existido o cuidado, por parte dos membros da Secção de Observação, de evitar as objectivas no cumprimento
das suas tarefas, o uso de fardamento português na retaguarda nacionalista encontra-se atestado
fotograficamente: cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 20, “Relatório da missão de infantaria”, de
14 de Setembro de 1938. Contém fotografias dos tenentes António Augusto e Arnaldo Schultz em uniforme
português.
158 O governo republicano espanhol certamente não hesitaria em aproveitar o golpe propagandístico
proporcionado pela captura de militares portugueses uniformizados ou documentados como tal. Cf. AHM/1ª
Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 01, O.S. nº 15, da Secção de Assistência, de 4 de Setembro de 1938.
159 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Despacho de 31 de Março de 1938.
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Outras missões militares de estudo junto da facção nacionalista
Tal como já referimos, a partir do Verão de 1937, a M.M.P.O.E. deixara de ser um
segredo de Polichinelo, tendo adquirido um estatuto oficial. O exemplo do empenho
demonstrado por uma nação periférica e de limitada capacidade militar como Portugal, ao
organizar e manter uma missão permanente em Espanha, viria a inspirar iniciativas
análogas, ainda que de menor envergadura, postas em marcha por Estados-Maiores tão
díspares entre si como o britânico, o francês e o húngaro. Contudo, se nenhum destes
governos investiu um volume de recursos equivalente ao de Lisboa em trabalhos de
observação em Espanha, no caso português o acompanhamento directo do conflito era
vital, não só para o conhecimento dos novos meios utilizados, como também na assunção
do papel de Lisboa no contexto ibérico, face à relação de poder que se consolidava entre os
rebeldes espanhóis e os seus aliados.
A presença de missões militares estrangeiras com fitos similares aos da M.M.P.O.E.
não deixou de ser assinalada pelos militares portugueses em Espanha. Assim, a 22 de
Agosto de 1938, o Chefe do E.M. da Missão dava conta destes desenvolvimentos a Santos
Costa, ao mencionar uma missão militar francesa à Espanha “nacional”, cuja concretização
era esperada a breve prazo, que contaria com um oficial superior do E.M. gaulês a chefiá-la.
Barros Rodrigues alude também a um major do E.M. britânico que fizera um “tour” às
frentes de combate acompanhado por um oficial do Q.G. de Franco. Infelizmente, não nos
foi possível descortinar a sua identidade. Mais interessantes, contudo, são as informações
que chegaram aos ouvidos do coronel português sobre um pedido dirigido às autoridades
nacionalistas por intermédio do comandante do C.T.V., general Ettore Bastico, em nome
do governo de Budapeste:
“El gobierno húngaro desea enviar a la España nacional una misión de 3 oficiales
para practicar en los procedimientos de combate modernos, tanto el aspecto técnico de
guerra, como, en particular, sobre fortificaciones. El gobierno italiano se interesa por lo que
expone, en consideración a la aportación que Hungría puede dar a la lucha común contra el
comunismo”.160
Sobre esta missão húngara apenas pudemos saber que teve efectivamente lugar,
autorizada no quadro da cooperação crescente entre as potências autoritárias europeias e da
frente anti-comunista dirigida a partir de Berlim e Roma, na senda do Pacto Anti-

Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, Nº 7, ofício nº 249 da M.M.P.O.E., de 22 de Agosto de 1938,
dirigido ao Chefe da Repartição do Gabinete do Ministro da Guerra.
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Comintern, a que a Itália aderira em Novembro de 1937. Limitada a um contingente de
apenas três homens sob o comando do capitão Stefán Valér, a sua estadia em Espanha
traduziu-se, não obstante a sua curta duração – a documentação italiana citada por Barros
Rodrigues e os dados proporcionados por um investigador húngaro, autorizam-nos a
pensar que não se terá prolongado por mais de dois meses – no envio para o E.M. do
Honvédség de uma série de relatórios sobre diferentes aspectos das operações em Espanha.161
O auxílio aos legionários portugueses: a delegação da M.M.P.O.E. em
Talavera de la Reina
“Na Legião alistaram-se alguns milhares de portugueses que, abandonando a sua terra, a família
e as suas comodidades, vieram galhardamente dar o seu esforço à causa da Espanha Nacional (…)”162
Apesar da sua reduzida dimensão em relação ao todo do exército espanhol, a Legión
ou simplesmente o Tercio de Extranjeros, desempenhou um papel incontornável nos sucessos
iniciais dos sublevados durante o Verão e o Outono de 1936. O alistamento de
portugueses, levados pelo desejo de aventura e por razões económicas, acompanhou a
Legión desde o berço, aquando da sua fundação pelos governos de Alfonso XIII, na
sequência de sucessivas humilhações sofridas pela infantaria espanhola às mãos dos
rebeldes rifenhos, liderados pelo carismático Adb El Krim. Estes factos impõem que
consagremos alguma atenção às circunstâncias que rodearam a criação da Legión.
Uma sucessão de campanhas difíceis em Marrocos destinadas a consolidar a
presença colonial espanhola no que restava a Madrid, após o desastre de 1898,163 do seu
império, instalou paulatinamente um clima de mal-estar em amplos sectores da sociedade
espanhola nos anos que antecedem a I Guerra Mundial (com excepção da burguesia
comercial e financeira que passara a beneficiar dos lucros gerados pelos seus negócios no

Correio electrónico de Krisztián Ungváry para o autor, de 15 de Setembro de 2010: “In der Tat existiere
eine ungarische militärische Mission auf die Seite der Franco-Regime. Der Leiter des sehr kleinen Missions
war Valér Stefán. Möglicherweisen war er nur alleine, oder nur mit einen sehr bescheidenen Stab, er war
damals Hauptmann, bzw. Oberleutnant und hatte lediglich Beobachterfunktion. Er publizierte über seine
Erlebnisse mehrere Aufsätze und schrieb auch Berichte für die ungarische Militärführung.” (tradução livre do
autor: De facto, existiu uma missão militar húngara junto da facção franquista. O chefe dessa pequena missão
era Valér Stefán. Possivelmente, ele estava sozinho ou então possuía um staff muito reduzido, a patente era a
de capitão e cumpria apenas funções de observação. Ele publicou várias impressões sobre as suas
experiências em Espanha, tendo também feito chegar relatórios ao exército húngaro). Segundo este
historiador militar húngaro, o tema permanece por estudar no seu país natal.
162 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 04, ofício reservado Nº 510 P/5, do chefe da M.M.P.O.E.,
coronel Anacleto dos Santos, dirigido ao C.E.M. do Q.G. de Franco, de 24 de Dezembro de 1938.
163 Após a perda de Cuba, Porto Rico e Filipinas para a esfera de influência dos E.U.A., restavam à Espanha
os enclaves em Marrocos, os pequenos territórios coloniais do Ifni e Río del Oro, no Sara ocidental, e a
Guiné Equatorial, única possessão espanhola a sul do Magrebe.
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norte de África). A constatação deste estado de coisas esteve na origem da criação de um
corpo militar de elite, altamente profissionalizado, com treino superior ao da infantaria
regular, como solução para obviar a impopularidade crescente da guerra marroquina junto
da opinião pública peninsular, a quem os milhares de baixas sofridas desde o final de
oitocentos, e especialmente a partir de 1909, pareciam cada vez mais injustificados. Assim
nasceriam as duas metades do futuro Ejército de África, uma formada exclusivamente por
tropas autóctones, os Regulares, enquadradas por graduados europeus, a outra, a futura
Legión, composta por voluntários de nacionalidade espanhola ou estrangeiros.
Os revezes nos territórios adjacentes às chamadas plazas de soberania em Marrocos,
convenceram o jovem coronel José Millán Astray164 de que as tribos rifenhas nunca seriam
“pacificáveis” por tropa constituída por recrutas e reservistas arrancados às suas famílias e
ocupações para combater por um território que nada lhes dizia.165 Inspirado pelo
aproveitamento bem sucedido da famigerada Legião Estrangeira pelos governos franceses
na Argélia e nas zonas de Marrocos sob sua administração, Millán Astray entregou-se à
tarefa de gizar um equivalente espanhol, encorajado pelo Alto-Comissário espanhol para o
Protectorado, Dámaso Berenguer. O plano preliminar viria a ser apresentado ao Ministro
da Guerra de Alfonso XIII, o general Tovar. Uma visita à Argélia, em Outubro de 1919,
realizada com o fim de estudar a organização, disciplina e esprit de corps da Legião
Estrangeira francesa, consolidaria no seu espírito a convicção de que esse era o melhor
caminho a seguir para tornear os problemas que o exército espanhol enfrentava nos
territórios marroquinos. A 4 de Setembro de 1920 era publicado o decreto real que
autorizava a constituição das primeiras três banderas do Tercio de Extranjeros. No sentido de
reforçar o carácter especial do novo corpo de voluntários, optara-se por evitar quaisquer

Nascido na Corunha, José Millán Astray y Terreros (1879-1954), contava com uma longa carreira militar
em vésperas da sublevação, que o surpreende na Argentina. Depois de ingressar na Academia General Militar e
de ter participado na campanha das Filipinas, Millán Astray viria a diplomar-se na Academia de Infantería, vindo
a ser destacado para serviço em Marrocos, como tantos outros oficias da sua geração e arma. Fundador da
Legión, já como teniente coronel, faz amizade com Franco, ele também galego, conservador e africanista convicto,
nos anos formativos do Tercio, durante a guerra do Rif. Ao estalar a Guerra Civil, é nomeado director do
serviço rebelde de propaganda, imprensa e rádio, e, como general de brigada passa também a encabeçar o Cuerpo
de Mutilados de Guerra por la Patria (também como seu símbolo vivo, pois perdera um olho e um braço em
combate). Tornou-se célebre o incidente que protagonizou com Unamuno na Universidade de Salamanca,
quando proferiu, em resposta ao “Venceréis, pero no convencereis” do filósofo, a histriónica máxima
"¡Muera la inteligencia!... ¡Viva la muerte!"
165 O grosso dos soldados de reemplazo provinha dos estratos socioeconómicos mais desfavorecidos da
sociedade espanhola, precisamente de famílias que não dispunham dos meios para “livrar” os seus filhos do
serviço militar mediante o pagamento de uma taxa.
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alusões à Legião Estrangeira francesa, preferindo-se em seu lugar uma referência à tradição
e história militares de Espanha. 166
Os primeiros contingentes de voluntários estrangeiros absorvidos pelo novo corpo
do Ejercito de África eram constituídos maioritariamente por latino-americanos (com forte
presença de cubanos), portugueses e alguns russos brancos, “reciclados” directamente dos
campos de batalha da guerra civil no seu país, perdida às mãos do Exército Vermelho,
embora a percentagem de espanhóis tenha permanecido muito elevada ao longo do
período que mediou entre a fundação da Legión e o início da Guerra Civil. A presença de
portugueses nas fileiras desde a primeira hora é tida por diversos autores como intrínseca à
própria existência da Legión. Burgos Madroñero situa em “cerca de trinta por cento” a sua
percentagem, sem explorar o período situado entre o início dos anos 20 e os meados da
década seguinte.167 Em compensação, o investigador espanhol proporciona dados
pormenorizados sobre o problema durante o Verão de 1936, e tenta até um modelo
explicativo para o súbito afluxo de voluntários desde essa data com que nos identificamos,
vendo no célere avanço do Ejército de Africa por terras andaluzas e estremenhas e na queda
de Badajoz o estímulo complementar que teria levado muitos portugueses a tentar a
aventura nas fileiras da Legión, num contexto já de si bastante propício, contagiados pela
propaganda hegemónica em prol dos rebeldes e a perspectiva de melhorar as suas
condições económicas graças ao pré de legionário.168 Partindo dos números de indivíduos
contabilizados na documentação do Arquivo do Consulado de Espanha em Lisboa, o
mesmo autor aponta um total provável de 10.000 portugueses alistados na Legión, nas
forças militarizadas da Falange e nos Requetés. A estimativa para o Porto e outras capitais
de distrito é extrapolada a partir dos quantitativos registados pelos serviços da embaixada e
consulado na capital, e apenas até Fevereiro de 1937 (quando foi promulgado o Decreto-lei
nº 25 529, que em teoria proibia o recrutamento em território português a favor de
qualquer das duas facções em pugna). As conclusões de Burgos Madroñero baseiam-se
ainda no número relativamente elevado de salvo-condutos concedidos pela representação
A expressão tercio (regimento) prestava homenagem aos célebres Tercios dos sécs. XVI e XVII, as unidades
de infantaria espanhola que combateram nos campos de batalha de Itália e da Flandres. O termo nunca
agradará a Millán Astray, que preferirá sempre chamar à sua criação simplesmente La Legión, alegando razões
de ordem publicitária – facilitar o recrutamento de estrangeiros, graças à analogia com a Legião Estrangeira
Francesa. Cf. José L. Rodríguez Jiménez, ¡A mí la Legión! De Millán Astray a las misiones de paz, Barcelona,
Planeta, 2005, p. 98.
167 Manuel Burgos Madroñero, op. cit. p. 41.
168Idem, pp. 41-45. O autor dedica várias páginas às actividades do mais enérgico de todos os engajadores e
agentes nacionalistas activos em território português, o capitão Miguel Morlán, encarregue da metade norte
do país, entre Coimbra e a fronteira com a Galiza, fornecendo-nos elementos interessantíssimos sobre as
manobras a que recorreu para garantir um fluxo regular de voluntários portugueses aos militares nacionalistas.
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diplomática da Junta de Defensa Nacional de Burgos entre Outubro de 1936 e Fevereiro
do ano seguinte, por uma ou várias viagens, com durações variáveis, a motoristas
portugueses e espanhóis que estariam ao seu serviço. Esta actividade denuncia a existência
de um tráfico continuado de voluntários e de material através da fronteira que, para poder
ser mantido com grau razoável de eficiência, exigia o concurso de condutores e viaturas, a
título pontual ou prolongado no tempo.169
A nomeação do mais jovem dos membros do elenco ministerial, Pedro Teotónio
Pereira, para o cargo de Agente Especial do Governo português junto dos rebeldes,
produziu efeitos a curtíssimo prazo na gestão do problema dos “voluntários” de
nacionalidade portuguesa (esperava-se que a representação diplomática, ainda que oficiosa,
pudesse agilizar o diálogo com as autoridades nacionalistas). O mais imediato traduziu-se
no envio de dois oficiais, o capitão Nunes Pereira de Oliveira e o tenente Gentil Beça, a
Talavera de la Reina em Fevereiro de 1938, a instâncias de Teotónio Pereira, para
esclarecer, directamente no Banderín Central de Enganche, questões relacionadas com a
situação dos legionários portugueses.170A mais importante prendia-se com o estudo das
possibilidades de estabelecimento de uma “Central de Informações Portuguesa” na referida
cidade castelhana, destinada a recolher tantos dados quanto fosse possível sobre os
soldados de nacionalidade lusa. Os outros pontos visados pela diligência incluíam um
inquérito às condições de alistamento e ao pré auferido pelos legionários, o licenciamento
de menores, as pensões atribuíveis a todos os que eram dados como incapazes, aos
mutilados de guerra e às famílias dos mortos em combate, bem como o regime de licenças
aplicável aos legionários em situação regular.171 O último ponto revestia-se de grande
importância simbólica para o prestígio do Estado Novo, uma vez que incidia sobre a
organização de Banderas mistas, a formar por um número equivalente de legionários de
nacionalidade portuguesa e espanhola. A sua materialização será sempre adiada por
imperativos superiores, que oscilarão entre a vontade portuguesa de manter os níveis de
participação dentro do mais estrito low profile e a indiferença espanhola.

Idem, pp. 45-46. O autor refere-se a salvo-condutos limitados a uma só viagem, ao passo que outros tinham
um mês ou mais de validade.
O tráfico de material de guerra através da fronteira
170 DGARG-AOS/CO/NE-9G, Cp. 1, “Relatório da Diligência a Talavera de la Reina”. A Legión estabelecera
em Talavera o Depósito central em território peninsular, onde os voluntários eram submetidos a uma avaliação
médica final, que separava aptos de não aptos antes da sua incorporação efectiva. Seguia-se um período de
recruta e instrução, consideravelmente mais curto do que o de tempo de paz.
171 Idem, fl. 2.
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As conversações dos dois oficiais portugueses com os seus pares da Legión
iniciaram-se a 7 de Fevereiro de 1938, tendo prosseguido num ambiente de relativa
informalidade. O seu interlocutor foi Rodolfo Fernández Rojas, capitán representante da
Legión em Talvera de la Reina e homem de confiança do seu comandante geral, o general
Yagüe. À hipótese de constituir, em cada Bandera, uma companhia composta
exclusivamente por oficiais, sargentos e soldados portugueses, não opôs o capitão
Fernández qualquer objecção. De acordo com o que o próprio general comandante da
Legión lhe transmitira, tudo indicava que a ideia, tão cara a Botelho Moniz, estava “assente,
em princípio”...172 Quanto aos soldados que formariam o núcleo das tão almejadas
companhias lusas, esperava-se que proviessem directamente do contingente de recrutas
legionários de origem portuguesa que então se encontravam a receber instrução em
Espanha, e por todos aqueles que viessem futuramente a alistar-se na força mercenária. O
mesmo ponto definia igualmente condições essenciais à incorporação de graduados e
sargentos portugueses da Secção de Assistência que se voluntariassem para servir na Legión,
que implicavam um período de instrução obrigatório de quinze a vinte dias.
Aquando da visita dos dois oficiais portugueses a Talavera de la Reina, sentia-se
com alguma premência, no seio da Legión, a necessidade de aumentar o número de oficiais,
embora seja assinalado que existiam “(…) já bastantes graduados portugueses (subtenentes, brigadas, sargentos e cabos, alguns deles promovidos por distinção)”.173 Pereira de
Oliveira e Gentil Beça, contudo, revelaram-se impotentes perante uma dos problemas mais
sensíveis que os levaram a Talavera: o problema do recrutamento a pretexto de falsas
promessas. Este estratagema fraudulento, usado pelos engajadores activos em Portugal,
perdurará após a criação de delegações auxiliares da Secção de Assistência da Missão, como
veremos.
A acção de Rosa Bastos em Talavera de la Reina
Em nota de 10 de Maio de 1938, dirigida ao Quartel-general de Franco, a missão de
Rosa Bastos era sintetizada da seguinte forma pelo coronel Anacleto dos Santos:
“Poder responder aos inúmeros e constantes pedidos de informações que, por
parte das respectivas famílias, eram dirigidos às repartições militares e civis portuguesas
DGARG-AOS/CO/NE-9G, Cp. 1, “Relatório…”, p. 3.
Idem, ibidem. Empregue como força de choque desde o início da guerra, a Legión registou, a par dos Regulares
marroquinos, as taxas de baixas em combate mais elevadas entre todas as forças que compunham o exército
rebelde.
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sobre a situação e estado dos legionários portugueses ao serviço da Espanha
nacionalista”.174
Uma vez obtida luz verde para o estabelecimento de uma delegação da Secção de
Assistência em Talavera de la Reina (concedida com extraordinária celeridade pelo Q.G.
franquista, em menos de 24 horas!), Rosa Bastos foi imediatamente enviado para o seu
novo posto, onde desempenharia um papel fulcral no contexto das actividades
desenvolvidas pela Missão.175A penúria crónica de transportes próprios que afectou a
M.M.P.O.E. ao longo de toda a sua existência, fez retardar em vários dias o arranque de
funções da delegação.176 Este só ocorreu a 20 de Maio, graças à intervenção de uma
portuguesa residente em Cáceres, Ana de Lencastre Martins e Pedrilha, que além de colocar
o seu automóvel pessoal à disposição de Rosa Bastos para que este pudesse dirigir-se até
Trujilos, moveu influências junto do próprio exército rebelde para que lhe fosse fornecido
um veículo militar para o trajecto final até Talavera de la Reina.177
A experiência do trabalho no terreno depressa convenceu Rosa Bastos da
imensidão da tarefa que lhe fora atribuída, muito embora contasse com os bons ofícios do
pessoal espanhol da secretaria do Banderín Central para a sua execução. O volume de serviço
burocrático que rapidamente se revelou inevitável, levou o tenente-coronel Barros
Rodrigues a solicitar a Lisboa o envio de um auxiliar permanente para o major.178
Em Novembro de 1938, a delegação em Talavera de la Reina viu-se a braços com
um problema que ameaçava lançar o descrédito sobre a acção de Portugal em Espanha,
ainda que de modo oblíquo. Depois de ultrapassado o desconforto que o reconhecimento
tardio do Governo de Burgos por Lisboa gerara entre os nacionalistas espanhóis, as
notícias de deserções de portugueses das fileiras da Legión, em proporções descritas como
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 07, nota 91, de 10 de Maio de 1938.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 23, relatório secreto do Chefe do E. M. da missão, tenentecoronel José Filipe de Barros Rodrigues, de 13 de Maio de 1938.
176 Este problema é mencionado pelo general Raul Esteves no relatório sobre a organização da M.M.P.O.E.
O chefe da missão, contudo, foi o seu único membro a ter beneficiado de transporte próprio graças à
generosidade dos seus anfitriões: “Devemos assinalar que a missão lutou sempre com uma falta absoluta de
meios de transporte, indispensáveis para a conveniente sustentação da sua representação, mas, neste ponto,
nunca nos faltou o recurso da constante gentileza do Comando Espanhol, que, em todas as circunstâncias,
pôs sempre à minha disposição um automóvel para serviço (…)”. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45,
Nº 15, “Relatório sobre a organização da MMPOE, 1937/1938”, pelo Gen. Raul Esteves, s/d.
177 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/nº 04, ofício do major Rosa Bastos, de 20 de Maio de 1938,
enviado ao C.E.M. da M.M.P.O.E.
178 O perfil ideal sugerido correspondia ao de “um sargento muito desembaraçado e expedito, escrevendo
com rapidez à máquina”. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 16, nota nº 123, de 8 de Junho de
1938, dirigida ao Chefe da Repartição do gabinete do Ministro da Guerra pelo CEM da Missão.
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“graves”, ameaçavam o ambiente de descompressão entretanto logrado, pondo em cheque
a validade da Secção de Assistência, enquanto elo de ligação entre aqueles e o governo
português.179 Ao embaraço daí resultante, devemos acrescentar as complicações inerentes
ao estatuto ambíguo dos voluntários portugueses, recrutados como mercenários por uma
força estrangeira, que dispunha de centros de recrutamento a funcionar às claras em
território nacional, mesmo após a publicação do Decreto-Lei nº 27 529, de 20 de Fevereiro
de 1937, que proíba, se bem que a título meramente nominal e num assomo de hipocrisia,
“a todo o cidadão português o alistamento em quaisquer das forças armadas espanholas em
luta, o recrutamento para as mesmas, e bem assim a propaganda por qualquer meio
destinada directamente a promover um e outro”.180 Lisboa não podia nem desejava assumir
responsabilidade directa, a título individual ou colectivo, pelos recrutados, mas estes
assumiam uma importância diametralmente diversa quando se tratava de recordar a Burgos
a realidade do alistamento de “milhares de portugueses” nas fileiras da Legión, possível
graças à “(…) autorização tácita do Governo Português, que tem até autorizado a
actividade de «bandeirins de enganche» (sic) no seu próprio território”.181
Paralelamente, o facto de o processo ter sido despoletado por um pedido de
esclarecimento – que podemos datar entre o final de Outubro e os primeiros dias de
Novembro de 1938 – dirigido pelo Chefe da Representação Geral da Legión em Espanha à
M.M.P.O.E., a pretexto de “auxílio e colaboração na descoberta da origem das deserções”,
tornava a situação ainda mais incómoda.182 As causas das deserções estavam longe de
constituir novidade para Rosa Bastos, Botelho Moniz ou quaisquer outros oficiais com
responsabilidades superiores no seio da M.M.P.O.E. Na resposta à solicitação da Legión, e
não obstante o respeito pelas convenções da cortesia epistolar, o problema é diagnosticado
sem subterfúgios por Rosa Bastos, que via nos métodos disciplinares brutais aplicados aos
recrutas, sobretudo por parte de cabos e sargentos instrutores, a razão para que tantos
homens tivessem decidido desertar:

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 44/Nº 04, ofício 704, de 19 de Novembro de 1938.
O decreto-lei é reconhecido como letra morta na correspondência da M.M.P.O.E., especialmente nos
ofícios destinados a lembrar aos nacionalistas a importância da ajuda portuguesa; o alistamento de voluntários
na Legión, recrutados pelos banderines activos em território nacional faz parte da “factura” simbólica
apresentada a Franco.
181 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 04, ofício reservado Nº 510 P/5, do chefe da M.M.P.O.E.,
coronel Anacleto dos Santos, dirigido ao C.E.M. do Q.G. de Franco, de 24 de Dezembro de 1938. Para um
182 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 44/Nº 04, Ofício confidencial nº 703, da delegação da
M.M.P.O.E. em Talavera de la Reina, de 19 de Novembro de 1938, dirigido ao Chefe da Representação Geral
da Legión em Espanha.
179
180

73

“As deserções dos portugueses resultam dos maus tratos que lhes têm sido dados,
pelos cabos e sargentos, durante os períodos de instrução, onde após as primeiras 24 horas
dessa instrução seguidas ao seu alistamento são tratados a socos e a pontapés, porque não
sabendo interpretar a língua espanhola não executam rapidamente e com precisão os
movimentos.”183
No decurso das suas indagações sobre as ocorrências, o responsável pela delegação
da M.M.P.O.E. em Talavera de la Reina pôde ouvir o depoimento de um legionário
português, Armando Gonçalves Lopes, que desertara da Companhia de Depósito de
Saragoça, onde os castigos físicos se revelaram ainda mais violentos do que em Talavera. A
deserção de três legionários portugueses, que se puseram em fuga em direcção aos Pirenéus
(e às linhas republicanas) encorajou os seus compatriotas, presentes em “grande número”
na capital aragonesa: apenas duas semanas volvidas, e logo outros seis desertavam por sua
vez, “fartos dos maus tratos” a que eram submetidos.184 A estes factos devemos acrescentar
o conhecimento, por Rosa Bastos e, supomo-lo, por parte dos restantes graduados da
Missão, das condições enganosas em que amiúde se processava o recrutamento de
voluntários em Portugal. Os engajadores ao serviço da Legión recorriam a um velho
estratagema, que consistia em prometer aos potenciais recrutas uma vida militar pacata, em
zonas afastadas das frentes mais agitadas ou até na retaguarda, onde lhes caberia a vigilância
de instalações militares e outras tarefas afins, de reduzida perigosidade.185
A sangria de alistados portugueses acabou por ser parcialmente estancada por
iniciativa do major Rosa Bastos. Praticamente sozinho, mas servindo-se da “boa amizade”
que procurara cultivar com alguns oficiais espanhóis, o major de engenharia tentou
negociar um tratamento menos brutal para os recrutas de nacionalidade portuguesa em
Talavera de la Reina, junto do Comandante da Companhia de Depósito, e também em
Saragoça. Embora as démarches de Rosa Bastos tenham sido coroadas de algum êxito,
confirmado por providências “que modificaram um pouco a atmosfera de mal-estar”, a
Legión continuou no essencial fiel a si própria e à tradição de disciplina extrema que
constituíra a sua imagem de marca desde a Guerra do Rif. Tal como Rosa Bastos seria
forçado a admitir, o “mal estar, ainda que atenuado, continua a existir”; a persistência das
183AHM/1ª

Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 04, Ofício confidencial nº 703, da delegação da M.M.P.O.E. em
Talavera de la Reina, de 19 de Novembro de 1938, dirigido ao Chefe da Representação Geral da Legión em
Espanha.
184 O legionário interrogado por Rosa Bastos juntara-se ao segundo grupo de desertores de Saragoça, tendo
referido que todos os camaradas portugueses que deixaram para trás “tê-los-iam acompanhado na deserção se
a tempo tivessem sido avisados”. Idem, ibidem.
185 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 44/Nº 09, ofício de 27 de Setembro de 1938, dirigido pelo major
António Arsénio da Rosa Bastos a Pedro Teotónio Pereira. Vd. Doc. Nº 9 no Apêndice documental.
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sevícias era explicada por se tratar de actos praticados longe da vista dos “Srs. Oficiais”. A
este estado de coisas, o major português contrapunha uma solução dificilmente compatível
com o historial de brutalidade em torno do qual se consolidara a temida reputação da
Legión:
“Creio, absolutamente, que suprimidos estes actos de maldade os portugueses não
desertarão e continuam a ser uns óptimos servidores desta causa sagrada em que se
empenham com as óptimas qualidades que os caracterizam de valentes e sofredores”.186
Entretanto, a existência de uma Companhia de Depósito da Legión em Saragoça
impelira a M.M.P.O.E. a abrir uma segunda delegação nessa cidade aragonesa, com funções
análogas às da sua equivalente em Talavera de la Reina, que viria a ser chefiada pelo capitão
Júlio Borges Gaspar.187 Durante o período de cerca de um ano dispendido à frente da
delegação, desde Maio de 1938 até ao final da guerra, Borges Gaspar emulou os esforços de
Rosa Bastos, dando seguimento, “sempre com o maior interesse e zelo [à] regularização de
todos os assuntos que diziam respeito aos militares da Secção”.188 As suas frequentes visitas
à frente de combate, onde procurava informar-se directamente sobre os problemas que
afligiam os seus camaradas, valeram-lhe o reconhecimento unânime do pessoal português
que se encontrava sob a alçada da sua delegação.189 Sobre Borges Gaspar recaiu ainda a
tarefa de coligir os processos individuais de todos os oficiais e sargentos activos na sua
zona de trabalho e abatidos ao efectivo da Secção de Observação por terem regressado a
Portugal, bem como o envio dos relatórios redigidos por diversos oficiais da Secção de
Assistência, agregados ao Cuerpo de Ejercito Marroqui e a diversas unidades legionárias.
Reajustes
A partir de 18 de Outubro de 1938, o chefe da M.M.P.O.E. recebeu instruções
específicas de Salazar proibindo aos oficiais enviados para prestar serviço na Secção de
Assistência o alistamento na Legión. A razão para esta alteração de fundo nos
procedimentos prendia-se com a sempre adiada questão da retirada dos voluntários do
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 04, Ofício confidencial nº 703, da delegação da M.M.P.O.E.
em Talavera de la Reina, de 19 de Novembro de 1938, dirigido ao Chefe da Representação Geral da Legión em
Espanha.
187 Na prática, tratava-se de uma Secretaria da Secção de Assistência, usualmente designada na
correspondência oficial como “Base da M.M.P.O.E. em Saragoça”, cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa
39, Nº 03, ofícios nos. 202 e 251, respectivamente de 29 de Outubro e 24 de Novembro de 1938, ou
simplesmente “Base da Secção de Assistência”.
188 O capitão de cavalaria Júlio Domingos Borges Gaspar serviu em Espanha na qualidade de chefe da “Base
de Saragoça”, agregado à Legión, desde 5 de Abril de 1938 até Abril de 1939. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 42, Nº 6, “Relação do pessoal desta Missão que prestou serviços relevantes no decorrer desta
campanha”, p. 5.
189
Idem, ibidem.
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teatro de guerra espanhol, ciclicamente discutida no Comité de Londres. Para uma
conveniente contextualização desta medida devemos recuar a 5 de Julho de 1938, quando o
Comité, após quase um ano de discussões estéreis, aprovou na íntegra um plano de lavra
britânica para a retirada das B.I. e de outros voluntários estrangeiros. 190 Embora contasse
com a anuência de todos os países que integravam o Comité de Londres e a aceitação
incondicional de Juan Negrín, presidente da República espanhola, o plano seria torpedeado
por Franco. Além de alegarem que a cessação das hostilidades, exigida para que se pudesse
dar andamento ao plano, favoreceria o inimigo, permitindo-lhe recobrar forças numa etapa
em que a superioridade material das tropas sublevadas atingira o zénite, os nacionalistas
faziam depender a sua aquiescência do reconhecimento oficial do direito de beligerância.
Depois de sucessivos avanços e recuos, a ideia foi retomada em Setembro de 1938 por
diligência do governo republicano, quando Negrín propôs à Assembleia da S.D.N. a saída
unilateral das B.I., sob a supervisão de uma comissão militar internacional tripartida.191 Uma
vez posto em marcha, o plano acarretou a saída dos brigadistas, que se concretizou entre os
meses de Outubro e Novembro. Por seu turno, Franco, em parte acirrado pela iniciativa
dos rojos, mas também ciente de que a vitória era só uma questão de tempo, não hesitou em
prescindir do numeroso contingente italiano, cuja retirada faseada teve início a partir de 20
de Outubro.
Estes desenvolvimentos levaram Salazar a resguardar-se de um volte-face que pudesse
implicar a retirada de todos os voluntários estrangeiros de solo espanhol, sobretudo se os
critérios de classificação fossem latos o suficiente a ponto de abarcarem indivíduos de
nacionalidade não espanhola recrutados pela Legión: “Desta maneira, no caso de surgirem
complicações resultantes da retirada de voluntários esses graduados poderão continuar em
Espanha visto fazerem parte duma Missão Militar estrangeira”.192 Em paralelo, autorizavase o alistamento de “todos ou parte dos graduados que actualmente se encontram em «La
Legión»”, com o cuidado de sugerir um subterfúgio para evitar que viessem a ser
abrangidos pelas condições impostas para a retirada, salvaguardando assim o
prosseguimento dos trabalhos de observação no seio do exército nacionalista: “(…)

O plano fora apresentado pelos representantes britânicos a 14 de Junho de 1937! Vd. Luís Soares de
Oliveira, Guerra Civil de Espanha: intervenção e não intervenção europeia, Lisboa, Prefácio, 2009, p. 247.
191 Cf. Idem, pp. 250-251.
192 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 39, Nº 03, cópia de ofício enviado pela Repartição do Gabinete do
Ministro da Guerra, de 15 de Outubro de 1938, ao chefe da M.M.P.O.E.
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convirá, talvez pelo menos em alguns casos, dar-lhes baixa imediata de «La Legión»,
passando a figurar apenas como oficiais da Missão”.193
Sabemos que o sigilo associado à Legión e a capa de anonimato com que protegia os
seus homens eram questões de foro estritamente militar, circunscritas apenas a esse corpo.
Em contraste com as práticas dilatórias seguidas na Legión, os contactos mantidos entre a
F.E.T. e a delegação da M.M.P.O.E. de Talavera de la Reina revelaram-se muito profícuos
para a parte portuguesa, como o patenteia a documentação conservada no A.H.M., relativa
à correspondência mantida entre as duas entidades.194 Entre Agosto de 1938 e Maio de
1939, o Quartel-general da milícia da F.E.T, sedeado em Segóvia, forneceu ao major Rosa
Bastos dados precisos sobre os portugueses que prestaram serviço nas suas unidades
militarizadas. Este trabalho de recolha e compilação de informações dependia de uma
articulação constante com o embaixador em S. Sebastián, Pedro Teotónio Pereira, dele
tendo resultado, entre outras coisas, o apuramento do total de menores portugueses
alistados na Legión e reclamados pelas suas famílias, assunto que motivou um longo
contencioso entre a diplomacia portuguesa e a M.M.P.O.E., de um lado, e as autoridades
militares nacionalistas, do outro (o problema radicava na diferença entre a idade legal aos
olhos da legislação dos dois países, 18 anos em Espanha, 21 em Portugal). Mesmo partindo
do princípio de que o total não deve ser considerado absoluto, sendo até plausível que
alguns menores possam ter escapado ao escrutínio da delegação em Talavera de la Reina, o
número – 201 indivíduos – equivale a uma percentagem relativamente reduzida (menos de
9 %) do total de portugueses que terão combatido em Espanha, repartidos entre a Legión, e
as milícias do Requeté e da Falange, mesmo que se aceite a cifra oficial. 195

Idem.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 41/Nº 01.
195 O problema dos menores alistados arrastar-se-á longamente. Será preciso esperar pelo Verão de 1940 para
se concretize o licenciamento de alguns adolescentes engajados nas fases finais da Guerra Civil, conforme se
comprova num memorando do Ministério dos Negócios Estrangeiros dirigido ao Gabinete do Ministério da
Guerra; vd. Doc. 10, do Apêndice Documental.
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As Missões do Curso do Estado-Maior
(Primavera de 1937; Primavera de 1938)
“Portugal, irmão mais velho da Espanha, sentimental acima de tudo, sente-se enternecido por essas
provas de carinho e simpatia que são para ele a melhor paga, que poderia receber do seu esforço, e sente-se
orgulhoso pela perda de vida de alguns milhares de filhos seus que na Legião, tombaram bravamente ao
lado dos melhores soldados de Espanha”196
Em Abril de 1938, por indicação do Director do Curso do Estado Maior, o
tenente-coronel José Filipe de Barros Rodrigues, chefe do Estado-Maior da M.M.P.O.E.,
solicitou autorização ao Quartel-General de Franco para a realização de uma visita, pela
missão do Curso do Estado-Maior, a ser efectuar em Maio de 1938 à zona controlada pelo
Ejército del Sur, sob o comando de Queipo de Llano. Retomavam-se no essencial as linhas
orientadoras que haviam norteado a missão de observação enviada às manobras de León
quatro anos antes. Diferiam, porém, das da missão do CEM realizada no ano anterior,197
que se concentrara nas zonas atribuídas aos exércitos do centro e norte, tendo visitado
respectivamente os sectores de D. Benito, Toledo, Jarama e La Granja, na frente do centro,
e no norte, os sectores de Orduña e Bilbau, então submetidos às investidas das tropas de
Mola, decididas a romper o cordão defensivo constituído pelo Cinturón de Hierro, densa rede
de fortificações permanentes edificada pelo Governo Basco para defender Bilbau e o
respectivo perímetro industrial contra um ataque vindo do sul.198
A escolha da frente sul como objecto da visita do ano seguinte explica-se pela
importância dos territórios meridionais espanhóis, nomeadamente a Estremadura e a
Andaluzia, e as regiões do Alentejo com elas confinantes, para a defesa de Portugal e em
última instância dos acessos a Lisboa, em caso de hipotética invasão a partir do país
vizinho. Em relatório “confidencial e secreto”, de 13 de Maio, Barros Rodrigues,
sublinhava as linhas mestras do programa, “tendo em atenção que a missão é
simultaneamente de táctica, serviços e Geografia Militar”.199 Além disso, algumas das
indústrias essenciais ao esforço de guerra nacionalista estavam localizadas nos grandes
Excerto de minuta da nota de agradecimento dirigida ao E.M. de Franco pelo tenente-coronel Barros
Rodrigues, em nome do chefe da M.M.P.O.E. (4 de Junho de 1938). Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa
42/Nº 03.
197 Enviada na Primavera de 1937, e da qual não conseguimos localizar o respectivo relatório.
198 Iniciadas em Outubro de 1936, as obras conheceram vários revezes, sem nunca chegarem a ser
completamente terminadas. Bilbau acabaria por cair a 19 de Junho de 1937 (o Ejército del Norte encontrava-se
já sob o comando do general Fidel Dávila, que sucedera a Emílio Mola após a morte deste num misterioso
acidente aéreo, ocorrido a 3 de Junho), logo após a visita dos alunos do Curso do Estado-Maior. AHM/1ª
Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Peça 17, p. 1
199AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38/No. 10, fl. 3. Relatório confidencial e secreto do chefe do E.M. da
M.M.P.O.E., 13 de Maio de 1938.
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centros urbanos do sul, como Granada, Sevilha ou Cádis. Deste modo, a missão propunhase tomar o pulso à capacidade militar e industrial da Espanha rebelde numa etapa do
conflito em que a sorte da República parecia já seriamente comprometida.
O projecto submetido à apreciação do E.M. do Ejército del Sur compreendia a
passagem da fronteira por Badajoz ou Rosal de la Frontera, a 16 de Maio, para chegar a
Sevilha ainda nessa noite. O regresso efectuar-se-ia a 29 pela tarde ou a 30 pela manhã. Os
doze dias de estadia sob a responsabilidade do Ejercito del Sur de Queipo, compreenderiam
visitas aos “(…) sectores del frente que juzgue más interesantes y característicos: campos de
aviación, talleres, factorías militares y militarizadas y todo cuanto estimen más importante,
teniendo en cuenta que se trata de alumnos de último curso de Estado Mayor”. 200 O
transporte efectuar-se-ia a expensas do Estado português.
Ao invés do que sucedia com os homens da M.M.P.O.E., cujos relatórios, por
inerência secretos ou de circulação muito reservada, não reflectem necessariamente a
retórica triunfalista oficial, sempre fiel à imagem de cruzada contra um inimigo comum ao
Estado Novo e ao Governo de Burgos, dando conta, por vezes sem quaisquer artifícios,
das experiências dos seus autores nas frentes, os membros do CEM depararam-se com
uma cuidada encenação na retaguarda em que centenas de populares, convenientemente
enquadrados por militantes da Falange, vitoriavam Portugal, Salazar e Carmona à passagem
do grupo de portugueses pelas cidades andaluzas, em grandes “manifestações entusiásticas
e delirantes” de apreço a Portugal pelo apoio inequívoco prestado à causa dos golpistas,
cuja escala chegou a toldar a frieza de análise do autor do relatório. A nota de
agradecimento, dirigida pelo tenente-coronel Barros Rodrigues, em nome do general chefe
da M.M.P.O.E. ao E.M. de Franco, é clara a este respeito:
“ As manifestações que os alunos do Curso de Estado Maior receberam por toda a
parte, numa marcha verdadeiramente apoteótica, provam porém, que todos conhecem e
apreciam a nossa colaboração e que um alto e digno sentimento de gratidão anima toda a
Espanha”.201
O grupo era composto por cinco professores e catorze alunos, a saber:
Professores:

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 3, “Proyecto de viaje de los alumnos del Curso de Estado
Mayor portugueses”, Burgos, 12 de Maio de 1938.
201 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 3, minuta de ofício do coronel Barros Rodrigues, dirigido ao
E.M. de Franco, Burgos, 4 de Junho de 1938.
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Coronel do Corpo do Estado-Maior

Álvaro Teles Ferreira de Passos

Major do C.E.M.

Manuel Francisco Marques Valente

Capitão do C.E.M.

José Viana Correia Guedes

Capitão do C.E.M.

Manuel Gomes de Araújo

Capitão do C.E.M.

João Carlos de Sá Nogueira

Alunos
Capitão de Engenharia

António de Matos Maia

Tenente de Artilharia

José Vilas Boas Castelo Branco

Tenente de Cavalaria

João José Xavier Banazol

Tenente de Artilharia

Jorge Mário Apolinário Leal

Tenente de Cavalaria

António Moreira e Cruz

Tenente de Engenharia

Adelino Alves Veríssimo

Tenente de Engenharia

António José Martins Leitão

Tenente de Artilharia

Daniel Sarsfield Rodrigues

Tenente de Artilharia

Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento

Tenente de Engenharia

Luís Maria da Câmara Pina

Tenente de Engenharia

Júlio Manuel Pereira

Tenente de Infantaria

José Miranda de Morais

Tenente de Infantaria

Augusto Manuel das Neves

Tenente de Infantaria

Francisco Pires Barata

O contingente do C.E.M. era complementado pelo 2º sargento Domingos Valério
Assis e uma praça, encarregues de conduzir o autocarro Reo (M.G. 697), em que o grupo
se fez transportar a todos os locais visitados.
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Quanto às visitas de interesse estritamente militar, o Q.G. do Ejército del Sur
autorizou a missão do CEM a realizar fotografias em todos os locais e instalações a visitar,
dos arsenais e fábricas às fortificações de costa, passando pelos postos avançados que a
artilharia nacionalista ocupava na linha da frente, embora seguindo à risca um guião
previamente estabelecido. Os oficiais portugueses não foram obrigados a intuir grande
coisa para além do que viram, pois os seus anfitriões optaram por não ocultar quase nada,
dando provas de uma transparência que raiava o exibicionismo. Tentarão também
transmitir uma imagem de eficiência e modernidade nem sempre consentânea com os
factos, de que são exemplo os esforços envidados para dar a entender que a artilharia de
campanha espanhola se encontrava mecanizada, com material de tracção estandardizado
(figs. 19 e 20).202
Curiosamente, os modernos carros de combate BT-5, de fabrico soviético,
capturados em Outubro de 1937 no sector de Fuentes del Ebro durante uma ofensiva
falhada do exército republicano contra Saragoça, a aguardar reparação no Parque de
Artilharia de Sevilha, não suscitaram atenção de maior, talvez por não estarem ainda em
estado de marcha (fig. 11). No seu relatório, Barros Rodrigues ignora por completo a
presença destes veículos inovadores, preferindo concentrar a sua atenção nos métodos
espanhóis de cria cavalar…
Em contrapartida, os T-26, menos complexos, graças a uma mecânica e sistema de
suspensão menos temperamentais, capturados em grande número e parcial ou
integralmente recuperados pela Fábrica de Artilharia – por vezes reconstruídos a mais de
50%, mediante a canibalização de peças provenientes de veículos em diferentes estados e
ao fabrico de outras pelo processo de reverse engineering, sempre que não era possível obter
originais – despertaram grande curiosidade nos alunos do CEM, surpreendidos com a
capacidade de reciclagem e reintegração do material inimigo capturado de que dava provas
a indústria espanhola em tempo de guerra (figs. 8 e 9).203 As tropas nacionalistas tinham
uma excelente opinião do T-26 desde a batalha de Seseña, travada a 29 de Outubro de
1936, e envidaram todos os esforços para conseguir o maior número possível de

A artilharia de ambos os contendores alcançou de facto um apreciável grau de motorização por alturas de
1938, embora à custa da requisição massiva de camiões civis, o que acarretou um verdadeiro pesadelo
logístico devido à variedade de modelos que coexistiam em serviço.
203 O volume de viaturas blindadas capturadas ao Ejército Popular era de tal ordem que forçou a criação de uma
secção específica no seio do vital Servicio de Recuperación de Material de Guerra, consagrada única e
exclusivamente à recuperação de tanques e carros blindados, o Equipo de Recuperación de Tanques. Cf. Lucas
Molina Franco e José Manrique García, Blindados soviéticos en el Ejército de Franco (1936-1939),Valladolid, Galland
Books, 2008, p. 28.
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exemplares intactos, ao ponto de se prometer o pagamento de 500 pesetas a qualquer
soldado que contribuísse de forma decisiva para a captura de um T-26.204
Os portugueses desejavam ver mais do que os espanhóis estavam determinados a
mostrar. Esta reserva por parte dos segundos manter-se-á durante toda a guerra. Nunca foi
permitido aos observadores portugueses voar o único Tupolev SB capturado em condições
de ser reutilizado, o mesmo tendo sucedido com o mais sofisticado caça do arsenal
nacionalista, o Messerschmitt Bf 109 (inicialmente pilotado apenas pelos alemães da
esquadrilha J./88 da Legión Condor, só na fase final do conflito alguns exemplares
passarão às mãos da aviação nacionalista).
No seu relatório sobre a missão do CEM, o general José Filipe Barros Rodrigues
conclui que era chegado o momento ideal para neutralizar o “espírito de hostilidade que
durante tantos séculos se tem mantido entre os dois povos peninsulares”, aproveitando o
capital de simpatia de que o Portugal do Estado Novo gozava na Espanha nacionalista,
sem esquecer que a nova concórdia entre os dois países só seria viável dentro do mais
estrito respeito pela soberania nacional.205 Embora o registo dominante ao longo de todo o
texto seja inequivocamente optimista, Barros Rodrigues não abdica de o rematar em tom
sombrio com uma reflexão sobre o perigo representado pela crescente capacidade militar
da Espanha e a possibilidade desta se converter em mau vizinho, se de algum modo
persistisse a hostilidade latente de tempos passados.
As últimas sub-missões da M.M.P.O.E.
Em finais de 1938, e perante o fim anunciado da República, aquela que era
percepcionada como a última oportunidade de envolver o maior número possível de
oficiais do Exército Português e um “certo número” de sargentos ou furriéis, de todas as
regiões militares, nos trabalhos da M.M.P.O.E., levou o próprio Salazar a lançar um apelo
ao voluntariado. Pressentia-se para breve o colapso de Barcelona e Madrid. O tempo urgia,
portanto. Para o Ministério da Guerra, tornava-se imperioso conferir uma nova dinâmica
ao recrutamento de voluntários em Portugal. As suas linhas mestras foram fixadas numa
circular contendo instruções verbais, entregue com carácter de urgência ao Governador
Militar de Lisboa e aos Comandantes das Regiões Militares, documento elementar mas ao
mesmo tempo capital para descodificar as intenções que guiaram a actuação da
M.M.P.O.E. na sua segunda fase, bem como os objectivos de médio prazo traçados para a
Missão. Desta feita, a importância dos “ensinamentos de guerra no país vizinho para a
204
205

Cf. Daniel Kowalsky, La Unión Soviética y la Guerra Civil Española, Barcelona, Crítica, 2003, p. 219.
AHM/1ª divisão/38ª secção/caixa 45/peça 17, p. 31.
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reorganização da nossa força armada” é assumida sem quaisquer subterfúgios.206 Ao
mesmo tempo, e mediante o incremento do número de efectivos, visava-se robustecer em
Espanha aquilo que apropriadamente se denominara “acção de presença”, enquanto
argumento que se esperava vir a revestir-se da maior utilidade “quer para as relações futuras
com o país vizinho, quer para desenvolver em Portugal o conhecimento da organização e
métodos de combate do exército espanhol”.207

Os estatutos orgânicos da M.M.P.O.E., publicados em Julho de 1938, quase quatro
meses volvidos sobre a reorganização a que fora sujeita, deixavam claro que se pretendia
estudar a guerra em curso em Espanha, para dela extrair “ensinamentos de ordem
estratégica, táctica, técnica, política, social e moral”208, de cariz mais ou menos genérico,
embora sem nunca perder de vista a esplêndida oportunidade que se apresentava para
conhecer a partir de dentro o funcionamento daquela que continuava a ser, aos olhos dos
decisores civis e militares portugueses, a principal ameaça à integridade do território
metropolitano e da soberania nacional - o exército espanhol – mesmo que da facção com a
qual o Estado Novo alinhara.209 A sua contenção, no entender de Santos Costa e do
próprio Salazar, passava por preparativos maximalistas, assentes no papel do Exército
como primeiro bastião contra uma invasão terrestre, ainda que contando sempre com a
superioridade da Royal Navy para assegurar a defesa das rotas atlânticas e o acesso aos
portos do continente, e em última instância das colónias, em caso de guerra com a
Espanha. A perspectiva favorecida pelo ditador e pelo Sub-secretário da Guerra, segundo a
qual, pelo menos num primeiro momento, a força armada deveria assegurar a defesa do
espaço nacional sem ajuda externa, aproximava-se da de Tasso de Miranda Cabral e
justificava em larga medida o programa de rearmamento posto em marcha dois anos antes,
com um alcance e proporções inéditos em Portugal.210 Reconduziu também as forças
terrestres a um lugar de total centralidade após o primado da Armada no início da década,

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 09, “Projecto das instruções verbais a dar imediatamente aos
Exmos. Snrs. Governador Militar de Lisboa e Comandantes da Região Militar”, fls. 7-8. O sublinhado é
nosso.
207 Idem, ibidem.
208 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Missão militar de observação em Espanha – Estatuto
Orgânico”, 1º, § a).
209 Não deixa de ser sintomático que a poucos meses de distância (data de 3 de Novembro de 1938) tenha
sido elaborado pelo Ministério da Guerra um “Projecto de plano de guerra para a hipótese de conflito
armado entre Portugal e a Espanha”. Cf. DGARQ-AOS/CLB/MMB 2, Processo 3, Pasta 1, § 5.
210 Cf. António P. Duarte, op. cit., p. 149. No referido plano, o general Passos e Sousa propunha a constituição
de um exército de massas, de base essencialmente miliciana, construído a partir de um núcleo de efectivos
permanentes que se esperava pudesse vir a ser constituído por cinco divisões, de 20.000 homens cada.
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conformando aquilo que António Paulo Duarte denominou com felicidade como “projecto
continentalista de defesa”.211
Em Janeiro de 1939, e com o fim da Guerra Civil à vista, a M.M.P.O.E. pôde
finalmente consagrar-se ao estudo sistemático de matérias técnico-militares, mediante a
organização de sub-missões, consagradas a Armas ou serviços específicos. Com esta
mudança qualitativa na metodologia de observação, as chefias da Missão propunham-se
optimizar a recolha de informações prioritárias, de forma mais sistemática e organizada, de
obtenção difícil senão mesmo impossível uma vez regressada a paz. 212 Assim, em Fevereiro
embarcaram para Espanha quatro sub-missões de estudo: a 12, a Missão de Engenharia,
chefiada pelo tenente-coronel de engenharia Luís da Costa Sousa de Macedo. O seu
efectivo era completado pelos capitães Luís Vitória de França e Sousa e António dos Matos
Maia, Armando Nery Teixeira, e pelos tenentes Henrique Costa dos Santos Paiva e
Augusto Rebelo de Andrade ; a 15 era a vez da Missão do Serviço de Saúde. Comanda-a o
major médico Américo Pinto da Rocha, veterano de M.M.P.O.E com farta experiência de
campo, acumulada durante as suas comissões de serviço em Espanha, que perfaziam à data
mais de onze meses, distribuídos, com interrupções, entre Março de 1937 e Janeiro de
1939. Acompanhavam-no o major médico João Calvet Magalhães Marques da Costa e os
capitães médicos José Júlio Sousa Santa Bárbara e António Bressane Leite Perry de Sousa
Gomes, na qualidade de membros da Secção de Observação, naquela que seria a sua
primeira (e última) comissão em Espanha; a 17 partia por seu turno para terras espanholas
a primeira sub-missão pensada exclusivamente em função do estudo da arma blindada, a
Missão de Carros de Combate.213
V.

O trabalho de observação da M.M.P.O.E.: do armamento ao “perigo
espanhol”

Armas automáticas: o caso das metralhadoras ligeiras
A natureza da guerra travada em Espanha, com características herdadas das
campanhas coloniais da década anterior, em participara o Ejército de África, assim como o
concomitante recurso à infantaria como principal arma, providenciou terreno fértil para o
estudo detalhado das últimas novidades em matéria de armamento ligeiro. Ao contrário do
que ocorria em Portugal, o exército espanhol em vésperas da sublevação militar beneficiava

Idem, pp. 152-153.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 03, memorando relativo às missões de estudo, 8 de Fevereiro
1939.
213 Idem, ibidem.
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de uma padronização de calibres e do próprio armamento apreciável numa potência
periférica, fruto da política de auto-suficiência industrial na produção de armas ligeiras e
respectivas munições, desenvolvida com vigor desde os anos de 1910.214 Ainda que a
tecnologia da espingarda semiautomática estivesse disponível há mais de duas décadas,
factores de diversa ordem, entre os quais se contavam ditames económicos e considerações
de ordem subjectiva (tais como o apego dos exércitos europeus às espingardas de repetição
manual, cujo desenho estabilizara logo após a adopção generalizada de pólvoras sem fumo,
por alturas da viragem do século, cristalizado nos sistemas Mauser, Lee-Enfield, MosinNagant e Mannlicher, a par de outros, escolhidos por pequenas potências215), bloquearam a
industrialização em Espanha de uma espingarda semiautomática ou com selector de tiro até
aos anos 50, no rescaldo da política de autarcia económica seguida nos primeiros tempos
do pós-guerra e o desarrollismo franquista que floresceria na década seguinte.216 Contudo, o
uso de metralhadoras, numerosas no exército republicano devido ao papel crescentemente
defensivo a que foi obrigado, e as necessidades geradas pelos campos de batalha, com
perdas humanas e materiais sem paralelo desde 1918, obrigarão os dois lados a recorrer a
praticamente todas os fornecedores disponíveis para suprir a procura de armas reclamadas
nas frentes. Esta situação gerou um afluxo de armas ligeiras de todos os tipos a Espanha,
obsoletas, passáveis ou ultramodernas, vindas dos destinos mais diversos, desde o México
de Lázaro Cárdenas ou a França titubeante da Frente Popular, a antigos arsenais austrohúngaros, herdados pelos estados sucessores da Europa danubiana. No potencial
“mostruário” assim gerado encontravam-se representados os produtos mais recentes dos
principais fabricantes de armas europeus, facto tanto mais relevante quando o processo de
Em 1936, existiam essencialmente dois calibres principais, regulamentares na Armada, no Exército e na
Guarda Civil, o chamado 9mm Largo (9x23), para pistolas e pistolas-metralhadoras, e o 7x57mm, empregue
na série de espingardas e carabinas sistema Mauser fabricadas nos arsenais de Santa Bárbara e Oviedo (M
1893, M 1916 e diversas sub-variantes), e nas metralhadoras pesadas e ligeiras, que se dividiam entre modelos
de desenho local (Trapote M 1933) ou de patente francesa (Hotchkiss M 1914 e M 1925), produzidas em
Oviedo. A produção de pistolas, revólveres e pistolas-metralhadoras era assegurada com recurso à indústria
privada, neste caso pelo pujante sector armeiro basco, com firmas como Astra, Unceta y Cía. (Astra),
Bonifacio Echeverría SA (Star), Gabilondo y Cía. (Llama) e outras. Durante a II República, alguns fabricantes
bascos propuseram diversos modelos de pistolas semiautomáticas e pistolas-metralhadoras ao Exército, GNR
e PSP: vd. AHM/FO 31/16/390/563.
215 Entre os sistemas de fecho de culatra alternativos contam-se o Krag-Jørgensen (Dinamarca e Noruega) e o
suiço Schmidt-Rubin, que sobreviverá sob formas sucessivamente melhoradas até aos anos 50. A França foi a
única potência de primeira ordem a afastar-se desta linha, mantendo uma orgulhosa idiossincrasia entre a
introdução da primeira espingarda de repetição, em pequeno calibre e munição carregada com pólvora sem
fumo (a Lebel Modèle 1886, de 8mm) - rapidamente ultrapassada por armas de sistema Mauser ou similares,
nos principais exércitos do continente, no E.U.A. e no Japão poucos anos depois - e o fim da II Guerra
Mundial, quando finalmente adopta em massa, como armamento individual do infante, espingardas
semiautomáticas de desenho nacional (MAS 44 e MAS 49).
216 Quando uma equipa de técnicos espanhóis e alemães conseguiu produzir uma nova série de espingardas de
assalto (derivadas, através de um processo de desenvolvimento tortuoso, do StG-45), que dariam origem,
com a aquisição da respectiva patente por um grupo industrial alemão (a Heckler & Koch GmbH), à célebre
G.3, comprada e/ou produzida sob licença por dezenas de países.
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rearmamento do Exército Português, então em curso, alcançara velocidade de cruzeiro. Os
oficiais de infantaria da M.M.P.O.E., responsáveis pela avaliação das armas ligeiras, foram
influenciados pelas linhas de força do programa de reequipamento, o que os levou a
concentrar a sua atenção nas armas automáticas modernas, em que o Exército Português
era mais deficitário, relegando para segundo plano as espingardas de repetição manual,
familiares em quase todas as suas variações.
A maior parte do armamento de infantaria moderno obtido pela República no
exterior proveio da URSS, da Checoslováquia e da Polónia.217 O material de fabrico
checoslovaco e polaco não despertou o interesse dos observadores portugueses, por ser
constituído, na sua maioria, por armas sobejamente conhecidas antes da conflagração. Em
matéria de metralhadoras ligeiras218, e se excluirmos as Hotchkiss M 1922 e M 1925 II
adquiridas à pressa para servir na fase final das campanhas em Marrocos (onde a fiável mas
pesada Hotchkiss M 1914 se revelara pouco prática na perseguição movida pela Legión às
guerrilhas no terreno montanhoso do Rif), o exército espanhol só viria a dispor de uma
solução satisfatória com a M 1933 Trapote, de concepção nacional, de que fora fabricada
em Oviedo uma quantidade pouco significativa até Julho de 1936.
Durante as actividades da Missão, os seus integrantes referenciaram várias armas
susceptíveis de interesse para a Secção de Rearmamento, recebendo ordens para obter
informações adicionais sobre outras, em vias de serem adoptadas pelo Exército Português.
A propósito do armamento automático, os oficiais da sub-missão de Infantaria, encarregue
do estudo do armamento ligeiro, constatam a enorme variedade de material em serviço
entre os sublevados, um autêntico pesadelo logístico:
A SEPEWE, o poderoso consórcio estatal de exportação de armas polaco, no entanto, não recuou diante
da possibilidade de lucrar com os dois lados do conflito, tendo vendido blindados, peças de artilharia e alguns
aviões aos nacionalistas (servindo-se de Portugal como endereço fictício para estes últimos). Sobre o
fornecimento de armamento polaco às duas facções e o papel da Polónia como grande exportador de material
de guerra no período de 1920-1939, vd. de Marek P. Deszczynski e Wojciech Mazur, Na krawedzi ryzyka:
eksport polskiego sprzetu wojskowego w okresie miedzywojennym, Varsóvia, Neriton, 2004; sobre as tentativas bem
sucedidas e malogradas de venda de armas a Espanha antes e durante a Guerra Civil, vd. pp. 212-236. No
campo das armas ligeiras, os autores cifram em 100.000 exemplares o total de espingardas wz.98a e wz.29
novas vendidas à República Espanhola, tendo como intermediários (ou “clientes fantasma”) a China - ávido
país de destino para armamento de toda a sorte nos anos 30 -, o México, a Grécia (também envolvida no
tráfico internacional de armas para Espanha), o Peru e o Uruguai.
218 Na terminologia espanhola coeva – e mesmo em alguma bibliografia recente – este tipo de arma é
designado como fusil ametrallador; a expressão portuguesa equivalente – “espingarda metralhadora” - ocorre
em documentos da época mas caiu entretanto em desuso por ser pouco precisa: encontramo-la aplicada quer
a metralhadoras ligeiras propriamente ditas, armas de apoio que disparavam munição de espingarda, e que
eram habitualmente operadas por uma equipa de dois homens (o atirador propriamente dito e um
municiador), quer às pistolas-metralhadoras da época, a que a coronha e fuste integrais em madeira
emprestavam certa semelhança com uma carabina (não obstante calçarem munição de pistola).
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“A diversidade de Material de Infantaria entre os Nacionalistas é formidável e,
consequentemente, extraordinário o número de calibres. A espingarda é a Mauser
espanhola em quasi todas as unidades, sendo certo que algumas há que possuem a
espingarda italiana, mas, em compensação, a variedade de metralhadoras ligeiras e pesadas é
qualquer coisa de pavoroso, e na sua grande maioria, apreendidas aos vermelhos.
Há unidades, Divisões, cuja constituição só foi possível à custa do material apreendido.
Encontram-se metralhadoras ligeiras russas, tchecas, alemãs, italianas, umas apreendidas
aos vermelhos em Bilbau, Santander e na ofensiva sobre o Mediterrâneo; outras fornecidas
pelos alemães e italianos.”219
O caso das metralhadoras e a M.M.P.O.E.
Em 18 de Agosto de 1937, Lisboa cortou relações diplomáticas com a
Checoslováquia, por alegado incumprimento do contrato para fornecimento de
metralhadoras ligeiras ZB vz.30 (à época a melhor na sua categoria, vd. Fig. 24),
seleccionada pela Secção de Rearmamento como nova metralhadora ligeira standard, que
deveria começar por armar as companhias de atiradores.220 O problema não era novo. O
apoio não declarado mas inequívoco que o regime salazarista prestava aos sediciosos
espanhóis, plasmado na concessão de facilidades de trânsito para homens e material através
da fronteira portuguesa, no papel de Portugal como cliente fictício de armamento
destinado na realidade à Espanha rebelde, e na obtenção de crédito para a aquisição de
material no exterior221 nas primeiras semanas de guerra, gerou na opinião pública das
democracias europeias - sobretudo nos meios operários – um considerável capital de
antipatia. Em Abril de 1937, esta situação causou entraves à entrega de metralhadoras de
bordo para a aviação portuguesa, encomendadas ao gigante belga FN, de Herstal. 222 Um
problema análogo retardara a aquisição de morteiros Brandt de 81mm em Novembro de
1936, quando Lisboa viu ser recusada pelo governo francês a respectiva licença de
exportação, por temor a que os operários se recusassem a trabalhar na encomenda.223

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 4, Nº 07, relatório final da missão de infantaria, p. 299.
À data, o Exército tinha em dotação três tipos distintos de metralhadora ligeira, todos no calibre britânico
adoptado em 1917 (.303 ou 7,7mm na terminologia do E.P.): as fatigadas Lewis m/917, fornecidas pelos
britânicos para armar o C.E.P., a Vickers-Berthier m/931 e a atípica mas robusta Madsen m/930, de fabrico
dinamarquês. As metralhadoras ligeiras da família vz. 26 foram um dos maiores sucessos da indústria
checoslovaca de entre guerras, com mais de 100.000 exemplares exportados para 21 países da Europa, Médio
Oriente e América Latina; vd. Miroslav Šáda, Československé ruční palné zbraně a kulomety, Praga, Naše Vojsko,
2004, pp. 113.
221 Vd. António Louçã, Conspiradores e Traficantes, Lisboa, Oficina do Livro, 2005, pp. 36-39.
222 A missão chefiada pelo tenente-coronel de artilharia Francisco António Real, encarregue de vistoriar a
produção do primeiro lote de metralhadoras FN-Browning M.1932 para Portugal em Abril de 1937, viu-se a
braços com uma campanha hostil, movida pela imprensa belga de esquerda, que afirmava estar-se em
presença de uma “encomenda fantasma” destinada a suprir os nacionalistas espanhóis, e com a ameaça dos
trabalhadores da FN não terminarem as armas. Cf. DGARQ-AOS/CO/GR-3, 203.
223 Vd. António Louçã, op. cit., p. 40. A firma francesa viu-se constrangida a apelar às suas filiais na Polónia e
Itália para solucionar o imbróglio. A solução eventualmente escolhida acaba por ser a italiana, depois de o
MNE ter sondado directamente Roma. Os morteiros seriam fornecidos ao abrigo do contrato nº 109, de
219
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Os checoslovacos hesitaram em honrar o contrato na sua totalidade por temerem
que parte da encomenda acabasse por ser cedida aos nacionalistas espanhóis. O governo
português, por seu turno, aproveitou o pretexto para romper laços diplomáticos com um
país reconhecidamente favorável à causa republicana e lançar uma campanha que descrevia
o governo de Praga como um títere do Comintern (Praga estava ligada a Moscovo por um
pacto de assistência mútua, assinado em Maio de 1935). Este incidente teve amplo eco
devido à nota oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros que o Governo fez publicar
na imprensa diária, justificativa do corte de relações e da anulação do vultuoso contrato,
circunstância que nas semanas seguintes daria azo a uma copiosa afluência de propostas
para armas equivalentes, oriundas de fabricantes eliminados no concurso para selecção da
futura metralhadora ligeira, originalmente ganho pelos checoslovacos da Zbrojovka Brno
a.s.224
O Exército solucionou o problema adoptando a MG 13, fabricada pela
Rheinmetall, em 1938, num desenlace duplamente adequado ao gosto germanófilo em voga
no círculo de oficiais afectos a Santos Costa, e à nova munição regulamentar (7,92x57) para
espingardas e metralhadoras, cuja introdução fora decidida em Setembro de 1936 e
confirmada no ano seguinte com a assinatura de um contrato entre o Estado e a firma
alemã Mauser Werke para o fornecimento de 100.000 espingardas Kar.98k.225 A Whermacht
tinha entretanto acabado de adoptar a MG 34, primeira metralhadora de uso geral (ou
GPMG, na expressão anglo-saxónica habitualmente empregue) digna desse nome, em tudo
superior à MG 13, pelo que a possibilidade de exportar esta última para Portugal foi
recebida com agrado pela casa construtora.

16.11.1936, por 4.113.662 Escudos; vd. Cf. DGARQ-AOS/CO/GR-3, “Ministério da Guerra – 5ª Repartição
da Direcção Geral da Contabilidade Pública. Ano Económico de 1938, rearmamento do Exército”.
224 Retemos, a título de exemplo, os casos do conglomerado polaco SEPEWE, a 21 de Agosto de 1937,
representado em Lisboa pela Sociedade Ibérica de Comércio e Indústria Lda., de Carlos Farinha, com a
metralhadora ligeira RKM wz.28, cf. AHM/FO/Divisão 31/17/Caixa 391/Nº 618; dos finlandeses da VKT
(Valtion Kivääritehdas, a fábrica estatal de armas ligeiras), em Setembro, representados por uma empresa que
ainda existe, a C. Mahony & Amaral Lda., que propõem a Lahti-Saloranta M/26, uma arma dispendiosa e
excessivamente complexa, apenas exportada para a China, cf. idem, Nº 619; e dos suíços da Schweizerische
Industrie Gesellschaft (SIG), com a KE7, cf. DGARQ-AOS/CO/GR-3, d 79, fl. 164.
225 Cf. DGARQ-AOS/GR/-8, Pt. 10, Proposta da Direcção da Arma de Artilharia, de 19 de Fevereiro de
1937. A decisão foi acompanhada por uma encomenda piloto de espingardas Mauser Standard Modell
(modelo de exportação, que armou também a Legión Condor em Espanha), adquiridas em finais de 1936
como medida de emergência e possivelmente também para familiarização e testes; vd. Robert W. Ball, Mauser
Military Rifles of the World. Iola (WI), Krause Publications, 1996, p. 199-200.
A escolha da nova munição é explicável em termos de pragmatismo, mais do que apenas por um desejo de
aproximação à Alemanha. Além deste país, o 7,92x57 estava muito difundido na Europa continental na
segunda metade dos anos 30, sendo regulamentar em dois grandes países produtores de armamento ligeiro, a
Checoslováquia e a Polónia. Fora também adoptado pela maioria dos países balcânicos (Grécia, Roménia,
Jugoslávia e Bulgária) e era o principal calibre do exército chinês, que absorvia uma parte considerável da
produção mundial de espingardas tipo Mauser.
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A escolha da metralhadora alemã foi amparada por um pedido de informações
solicitadas a Espanha – com algum atraso, pois o processo de aquisição estava já em curso sobre as suas prestações em combate, encaminhado directamente pelo chefe da Missão,
tenente-coronel Barros Rodrigues, a 9 de Dezembro de 1938.226 O exército rebelde recebeu
durante a Guerra Civil 2.438 MG 13, fornecidas em partes desiguais pela HISMA e a partir
dos stocks da Legión Condor.227 Os nacionalistas espanhóis tinham por conseguinte ampla
experiência com a arma, distribuída às companhias de metralhadoras de alguns batalhões.
As informações facultadas directamente pelo Q.G. de Franco descrevem-na como uma
metralhadora sólida, mas excessivamente pesada para a categoria (13 kg carregada), seu
único defeito para Anacleto dos Santos, “(…) talvez mais aceitável para soldados com a
estatura do alemão”.228 Esta constatação parece ter decepcionado Santos Costa, pois em
Janeiro de 1939 o seu chefe de gabinete questionava o chefe da M.M.P.O.E. sobre a
validade dados contidos na nota. Diziam estes de facto respeito à “Dreyse”, afinal? A
urgência do rearmamento impunha-se e era demasiado tarde para inflectir o curso
“germanizante” imposto ao processo de aquisição de armas ligeiras e artilharia a partir do
próprio ministério. Portugal adquiriu um lote de 2.800 MG 13 por ajuste directo, crismadas
“Dreyse” m/938 no sistema de nomenclatura do Exército.229 O exército franquista,
curiosamente, abandonará progressivamente a MG 13 após a Guerra Civil, apostando na
produção de armas desenvolvidas nos seus arsenais, como as metralhadoras ligeiras OC
(fusil ametrallador Oviedo-Coruña M. 1938) e FAO (Fusil Ametrallador Oviedo), esta última
uma reprodução não licenciada das vz. 26/vz. 30 checoslovacas recebidas pela República, e
a metralhadora pesada Alfa.230
Uma solução mais pragmática e “alternativa” para o preenchimento da lacuna que o
cesse de relações com Praga gerara, foi aventada pelos oficiais da sub-missão de Infantaria
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 05, nota confidencial nº 481, de 9 de Dezembro de 1938, do
chefe da M.M.P.O.E., dirigida ao general chefe do EM do GC de Franco.
227 As MG 13 faziam parte do pacote de armamento ligeiro vendido pela Alemanha aos rebeldes, que
abrangeu 178.211 espingardas Mauser Gew.98, complementadas por 170 pistolas-metralhadoras e 164
pistolas Luger P.08. Cf. Lucas Molina Franco, El legado de Sigfrido: la ayuda militar alemana al ejército y a la marina
nacional en la Guerra Civil Española (1936-1939), Valladolid, AF Editores, 2005, p. 154.
228 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 05,memorando confidencial nº 117 P/6, de 24 de Fevereiro de
1939.
229 As 2.800 MG 13 custaram ao erário público 10.988.840 Escudos. Cf. DGARQ-AOS/CO/GR-3,
“Ministério da Guerra – 5ª Repartição…”. Ainda que relacionado com as origens da arma, o nome “Dreyse”
não era usado na Wehrmacht, pelo que nos inclinamos a pensar que a sua adopção pelo E.P. deva algo à
prática seguida no exército nacionalista espanhol, onde era conhecida como fusil ametrallador Dreyse.
230 Embora não documentada pela M.M.P.O.E., a decisão espanhola de prosseguir o desenvolvimento local
de armas automáticas baseadas nos melhores modelos de origem estrangeira fornecidos aos dois lados, foi
prognosticada com acerto pela Missão de Infantaria: (…) porque pode fabricar em face do material
apreendido, aquele que julgue o melhor ou até aperfeiçoá-lo (…).
226
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da M.M.P.O.E. encarregue do estudo de armamento ligeiro. No extensíssimo relatório final
entregue ao Ministério da Guerra, os seus quatro membros aconselham a F.B.P. a
debruçar-se com atenção sobre uma metralhadora ligeira “de sistema desconhecido e sem
designação alguma de casa construtora, que é realmente uma maravilha de mecânica e
funcionamento”, que já tinha sido referida no primeiro relatório de infantaria por
observação directa na frente e em visita à exposição de troféus de guerra que o Servicio de
Recuperación de Material de Guerra franquista organizou no Gran Kursaal de San Sebastián em
1938, sem nunca pouparem a adjectivação laudatória. Referiam-se à DP 28 (Fig. 25),
fornecida em grande número à República, entre as cerca de 20.500 metralhadoras enviadas
pela URSS no âmbito da “Operação X”, e muito reputada pelos próprios nacionalistas
devido à sua fiabilidade a toda a prova, “(…) de que julga haver toda a vantagem de se
procurar obter um exemplar para objecto de estudo especial da nossa fábrica de armas”231,
uma vez que não seria necessário pagar qualquer licença de produção aos arsenais estatais
russos. O insólito encantamento exercido pelo armamento de origem soviética prolongarse-á praticamente até ao final da guerra. Em finais de 1938 a Secção de Observação expedia
a Lisboa, para testes, um exemplar de metralhadora ligeira Maxim-Tokarev, arma de
transição desenhada em meados da década precedente, cuja produção havia sido
oportunamente escoada quase na totalidade para Espanha. Apesar do seu peso, a MT,
considerada de segunda escolha no Exército Vermelho, deu boa conta de si em Espanha,
tornando-se muito apreciada pelos combatentes republicanos.232 Idêntico destino teve um
exemplar de metralhadora de aviação ShKAS, capturado directamente pela M.M.P.O.E. na
frente de combate. Igualmente de fabrico soviético, a arma provinha de um bombardeiro
Tupolev SB “Katiuska” derrubado na frente do Ebro pelo fogo da bateria antiaérea 8,8cm
onde servia, à data (Agosto de 1939) o tenente Mário Santos.233 Nos antípodas da MT, a
ShKAS era simplesmente a mais avançada metralhadora de pequeno calibre fabricada para
aviação no final da década, representando o máximo estádio de desenvolvimento atingido
nesse campo. O seu aparecimento em Espanha fez sensação entre amigos e inimigos,
devido à sua novel concepção e à elevadíssima cadência de tiro (1800 tpm).
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 20, Relatório da missão de infantaria, 14 de Setembro de 1938;
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 47, Nº 7, Relatório final da missão de infantaria, “Secção sobre material e
seu emprego táctico”, pp. 2-3
232 Hoje em dia os poucos exemplares que restam (das 2.450 produzidas em 1926-1927 a maioria acabou em
Espanha – cf. Dolf L. Goldsmith, The Devil’s Paintbrush: Sir Hiram Maxim’s Gun, Toronto, C.G. Publications,
1993, p. 232), encontram-se em museus espanhóis e no Museu Militar de Lisboa (neste caso, trata-se do
exemplar enviado para experiências em 1938).
233 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 13, correspondência entre o Ministério da Guerra e a Direcção
Geral das Alfândegas, e entre a M.M.P.O.E. e o Gabinete do Ministério, Agosto/Setembro de 1938. A
atenção que todo o episódio mereceu em Portugal e Espanha, por parte do Ministério da Guerra e da
M.M.P.O.E., respectivamente, revela
231
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Sobre o armamento ligeiro de origem italiana, a M.M.P.O.E. limita-se a comprovar
a rusticidade das espingardas de sistema Carcano, usadas pelo C.T.V. e por algumas
unidades mistas hispano-italianas. A impressão geral, mesmo em relação às armas
automáticas, é algo mitigada pela carência de material moderno: “As armas que se
encontram distribuídas a estas unidades, não merecem um interesse especial pela simples
razão de serem modelos antiquados, à excepção da metralhadora Fiat m/35 e não existir
modelo algum da metralhadora Breda m/37, que nos foi indicada para estudar mais
detalhadamente.”234 O Ministério da Guerra encarregara a Secção de Observação, à
semelhança do que fizera com a MG 13, da recolha de dados sobre a experiência
operacional acumulada pelos italianos em Espanha com o novo modelo de metralhadora
pesada do Exército, a Breda M. 1937, que a Secção de Rearmamento preferira para
substituir as Vickers m/917 e m/930 refrigeradas a água. A intenção era propedêutica, mas
a arma, muito recente, nunca chegou a ser utilizada no teatro espanhol: “Não nos foi
possível obter dados técnicos e tácticos sobre esta arma, pois segundo as informações
colhidas, nem as forças legionárias actualmente em Espanha, nem o próprio Exército
italiano estão ainda armados com esta metralhadora”.235 Na altura, existiam vários modelos
de metralhadora pesada superiores à Breda e ao seu anacrónico sistema de alimentação por
lâmina carregadora, que o fabricante teimava em manter contra todas as evidências
(herdado das Hotchkiss do início do século e apenas continuado, nos anos 30, além da
Itália, pelos japoneses)236, o que nos leva a admitir que na decisão da Secção de
Rearmamento terão pesado motivos de ordem política, mais do que propriamente técnicos.
Ainda no domínio das armas portáteis, a Guerra Civil de Espanha consagrou
definitivamente um conceito, nascido na I Guerra Mundial da necessidade de assegurar
poder de fogo automático ao infante, num formato suficientemente compacto (menor do
que a espingarda regulamentar), para golpes de mão e “limpeza” de trincheiras: a pistolametralhadora. A sua parca difusão entre as tropas nacionalistas e a inexistência de
inovações assinaláveis em relação às pistolas-metralhadoras Erma e Steyr adquiridas por
Portugal em anos precedentes, permite compreender a quase inexistência de referências a
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 47/Nº 07, Secção d), sobre “Armamento distribuído às unidades
legionárias italianas e unidades mistas de Flechas negras e azuis”, p. 26.
235 Idem, ibidem. Da Breda 37, baptizada como metralhadora pesada Breda m/937 em Portugal, foram
adquiridos 1.250 exemplares, mediante contrato de 17 de Agosto de 1938. Cf. DGARQ-AOS/CO/GR-3,
“Ministério da Guerra – 5ª Repartição…”.
236 Um passo atrás em relação às armas que devia complementar e eventualmente render, alimentadas por fita
flexível de matéria têxtil.
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esta categoria de armas automáticas pelos observadores portugueses, que de resto se
limitam a comprovar a sua presença a bordo de bombardeiros da Legión Condor (como
armas de emergência em caso de aterragem forçada em território inimigo) ou dos blindados
alemães operados pelo grupo Imker.
Em compensação, a M.M.P.O.E. debruçou-se sobre outras armas do arsenal
republicano, cumprindo as vezes de intermediário entre o Ministério da Guerra e o exército
espanhol para a obtenção de espécimes. As granadas de mão defensivas francesas e polacas
“usadas pelas tropas de Barcelona, que parecem ser bons modelos”, por exemplo, foram
investigadas em pormenor. Sabia-se sobre as segundas que a República recebera copiosas
quantidades via SEPEWE, de um padrão recentemente adoptado na Polónia. O exército
nacionalista conseguiu capturar um lote significativo por ocasião dos progressos na frente
de Aragão, quando alguns paióis republicanos caíram nas suas mãos após a Batalha do
Ebro. Em Dezembro de 1938, animado pela perspectiva de conseguir assenhorar-se de
material interessante sem recorrer aos representantes legais dos fabricantes acreditados em
Lisboa, o Ministério da Guerra recorrerá uma vez mais à mediação da M.M.P.O.E. para
pedinchar sem grande decoro a cedência de um quantitativo não especificado de granadas
de origem polaca para estudo por uma subcomissão da Secção de Rearmamento e,
suspeitámo-lo, tentar a sua cópia não licenciada.237 Desta feita, os militares espanhóis
fazem-se rogados, adiando a resposta por seis longos meses. Finda a longa espera, Santos
Costa acabará por receber um caixote de granadas polacas, enviadas a Anacleto dos Santos
directamente do Q.G. de Franco...238
Entre Berlim e Londres: a artilharia antiaérea…
Um dos sistemas de armas mais emblemáticos, entre os muitos testados pelos
alemães em Espanha, foi sem dúvida a FlaK 18 de 8,8cm, quase a peça antiaérea por
antonomásia, o célebre “88” que aterrorizaria as tripulações de tanques aliadas quando os
seus serventes se viram obrigados a utilizá-la como arma anti-carro. Embora a aura mítica a
adquira já durante a II Guerra Mundial, associada à Blitzkrieg e às façanhas do Afrika
Korps, em Espanha destacou-se rapidamente como a mais versátil peça anti-aérea pesada
disponível - seguida de perto pelo seu mais próximo rival, fornecido ao governo

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 05, Processo relativo a pedidos de material de guerra
capturado ao Exército Popular Republicano, 1938-1939; ofício nº 1494/c, da Repartição do Gabinete do
Ministro da Guerra, ao chefe da M.M.P.O.E., 5 de Dezembro de 1938.
238 Idem, ofício nº 279 P/6, do coronel Anacleto dos Santos para o Chefe da Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra, de 20 de Junho de 1939.
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republicano pela URSS239. A peça chegara a Espanha com o FlaK Abteilung (mot.) F/88,
contingente motorizado de defensa contra aeronaves da Legión Condor, e teve em solo
ibérico o seu baptismo de fogo. A escassez de ameaças às altitudes que podia alcançar na
sua função primária, fez com que o F/88 primeiro, e os nacionalistas espanhóis depois, a
utilizassem por vezes como artilharia de campanha improvisada, socorrendo-se do seu
baixo perfil horizontal e da trajectória extremamente tensa dos projécteis para bater
objectivos à vista em terreno pouco acidentado. As qualidades intrínsecas do material,
multiplicadas pela perícia dos serventes alemães e dos seus pupilos espanhóis, causaram
sensação entre observadores militares estrangeiros, jornalistas e os próprios militares
rebeldes, que viriam a empreender a sua produção sob licença em grande escala após a
guerra civil. 240
Os oficiais de artilharia da M.M.P.O.E. não demoraram a descobrir o potencial da
FlaK 18, recomendando a sua aquisição sem reservas num momento particularmente
sensível do processo negocial em curso com o aliado britânico no tocante ao
reequipamento artilheiro do Exército. Inspirado pelo primeiro relatório sobre artilharia a
dar entrada no seu gabinete, a 25 de Março de 1937 Santos Costa dirige-se ao C.E.M. do
Exército e ao director da Arma de Artilharia, com instruções para suspender “quaisquer
diligências que porventura estejam sendo efectuadas sobre aquisição de material de
artilharia anti-aérea”.241 A confirmação oficial da escolha não tardou, pela mão do Conselho
Superior do Exército, que em parecer datado de Agosto de 1937, propôs a “(…) adopção
da peça alemã de 8,8 para armar os nossos Grupos de artilharia anti-aérea”. A questão
parecia definitivamente resolvida: “Trata-se de um material já hoje consagrado no teatro da
guerra do país vizinho tão concludentes são os resultados do seu emprego. Vários
relatórios entrados no Ministério da Guerra vindos da Missão Militar Portuguesa de
Observação fazem-lhe as melhores referências e já em 1936 e 1937 as missões de artilharia
que visitaram a indústria de guerra alemã chamam para ela a atenção das autoridades
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peça soviética 3-K M.1931 de 76,2mm. O exército governamental recebeu um total de 64 destes
canhões, enviados em três lotes entre Janeiro de 1937 e Fevereiro de 1938, que serviram para armar vinte
baterias na zona central. Uma parte destas peças serviu para reforçar a defesa antiaérea de Valência. Cf.
Artemio Mortera Pérez, “Armas para la república...pese a Howson", Revista Española de Historia Militar, Nº 9,
2001, p. 85.
240 As peças testadas em Espanha correspondiam ao modelo Flak 18. Em 1943, ao abrigo do Programa
“Bär”, o exército espanhol recebeu mais 100 peças das versões melhoradas Flak 36 e Flak 37. A partir de
1944, a fábrica de Trubia produziu 250 exemplares de uma versão modificada do “88”, a peça FT-44 88/56,
que serviram até aos anos 80!
241 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 46/Nº 04, Nota confidencial 421, de 25 de Março de 1937, dirigida ao
C.E.M. (e Secção de Rearmamento) e ao Director da Arma de Artilharia.
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portuguesas.”242 Note-se que esta resolução antecede em cerca de um ano o anteprojecto
para um “plano mínimo de Defesa Antiaérea em Portugal”, apressadamente elaborado pelo
general Tasso de Miranda Cabral na sequência dos contactos mantidos desde Fevereiro de
1938 com a missão militar britânica que visita Portugal nessa altura.
A introdução de um calibre de artilharia germânico inédito em Portugal, com os
riscos inerentes a uma possível ruptura de stocks de munição em tempo de guerra, no
entanto, não colheu o consenso de sectores do Exército que permaneciam declaradamente
anglófilos,243 nem muito menos o da missão militar britânica, que via no rearmamento o
veículo privilegiado do flirt que Lisboa e Berlim assumiam cada vez mais às claras. O
projecto sofre alguma erosão e o assunto arrasta-se nos meses seguintes, o que leva Santos
Costa a tentar um desempate com o envio de um questionário circular aos homens da
M.M.P.O.E. destacados em unidades AA nacionalistas, no qual pedia, além das
características gerais da “peça Krupp” (e uma síntese sobre os materiais de médio e
pequeno calibre presentes no teatro espanhol), a comparação daquela com a única peça
anti-aérea de grosso calibre existente no arsenal português.244 A resposta do tenente Mário
Santos - agregado à 7ª Bateria AA do Cuerpo de Ejército Marroqui, no seio da qual participa na
Batalha do Ebro e da subsequente ofensiva nacionalista na Catalunha – chega em Setembro
de 1938 e é tranquilizadora para os partidários dos fornecimentos alemães, por revelar à
saciedade o salto qualitativo que distanciava a peça de 8,8cm da congénere britânica usada
em Portugal. Em 1939, o coronel Costa Ferreira, que dirigiu uma longa missão de estudo a
aos principais fabricantes europeus de artilharia, no entanto, viria a desequilibrar o fiel da
balança em favor de uma opção de sinal contrário. 245 Durante a sua visita ao complexo da
Vickers-Armstrong em Newcastle, a missão descobriu em primeira mão a nova peça
antiaérea pesada da Vickers, então em fase de desenvolvimento. Os exemplares examinados
AHM/3ª Divisão/Secção 49ª/Caixa 2/ relativo à aquisição de material de artilharia, pp. 11-12.
Para Miranda Cabral, que chefia a delegação encarregue das conversações com a missão militar britânica,
Portugal devia orientar o rearmamento e reorganização do Exército tendo em vista a padronização de
materiais e calibres em estrita consonância com os empregues pelo aliado britânico; cf. Telmo Faria, op. cit., p.
213.
244 Vd. Doc. 8 do apêndice documental. O Exército adquirira no início da década uma boca de fogo antiaérea
de 7,5cm fabricada pelo gigante industrial britânico Vickers-Armstrong Ltd. Rebaptizada Vickers S.A. m/931,
arma a primeira unidade antiaérea, o GACA nº1 (Grupo de Artilharia contra Aeronaves), criada em 1935 e
sedeada em Cascais. Embora nunca adoptada pelas forças armadas britânicas, a peça revelou-se um sucesso
no exterior, sendo exportada para a Bélgica, China, Holanda, Lituânia e Turquia, e produzida sob licença na
Dinamarca e Roménia. época de grande tensão internacional, marcada por nova corrida aos armamentos, e
pela confirmação do poder destrutivo da aviação, confirmados pelos bombardeamentos indiscriminados de
objectivos civis na China e em Espanha.
245 AH3ª Div./Secção 49ª/Caixa 2/ Peça nº 02, “Relatório da Missão de Artilharia à Hungria, Alemanha,
Suiça, Itália e Inglaterra”, 7 de Julho de 1939 a 14 de Setembro de 1939. Magyar Királyi Állami Vas-, Acél és
Gépgyárak (MÁVAG)
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não correspondiam ainda a uma versão de série, mas a protótipos, destinados a aperfeiçoar
o desenho antes da passagem à produção em massa. Apesar de múltiplas reservas,
suscitadas por deficiências dos aparelhos para detecção de aeronaves através da localização
pelo som (sistema corrente à época, que a tecnologia do radar, então nos seus alvores,
conduziria à extinção no espaço de poucos anos) – de resto, admitidas pelos próprios
britânicos - e o facto de dispor de um sistema de direcção de tiro ainda pouco
aperfeiçoado, referidas pela missão de Costa Ferreira, os dados estavam lançados: as
excepcionais características balísticas da peça de 94mm, seleccionada pelo aliado britânico,
deixavam a opção alemã fora do lance.246 Afastada a possibilidade de armar a Arma de
Artilharia portuguesa com material de campanha britânico, por indisponibilidade dos
fabricantes ocupados a satisfazer encomendas domésticas e do Império, salvou-se a
contento das partes a especialidade da D.C.A. pesada. O Vickers Q.F. Mk.I 37 in. (94mm)
veio a ser adoptado em Portugal como peça AA 9,4cm m/940, desempenhando um papel
chave na defesa antiaérea da capital nos anos da II Guerra Mundial.247
No final dos anos 30, o Exército Português continuava a carecer de peças antiaéreas
de médio e pequeno calibre, não existindo material intermédio entre as metralhadoras
Vickers m/930, instaladas sobre tripé para fogo AA, e as peças pesadas Vickers m/931 de
75mm. A lacuna é reconhecida no “plano mínimo de Defesa Antiaérea”, de Miranda
Cabral a que já aludimos, sendo então considerada a criação de 16 grupos de
“metralhadoras antiaéreas” para defesa contra aviões voando a baixa altitude, depois
corroborada no Plano Barron.248 Em Espanha, a Legión Condor introduzira duas peças que
se encaixavam nas categorias à data em falta no Exército Português: a FlaK 18, de 37mm, e
a FlaK 36, de 20mm. Os tenentes Mário Santos e Gaspar Sá Carneiro foram os únicos
membros da M.M.P.O.E. a providenciar alguns elementos fragmentários sobre as duas
peças, recolhidos por via indirecta no caso da de 37mm, que no entanto se revelam
bastante precisos quanto às suas características e utilização operacional.249 Em Fevereiro de

“Dada a circunstância de se tratar de material usado pelo exército aliado não convirá, talvez, deixar de
considerar de novo esta questão, tão grande é a importância do problema do remuniciamento em tempo de
guerra.” Cf. AHM/3ª Divisão/Secção 49ª/Caixa 2/ relativo à aquisição de material de artilharia, pp. 11-12.
247 As peças foram adquiridas em 1940, tendo artilhado o RAAF (Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa), em
Queluz, assim como o GACA (Grupo de Artilharia Contra Aeronaves) Nº 3, sedeado em Penafiel.
248 Assim baptizado devido ao major general britânico F. W. Barron, que presidiu à sua elaboração. Tendo em
vista a defesa AA da capital portuguesa, previa o emprego de pesas pesadas e médias: 48 de 9,4cm,
distribuídas por 12 baterias de quatro peças cada, e outras tantas de 40mm; cf. Cóias Ferreira, “A cooperação
Portugal-Inglaterra e o Plano Barron”, in Boletim de Artilharia nº4 II Série, 2004, p. 18. Nota: por
“metralhadoras antiaéreas” entendiam-se, neste contexto, os canhões automáticos de 20mm.
249 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 46, Nº 04, “Relatório sumário sobre material anti-áereo em serviço
em Espanha”, Setembro de 1938.
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1939, Botelho Moniz reportava ao chefe da M.M.P.O.E. que os elementos recolhidos sobre
as peças antiaéreas já haviam sido remetidos, lamentando não dispor de oficiais
especializados em artilharia AA ao serviço da sua secção.

250

A 16 de Março, o chefe

interino da Missão, determinava ao tenente Mário Santos, então já regressado a Portugal, a
tarefa de fornecer ao Estado Maior do Exército todos os elementos relevantes sobre “a
organização e emprego das unidades armadas com material de 20mm, único distribuído às
tropas espanholas e italianas”. As peças de 37mm continuavam a despistar a Missão, e esta
não pôde fazer mais do que reconhecer a sua impotência depois de malogrados os canais
diplomáticos, como admitia contrafeito o capitão Luís Amaro de Oliveira.251 Estava-se
longe dos proveitosos contactos mantidos com a embaixada alemã em Burgos, respeitantes
a informações técnico-militares, de que Raul Esteves se jactara no Verão de 1938,
lembrando as excelentes relações que cultivara com o controverso embaixador alemão em
Burgos, Wilhelm von Faupel.252 Os alemães pareciam agora menos propensos a fornecer
esclarecimentos sobre material de última geração, apesar de estar em causa a venda
potencial de armamento a um país previamente enfeudado às indústrias concorrentes
britânicas: “São notórias as dúvidas que os alemães põem sempre em desvendar o que diz
respeito a material em estudo”.253 As peças alemãs de 37mm fabricadas pela Rheinmetall,
como se sabe, nunca chegaram a ser adquiridas por Portugal. Ainda que possuíssem
algumas vantagens tácticas pontuais, o canhão de calibre médio que veio a ocupar o mesmo
nicho no Exército, o Bofors L/60 de 40mm, superava-as praticamente em todos os
parâmetros.254 Em contrapartida, a artilharia antiaérea autopropulsada, experimentada em

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 05, ofício nº 371, de 8 de Fevereiro de 1939.
“Neste caso, já cheguei à conclusão de que, mesmo a via diplomática que tentei utilizar para obter as
facilidades indispensáveis para estudar o que pelo Ministério da Guerra me era indicado, não é viável”.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 05, ofício confidencial nº157 /P, de 16 de Março de 1939.
252 Membro do NSDAP desde a primeira hora, Wilhelm von Faupel (1873-1945) tinha já uma experiência
contra-revolucionária quando foi nomeado encarregado de negócios do III Reich junto dos nacionalistas
espanhóis. Finda a I Guerra Mundial, dirige um dos muitos grupos paramilitares (o Freikorps de Görlitz) que
participam no esmagamento do movimento revolucionário alemão. De 1921 a 1930, exerce funções como
conselheiro militar na Argentina e no Peru. Em 1934, Hitler entrega-lhe a direcção do Ibero-Amerikanisches
Institut de Berlim, que transformou em centro difusor de propaganda nazi para os países de expressão iberoamericana. Em Outubro de 1936 é nomeado encarregado de negócios na Espanha rebelde, onde exercerá
forte influência na Falange. As ingerências em questões de ordem política interna, críticas pouco veladas à
condução da guerra e as frequentes querelas com o general Hugo Sperrle, então chefe da Legión Condor,
acabam por acarretar a sua destituição, exigida pelo próprio Franco, em Agosto de 1937. É sucedido por
Eberhard von Stohrer, um diplomata de carreira de perfil mais convencional, à frente da embaixada alemã em
Burgos (e Madrid, de 1939 em diante).
253 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42, Nº 05, ofício confidencial nº157 /P, de 16 de Março de 1939.
254 De que o exército republicano possuía, ironicamente, os únicos exemplares chegados a Espanha durante a
Guerra Civil (sem dúvida a melhor peça anti-aérea de calibre médio do conflito). Concebido na Suécia pela
Bofors AB no início dos anos 30, a produção do L/60 de 40mm foi licenciada a várias nações do continente e
à Grã-Bretanha (as peças recebidas pelo exército republicano espanhol eram polacas). O Governo Português
considerou a hipótese de adquirir peças L/60 de fabrico polaco ou húngaro, mas eventualmente viria a
receber canhões suecos originais.
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Espanha pelo C.T.V., com camiões Ceirano dotados com uma peça 75/27 C.K.
(Autocannone Ceirano 50 CM da 75/27 CK) não merece menção de maior pelos

artilheiros da M.M.P.O.E. A rapidez de instalação em bateria da FlaK 18 de 8,8cm e a sua
rapidez de manobra, com o respectivo trem de suporte e viaturas para reboque, deve terlhes parecido mais do que suficiente.
Transferência de tecnologia: o caso dos capacetes de aço
A compulsa de documentação relativa aos trabalhos da Missão de Engenheiros
Fabris e do seu complemento por um engenheiro civil do Exército permitiu comprovar um
caso de transferência de tecnologia que aclara algo de que suspeitávamos há bastante
tempo: a noção de que o capacete de aço português m/940 foi, no essencial, um derivado,
redesenhado e adaptado aos métodos de produção da F.B.P., de modelos espanhóis cujos
protótipos foram originalmente desenhados na década de 20 e fabricados no complexo
industrial de Trubia, sob a forma dos Modelos 21 e 26. A competência espanhola na
produção de material de guerra, que abarcava uma gama vasta de produtos desde munição
para armas ligeiras até artilharia de grosso calibre para navios de guerra, constituiu um dos
aspectos técnicos que mais interesse despertaram nos observadores portugueses, desde
1934, e teve como principal sequela a interiorização de um vago complexo de inferioridade,
decorrente da comparação entre os recursos e as capacidades industriais dos dois países.
O caso dos capacetes é sintomático, não só do desejo de rotura com os
fornecedores tradicionais (neste caso, a Grã-Bretanha) e de criação de auto-suficiência, mas
também de uma ordem simbólica de referentes, indissociável da “imagem de marca” que a
configuração do capacete emprestava à figura do soldado enquanto símbolo marcial da
nação.255 Embora não possuamos provas concretas que o asseverem, não deixa de ser
interessante constatar a preferência pela produção de um desenho “nacional” (ainda que
directamente “inspirado” por modelos espanhóis) em vez de uma cópia do tipo britânico,
indissociável da imagem dos soldados de Sua Majestade. Este assunto mereceu especial
atenção da Secção de Rearmamento, que em Fevereiro de 1939 recomendava aos cuidados
da M.M.P.O.E. a gestão de todas as diligências necessárias para que um engenheiro dos
estabelecimentos fabris do Exército (graduado em tenente), Augusto Rebelo de Andrade,
pudesse deslocar-se às instalações da Fábrica de Cañones de Trubia para estudar os métodos
Em certo sentido, os contornos do capacete de aço permitiam uma identificação por nacionalidade ou área
de influência que antes – até 1914 e à introdução de uniformes de cores neutras e discretas – fora apanágio de
um código de cores que remontava ao séc. XVIII e que, embora com frequentes ajustes ao gosto de cada
época, percorreu os períodos Revolucionário e Napoleónico e toda a época vitoriana até ao final do séc. XIX.
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espanhóis de produção de capacetes de aço256, “que muito nos interessa conhecer”257,
complementando o trabalho realizado pelos seus colegas da Missão de Engenheiros Fabris,
findo menos de dois meses antes. Rebelo de Andrade trabalhou sem restrições em Trubia
durante um breve período, entre 12 e 23 de Fevereiro de 1939 que deve ter sido suficiente
para reter os princípios básicos do objecto de estudo, tanto mais que a produção nacional
de capacetes de aço arrancaria no ano seguinte.258 O resultado deste esforço, classificável a
meio caminho entre a espionagem industrial e a transferência autorizada de tecnologia,
ficou cristalizado num modelo de capacete que, na sua forma original – apenas
modernizado a nível da guarnição interior durante a Guerra Colonial, com a designação
m/940-63 - acompanharia o soldado português até aos anos 90. Além de permitir um corte
com a linha excessivamente “britânica” do capacete m/917, até então utilizado por todos
os ramos das forças armadas, o novo modelo m/940 sugeria um melhor alinhamento da
silhueta do infante português com a dos seus camaradas das potências autoritárias,
especialmente italianos e espanhóis.259 Numa reviravolta não desprovida de ironia, uma
parte significativa dos capacetes de tipo britânico acabou cedida à Legião Portuguesa, que
certamente teria preferido uma solução mais conforme com o estilo militar fascista
característico da época.
Se os capacetes de aço representam o único exemplo de transferência de tecnologia
a partir da Espanha nacionalista que pudemos confirmar, é interessante assinalar no mesmo
contexto sondagens relativas a outros domínios da indústria de guerra, ainda que sem
repercussões futuras. A Secção de Rearmamento do Exército interessou-se pelos morteiros
de 50mm fabricados pela empresa Esperanza y Cia. S.A., reclassificada após a queda do
País Basco em mãos do exército rebelde como “fabrica militarizada de material de
guerra”.260 Após uma série de demonstrações bem sucedidas, efectuadas na tapada de Mafra
Enviava-se o engenheiro português a Espanha para que pudesse “inteirar-se do sistema e prática de fabrico
(…)”. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 3, Ofício nº 77 P/4, de 7 de Fevereiro de 1939.
257 Idem, ibidem.
258 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 06, “Relação dos oficiais portugueses que fizeram parte da
Missão Militar de Observação em Espanha”, p. 7.
259 A imagem do capacete m/940 e da sua versão modernizada u/940-963 foi celebrizada nas imagens da
Guerra Colonial e da Revolução de 25 de Abril de 1974, encontrando-se-lhes hoje indissociavelmente ligada
graças à profusão de fotografias e filmes de arquivo que retratam estes acontecimentos.
260 As empresas privadas, dedicadas ao fabrico de armamento ligeiro com sede no País Vasco, foram sujeitas a
um regime de mobilização total em prol do esforço de guerra franquista logo após o Pacto de Santoña, que
selou a rendição basca aos sublevados. A tradição armeira da região fora argutamente capitalizada por alguns
industriais do sector durante a I Grande Guerra, que viram no fornecimento de pistolas e revolveres aos
exércitos da Entente (mormente o francês, constantemente deficitário em pistolas até 1918), uma oportunidade
dourada. Em poucos anos, um punhado de empresas com maior robustez tecnológica e financeira conseguiu
passar da cópia mais ou menos servil de patentes Browning para a concepção e fabrico de modelos próprios,
escoados para mercados civis na Europa meridional e balcânica e, sobretudo, para mercados militares na
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durante o Verão de 1938, é aventada a possibilidade de fabricar o morteiro de 50mm sob
licença em Portugal, a que os espanhóis retorquiram com a concessão de facilidades para
uma visita do director da Fábrica de Braço de Prata às instalações da empresa armeira em
Derio, para negociar as condições para uma eventual cedência da licença.261 Contudo, e não
obstante o interesse que a perspectiva de negócio despertou na empresa basca, a resposta
portuguesa limitou-se a fórmulas corteses, nunca chegando a resultar numa encomenda.
A indústria de guerra espanhola viria a conseguir vender, nos anos do primeiro pósguerra, pequenas quantidades de armamento portátil, nomeadamente pistolas semiautomáticas e pistolas-metralhadoras, às forças de segurança e para-militares, e camiões
todo-o-terreno Barreiros ao Exército, tendência que se manterá até à primeira metade dos
anos 60, sem nunca descolar do patamar quase simbólico. Seria preciso esperar pela década
de 60 e pelas novas necessidades da guerra nos teatros africanos para que finalmente
consiga concretizar um contrato mais substancial, pelos valores e tipologia envolvidos, com
a aquisição do avião de transporte ligeiro CASA C.212 “Aviocar”.
A Missão de Engenheiros Fabris
A Missão de Engenheiros Fabris – também designada na documentação como
Missão Fabril de Artilharia ou simplesmente Missão Fabril – ocupou dois engenheiros
fabris do Exército, o major Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho e o tenente Raul Simões
Cabrita durante quase dois meses, de 21 de Setembro a 15 de Novembro de 1938. A
importância conferida a esta missão é facilmente mensurável nas palavras do chefe da
missão, que a 27 de Outubro de 1938 considerava imprescindível que todos os relatórios a
elaborar pelos seus dois elementos, fossem redigidos ainda em Espanha e imediatamente
após as visitas a efectuar, e não uma vez regressados a Portugal, de modo a extrair o
máximo partido das observações realizadas in situ.262 Os trabalhos da missão processaramse em ritmo de marcha forçada, numa autêntica maratona de recolha de informações que
tinha por objectivo um retrato abrangente, a cumprir em tempo recorde, da capacidade
industrial para fins militares do país vizinho. À data das recomendações de Barros
América Latina e no Extremo Oriente. Consulte-se, a este respeito, Juan L. Calvó, La indústria armera nacional
1830 – 1940: fábricas, privilegios, patentes y marcas, Eibar, Ego Ybarra, 2002.
261 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 02, ofício dirigido ao chefe do E.M. da M.M.P.O.E. pela
Esperanza y Cia. S.A., a 26 de Agosto de 1938.
262 Onde, talvez à imagem do sucedido com relatórios redigidos em idênticas condições, se receava que, “(…)
os oficiais, desviados e distraídos por outros assuntos facilmente esquecem factos observados que diminuem
o valor do documento e, consequentemente, o rendimento do esforço realizado”. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 42/Nº 02, ofício nº 391, do chefe da M.M.P.O.E., dirigido ao Chefe da Repartição do Gabinete
do Ministério da Guerra.
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Rodrigues, em fins de Outubro, a missão conseguira visitar trinta e cinco estabelecimentos
fabris, espalhados por todo o norte de Espanha em poder dos nacionalistas, nas regiões da
Galiza, Astúrias, Biscaia e Castela, com especial destaque para os centros industriais de
Santander, Palencia e Valladolid. Numa fase em que a limitada indústria de guerra nacional
atravessava um processo de modernização e remodelação, com especial ênfase nos
domínios da produção de munições para armas ligeiras e artilharia, e armamento portátil,
não é de estranhar que os estabelecimentos industriais que mais interesse despertaram
tenham sido justamente aqueles onde se concentrava o fabrico desses materiais nas zonas
submetidas pelos sublevados. A 20 de Outubro, Pereira Coelho e Simões Cabrita visitavam
a Fábrica Nacional de Palencia, um estabelecimento cuja administração geria três unidades
produtivas vitais para o esforço de guerra, duas em Palencia e uma em Toledo, a última
dedicada à produção de espoletas e escorvas.263 Nas instalações de Palencia produzia-se
munição para armas ligeiras, nos dois principais calibres usados pelos rebeldes.264 O apetite
insaciável das frentes de batalha reclamava das fábricas enormes quantidades de munições,
sempre em crescendo, a que a indústria espanhola apenas pôde responder após uma fase de
mobilização e adequação ao esforço suplementar exigido. À semelhança do que viria a
suceder a breve prazo nas fábricas de Braço de Prata e de Chelas,265 as instalações
espanholas eram de tipo moderno, equipadas com máquinas Fritz Werner, de origem alemã
(viva-se uma fase de ascendente tecnológico germânico em ambos os lados da fronteira,
intimamente associada à fascização dos dois regimes ibéricos266). A produção diária de
300.000 cartuchos completos para espingarda e metralhadora, conseguida em condições
típicas de tempo de guerra,267 e atestada pelos técnicos portugueses, proporcionava um
argumento robusto para o encorajamento da produção nacional de cartuchame; recorde-se
que nesta altura se procedia entre nós à substituição da munição britânica (7,7mm, ou .303
British na nomenclatura anglo-saxónica) das Lee-Enfield pela alemã, na sequência do
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 02, “Visita às principais fábricas das regiões de Santander e
Valladolid”, Outubro de 1938.
264 O 7mm (7x57 Mauser), munição de espingarda e metralhadora regulamentar em Espanha antes da Guerra
Civil (também usada por numerosos exércitos latino-americanos) e, a partir do Outono de 1936, o 7,92mm
(7,92x57 Mauser), rapidamente convertido, a título oficioso, na segunda munição regulamentar do exército
franquista devido ao reajuste logístico imposto pelo considerável influxo de armas alemãs.
265 Os respectivos parques de máquinas estavam prestes a ser reequipados com maquinaria da mesma firma.
Cf. António Louçã, op. cit., pp. 120-124.
266 O recurso crescente ao III Reich no processo de rearmamento do Exército Português, muito visível a
partir de 1937, levou António Telo a classificar o final dos anos 30 como “período alemão” no contexto da
política de defesa nacional. Cf. António J. Telo, “Política de Defesa” in Fernando Rosas; J.M. Brandão de
Brito (coordn.), Dicionário de História do Estado Novo Vol. II, Venda Nova, Bertrand Editora, 1996, p. 761.
267 A título de comparação, a República, atingiu um total diário de 500.000 cartuchos no final de 1937 (com o
grosso da produção concentrado na Catalunha), conseguido após um a dispersão industrial, destinada a
proteger as unidades fabris dos ataques aéreos, e a reorganização que se impunha após o caos dos primeiros
meses de guerra (particularmente notório nas instalações geridas pela CNT). Cf. Yuri Rybalkin, Stalin y
España: la ayuda militar a la República, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 46-47.
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contrato assinado em 1937 para a aquisição de 100.000 espingardas Mauser Kar.98k.268Na
Constructora Naval, de Reinosa, empresa onde se procedia ao fabrico de aços em fornos
eléctricos, e cuja gama de actividades incluía o fabrico de canos completos para peças de
artilharia e a construção integral da peça de campanha Vickers M. 1929 de 7,5cm,
regulamentar no exército espanhol antes da Guerra Civil, os oficiais portugueses
procederam ao estudo da recuperação de peças de artilharia desgastadas e da sua
recalibragem.269
A Espanha e o seu exército vistos pela M.M.P.O.E.: percepções da “ameaça
espanhola”
Lánzate al cielo, flecha de España,
que un blanco has de encontrar;
busca el Imperio, que ha de llevarte
por cielo, tierra y mar.270
A velha questão da ameaça espanhola à integridade do território metropolitano
português foi assumida pelos observadores como um dos aspectos a dissecar no estudo do
exército rebelde. Esta orientação fora consagrada no pormenorizado memorando
elaborado para regular as actividades da M.M.P.O.E., difundido pelo Chefe da Missão em
Dezembro de 1938. Para lá das questões estritamente militares, o redactor do documento
conferira um relevo determinante aos factores político-sociais.271 Numa mostra eloquente
do zeitgeist da segunda metade dos anos 30, atribuía-se-lhes prioridade sobre as
considerações de ordem económica, matéria na qual, em boa verdade, o Ministério da
Guerra não reconhecia competência à Missão, preferindo centrar nas suas miras a
capacidade produtiva e transformadora do tecido industrial espanhol:
“7 – Sobre o aspecto económico, não está a Secção de Assistência em boas condições de
observação. No entanto, tudo que a respeito de produção se consiga saber tem,
De um golpe, substituía-se também o 6,5x58 das Mauser-Vergueiro m/904, convertendo-se perto de
50.000 armas desse modelo, ainda aproveitáveis, ao novo calibre, na F.B.P.
269 Esta unidade fabril estava também equipada para a rentubagem de canos de peças de artilharia desgastadas
pelo uso, assim como para o fabrico completo de granadas de artilharia pelo processo de forja com
têmpera.269
270 Estrofe do hino da Frente de Juventudes da FET-JONS, com letra de J. Villanueva e música de A. Cabañas,
vigente no final da Guerra Civil. Cf. http://www.rumbos.net/cancionero/3492_001.htm
271 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 02, “Instruções ao Pessoal da Secção de Assistência para
orientação dos trabalhos de observação”, documento datado de 7 de Dezembro de 1938, pp. 8-9. O texto
encontra-se transcrito na íntegra no apêndice documental (v. Documento nº 4).
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evidentemente, interesse – sobretudo a localização e a capacidade de centros
productores (minas, centros fabris) grandes depósitos e armazéns, etc., meios de
comunicação, de relação e de transportes (estradas, caminhos de ferro, telégrafos, telefones,
transportes aéreos, etc.), organização comercial, etc.” 272
Mas como se pretendia pôr em prática a colheita de dados sobre questões políticosociais? Muito simplesmente através do “contacto com os militares de todos os graus e
com a população civil. Tendências políticas – de unidade – federalismo – separatismo –
imperialismo, etc., deverão ser inteligente e cuidadosamente auscultados.”273 Outro aspecto
referenciado, então na ordem do dia graças à ascensão do fascismo, é a questão da “raça”.
Embora aqui se possam divisar ecos do darwinismo social e das doutrinas eugéncias ao
gosto da época, o propósito último que assistia a este ponto situava-se no seguimento
lógico do anterior. Pretendia-se, enfim, que ao estudarem a “organização social”, os
militares da M.M.P.O.E. fizessem uma leitura das “relações entre os diferentes povos de
que se compõe a Espanha, suas características rácicas, etc” sem esquecer “a influência do
factor religioso”.274 Em simultâneo, a M.M.P.O.E. recebera também ordens no sentido de
obter o mesmo tipo de informações – de ordem militar, económica, social… - sobre a
“Espanha vermelha”, embora nos pareça óbvio que as reais capacidades do Ministério da
Guerra e da Missão estivessem bastante aquém de uma empreitada dessa natureza,
enquadrável no campo da espionagem e da inteligência.275
O capitão de Engenharia Luís Vitória de França e Sousa, que cumpriu um mês de
comissão entre 17 de Março e 16 de Abril de 1937, contou-se entre os primeiros oficiais a
entregar um relatório detalhado após a sua permanência em Espanha, durante a primeira
fase de existência da M.M.P.O.E., quando ainda não tinham sido definidas pela hierarquia
as condições de estudo atrás referidas. Pertencente ao segundo grupo de quatro graduados
nomeados para serviço na Missão por Despacho de Santos Costa, a 15 de Março, França e
Sousa recebera instruções directas do general Raul Esteves, que lhe recomendara visitar de
preferência frentes “onde houvesse movimento” para aí proceder ao estudo da sua
especialidade. França e Sousa apercebe-se rapidamente da mal dissimulada pulsão
anexionista que medrava entre o oficialato sublevado, registando o facto com alguma
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/nº 02, “Instruções…”, p. 8. A passagem sublinhada é da nossa
responsabilidade.
273 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/nº 02, “Instruções…”, p. 9.
274 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/nº 02, “Instruções…”, p. 8.
275 Tanto quanto pudemos verificar, este objectivo nunca chegou a ser cumprido, nem a nível embrionário. A
única fonte de informações sobre a Espanha republicana de que os observadores portugueses podiam lançar
mão, eram os próprios rebeldes (ou quando muito prisioneiros republicanos em poder destes últimos), o que
comprometia desde logo, obviamente, a isenção das conclusões extraídas por essa via.
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apreensão. Confrontado com despudor pelos seus interlocutores, fez os possíveis para
cumprir o seu papel:
“No entanto são para ponderar as palavras dos mais entusiastas, muitos deles com
representação nos meios nacionalistas, acerca dos seus ideais imperialistas e da necessidade
de abolir fronteiras entre Portugal e Espanha, em vista de uma pretensa igualdade de
sentimentos, costumes, interesses económicos e políticos entre os dois povos, que
encontraria justificação em factos históricos de mútuo conhecimento, mas nitidamente
contrariada por outros que eu polidamente lhes lembrava, em que nós portugueses para
honra e glória nossa firmamos a nossa indiscutível independência e a nossa própria
civilização tão nitidamente destacada da chamada civilização ocidental”.276
Em contraponto a França e Sousa, e à sua curta estadia, o capitão de cavalaria Luís
da Costa Ivens Ferraz (14 de Maio de 1937 – 24 de Julho de 1938), dispôs de tempo
suficiente para estudar em profundidade a realidade da guerra, bem como o exército
nacionalista, em múltiplas vertentes. Cumprida a sua comissão de mais de um ano, Ivens
Ferraz escreveu um dos relatórios mais interessantes de quantos foram entregues ao
Ministério da Guerra. Tal como todos os seus camaradas, durante o período da sua
permanência em Espanha, coincidente com a primeira fase da M.M.P.O.E., Ivens Ferraz
não recebeu quaisquer instruções prévias que precisassem o teor e enfoque do relatório a
elaborar. O resultado final, todavia, respondia a muitos dos requisitos que viriam a ser
exigidos no ano seguinte, após a reorganização da Missão. Embora reconheça, leal à linha
programática do regime e da sua propaganda, que “A Espanha sai desta guerra altiva e
orgulhosa, porque no seu território se esmagou o comunismo no Ocidente”, Ivens Ferraz
não deixa de salientar a imutabilidade do “perigo espanhol”, que aflora à superfície sempre
que o tema da independência nacional é abordado: “O espanhol, que geralmente é
acanhado no seu raciocínio, não compreende certas susceptibilidades e todos eles sem
distinção olham para Portugal como um pedaço que lhes seria útil.”277 Afiança ainda o
oficial de cavalaria que era “facto corrente, quase mesmo obrigatório, quando querem ser
amáveis connosco, depois de recordarem a irmandade dos dois países, alvitrarem a ideia da
sua união.”278 Uma vez mais, são os militares espanhóis quem se pronuncia, e não
milicianos armados da Falange, pormenor significativo se nos lembrarmos que os apetites
imperiais da Espanha franquista sobre Portugal têm sido identificados, mesmo na
historiografia recente, com a ala mais radical do fascismo espanhol e a facção mais
276AHM/1ª

Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 13, Relatório do Capitão de Engenharia Luís de França e Sousa
sobre o estágio feito na missão. Abril de 1937, pp. 2-3. As passagens sublinhadas constam do original.
277 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 21, Relatório do Capitão de Cavalaria Luís da Costa Ivens
Ferraz, fl. 20.
278 Idem, ibidem.
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intensamente germanófila do regime, agrupada no imediato pós-guerra em torno da figura
de Ramón Serrano Súñer, ministro da governação e, a partir de Outubro de 1940, dos
negócios estrangeiros.
À medida que a guerra avança, assiste-se a um crescendo da inquietação produzida
na M.M.P.O.E. em resultado do reforço exponencial da máquina militar nacionalista, graças
aos fornecimentos regulares e nunca interrompidos de material moderno de origem alemã e
italiana, mas também devido ao estímulo apreciável que o Governo de Burgos conseguiu
imprimir à indústria de guerra nos territórios sob o seu domínio.279 Embora esta subida de
tom nas advertências tenha já sido detectada por César de Oliveira, 280 a importância que os
militares portugueses lhes conferiram justifica que nos detenhamos para as expor em maior
pormenor. Em Fevereiro de 1938, o major médico Pinto da Rocha, deixa escapar no seu
relatório, elaborado no seguimento da última missão consagrada ao Serviço de Saúde dos
rebeldes, uma breve mas assertiva advertência sobre as ambições anexionistas que não
deixou de detectar entre os nacionalistas, não obstante a afeição que estes devotavam ao
regime salazarista:
“O ódio a Portugal dos elementos esquerdistas e um pouco dos países que neste
conflito os auxiliaram por «interesses criados» é evidente. A simpatia de todos os
partidários do governo de Franco por Portugal e pelo nosso Governo é clara e sincera.
Contudo não devemos esquecer que num certo número de espanhóis existe a ideia de que
Portugal e Espanha devem constituir um país único”.281
Mais técnico, o relatório da Missão da Arma de Infantaria, enquadrada na segunda
fase de existência da M.M.P.O.E., vê no reforço exponencial da capacidade militar da
Espanha nacionalista um potencial catalisador de tendências expansionistas:
“A Espanha termina esta guerra a sangrar, mas nós portugueses, nunca deveremos
esquecer que ela é imensamente rica, que tem tudo e que em breve se pode refazer. E, se
em Espanha houver juízo e homens de valor, o seu Exército pode apetrechar-se como
nenhum outro, porque pode fabricar em face do material apreendido, aquele que julgue o
melhor ou até aperfeiçoá-lo e, nesse caso, a Espanha será uma grande potência militar. Esta
hipótese nunca a poderemos olvidar, pois o espanhol não esquece o que se lhe faz e nas
escolas primárias, quando se ensina geografia, a Espanha é a Península Ibérica.”282
Estas observações dos membros da Missão vinham dar força às palavras do general
Tasso de Miranda Cabral, que lobrigava em todos os espanhóis uma sorte de iberismo
Os nacionalistas espanhóis a isso se viram obrigados, pois a maior parte das indústrias com aplicação
militar directa ficaram em mãos governamentais após a sublevação. A rendição basca, e com ela, da respectiva
indústria siderúrgica, funcionou como um balão de oxigénio para o esforço de guerra de Franco.
280 Cf. César Oliveira, Salazar e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições “O Jornal”, 1987, pp. 262-263.
281 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/45/Nº 19, Relatório do major médico A. Pinto da Rocha, Fevereiro de
1938.
282 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 47/Nº 07. Passagem sublinhada no original.
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compulsivo, talvez menos arrojado a breve prazo, no caso dos nacionalistas, mas tão
perigoso como o dos republicanos, caso vencessem a guerra. O cenário temido equivalia ao
da imagem clássica de uma agressão terrestre, sempre presente nos espíritos das chefias
militares e justificava por si só a canalização de recursos para a planificação da defesa do
território continental e do processo de rearmamento, numa etapa particularmente difícil do
relacionamento bilateral entre Lisboa e Londres, assinalada pela suspeição instintiva que o
crescendo da influência alemã nalguns meios do Exército – permitida pelo rearmamento,
usado à guisa de cavalo de Tróia por Berlim - despertava no Foreign Office.283 Sabemos hoje
que o primeiro franquismo considerou seriamente a hipótese de uma invasão em 1940 (o
respectivo plano foi submetido à aprovação do ditador espanhol a 18 de Dezembro de
1940), pensada como manobra preventiva contra um desembarque de forças britânicas na
costa portuguesa. Mesmo após o encontro de Hendaya com Hitler e o fracasso das longas
negociações entre as duas partes, tendentes a fixar condições para a entrada da Espanha na
guerra ao lado do Eixo, Franco estava determinado a fazer tábua rasa do tratado de
Amizade e Não Agressão assinado com Lisboa a 17 de Março de 1939 e do protocolo
adicional subscrito apenas alguns meses antes, a 30 de Julho de 1940, e a esquecer o apoio
proporcionado pelo Estado Novo aos nacionalistas durante a Guerra Civil. Além de
dissipar quaisquer dúvidas sobre a verdadeira natureza do regime franquista, afinal tão
próximo dos seus parceiros ideológicos, e o valor circunstancial e precário atribuído pelo
Caudillo aos tratados, este aspecto comprova quão deslocada está da realidade a tese que
apresenta a neutralização da Espanha durante a fase inicial da II Guerra Mundial como um
dos triunfos maiores da diplomacia do Estado Novo e o acerto dos sombrios avisos
lançados pelos homens da M.M.P.O.E.284
Superioridade do exército espanhol e da Espanha em geral
Uma das imagens mais fortes que a leitura dos relatórios produzidos pela Secção de
Observação e, mais tarde, pela de Assistência, restitui, é a de um país fechado sobre si
mesmo de onde se saia muito pouco, tão mais vivaz quanto reiterada por comentários onde
alternam sentimentos que oscilam entre o deslumbramento ou o assombro e alguma
estranheza – desconfiança, até – diante das distâncias sentidas em relação à realidade
portuguesa. Se as viagens ao estrangeiro permaneciam um privilégio reservado a uma elite
endinheirada e cosmopolita nessa já longínqua primeira metade dos anos 30, não é menos
verdade que a Espanha, apesar da sua contiguidade geográfica, continuava a ser uma grande
283
284

Vd. Telmo Faria, op. cit., pp. 213-216.
Manuel Ros Agudo, La Gran Tentación, Madrid, Styria, 2008, pp. 269-280.
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desconhecida para a maioria dos portugueses, militares incluídos. O conhecimento directo
do país, especialmente de aspectos relevantes para a ciência militar, não obstante a
realização de visitas de cortesia mútuas (a mais mediatizada foi talvez o “raid” de longa
distância a Marrocos, protagonizado por uma esquadrilha do G.E.A.R., em 1934) e a acção
desenvolvida pelo adido militar em Madrid, continuava mitigado por gerações de
desconfiança mútua. O trabalho dos membros das secções da M.M.P.O.E. adquiriu desde
cedo um carácter de descoberta, vertido em interessantes “notas de viagem” que polvilham
os textos de vários oficiais.
As (muitas) diferenças entre os dois exércitos ibéricos arroladas pelos autores, são
motivo de mais do que uma reflexão, a propósito de aspectos aparentemente mundanos,
como a alimentação dos soldados ou o conforto proporcionado por determinado tipo de
fardamento, ou de registo mais militar, como a preparação técnica dos oficiais de carreira
ou a aptidão táctica das forças no terreno. A comparação entre ambos, inevitável nestas
circunstâncias, revela-se quase sempre favorável ao exército espanhol, com a experiência de
uma guerra recente no Protectorado Espanhol em Marrocos a seu favor.285 Apesar da sua
natureza colonial ou talvez por isso mesmo, as campanhas do norte de África da década de
20 permitiram algumas tímidas modernizações do equipamento individual do combatente,
acompanhadas por uma maior flexibilidade no tocante às peças do uniforme de combate e
ao calçado, que enfatizava o conforto acima de considerações de teor mais marcial.286
Quando em Portugal continuava a ser imposto o uso do incómodo dolmán confeccionado
em pano de cotim, de colarinho fechado, do modelo previsto no regulamento de uniformes
do Exército de 1933, vagamente inspirado em modelos franceses e cujas características
insatisfatórias – frio no Inverno e demasiado quente no Verão, por não existirem versões
em espessura de Inverno e de Verão desta peça (de uso obrigatório mesmo em pleno
estio), em Espanha era autorizado às tropas apresentarem-se em mangas de camisa durante
os meses de maior calor, como regista em Maio de 1937 o tenente da E.P. de Artilharia
Antero Cavaleiro, com o cuidado de assegurar que tal concessão à comodidade não feria a
aparência guerreira das tropas: “O uso da camisa de trabalho é também, em climas quentes,
Por contraste, embora não menos traumática, é certo, a experiência recente do Exército Português
circunscrevia-se a um cenário de alta intensidade, ao lado das potências da Entente, durante a I Guerra
Mundial. A visibilidade da participação do C.E.P. no teatro de guerra da Flandres, contudo, quase ofuscou a
nossa “outra guerra” dos anos de 1914-1918, que a precedeu, travada nos teatros africanos.
286 A tolerância do uso da tradicional alpercata de lona com sola de esparto, fabricada na região valenciana,
muito cómoda durante os meses de estio, seria complementada na Legión pela introdução de calçado com
características desportivas em meados dos anos 20 (botim de lona com sola de borracha ou de esparto
reforçado com borracha), pensada em resposta às altas temperaturas que as tropas suportavam em Marrocos.
O seu uso, contudo, nunca se generalizaria às unidades estacionadas em território peninsular.
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bastante aconselhável em trabalhos de campo, e julgo que, como sucede em Espanha, onde
ela é regulamentar, o indivíduo não perde, com o seu uso, o espírito militar”.287 Cavaleiro
critica também as más características miméticas do tom cinzento claro característico do
fardamento português: “A cor do nosso fato de cotim, para serviço de campanha, não me
parece a mais apropriada. As tropas espanholas, marroquinas, irlandesas [nota: refere-se à
bandera de Eoin O’Duffy], italianas e alemãs, que tive ocasião de ver, usam uniforme de cor
kaki, que é de facto o menos visível em campanha”.288 Ivens Ferraz “Durante o verão com
as temperaturas altas, que no nosso paiz também são conhecidas e numa guerra que se vem
prolongando desde há muito, caiu-se na camisa de manga arregaçada e gola desabotoada, o
que é de um comodismo perfeito, a quem está vivendo sem se poder lavar todos os
dias”.289
As “estradas e caminhos” da Espanha recebem também nota positiva.
“A Espanha tem uma densa e esplêndida rede de estradas. Mesmo as de 3ª ordem são boas
estradas, solidamente construídas, aguentando-se perfeitamente com o trafego intenso e
pesado dum exército em marcha, com os seus tanques e blindados, camiões, tractores,
etc.”290
A alimentação das tropas na frente constituiu motivo de algum assombro para os
homens da M.M.P.O.E., acostumados ao regime espartano praticado em Portugal. Em
contraste, a qualidade da comida espanhola parecia ser de tal ordem, que ocasionou uma
admiração sem reservas, ecoada em uníssono nos escritos dos oficiais portugueses, fossem
eles da Secção de Observação ou da de Assistência. Logo em Maio de 1937, o tenente
Eduardo Gentil Beça enumerava a alimentação entre os aspectos mais relevantes
constatados em Espanha, a par das rivalidades políticas que grassavam entre os partidários
alzamiento, da qualidade dos oficiais de artilharia espanhóis e da disciplina das tropas,
considerando que “(…) a alimentação fornecida aos soldados é excelente, tanto em
quantidade, como em qualidade e confecção. Soube não ser essa alimentação superior à que
normalmente é fornecida em tempo de paz.”291 As práticas seguidas em Portugal não
resistem, uma vez mais, ao confronto com a realidade espanhola. A conclusão final sobre a
alimentação militar espanhola é lapidar: “Francamente superior à alimentação do soldado
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Divisão/38ª Secção/Caixa 46/Nº 13, “Impressões colhidas na frente de Madrid”, relatório do
tenente Antero Cavaleiro, de 19 de Maio de 1937, p. 5.. Idem, ibidem.
288 Idem, ibidem.
289 AHM/1ª Div./38ª Sec./Cx. 45/Nº 21, fl. 15
290 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45/Nº 13, Relatório…, p. 6. Conhecendo, a partir das memórias
familiares, o estado relativo da rede viária espanhola nos anos 30, apenas podemos imaginar que terá parecido
magnífica aos oficiais portugueses, familiarizados com uma realidade ainda mais primitiva…
291 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 46, Nº 08, relatório do tenente de Artilharia Eduardo de Sousa Gentil
Beça, de 19 de Maio de 1937, fl. 1.
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português”.292 Outro camarada da mesma arma, o capitão João Teixeira Pinto, que como
Beça pertenceu à leva inaugural de graduados enviados a Espanha nos primeiros meses de
existência da Missão, e que completou o seu relatório em Agosto de 1937, refere-se à
alimentação do exército espanhol em termos semelhantes: “O rancho é bom e abundante,
mesmo em ocasiões de operações em que há grandes aglomerações e movimentos de
tropas.”293 Até o major médico Pinto da Rocha ficou atónito com a “abundantíssima
alimentação do soldado”, trunfo que em sua opinião muito contribuiu para “evitar as
doenças além de valorizar muito o combatente”.294 Na sua “missão independente”, a
mando do comandante da IV R.M., o tenente Beleza Ferraz emula sobre o “rancho”
habitual entre as tropas estacionadas na região mais pobre de todas as submetidas pelos
nacionalistas.295
Dos aspectos alimentares da guerra em Espanha, encontramos também registo no
relatório de Ivens Ferraz, que não poupa encómios à qualidade das refeições servidas às
tropas que acompanhou:
“Comida – É esplêndida, não só por dispor de mais dinheiro (1,40 Ptas nos quartéis
e 2,50 Ptas em campanha) mas porque o seu confeccionamento (sic) é modelar. Cada
refeição compõe-se de dois ou três pratos. Embora tendo cozinha rodada eles preferem
cozinhar em lume feito no chão para o que têm trempes, sendo uma grande parte dos seus
pratos cozinhados em frigideiras, único recipiente que tem condições para cozinhar
guisados, arroz enxuto à valenciana, ovos fritos, omolletes, batatas fritas, etc.”296
Sobre as tropas marroquinas e a sua dieta específica, marcada pelos preceitos
corânicos, o sempre prolixo Ivens Ferraz diz-nos o seguinte:
“Os mouros encarregam-se da sua alimentação, organizando-se em repúblicas de
oito, havendo um nono como cozinheiro e conseguem comer à roda de um panelão.
Há que dizer que eles são o tormento dos chefes pelas queixas que provocam por andarem
roubando – «requisando», palavra hoje ali muito usada. Com eles, há que lhes fornecer com
regularidade apenas carneiros vivos, chã verde e açúcar.”297
Atrocidades e repressão na zona “nacional”
O último comentário sobre as depredações das unidades de regulares marroquinos
conduz-nos directamente a outro problema, o das atrocidades perpetradas pelas mesmas
Idem, ibidem.
Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 14, “Relatório do Capitão de Artilharia João da Costa Teixeira
Pinto, que fez parte desta missão desde 7 de Maio a 14 de Agosto de 1937”, p. 4.
294 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 19, “Relatório nº1 do Major médico Pinto da Rocha”, p.
15.
295 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38, No. 7, “Relatório do Reconhecimento feito à Frente de D. Benito
e executado por ordem do Exm.º General Comandante da Região”, p. 7.
296 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 45, Nº 21, fl. 15.
297 Idem, ibidem.
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tropas, nomeadamente pelos tabores de soldados marroquinas que os nacionalistas
trouxeram para combater em solo peninsular, numa repetição em vastíssima escala do que
já havia sido feito em 1934, por ocasião dos eventos revolucionários das Astúrias. Mais
adiante, Ivens Ferraz alude à ferocidade e aos crimes das unidades mouras, o que o leva a
contra-indicar o emprego de tropas indígenas das colónias portuguesas num hipotético
cenário de guerra em território português metropolitano em que a insuficiência de tropas
europeias mobilizadas obrigasse o Governo a recorrer a homens recrutados nas possessões
africanas:
“Tropas indígenas – A depressão moral produzida sobre o inimigo por estas tropas
(mouros), que infelizmente é justificada pelo seu temperamento sanguinário e nem sempre
valente, levou-me a registar que a nós não nos deve interessar o estudo da possibilidade de
envio de tropas coloniais à metrópole em caso de guerra.”298
Contudo, e independentemente das idiossincrasias culturais e religiosas, somadas ao
ódio generalizado aos espanhóis que movia os soldados magrebinos (que os oficiais
nacionalistas canalizaram em seu proveito contra os republicanos, apresentados como ateus
e inimigos da fé), o nosso homem fá-lo esquecendo-se ou escamoteando uma faceta capital
da questão, que não devemos perder de vista: a noção de que tais comportamentos eram
encorajados ou pelo menos tolerados a partir de cima pelos oficiais europeus que
enquadravam os soldados muçulmanos. Os moros eram assim mais um instrumento de
terror ao serviço da causa rebelde, a somar-se a outros como os bombardeamentos aéreos
contra objectivos civis ou as execuções extra-judiciais na retaguarda.
De um modo geral, as atrocidades cometidas por tropas europeias são
deliberadamente omitidas pelos graduados da M.M.P.O.E. nos seus relatos. O sentimento
prevalecente, de total comunhão ideológica com a causa nacionalista (que incluía a simpatia
confessa pela Falange, no caso de alguns dos oficiais mais jovens) leva-nos a pensar que a
auto-censura devia ser prática recorrente entre os observadores portugueses, sobretudo se
tivermos em conta a frequência com que se procedia a execuções extra-judiciais na
retaguarda ou na frente. A única referência inequívoca a execuções de prisioneiros que
encontramos ocorre num contexto muito peculiar, contida numa nota informativa
abonatória das qualidades militares e pretensa estatura moral de um voluntário engajado no
Tercio, o tenente Rodrigo Leite de Faria, da 16ª Bandera, o “melhor subalterno português
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que serviu em Espanha”, no entender de Boelho Moniz.299 Em Janeiro de 1939, durante a
ofensiva na Catalunha, Leite de Faria, à frente de um pelotão da sua Bandera, conseguiu
tomar e manter uma posição fortificada em cota elevada, no sector de Tremp, que barrara
o avanço nacionalista com fogo de metralhadora por vários dias. Durante horas, o
voluntário português, acompanhado por onze legionários sobreviventes da secção
(formada originalmente por trinta e seis homens) que se lançara ao assalto, manteve à
distância sucessivos contra-ataques republicanos até que o resto da sua unidade conseguiu
finalmente alcançar o objectivo. No rescaldo desta acção, o pelotão que comandava fez
duas dezenas de prisioneiros, muitos dos quais tinham sido feridos no feroz combate corpo
a corpo travado contra os atacantes no interior da trincheira que defendia a posição
republicana. Deixemos a palavra a um camarada de Leite Faria sobre o incidente que se
seguiu:
“Com o seu espírito de persuasão, tendo capturado um comissário vermelho,
convenceu-o de que os nacionais não fuzilavam os seus prisioneiros e conseguiu que este
voltasse ao campo contrário e trouxesse em sua companhia mais vinte homens que ele
respeitou e enviou ao Posto de Comando. Mais tarde, tendo sabido que esses homens
haviam sido fuzilados por ordem do Comandante da Agrupación, desgostado, só não
abandonou a Bandeira para que não duvidassem do seu valor. Chamavam-lhe, por não o
compreenderem, um sentimental”.300
O choque produzido no tenente português pelo fuzilamento sumário do grupo de
prisioneiros viria a motivar uma troca de palavras com o comandante da sua Bandera, em
vésperas da última fase da ofensiva em terras catalãs, que infelizmente não pudemos
confirmar de modo independente. A uma sugestão do seu superior, pedindo que não lhe
trouxessem prisioneiros caso houvesse resistência, por mais débil que fosse, o oficial
português retorquiu dizendo-lhe “(…) que assim jamais acabariam os ódios em Espanha,
porque um filho ou uma mulher nunca poderiam perdoar àqueles que lhes mataram o pai
ou o marido simplesmente por terem sido colhidos no campo contrário.”301 Note-se que a
questão dos fuzilamentos sumários de prisioneiros desarmados é exposta pelo autor da
nota sobre Leite de Faria como se de um fait divers se tratasse, sem outro propósito senão o
de enaltecer a nobreza de carácter do oficial português, contrastando-a com a brutalidade
extrema mas compreensível dos rebeldes na sua luta contra o “comunismo”, cujas
manifestações parece encarar como uma característica mais da guerra, rotineira e inevitável.
Cabe aqui um parêntesis para referir que a utilização de mão-de-obra escrava pelos
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43, Nº 01, ofício nº 501, de Botelho Moniz ao C.E.M. da
M.M.P.O.E., de 11 de Abril de 1939.
300 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43, Nº 01, “Informação acerca do tenente Rodrigo Leite de Faria”
(nota redigida por um tenente de artilharia português, presumivelmente da M.M.P.O.E. – a assinatura ilegível
impede uma identificação precisa).
301 Idem.
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nacionalistas e o sistema por eles implementado para a triagem dos prisioneiros de guerra
republicanos, são registados pela Missão com uma fleuma reveladora de predisposição
favorável a tais métodos, que não suscitam no tenente-coronel José Filipe de Barros
Rodrigues o mais leve escrúpulo.302 Em Maio de 1938, o total de prisioneiros feitos pelos
rebeldes ascendia a 120.000 homens, entre soldados e membros de organizações milicianas
de partidos políticos. Para alojar esta vasta população carcerária e, em simultâneo, dar
resposta à necessidade de sistematizar os esforços repressivos, racionalizando-os para lá da
mera repressão “a quente”, as autoridades militares rebeldes procuraram estabelecer desde
o início de 1937 um incipiente sistema de cárceres e campos, instituído a partir das
Divisiones Orgánicas e dos Ejércitos.303 O papel de primeiro organizador desta nebulosa
concentracionária coube a um dos cérebros da sublevação militar, o general Emilio Mola.
O passo imediato consistiu em estabelecer uma classificação dos prisioneiros de guerra
segundo o respectivo grau de fiabilidade política e social. Com este objectivo em mente,
determinados campos foram dotados dos meios necessários para albergar o trabalho de
Comisiones Clasificadoras (submetidas à autoridade dos auditores de guerra), destinadas a
avaliar o grau de “responsabilidade política” dos prisioneiros ou de quem se apresentava
em território nacionalista, vindo voluntariamente da zona republicana.304 Depois de sujeitos
ao seu escrutínio, os prisioneiros eram classificados em quatro classes principais, de que
Barros Rodrigues fornece uma breve mas elucidativa súmula:
“Classe A – Aqueles a quem é permitido combater nas fileiras nacionalistas,
voluntariamente.
Classe B – Aqueles a respeito dos quais há más informações e que vão constituir batalhões
de trabalhadores (há já 40 batalhões de trabalhadores).
Classe C – Os considerados incorrigíveis e que são incorporados em unidades disciplinares.
Classe D – Aqueles sobre os quais recaem suspeitas de terem cometido crimes e que são
entregues aos Tribunais Militares”.305
Além da sua função primordial, de cariz puramente carcerário, os campos que
integravam a rede concentracionária dos sublevados e depois, do Nuevo Estado franquista,
foram pensados como centros de triagem dos presos e manancial de mão-de-obra forçada,

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38/Nº 10, “Relatório confidencial e secreto”, do C.E.M. da
M.M.P.O.E., tenente-coronel José Filipe de Barros Rodrigues, de 13 de Maio de 1938.
303 Cf. Carmen Molinero, M. Sala e J. Sobrequés (eds.), Una inmensa prisión: los campos de concentración y las
prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona: Crítica, 2003, p. 21.
304 Vd. anexo 1, para o caso rocambolesco de um combatente português da Legión, capturado pelos
republicanos e depois pelos nacionalistas, após ter tentado o regresso voluntário às linhas destes últimos.
305 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 38/Nº 10, “Relatório…”, p. 6
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com vista a extrair o máximo proveito de todos os recursos humanos ao alcance dos
rebeldes, e de “reeducação” ideológica e religiosa dos vencidos306.

VI.

Epílogo: a M.M.P.O.E. e o fim da guerra espanhola

Com o fim de quase três anos de guerra em Espanha, era chegada a altura de fazer
o balanço da actividade da M.M.P.O.E. Numa das últimas Ordens de Serviço da Secção de
Assistência, lavrada a 22 de Abril de 1939, em nota redigida à laia de despedida, Botelho
Moniz não escondia o seu regozijo, ao considerar que os objectivos originalmente traçados
tinham sido cumpridos com distinção. As referências ao trabalho de inteligência e recolha
de informações técnicas são intencionalmente omitidas, conferindo-se relevância à
componente de combate que, recordemo-lo, nunca deixara de constituir tarefa implícita da
secção chefiada pelo antigo tenente de Sidónio Pais:
“Terminada a guerra de Espanha é com viva satisfação e plena consciência que
julga poder afirmar-se que esta Missão Militar cumpriu plenamente o encargo que lhe foi
confiado. Isso se deveu ao patriotismo, dedicação e valentia do pessoal que a constituiu.
Demonstram-no cabalmente o generoso sacrifício d’aqueles que, em terra estranha aqui
deram o seu sangue para honra de Portugal e as expressivas provas de apreço que oficiais e
praças, em todas as circunstâncias mereceram das entidades espanholas, pela competência,
correcção e bravura que sempre demonstraram.
Numa guerra, como esta, de grande transcendência mundial, um punhado de
portugueses valorosos, conseguiu com o seu sacrifício e esforço denodado, confirmar
inteiramente e servir escrupulosamente a orientação que o Governo decidiu adoptar nesta
delicada emergência histórica. Julga que essa será a maior compensação para todos os
sacrifícios prestados. Recordando mais uma vez os nossos mortos gloriosos, os mutilados e
saudando os que vitoriosos e conscientes do dever cumprido, regressam a Portugal, envialhes as suas afectuosas despedidas e os protestos da sua mais profunda admiração”.307
Para celebrar a sua vitória ao fim de três anos de “cruzada”, Franco ordenou a
realização de um monumental desfile militar, que viria a converter-se num dos actos rituais
e simbólicos por excelência no arsenal propagandístico do novo regime, repetido
anualmente até 1975. O desfile encenava de modo apoteótico a entrada triunfal das tropas
franquistas e dos seus aliados em Madrid. A primeira edição teve lugar a 19 de Maio de
1939, com meios e proporções faraónicos. Contou com a participação da Legion Condor e de
tropas italianas do C.T.V., além de um grande número de unidades do exército espanhol,

Conhecemos o caso de um português alistado na Legión, que, depois de várias peripécias rocambolescas,
acabou internado no Campo de S. Pedro de Cardeña, reclassificado após o fim da guerra como Campo
Internacional de Cardeña. É possível que daí tenha sido encaminhado para um batalhão de trabalhos forçados.
Vd. Anexo 2.
307 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 01, Ordem de Serviço nº 48, da Secção de Assistência da
M.M.P.O.E., de 22 de Abril de 1938.
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dos Regulares de Marrocos e da Legión, bem como da Falange e do Requeté. Franco presidiu
ao desfile a partir de uma tribuna monumental, envergando os atributos simbólicos das três
forças que logrou agregar para formar o chamado Movimiento, a dilatada coligação de forças
conservadoras sobre a qual se construiu a tessitura política do Nuevo Estado: o uniforme do
exército espanhol, a camisa azul da Falange e a boina vermelha carlista. Ao longo de cinco
intermináveis horas, a massa humana que se acotovelava no Paseo de la Castellana viu
desfilar diante de si 120.000 soldados a pé, vinte e sete esquadrões de cavalaria e um
extenso mostruário do material de guerra mais moderno do exército de Franco, que incluiu
duzentas baterias de artilharia, peças anti-tanque e anti-aéreas, e cento e cinquenta carros de
combate, além de 3500 veículos de tipos diversos.
A participação portuguesa, conquanto restringida a um punhado de alistados na
Legión e homens da M.M.P.O.E., foi objecto de meticulosa planificação, conduzida pelo
próprio Botelho Moniz a partir da Secção de Assistência, em Salamanca. Em meados de
Maio de 1939 era estabelecida no Hotel Nacional a delegação da Secção de Assistência na
capital espanhola, sob a responsabilidade do capitão de Artilharia Augusto Pimenta,
assistido pelo alferes Augusto da Silva Viana.308 A despeito das suas modestas proporções e
cunho transitório, a delegação foi investida com funções habitualmente outorgadas aos
comandos militares em território nacional. A presença de numerosos voluntários
portugueses em Espanha e a necessidade de assistir oficiais e praças da própria M.M.P.O.E.
que ainda não haviam regressado a Portugal, a isso obrigava. Competia à delegação receber
as apresentações dos elementos da missão enviados a Madrid, fazer o registo das suas
residências, transmitir-lhes eventuais instruções recebidas da sede da Secção, em Salamanca,
e caso se afigurasse necessário, prover ao alojamento e transporte de oficiais e praças na
zona da capital. Por último, o capitão Pimenta devia ainda velar pela sua assistência e
subsequente incorporação no desfile. O Hotel Nacional, situado no Paseo del Prado, uma
das artérias centrais de Madrid, foi assim convertido no centro de operações onde se
ultimou a presença militar portuguesa na primeira encenação imperial destinada a celebrar a
vitória de Franco. À imagem e semelhança dos parâmetros que regularam a existência da
M.M.P.O.E., aquela pautou-se por uma notória circunspecção, não tendo participado ou
sequer assistido quaisquer oficiais superiores: nenhum dos coronéis nem o primeiro chefe
da missão, general Raul Esteves, estiveram presentes. Entre os vinte e quatro militares que

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 41/Nº 01, O. S. nº 53, da Secção de Assistência da M.M.P.O.E., de 17
de Maio de 1939.
308

113

assistiram ao desfile na tribuna reservada para esse efeito, o posto mais elevado era o de
capitão.309
Um pequeno núcleo de catorze oficiais e sargentos da Secção de Assistência, no
entanto, tomou parte na parada, incorporados na 5ª Bandera da Legión, envergando o
uniforme desse corpo (o uso do uniforme português, obviamente, só foi autorizado aos
espectadores).310 Com esse fim em vista, tinham-se apresentado previamente na referida
unidade, a 15 de Maio de 1939, comandados pelo capitão de Infantaria Júlio Nunes Pereira
de Oliveira, veterano português da Legión com uma folha de serviço exemplar e pessoa da
inteira confiança de Botelho Moniz.311 Em aparente contradição com a atitude discreta
imposta às actividades de representação da M.M.P.O.E., este oficial recebera ordens estritas
para providenciar que a “(…) representação de legionários portugueses [fosse] a mais
avultada e bem organizada que for possível (…)” 312, incumbência que o levou a Talavera de
la Reina, onde se encontrava baseada a Companhia de Depósito da Legión. Os detalhes
finais da operação foram aí acertados.313 Quanto a Pereira de Oliveira, voltaremos a
encontrá-lo, encarregue de uma missão de grande transcendência aos olhos de Salazar e
Santos Costa.

Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 01, Ordem de Serviço nº 52, da Secção de Assistência da
M.M.P.O.E., de 14 de Maio de 1939, fl. 1; o ponto b) enumera os vinte e quatro oficiais por ordem de posto.
Um grupo de dez sargentos de Infantaria e Artilharia assistiu também ao desfile, embora em local menos
nobre.
310 A minimalista participação portuguesa, diluída entre centenas de alemães, italianos e tropas mouras, não
escapou ao escárnio de alguns oposicionistas, de que é exemplo o testemunho de Cristovão de Sousa,
originalmente publicado n’A Capital (26.06.1974), e recolhido por J. Varela Gomes, em Guerra de Espanha.
Achegas ao redor da participação portuguesa, Lisboa, Fim de Século, 2006, pp. 157-158.
César de Oliveira contradiz-se a este respeito, quando refere uma “presença quase simbólica”, para logo a
seguir falar em quinhentos portugueses no desfile, número que em quaisquer circunstâncias estaria longe de
poder ser considerado simbólico; vd. Salazar e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições «O Jornal», 1987, p.
254.
311 E com quem já nos cruzamos a propósito das sondagens preliminares tendentes ao estabelecimento da
delegação em Talavera de la Reina, efectuadas em Fevereiro de 1938. Ao longo de quase dois anos de serviço
simultâneo na M.M.P.O.E. e na Legión (onde serviu na 5ª Bandera do 2º Tercio), como membro da Secção de
Assistência, o capitão Pereira de Oliveira participou nas operações mais importantes da guerra, na frente de
Madrid, e depois nas Astúrias, em Teruel e Aragão. O corolário da sua acção em Espanha, contudo, ocorreu
aquando da reconquista e defesa pelos nacionalistas de uma posição conhecida como “El Mogote”, em
Piedras de Aholo (Pedres d'Auló, em catalão), de 23 a 30 de Maio de 1938, onde enfrentou e repeliu
sucessivos contra-ataques republicanos. Mesmo depois de ter sido ferido com gravidade, recusou ser
evacuado e deixar o posto a outro oficial. Estes factos valeram-lhe a promoção por distinção e a concessão do
Grau de Oficial da Torre e Espada. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 06, p. 2. Entre Setembro e
Outubro de 1938, Pereira de Oliveira chefiou a Secção de Assistência a título interino, durante um período de
gozo de licença em Lisboa do seu chefe habitual, o capitão Botelho Moniz; cf. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 42, Nº 01, O.S. nº 17, da Secção de Assistência, de 17 de Setembro de 1938.
312 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 06, p. 2.
313 Idem, ibidem.
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Entre os oficiais e sargentos portugueses escolhidos para participar no desfile, a
Arma melhor representada era a Infantaria. Além do capitão Pereira de Oliveira,
integravam-no os tenentes Rodrigo de Leite Faria, António Vieira de Castro Silva, ambos
de Infantaria, o tenente de artilharia Tomás Esmeraldo Nobre, o alferes de Cavalaria
(graduado em teniente legionário) Fernando Costa Revés Romba, os alferes milicianos de
Infantaria Raul Leoni de Carvalho Branco e José Santareno de Sousa, os 1ºs sargentos de
Infantaria (os dois graduados em alférez legionario) António Inácio Subtil, José Ferreira
Cabrita e Pedro Barcelos, o 1º sargento de Cavalaria (também graduado em alférez legionario)
António J. de Almeida Pereira, os 2ºs sargentos de Infantaria António Almeida Francês e
Carlos Luciano Bastos, o 2º sargento de Engenharia José Quintino de Avelar, o furriel de
Infantaria Serafim Setil e o furriel de Cavalaria Adelino Mendes Rodrigues, ambos
graduados em sargento legionario.
Na vaga de exaltação triunfal das primeiras semanas de paz, os nacionalistas
espanhóis prepararam entretanto uma despedida oficial aos portugueses da M.M.P.O.E.,
que viria a ter lugar na Plaza Mayor de Salamanca, a 4 de Junho. Além da presença do
embaixador Teotónio Pereira, o acto contou com uma representação espanhola de grande
visibilidade, constituída por diversas figuras gradas na hierarquia do novo regime, em que
pontificavam os generais Fidel Dávila, Millán Astray e Alfredo Kindelán, assim como o
irmão do Caudillo e embaixador em Lisboa, Nicolás Franco. À cerimónia de homenagem
seguiu-se a imposição da Medalha Militar Individual a Botelho Moniz e a dois
subordinados seus, o alferes Correia Mendes e o 1º Cabo Sousa Araújo, e ao voluntário a
título independente e tenente da aviação espanhola Sepúlveda Velloso.314
A participação no desfile da vitória assinalou o fim da existência oficial da
M.M.P.O.E. Os seus últimos membros em Espanha tinham recebido ordens para regressar
logo que cessassem as celebrações.315 Todo o serviço foi dado por concluído aquando do
retorno a Portugal do tenente-coronel Barros Rodrigues e restante pessoal, por alturas de
Cf. José Mesa Gutiérrez, “Voluntarios Portugueses en las filas nacionales ”, in Revista Española de Historia
Militar, nº 16, 2001, p. 170.
315 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 40/Nº 07, telegrama 437/C, da Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra, de 26 de Abril de 1939.
Para uma lista completa, datada de 31 de Maio de 1939, dos últimos 73 oficiais, sargentos e praças da
M.M.P.O.E. a deixar Espanha, cf. Doc.12 do Apêndice Documental. Ao total devemos subtrair pelo menos
os nomes de Botelho Moniz, que permaneceria mais algum tempo, e de Pereira de Oliveira. Da listagem
consta também, por erro, o nome de José Sepúlveda Veloso, voluntário na aviação nacionalista que nunca
chegou a pertencer aos efectivos da Missão.
A última listagem dos oficiais da M.M.P.O.E. elaborada ainda em Espanha, com indicação das unidades onde
sucessivamente prestaram serviço, data de 9 de Maio; cf. Doc.10 do Apêndice Documental.
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15 de Julho de 1939. Uma vez extinta a Missão, o seu depósito continuou a funcionar nos
Serviços Cartográficos do Exército.316
Ainda os portugueses na Legión: o problema persiste
Entretanto, nos finais de Maio de 1939 e por determinação da Repartição do
Gabinete do Ministério da Guerra, o serviço de Estatística e Informações que se ocupava
dos voluntários portugueses que combateram em Espanha, até aí assegurado pelos bons
ofícios do major Rosa Bastos em Talavera de la Reina, transitou para a Embaixada de
Portugal, juntamente com o respectivo arquivo. Perante a necessidade de garantir o
funcionamento do serviço, que mantinha toda a sua pertinência em virtude de muitos dos
legionários de nacionalidade portuguesa ainda se encontrarem em Espanha, e também no
sentido de completar o chamado “dossier Rosa Bastos”, coube ao tenente de artilharia
Eduardo de Sousa Gentil Beça a tarefa de lhe dar continuidade nas instalações da
representação diplomática por um período de três a quatro meses.317 A escolha do tenente
Beça nada devia ao acaso, uma vez que se encontrava adstrito à representação diplomática
portuguesa desde a nomeação, em Janeiro de 1938, de Pedro Teotónio Pereira (à data
ministro do Comércio e Indústria) como Agente Especial – na prática um embaixador
oficioso - junto do Governo de Burgos, em Salamanca.
O tenente Beça, contudo, não chegou a necessitar do prazo máximo que lhe fora
atribuído. Sabemos que a 30 de Junho de 1939 dera por concluída o trabalho de
compilação e organização de dados, tendente a permitir o transporte do “dossier Rosa
Bastos” a Marrocos. Independentemente dos méritos demonstrados pelo jovem oficial,
Botelho Moniz optou por dispensar os seus serviços, já que considerava ser mais
consequente enviar ao Protectorado alguém familiarizado com a Legión e as suas
idiossincrasias, e “conhecido dos seus oficiais”.318 É patente que pretendia reservar-se o
direito de conduzir as indagações sobre voluntários portugueses nos arquivos da Legión,
fazendo valer as relações pessoais que estabelecera durante a guerra com oficiais daquele
corpo autónomo do exército espanhol, ou, quando muito, delegar a tarefa em alguém da
Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 40/Nº 07, telegrama 616/C, da Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra, de 27 de Junho de 1939. Uma parte importante do arquivo da Missão, no entanto,
permaneceu em Madrid até ao Verão de 1942.
317 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 01, Ordem de Serviço nº 56, da Secção de Assistência da
M.M.P.O.E., de 27 de Maio de 1939, fl. 1. Em Fevereiro, a Missão Especial de Portugal em Salamanca
contava com três elementos, além do agente oficioso: Vasco Pereira da Cunha, João de Sainte Marie de
Morais e Eduardo Gentil Beça. Cf. DGARQ-AOS/CO/NE-9G, fl. 114, telegrama de 2 de Fevereiro de
1938, recebido da Missão Especial em Salamanca.
318 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Relatório para S. Exa. o Ministro da Guerra”, p. 5, e
DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P.1, Nota confidencial da Embaixada em S. Sebastián, de 9 de Junho de 1939.
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sua confiança. Como teremos oportunidade de verificar, a última solução foi a que
eventualmente acabou por ser adoptada.
Ora Botelho Moniz instalara-se em Madrid a pretexto de deixar resolvidos assuntos
pendentes da Missão, justamente quando o trabalho desta se aproximava do seu termo e
com o desígnio confesso de aproveitar uma derradeira oportunidade, por ténue que fosse,
de visitar Marrocos, onde contava ter acesso a informação apenas ali disponível. A decisão
de tomar o caso em mãos, tentando solucioná-lo por vias não oficiais, teve origem numa
sugestão de Pedro Teotónio Pereira, que recomendara desistir da abordagem oficial
(tentada através de sucessivas solicitações dirigidas aos quartéis-generais da Legión e de
Franco, ao longo da existência da M.M.P.O.E.), por esta se ter convertido num exercício de
masoquismo, com todas as démarches “condenadas de antemão a insucesso” devido ao
desprezo olímpico a que eram votadas no Q.G. do “Generalísimo”.319
A persistência de condições desfavoráveis à continuidade do trabalho de estatística
sobre os quantitativos de portugueses na Legión, sobretudo a cultura de sigilo que permitia
aos alistados passar à condição de “homens sem passado”, reinventando as suas
identidades, encontra-se bem atestada na correspondência da M.M.P.O.E. O major Rosa
Bastos, que como sabemos dirigia a delegação em Talavera de la Reina desde Maio de 1938,
tentou em distintas ocasiões autorização para se deslocar a Marrocos. De todas as vezes, a
resposta saldou-se por uma recusa lapidar e sem ambiguidades, ora invocando a natureza
peculiar dos regulamentos do Tercio de Extranjeros - “(…) me honro en manifestarle que
entre las bases fundamentales que presidieron la creación de nuestra Legión Extranjera en
Marruecos, fué la de respetar el secreto de los que voluntariamente vinieran a enrolarse en
ella en cuanto se refiera a su vida anterior. Los datos que ellos dan en el momento de su
alistamiento son los que se consigna en su filiación tanto en su nombre como en la edad y
demás circunstancias.” 320 - ora aludindo directamente ao incómodo que as averiguações
previamente levadas a cabo em Talavera despertaram junto das chefias, quer no seio da
Legión, quer no próprio Quartel-General de Franco.321

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Relatório…”, p. 1.
“Este secreto es una obligación que se impone el Estado Español y está obligado a cumplir pues de outro
modo cundiría la intranquilidad y protesta de los que confiaron en el secreto”, vd. AHM/1ª Divisão/38ª
Secção/Caixa 42/Nº 04, nota reservada do Q.G. de Franco, de 22 de Dezembro de 1938, fl. 1.
321 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 04, nota reservada do Q.G. de Franco, de 12 de Janeiro de
1939.
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A razão de fundo invocada para justificar a negativa à deslocação de Rosa Bastos à
sede dos Tércios em Marrocos, todavia, relacionava-se com o desejo de impedir a todo o
custo a criação de um precedente, que não só seria incompatível com as disposições atrás
referidas, como ainda obrigaria a Legión a proporcionar facilidades análogas a outras nações
que as solicitassem, “(…) que salvo a esa Misión para las oficinas accidentales de la Legión,
en Talavera, no se ha concedido a ninguna”.322 A mensagem era claríssima e não deixava
lugar a dúvidas: as autoridades militares espanholas fecharam os olhos às indagações
conduzidas a nível intermédio pela Delegação da M.M.P.O.E. em Talavera de la Reina, mas
vedariam o acesso a documentação capital, somente disponível em Marrocos. Esta atitude
contradizia o registo transigente observado pelos militares espanhóis nos primeiros meses
de actividade de Rosa Bastos e dos seus subordinados, quando estes, sempre dentro dos
limites impostos pela autorização previamente negociada com a Legión, se dirigiam com
regularidade aos comandantes em Melilla e Tetuán, solicitando informações que lhes eram
prontamente fornecidas.323 É fácil imaginar a frustração que Rosa Bastos deve ter sentido
ao ser confrontado com uma mudança tão brusca nas sensibilidades da liderança franquista.
De um golpe, a qualidade do trabalho desenvolvido pela sua delegação passou a estar
seriamente comprometida. Além disso, com a vitória dos nacionalistas à distância de
poucas semanas ou quando muito de alguns meses, o reforço do comando unificado
exercido a partir do Q.G. de Franco fazia com que as probabilidades de retorno ao status
quo vigente no Verão de 1938 parecessem cada vez mais remotas. O certo é que a delegação
da M.M.P.O.E. em Talavera vivera até aí da boa vontade dos seus interlocutores, no
usufruto de um trato de excepção, puramente conjuntural, que nunca equivalera a um
procedimento regular. Para os máximos responsáveis da Legión, todos eles oficiais
africanistas próximos de Franco, o boicote às tentativas de obtenção de informações sobre
os soldados de nacionalidade portuguesa não representava outra coisa senão um regresso à
normalidade legionária. Protegia-se assim da devassa exterior uma das singularidades que
mais vincavam o carácter excepcional e ferozmente independente do corpo de mercenários
criado por Millán Astray.
Seria preciso esperar pelo desfecho da contenda para que o Ministério da Guerra se
decidisse por fim a reagir, talvez influenciado pela noção de que os tempos de paz e o
sentimento de euforia triunfalista reinante em Madrid decerto apadrinhariam a concessão
de facilidades renovadas. Este alento foi secundado por Pedro Teotónio Pereira que, do
322
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AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 04, nota…, de 22 de Dezembro de 1938, fl. 2.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 42/Nº 04, nota reservada nº 510 P/5, de 24 de Dezembro de 1938.
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seu posto interino em S. Sebastián, aconselhou o envio de um agente credenciado a
Marrocos “em complemento do serviço feito em Talavera pelo oficial da Missão Militar”,
sugerindo, sem surpresas, o nome de Botelho Moniz. Embora não possuísse experiência
diplomática prévia, o jovem ex-ministro convertido em homem de confiança do regime
para a política ibérica, dava mostras de um optimismo que fazia tábua rasa das sucessivas
recusas espanholas.324 Desajustada ou não, o certo é que a sua sugestão foi seguida sem
hesitações pelo Governo.
Assim se compreende que a 24 de Junho de 1939, Botelho Moniz tenha sido
encarregue de obter as tão desejadas informações em Espanha e no Marrocos espanhol.
No mesmo despacho que investe o omnipresente oficial na sua nova função de enviado à
sede da Legión, Santos Costa define com rigor uma série de atribuições, já anteriormente
desempenhadas por Rosa Bastos, embora sem ratificação oficial directa e destituídas de um
programa pré-definido que as ordenasse.325 Em nítido contraste com a prática do tempo de
guerra, e beneficiando da experiência adquirida no auxílio aos legionários portugueses e na
obtenção em simultâneo de dados a eles referentes, o plano agora estabelecido balizava
com clareza o âmbito de actuação. De Botelho Moniz esperava-se que agisse em estreita
articulação com a Embaixada de Portugal em Madrid e o comando da Legión em território
peninsular, com o fim de produzir um “relatório circunstanciado”, onde desse conta de
quatro pontos essenciais. O volume de trabalho em perspectiva (devido ao prazo imposto
por Santos Costa) era homérico, mesmo para um homem tão bem relacionado na Legión:
esperava-se que o trabalho fosse dado por concluído até 31 de Agosto, com “todo o
processo e respectivo relatório (…) entregues na Repartição do Ministério da Guerra até ao
dia 15 de Setembro do corrente ano”. Previa-se igualmente a entrega a Botelho Moniz do
processo laboriosamente organizado por Rosa Bastos em Talavera de la Reina durante a
vigência da delegação da M.M.P.O.E. nessa cidade da Meseta, para a partir daí continuar na
mesma senda.
Um meticuloso relatório datado de 30 de Julho de 1939, remetido por Botelho
Moniz a Santos Costa, redigido em resposta ao despacho de 24 de Junho, fornece-nos uma
Cf. DGARQ-AOS/CO/NE-9, P. 3, nota confidencial de 9 de Junho de 1939, enviada por Pedro
Teotónio Pereira de S. Sebastián: “Sei que o Quartel General do Generalíssimo levantou dificuldades a esta
ideia. Quero porém crer que se o capitão Botelho Moniz obtiver a anuência do Comando da Legião, nem será
preciso voltar a tratar do assunto junto do Quartel-General. Um ou dois oficiais – de preferência bem vistos
na Legião – poderão em poucas semanas obter em Marrocos todos os elementos necessários”.
325 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 44/Nº 17, Despacho do Sub-secretário de Estado da Guerra, de 24
de Junho de 1939. Cf. Doc.13 do Apêndice Documental.
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perspectiva detalhada sobre as motivações que levaram o Ministério da Guerra, por
intermédio da M.M.P.O.E., a interessar-se tanto pela ingrata contabilidade da participação
de cidadãos portugueses na guerra de Franco, e a perseverar na prossecução desse
objectivo. Contabilidade que se pretendia o mais rigorosa possível para que pudesse ser
esgrimida, uma vez chegada a hora, como argumento inatacável perante o Nuevo Estado
franquista, cuja conduta futura para com o seu pequeno vizinho se adivinhava ingrata e
arrogante. A importância desta questão é destacada por um Botelho Moniz obstinado, que
recusa deixar incompleto o “Dossier Rosa Bastos”:
“Sem dúvida, o facto de não podermos obter pelos nossos próprios meios ou em
parte, as informações pedidas no despacho de S. Exa. o Sub-Secretário de Estado da
Guerra, representa contrariedade séria, que nos privará de, em momento oportuno,
podermos jogar com um dos melhores trunfos da nossa participação na guerra: o
conhecimento exacto do sacrifício pessoal feito. Isto além de que representa o não
podermos pôr cobro às injustiças, por parte da Espanha, para com os que por ela se
sacrificaram”.326
Vislumbra-se um intuito claro, subjacente a esta opinião de Botelho Moniz: a
vontade de apropriação do esforço individual – se bem que tolerado e em certo sentido até
encorajado por Lisboa – dos portugueses que, a troco do pré auferido enquanto legionários
do Tercio, por motivos ideológicos ou outros, terminaram os seus dias a combater ao lado
dos rebeldes. Este era, recordemo-lo, um dos propósitos enunciados por Santos Costa no
documento confidencial de 14 de Março de 1938, a que a então reconstituída M.M.P.O.E.
deveria dar resposta.327
O cálculo final, contudo, continuava por fazer. Ainda a 30 de Julho de 1939, a um
mês do final do prazo imposto por Santos Costa, Botelho Moniz confessava que haviam
sido “recolhidas todas as informações que (pudera) obter em Espanha do Comando de la
Legión”, no cumprimento da missão que o levara de novo a terras espanholas. Para agilizar
a recolha de elementos dentro do prazo que lhe fora imposto, sobretudo as que diziam
respeito a um dos aspectos mais sensíveis das instruções de Santos Costa, Botelho Moniz,
num rasgo de pragmatismo, decidiu recorrer aos serviços consulares para apurar a
“Situação das famílias residentes em Espanha dos legionários portugueses mortos durante a
guerra”, assim como “a sua residência normal (…), a necessidade de serem auxiliados por
lhes ter faltado o amparo” e as eventuais garantias concedidas pelas autoridades espanholas
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AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Relatório…”, p. 4.
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, Circular confidencial.
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e as condições em que estas estivessem a ser executadas.328 A união dos seus esforços com
os dos cônsules veio corroborar as piores suspeitas sobre a situação precária dos cidadãos
portugueses que tinham combatido pelos nacionalistas, e das respectivas famílias. Ao
confirmar a inexistência de garantias ou recompensas pelos serviços prestados, aos
legionários licenciados sãos, Botelho Moniz limitava-se a levantar a ponta do véu de um
quadro negro, dificilmente compatível com a aparente concórdia reinante entre Lisboa e
Madrid nesse Verão de 1939, a que se somava a inexistência de garantias pecuniárias para
os familiares de portugueses mortos em combate (e não nacionalizados espanhóis) ou
mutilados. Sobre estes últimos, a legislação espanhola previa que apenas seriam cobertos
por protecção financeira aqueles que decidissem estabelecer-se em Espanha. Em todo o
caso, a possibilidade destes indivíduos conseguirem colocação no mercado de trabalho civil
dependia, como exigência sine qua non, da renúncia à nacionalidade portuguesa.
A solução proposta para dar o trabalho por terminado passava, como vimos, por
recorrer à influência de alguém “bem relacionado na Legión”, já que o fatigado Botelho
Moniz voltara à situação de reserva.329 Sem surpresas, a tarefa viria a ser entregue ao capitão
Pereira de Oliveira, já nosso conhecido, e uma vez mais por sugestão do ex-chefe da
Secção de Assistência. Depois de tantas recusas, a tão almejada autorização foi finalmente
obtida por Botelho Moniz a título “particular”, para que o seu subordinado pudesse dirigirse a Dar Riffien, onde, a cerca de 10 km de Ceuta, se encontrava sedeado o quartel-general
da Legión330, os seus principais aquartelamentos e polígonos de treino, e também o arquivo
central, essencial para a contabilização da presença de voluntários portugueses nas fileiras
legionárias.
O resultado das indagações realizadas em Marrocos durante o Verão de 1939, junto
dos serviços administrativos dos 1º e 2º Tercios em Tauima e Riffien, foi condensado na
mais apurada contagem dos portugueses no Tercio de Extranjeros disponível no corpus
documental produzido no rescaldo da existência da M.M.P.O.E., vindo completar os dados
que Rosa Bastos obtivera em Talavera de la Reina. O período coberto pelo levantamento
de Pereira de Oliveira divide-se em dois grandes momentos. O primeiro, com início em
Janeiro de 1930, prolonga-se até 17 de Julho de 1936, abarca o período de paz situado entre
Cf. Doc. 7 do Apêndice documental.
“Quanto a mim, porque me encontro na situação de reserva e o despacho de S. Exa. o Sub Secretário
havia fixado como final da minha missão o dia 31 de Agosto, já tive ocasião de solicitar que me permitisse
regressar, nessa data, à minha vida particular, seriamente perturbada pela guerra de Espanha.”, cf. AHM/1ª
Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Relatório…”, p. 5.
330 Onde continuaria até ao fim do Protectorado, em 1956.
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o final da ditadura de Primo de Rivera e a sublevação militar contra o governo de Frente
Popular, saído das eleições de 16 de Fevereiro daquele ano. O segundo situa-se entre 18 de
Julho de 1936 e 30 de Março de 1939, correspondendo portanto aos anos da Guerra Civil
de Espanha. Em contrapartida, os anos formativos da Legión e da guerra do Rif, entre 1920
e 1927, não foram objecto de análise detalhada, embora o nosso capitão mencione um total
aproximado de duzentos alistados portugueses para esse período, desde a criação do Tercio
de Extranjeros.331 No que se refere aos soldados que preferiram, por razões económicas, de
foro pessoal (ou simplesmente porque não podiam voltar a Portugal por se encontrarem a
braços com a justiça), permanecer em Espanha, não dispomos de quaisquer indicadores
que permitam julgar da fiabilidade das conclusões de Pereira de Oliveira. A recorrente
espanholização de apelidos e a falsificação de identidades, comuns à época, e não só entre
os alistados portugueses, levantam algumas dúvidas sobre a abrangência dos números finais
obtidos em tempo recorde pelo capitão (2166 indivíduos, alistados antes e depois da
sublevação), mas de momento, e até que se realize novo estudo sobre a matéria, esta
continua a ser a melhor aproximação ao problema do recrutamento de portugueses pela
Legión de que dispomos.332 Persiste também a incógnita sobre as percentagens relativas dos
alistados, relativamente à residência fixa declarada aquando do recrutamento,
desconhecendo-se a proporção existente entre aqueles que se encontravam domiciliados
em Espanha, por emigração económica ou de outro teor, nos anos que antecederam a
Guerra Civil, e os que cruzaram a fronteira com a intenção de se alistarem em solo
espanhol ou que terão sido engajados ainda em território nacional, depois do 18 de Julho
de 1936.
Últimos actos
Com o fim da guerra, a participação portuguesa ao lado dos vencedores acabará por
ser lentamente relegada a um prudente limbo, não obstante a realização de algumas
manifestações públicas de apreço, nas quais os membros da M.M.P.O.E. foram
convenientemente identificados com a totalidade dos voluntários portugueses, confusão
intencional a que o epíteto, comum a uns e outros, “Viriatos” todos, emprestou a
necessária legitimidade. A última destas manifestações veio a acontecer por ocasião das
comemorações do 28 de Maio, em 1940, ofuscada pela escala da dupla efeméride que

Estes dados carecem de confirmação documental, e pressupõem uma investigação que excede os
objectivos da presente dissertação. A história dos portugueses na Legión está por fazer, quer a dos “Viriatos”
propriamente ditos, quer a daqueles que serviram nas suas fileiras desde 1920 até à deflagração da Guerra
Civil.
332 Cf. Documento 15, do Apêndice Documental.
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dominou a agenda política e cultural do ano. Na tarde desse dia, cinquenta e nove oficiais,
sargentos e praças foram condecorados em acto público no Museu de Artilharia (actual
Museu Militar de Lisboa), “pela sua actuação na guerra de Espanha”.333 A título oficial, o
evento constituía simultaneamente um epílogo e a nota final de agradecimento aos
membros da Missão pelo seu desempenho, encerrando o processo, pacífico e relativamente
célere, encetado cerca de um ano antes para a concessão de condecorações. Neste quadro
faltaria, contudo, referir a apoteótica recepção brindada aos últimos membros da
M.M.P.O.E. no Largo do Rossio, onde uma multidão se comprimia para esperá-los no seu
regresso no comboio de Madrid, a 10 de Junho de 1939. À chegada dos “Viriatos” do
corpo de observadores, juntar-se-iam Millán Astray e José María Pemán, ideólogo e poeta
falangista e autor do hino oficial da organização, o “Cara al Sol”, que realizaram diversos
actos de representação nos dias seguintes, tendo também participado na récita de gala que
teve lugar 13 de Junho de 1939 no Teatro S. Luís, a expensas da embaixada espanhola, por
iniciativa do embaixador Nicolás Franco. O valor da venda de bilhetes reverteu a favor das
famílias de “Viriatos” mortos em combate (o espectáculo renderia à causa a soma não
negligenciável de 33.652$00).
Em sentido paralelo a esta iniciativa, e atendendo a que os trabalhos da Missão
estavam prestes a findar, foi constituída pela mesma altura, por sugestão do seu chefe à
data, o coronel Anacleto dos Santos, uma Comissão de Oficiais que combateram em
Espanha. O seu propósito principal consistia em dar seguimento a diversas actividades de
auxílio às famílias dos Viriatos, até ai garantidas pela Secção de Assistência, mas cuja
prossecução era dificilmente conciliável com o estatuto muito peculiar da Legión, por um
lado, e com a crescente malha burocrática de que o Nuevo Estado espanhol se vinha
rodeando, por outro. Compunham-na os seguintes oficiais:
- Capitão de Cavalaria, Luís da Costa Ivens Ferraz
- Capitão do Regimento de Artilharia de Costa nº 2, Augusto Dantas Pimenta
Serrão Faria Pereira
- Tenente de Artilharia do G.A.C.A., Gaspar Chaves Marques de Sá Carneiro
- Alferes de Cavalaria, António de Sousa Holstein Beck.334

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 05, Nota-Circular nº 522/C, da Repartição do Gabinete do
Ministro da Guerra, de 21 de Maio de 1940.
334 AHM/1º Divisão/38ª Secção/Caixa 42/nº 04, Ofício 287 P/5, dirigido ao embaixador espanhol, de 3 de
Julho de 1939.
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Devido ao seu carácter estritamente particular, como o próprio Botelho Moniz fez
questão de realçar a Santos Costa, esperava-se acima de tudo que a comissão fosse capaz de
prestar assistência financeira aos legionários portugueses desmobilizados e às suas famílias,
muitas das quais careciam do “homem da casa” para garantir adequadamente o sustento
económico do lar, desobrigando assim o Estado e a Missão, no pouco tempo que lhe
restava. Por outro lado – e esta era seguramente a perspectiva que mais interessava ao
Ministério da Guerra – confiava-se que a comissão pudesse ainda servir como centro de
recolha de informações, para finalmente dar por concluído o trabalho de Rosa Bastos,
“(…) graças às informações fornecidas por legionários e suas famílias, bastando para isso,
sem intervenção aparente do governo português, que tal associação, a pretexto de
benemerência, convide todas as famílias de legionários mortos, e todos os legionários
vivos, a indicarem à Associação os seus nomes, residências, situação militar, etc”.335
A comissão, que rapidamente se transformou numa associação de ex-combatentes
portugueses de Espanha, não obteve, porém, o sucesso que dela se esperava, em grande
parte porque as suas competências colidiam com as da Liga dos Combatentes da Grande
Guerra. De resto, impossibilitada de prosseguir uma existência autónoma, esta associação
de “Viriatos” acabou por ser forçada a recolher-se sob a sombra protectora de Botelho
Moniz, fixando a sua sede nas instalações do R.C.P., na Parede.336
“Voluntários” a título individual e apenas isso
Tal como constatamos, o regime português desejou desde o primeiro momento
conservar uma distância cautelosa no que tocava à participação de cidadãos nacionais na
Guerra Civil espanhola, integrados nas tropas franquistas. Instigara-se a participação na luta
contra o comunismo, a “defesa da civilização contra a barbárie”, num clima de intoxicação
da opinião pública por formas oficiosas de propaganda, que não comprometiam
directamente o Governo. Para Salazar, a presença de portugueses nos Tercios, interessava
sobretudo enquanto mais-valia quantificável e com valor de uso, a despender com
parcimónia junto do alto comando franquista, sempre com o cuidado de nunca a exaltar
para lá de toda a razoabilidade (como sucedeu no caso das notícias fantasistas sobre as
façanhas dos “Viriatos” e da própria M.M.P.O.E., publicadas em vários diários nacionais
no final de 1938).

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19, “Relatório…”, p. 4. Passagem sublinhada no original.
Cf. Burgos Madroñero, Manuel, op. cit, p. 24. Os limites físicos impostos a este trabalho não nos
permitiram seguir o rasto a esta associação de veteranos da Guerra Civil de Espanha.
335
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A manutenção deste equilíbrio delicado dependia da gestão do capital simbólico
resultante do derrame de sangue português em Espanha, útil para fins de consumo
propagandístico interno, mas indesejável a nível externo, num momento assinalado por
uma reaproximação à Grã-Bretanha e à Aliança, uma vez assegurada a vitória de Franco e
da causa “nacional”337, com uma dupla finalidade: a salvaguarda dos interesses portugueses
num cenário internacional que se degradava a olhos vistos, com o malogro da derradeira
tentativa de apaziguamento do expansionismo nazi, formalizada nos Acordos de Munique,
ao mesmo tempo que perseguia outra prioridade da diplomacia de Lisboa. Esta última
consistia na defesa do Império, indissociável da Aliança Luso-Britânica e apenas exequível
enquanto esta perdurasse. Lembremo-nos que o Estado Novo geriu o seu trajecto desde
1933 no equilíbrio entre uma autonomia relativa, parcimoniosamente construída, sem
nunca comprometer o tradicional alinhamento com o aliado britânico nas grandes questões
da política externa, e a consolidação interna do regime, fiel à concepção estratégica de
Portugal como potência atlântica, virada para o Império e alheia às perenes disputas
continentais, tão cara a Salazar. Por último, e conforme César Oliveira apontou no seu
clássico estudo sobre o papel de Portugal nos anos da Guerra Civil espanhola, quer Lisboa
quer Londres tinham todo o interesse em contrabalançar o considerável ascendente que
alemães e italianos aos poucos foram conquistando junto de Franco, devido à preciosa
assistência material e humana que garantiu a vitória nacionalista, e, por via mais indirecta,
ao reforço dos laços entre a F.E.T. y de las J.O.N.S. e as organizações congéneres nas duas
potências fascistas. Compreensivelmente, os portugueses que se alistaram na Legión são
quase sempre designados a título colectivo como “voluntários” em toda a documentação
que pudemos consultar, como alternativa mais corrente a “Viriatos”.338 Salazar, aliás, viria a

Também não lhe foi estranha a inflexão da política externa britânica perante o conflito espanhol, notória a
partir de meados de 1937 com a ascensão dos appeasers, confirmada depois da substituição de A. Baldwin por
Neville Chamberlain, em Junho de 1937. Cf. Valentim Alexandre, O Roubo das Almas: Salazar, a Igreja e os
Totalitarismos (1930 – 1939), Lisboa, D. Quixote, 2006, p. 250. Sobre as démarches da diplomacia portuguesa e o
papel de Armindo Monteiro como emissário oficioso dos rebeldes espanhóis junto do Foreign Office, vd. de
Pedro A. Oliveira, Armindo Monteiro: uma biografia política, Lisboa, Bertrand, 1999. O autor considera que o
embaixador salazarista na Grã-Bretanha alcançou o seu supremo objectivo “quando Londres se decide a
acreditar um «agente especial» junto dos nacionalistas”, a 22 de Outubro de 1937; cf. idem, p. 174.
338 Quando o termo exacto, mas politicamente menos aprazível para o Estado Novo, teria sido
“mercenários”. Num exemplo revelador de um claro preconceito de classe, constatámos que as verdadeiras
razões que explicam a maioria dos casos de portugueses alistados na Legión (a consulta dos processos
individuais dos 2492 indivíduos recenseados pelos esforços da Secção de Assistência permite deduzir que a
eclosão da Guerra Civil de Espanha desencadeou em Portugal, ainda que de modo conjuntural e limitado no
tempo, um episódio de emigração económica, fenómeno que carece ainda de estudo aprofundado), não
encontra eco na correspondência trocada entre Botelho Moniz e Rosa Bastos, ou entre aquele e os seus
superiores, quer da M.M.P.O.E., quer do Ministério da Guerra. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixas 47 a
51, Processos 1 a 2492.
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dar provas do seu usual pragmatismo na forma como lidará com o problema colocado pelo
regresso dos legionários portugueses uma vez terminada a guerra, como adiante veremos.339
Não encontramos respostas às interrogações lançadas há vinte e cinco anos por
Burgos Madroñero em jeito de desafio a futuros colegas, quando afirmou ser desconhecido
não apenas o número daqueles que regressaram, mas também quando e em que condições
o fizeram; e também o facto de se tratar de “(…) milhares de voluntários que deviam voltar
e muitos, pelo facto de terem assinado pela «campanha» deveriam coincidir ao regressar.
Também não sabemos de ajudas dadas a estes lutadores anónimos.”340 Mas sabe-se que ao
optarem por ignorar deliberadamente a questão do retorno de muitas centenas de exlegionários, o Governo e o Exército conseguiram evitar o problema de relações públicas
que uma recepção festiva ou, no mínimo, oficialmente assumida, representaria em termos
de reconhecimento do apoio dispensado aos sublevados durante a guerra. Esta postura
inscreve-se por conseguinte na linha seguida desde os primeiros messes do conflito, que
pressupunha a minimização dos bons serviços com que Lisboa brindou directa ou
indirectamente o bando Nacional.
A última e talvez mais importante instrução distribuída a Botelho Moniz por Santos
Costa no Despacho de 24 de Junho é muito sintomática. Explicita à perfeição a atitude do
Governo português:
“O capitão Botelho Moniz não terá que se preocupar com a questão do regresso a
Portugal dos legionários portugueses visto que o Governo não deseja tomar posição em tal
matéria e entende que esse regresso não deve ser feito colectivamente”.341
Esta negativa, porém, não constituía novidade, na medida em que confirmava a
orientação oficial (de forma a afastar quaisquer veleidades em sentido contrário),
comunicada verbalmente a Botelho Moniz quando este, aquando do fim da guerra, se
encontrou com Santos Costa em Lisboa para acertar os detalhes da retirada dos últimos
elementos da M.M.P.O.E. ainda em Espanha. Pôde então perguntar ao Sub-secretário de
Estado “se devia [interessar-se] pelo regresso dos legionários.” A réplica não podia ter sido

O repatriamento de voluntários que combatiam em Espanha (independentemente do carácter regular das
numerosas forças italianas que compunham o C.T.V.) foi uma das questões que dividiu o Comité de Londres
até ao Verão de 1938.
340 Cf. M. Burgos Madroñero, op. cit., pp. 52-53.
341 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 06, Despacho…, de 24 de Junho de 1939.
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mais clara: “o Governo Português não desejava assumir responsabilidades que só ao
Governo Espanhol pertenciam.”342
Podemos assim concluir que o Governo, na sua vontade de se dissociar destes
homens que contribuíram para a vitória de Franco (embora em números ínfimos se
comparados com os totais de homens mobilizados), negou aos veteranos de Espanha as
luzes da ribalta, ao virar-lhes costas e promover um estado de amnésia deliberada, mas
apesar de tudo selectiva, por dela excluir o grupo privilegiado dos que haviam pertencido à
M.M.P.O.E. O diferenciamento entre estes últimos e os simples legionários, seguido a nível
oficial, foi, aliás, alvo de considerável cautela, confirmada nas palavras de Botelho Moniz:
“Voltando a Espanha, ao tratar do regresso tive o cuidado de, em todas as conversações
com portugueses e espanhóis, estabelecer sempre distinção clara e completa entre
elementos da Missão e legionários.”343 Tal como Filipe Ribeiro de Menezes destaca na sua
biografia do ditador, o regime não perdeu tempo quando tratou de proceder ao
esvaziamento político dos “Viriatos”, sobretudo porquanto estes pudessem vir a organizarse “(…) como entidade dotada da legitimidade muito particular que o serviço militar em
tempo de guerra e uns quantos mártires podem conferir”.344
Em termos práticos, as manobras de circunspecção que temos vindo a referir
traduziram-se no boicote a manifestações públicas de apreço pelos veteranos portugueses,
extensivo às iniciativas planeadas do outro lado da fronteira. Todos os gestos de gratidão
tentados pelo novo regime espanhol nos primeiros meses de paz, que de alguma maneira
implicassem o reconhecimento público da acção e importância dos “Viriatos”, bem como
quaisquer cerimónias que pudessem ser-lhes associadas, mesmo quando emanavam do
mais alto nível da hierarquia franquista, foram sistematicamente declinados pelo Governo
Português. Sabemos por Botelho Moniz que algumas dessas iniciativas frustradas partiram
da Embaixada de Espanha em Lisboa, sob a forma de sondagens feitas por Nicolás Franco,
relativas ao regresso dos legionários desmobilizados e às homenagens que tencionava
dedicar-lhes em solo português. Em três ocasiões (em Abril e Junho de 1939), Botelho
Moniz limitou-se às costumeiras fórmulas de cortesia, sem adiantar nada mais, embora
ciente que, “talvez por melindres de ordem internacional, ou por se tratar de homens
alistados individualmente sem intervenção oficial, parecia-me que o Governo Português
Registada por Botelho Moniz. Cf. DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Resumo do Relatório sobre
licenciamento e regresso dos voluntários portugueses”, pp. 129-130.
343 DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Resumo…”, p. 1.
344 Cf. Filipe Ribeiro de Menezes, Salazar. Uma biografia política, Lisboa, D. Quixote, 2010, p. 230.
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não se interessaria pelo licenciamento e regresso”, no que fazia eco da convicção
prevalecente, segundo a qual todos aqueles que se haviam alistado a título pessoal deviam
regressar individualmente a Portugal, caso não quisessem permanecer em terras espanholas.
Outro episódio caricato sucedeu quando o coronel Riveras de la Portilla, CEM do Cuerpo de
Ejercito Marroqui e directo subordinado do general Yagüe, e o comandante José Merino, da
Legión, comunicaram a Botelho Moniz que estavam a concentrar em Talavera os legionários
portugueses a licenciar, e a preparar a ida a Portugal da banda da Legión, para um grande
desfile a ser organizado em Lisboa pelo embaixador espanhol com a pretensa anuência do
Governo português. Segundo Moniz, a iniciativa partira, uma vez mais, de Nicolás Franco.
Mero wishful thinking do irmão do Caudillo sem garantias da parte portuguesa ou um recuo
táctico de Salazar perante algo acordado previamente? O certo é que, quando o assunto foi
discutido por Botelho Moniz com o embaixador espanhol, o primeiro, na mais estrita
observância das directrizes oficiais345, confessou-se surpreendido perante a hipótese de
realização de um evento com a visibilidade inerente a uma parada militar, “visto parecer-me
que este Governo queria evitar mal-entendidos de ordem internacional e não desejava que
se pensasse que havíamos tido, em Espanha, unidades próprias a combater”. 346 Seria ainda
aduzido pelo capitão português um argumento oblíquo, assente no facto indesmentível de
que os legionários portugueses nunca chegaram a integrar unidades autónomas em
Espanha, lembrando que se juntaram à luta “a título pessoal” e ainda que, “como os
legionários eram de várias terras do país e se haviam alistado individualmente, parecia
melhor que o seu regresso se efectuasse individual e voluntariamente e não com aspectos
de formação (…)”, para evitar o embaraço que o retorno em massa de centenas de homens
acabados de desmobilizar poderia causar à imagem de suposto distanciamento que o
regime tanto se esforçara por fabricar para consumo externo.347 Além do mais, durante a
guerra, Portugal tinha sustentado no Comité de Londres o princípio da retirada de todos os
voluntários estrangeiros que combatiam em solo espanhol, o que por si só bastava para
justificar a estratégia seguida no repatriamento dos legionários.348

Embora notando que a ideia não podia deixar de lhe agradar, “pelo que demonstrava de afecto a
Portugal”. A responsabilidade de tratar com Nicolás Franco e o oficialato da Legión, em sintonia com as
instruções de Salazar e Santos Costa e as directrizes oficiais por eles impostas no tratamento da questão
sensível do regresso dos “voluntários”, deve ter sido penosa para Botelho Moniz, tal como se depreende do
tom amargo que permeia o relatório que elaborou em Junho de 1939, a respeito do licenciamento dos
alistados portugueses da Legión. Cf. DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Relatório sobre o licenciamento dos
alistados portugueses de La Legión”.
346 DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Resumo…”, p. 2.
347 DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Relatório sobre o licenciamento dos alistados portugueses na Legión”,
fl. 141.
348 Sobre este ponto, a história do Comité de Londres e a política de não intervenção, vd. Luís Soares de
Oliveira, op. cit., 2009, pp. 79-90, 107-119, 207-221.
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Um batalhão de choque na L.P., projecto gorado de Botelho Moniz
Embora bem recebido no seu regresso, Botelho Moniz depressa constatou que a
orla de autonomia conseguida à custa da sua incansável dinâmica de apoio aos sublevados e
do papel que exerceu como mola essencial da M.M.P.O.E., não iria resistir à normalização
imposta por Salazar e Santos Costa. É revelador, neste sentido, o destino de uma das ideias
que mais acarinhara: a constituição de um corpo de elite no seio da Legião Portuguesa,
integrado por ex-combatentes da Guerra Civil de Espanha, pensado como nata e força de
choque da organização miliciana do regime.349 É possível que Botelho Moniz, além de um
inegável desejo de protagonismo, tenha procurado servir-se deste expediente para de algum
modo saldar a dívida de gratidão que sentia ser devida aos veteranos portugueses.
A ideia fora proposta pela primeira vez em Novembro de 1937 (portanto ainda
antes da reorganização da M.M.P.O.E.), durante uma conversa com Salazar em que
também esteve presente Sebastião Ramirez, mas esbarrou desde o primeiro instante com a
discordância do ditador. Ao ser confrontado com o projecto “independente”, o Presidente
do Conselho reagiu com calculada indiferença, preferindo protelar o assunto sine die.350
Lógica e expectável, a reacção de Salazar enquadrava-se nos esforços desenvolvidos desde a
criação da L.P. para neutralizar a efervescência radical no seio da milícia e a pressão
exercida desde o topo pelos seus quadros mais fascizantes (com o seu primeiro
Comandante-geral, general João Namorado de Aguiar, à cabeça), ao mesmo tempo que se
acautelava a sua obediência ao Exército e geria o delicado equilíbrio entre as duas
instituições.351 Na realidade, o processo de “normalização” da L.P. a que alude Luís Nuno
Rodrigues não podia deixar de contemplar o bloqueio do projecto de Botelho Moniz e,
com ele, do risco latente que um núcleo de veteranos com experiência de combate poderia
vir a significar à direita do regime.

Cf. Filipe Ribeiro de Menezes, op. cit., p. 230, e César Oliveira, op. cit., p. 254.
Não deixa também de ser significativo que a ideia de Botelho Moniz coincida no timing e de certo modo, nos
objectivos, com o desígnio de incrementar o grau de autonomia da organização, acalentado por alguns
dirigentes da L.P., que desejavam libertá-la da tutela do Exército, aproximando-a nos fins e natureza de
organizações congéneres existentes na Europa totalitária. Cf. Luís Nuno Rodrigues, A Legião Portuguesa: a
Milícia do Estado Novo 1936 – 1944, Lisboa, Editorial Presença, 1996, pp. 46-57.
350 “S. Exa., embora não se mostrasse muito inclinado a isso, respondeu-me que era assunto a estudar
depois.” DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Resumo…”, p. 130.
351 Sobre este último aspecto, cf. Luís Nuno Rodrigues, op. cit., pp. 61-63. Sobre a oposição do Exército ao
reforço de uma força armada exógena, percepcionada como rival, vd. José Medeiros Ferreira, “As relações
entre as Forças Armadas e o Regime (1933-1960)”, in Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques (dir.), Nova
História de Portugal, Vol. XII, Fernando Rosas (coord.), Portugal e o Estado Novo (1930-1960), Lisboa, Editorial
Presença, 1992, pp. 152-153.
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Esta contrariedade, no entanto, não foi bastante para dissuadir Botelho Moniz. A
poucas semanas do fim da guerra, e aproveitando uma reunião motivada pelo agendamento
do regresso dos seus subordinados a Portugal, Moniz sondou o Chefe da Missão,
perguntando-lhe “se o Governo Português tomara qualquer decisão relativa ao
aproveitamento de legionários”. Prudentemente, o coronel Anacleto dos Santos limitou-se
a assegurar que consultaria Santos Costa na sua próxima viagem a Lisboa.352 Convicto de
que a sua solução permitiria imprimir um genuíno espírito marcial à L.P., o insistente
capitão voltou a propô-la em Junho de 1939 – desta vez ao Sub-secretário da Guerra - após
uma deslocação em serviço a Salamanca, sob forma mais precisa e com o cuidado de
desvalorizar o peso relativo a desempenhar pelos ex-combatentes da Guerra Civil
Espanhola no organigrama da milícia armada. Sugeriu então que o esquema poderia
“estender-se a soldados distinguidos na grande guerra ou em combates contra os inimigos
do Estado Novo em Portugal”, a enquadrar num batalhão permanente da L.P., apenas
acessível àqueles “que se houvessem distinguido em combate”,353 no sentido de evitar a
“desnacionalização de tantos homens que foram bons soldados”, sob pena de a Espanha
os guardar “para si se nós não lhes conseguirmos colocação aqui”354, curioso fundamento
nunca antes invocado, a que o fim da guerra e a falta de experiência de combate real dos
membros da L.P. conferiam certa pertinência. Uma vez mais, e sem qualquer desvio da
linha definida por Salazar, Santos Costa retorquiu pela negativa, invocando “motivos de
ordem política que, em seu entender, se opunham a isso.”355 Botelho Moniz, por fim
resignado, não dará continuidade à ideia.356
O difícil regresso dos ex-combatentes
Para alguns veteranos portugueses da Guerra Civil de Espanha, contudo, a
adaptação aos novos tempos de paz não se revelou tarefa fácil. Os tiques militaristas
interiorizados no ambiente de exacerbado nacionalismo em que vivenciaram a sua
experiência bélica não se coadunavam com o princípio do “viver habitualmente”, central ao
Estado Novo, que exigia o acatamento de uma ordem social conservadora, avessa a
DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Relatório…”, p. 4. Desconhecem-se os resultados da démarche de
Anacleto dos Santos, embora seja de supor que a receptividade do Sub-secretário de Estado da Guerra não
deva ter sofrido variações, conhecendo-se a posição manifestada pelo próprio Salazar em Novembro de
1937…
353 DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Relatório…”, p. 14.
354 Idem, ibidem.
355 DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3, “Resumo…”, p. 2.
356 No relatório sobre o licenciamento dos alistados na Legión, Botelho Moniz não esconde a frustração que
esta derradeira e inultrapassável recusa lhe causou: “O capitão Botelho Moniz não insistiu e não deu nem
mais um passo no assunto, nem dele falou a outra entidade”. Cf. DGARQ-AOS/CO/NE-9I, P. 3,
“Relatório…”, p. 14.
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sobressaltos e a manifestações que não as oficiais, devidamente canalizadas pelas
organizações afectas ao regime - únicas que encarnavam as concepções do estado e
sociedade salazaristas. Assim fora desactivado o Nacional-Sindicalismo entre 1933 e 1934,
pela ameaça latente que representara, com o seu estilo radical e tumultuoso, à direita da
nova ordem de Salazar e da “sua” União Nacional.357
Actuou-se de modo semelhante com a leva de ex-combatentes de Espanha após
1939, e não apenas pelo esvaziamento de significado do sacrifício daqueles que se bateram
anonimamente pela causa franquista, negando-lhes acolhimento colectivo no seu regresso
ao país natal e reservando as honrarias possíveis à M.M.P.O.E. (cujos homens serviram de
face visível para uma realidade muito mais vasta, cuja extensão integral permanece
largamente desconhecida). Em paralelo, levaram-se também a cabo acções que visavam
domar os ex-legionários que regressavam de Espanha, privando-os do protagonismo e até
da individualidade inerentes ao facto de terem pertencido a um corpo de elite da facção que
saiu vitoriosa. Um mês após o regresso do único núcleo de elementos da M.M.P.O.E. a
quem foi concedida recepção colectiva, o exibicionismo e espírito truculento dos novios de la
muerte que se pavoneavam pela baixa lisboeta no vistoso uniforme da Legión, motivavam um
pedido de esclarecimentos, formulado pela PVDE ao Ministério da Guerra. Os seus termos
não deixam dúvidas sobre o incómodo público que a presença desses homens produzia
junto das autoridades:
“Tendo esta polícia, de há uns tempos a esta parte informações de que certos
indivíduos envergam ilicitamente o uniforme de «La Legión» (Tercio) e ostentam os
emblemas distintivos dos Viriatos, a coberto dos quais praticam toda a qualidade de
desacatos e tendo mesmo ultimamente sido presos dois nestas condições, venho rogar a V.
Exa. a fineza de me informar se ainda é permitido em Portugal aos verdadeiros legionários
o uso do uniforme de La Legión, isto para evitar quaisquer possíveis enganos entre aqueles
que realmente pertencem a tropas do Tercio (legionários de nacionalidade portuguesa no
gozo de licença e em visita à família), e bem os que fazem uso ilegal da farda e distintivos”.
358

A resposta de Salazar, veiculada pelo major José do Amaral, foi inequívoca.
Esclarecia que o Ministério da Guerra nunca autorizara aos homens da M.M.P.O.E. –
Cf. Fernando Rosas, “O Estado Novo (1926-1974)”, in José Mattoso (dir.), História de Portugal, Vol. VII,
s.l., Mem Martins, Círculo de Leitores, 1994, pp. 174-175. Para uma perspectiva detalhada sobre o
Movimento Nacional-Sindicalista, vd., de António Costa Pinto, Os Camisas Azuis. Ideologia, Elites e Movimentos
Fascistas em Portugal (1914-1945), Lisboa, Editorial Estampa, 1994.
358 Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 13, nota confidencial nº 2488/939-I da PVDE, de 8 de
Julho de 1939, dirigida ao chefe da Repartição do Gabinete do Ministério da Guerra pelo director da polícia
política.
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incluídos aqueles que tinham pertencido à Secção de Assistência - o uso do fardamento da
Legión em território nacional e dava carta-branca à PVDE para “reprimir à vontade o uso
de tal uniforme”.359
Mas a inquietude continuou a medrar, como sucede após qualquer guerra, entre
aqueles que não conseguiam adaptar-se à existência mais prosaica que a vida civil
pressupunha. As dificuldades em conseguir emprego acentuaram ainda mais a impressão de
desamparo que parece ter afectado muitos dos antigos voluntários dos Tercios e que tanto
desconforto causava a Botelho Moniz. Alguns dos desmobilizados tentaram a sorte,
oferecendo, com pouco sucesso, os seus préstimos ao Exército. Na melhor das hipóteses,
alguns indivíduos que tinham cumprido o serviço militar em Portugal antes da sua
experiência espanhola conseguiram ser readmitidos. Em casos muito pontuais, o grau de
especialização alcançado em Espanha, usualmente em domínios técnicos, ajudou veteranos
com experiência de trabalho com materiais modernos a preencher nichos onde se
verificava alguma escassez de mão-de-obra. Isto sucedia, por exemplo, na aviação militar,
onde a incorporação de novos modelos de aeronaves com origens diversificadas (alemã e
italiana – Junkers Ju 52, Junkers Ju 86, Breda Ba 65 – mas também britânica – Hawker
Hind, De Havilland D.H. 84, Gloster Gladiator) entre 1937 e 1939, adquiridos ao abrigo do
esforço de rearmamento do Exército, viera gerar uma maior solicitação do pessoal de terra
e a necessidade de contratar novos mecânicos. O exemplo de Manuel de Barros Pereira,
mecânico de aviões radicado em Espanha que se oferecera como voluntário para as forças
rebeldes, tendo depois sido militarizado ao abrigo das leis de requisição de especialistas
civis, acabando por trabalhar para a Legión Condor, é neste sentido paradigmático, quer no
tocante à oferta, quer no que se refere à resposta típica das autoridades militares
portuguesas. Finda a guerra em Espanha, e muito embora permanecesse mobilizado,
propôs os seus serviços à AdA. 360
Outros ex-combatentes, simplesmente desajustados ou incapazes de descortinar
válvulas de escape na sociedade civil, tentaram uma segunda oportunidade ao lado dos
AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 13, nota confidencial 654/C, de 14 de Julho de 1939.
A repartição técnica da D.A.A. respondeu por ofício de 26 de Setembro de 1939 (de Ribeiro da Fonseca,
então Director da Aeronáutica), informando que o interessado deveria apresentar-se nas OGMA “a fim de
fazer um exame e mostrar o que sabe. Só depois disto se poderá propor o seu contrato como assalariado”. Cf.
AHM/1ª Div./38ª Sec./Cx. 42/Nº 04, carta de 11 de Junho de 1939 e ofício da repartição técnica da D.A.A.,
de 26 de Setembro de 1939.
O único programa de formação para pessoal de terra, associado às aquisições de finais da década, de que
temos conhecimento, foi ministrado em Itália em preparação da vinda dos dez Ba 65 A80 Portogallo
encomendados em Janeiro de 1938. Cf. DGARQ-AOS/CO/GR-1, fls. 231-232 e AHM/Fundo
Orgânico/006/D 20/Caixa 37/Nº 33.
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antigos companheiros de armas. Este foi o caso de um certo Virgílio Fernandes, mecânico
de profissão, natural de Bendada (concelho do Sabugal, distrito da Guarda). Ingressara
menor (com apenas 17 anos) na Legión, em Fevereiro de 1937, encaminhado pelo Banderín
de Enganche de Badajoz, com o compromisso de servir por campanha.361 O fim do conflito
fez com que retornasse a Portugal, onde conseguiu – coisa rara entre os ex-legionários
portugueses – ser admitido no Exército. Mas a vida militar em tempo de paz, com o seu
cortejo de deveres e obrigações, não parece tê-lo seduzido sobremaneira. Em Julho de
1942, reencontrámo-lo detido na Casa de Reclusão do G.M.L., na Trafaria, a aguardar
julgamento no 1º T.M.T. “(…) pelo crime de deserção e extravio de artigos e outros dois
pelos crimes de furto, com arrombamento, e abuso de confiança.”362 Segundo o próprio,
desertara quando se encontrava destacado em serviço nas Oficinas Gerais de Material de
Engenharia, com o intuito de alcançar território espanhol para ingressar na «Divisão
Azul».363 O nosso homem acabaria por ser detido em Huelva quando se dispunha a
embarcar para Sevilha, em virtude de o seu companheiro de aventura se encontrar
indocumentado. Casos como o de Virgílio Fernandes remetem-nos para outro aspecto do
problema dos ex-legionários e da sua difícil adaptação a uma nova vida: a invocação do
passado de combatentes em Espanha como contra-peso abonatório por indivíduos a
braços com a justiça militar portuguesa devido a infracções ou delitos puníveis pelo
Regulamento de Disciplina Militar. Por alturas do Verão de 1942, o recurso a este
expediente banalizara-se, forçando o tenente-coronel Monteiro do Amaral a solicitar ao
adido militar à Embaixada Portuguesa em Madrid, coronel Abílio de Passos e Sousa, o
envio para Portugal do arquivo da M.M.P.O.E. A démarche era justificada por “[ser]
frequente tratar-se neste Gabinete da situação de soldados que combateram na guerra civil
de Espanha, aos quais, no caso de se verificar essa qualidade de combatentes, são atenuadas
ou perdoadas as faltas militares cometidas contra as leis e regulamentos militares.”364 Muito
embora o arquivo da Missão tivesse sido dado como “classificado, ordenado e pronto a
entregar” a 8 de Agosto de 1939, a sua entrega ao Ministério da Guerra – determinada por
ordem de Monteiro do Amaral nesse mesmo mês - não chegou a concretizar-se,365 tendo os
Integrou a 54ª Compañía da 14ª Bandera do 1º Tércio, tendo alcançado o posto de cabo.
AHM/1ª Div./38ª Secção/Caixa 43/Nº 22, nota sobre o detido, de Julho de 1942.
363 AHM/1ª Div./38ª Secção/Caixa 43/Nº 22, idem. O corpo de voluntários espanhóis que combateu na
Frente Leste durante a II Guerra Mundial, a Divisão Azul (assim baptizada devido à cor da camisa falangista),
funcionou em larga medida como uma oportuna válvula de escape para o regime franquista, que assim se
desembaraçou dos elementos mais radicais da Falange, ao mesmo tempo que corporizava, em íntima sintonia
com o Eixo e a esperada Nova Ordem europeia, o contributo da Espanha na luta contra o comunismo.
364 AHM/1ª Div./38ª Secção/Caixa 43/Nº 22, ofício confidencial do tenente-coronel J. A. Monteiro do
Amaral ao adido militar em Madrid, de 11 de Julho de 1942.
365 AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 13, nota nº 306 P/1, da M.M.P.O.E., de 8 de Agosto de 1939,
dirigida ao Chefe da Repartição do Gabinete do Ministério da Guerra.
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papéis permanecido nas instalações da Embaixada em Madrid. A situação de vácuo
documental daí resultante foi sendo suprida oficiosamente graças ao empenho do major
Rosa Bastos. Com efeito, este último, na qualidade de ex-representante da M.M.P.O.E.
junto do Banderín Central da Legión em Talavera de la Reina, em 1941 ainda passava
certificados que comprovavam o ingresso de cidadãos nacionais nas fileiras dos Tércios ou a
sua morte em solo espanhol, servindo-se para esse efeito de apontamentos que ele próprio
tomara durante a organização do arquivo.366 A situação, contudo, era considerada irregular
pela hierarquia e impunha que todo o arquivo produzido em Espanha recolhesse ao
Ministério da Guerra, pois sem acesso directo à totalidade da documentação tornava-se
difícil “(…) saber se são verdadeiras as razões alegadas pelos indivíduos naquelas
condições”.367 A urgência de que se revestia o pedido seria corroborada pela rapidez da
resposta do coronel Passos e Sousa, que ainda em Julho de 1942, confirmou o envio da
parte do arquivo da M.M.P.O.E. que se encontrava em Madrid.

Conclusões
Entre 1934 e 1939 o Exército Português efectuou uma série de missões de estudo e
observação, destinadas a avaliar a capacidade militar do país vizinho. Tacteantes no início, o
seu alcance e objectivos foram sendo apurados, até alcançarem o máximo expoente com a
mais prolongada e dispendiosa missão ao estrangeiro desse tipo tentada até então, a
M.M.P.O.E., que se ocupou do estudo do exército espanhol sublevado em operações entre
Março de 1937 e o fim da Guerra Civil de Espanha, e de uma série de outras questões, que
por vezes transcendiam os aspectos puramente militares.
A missão às manobras de Léon, em 1934, muito limitada no tempo e número de
efectivos a ela consagrados, teve no entanto dois méritos essenciais: o de verificar, de modo
premonitório, os preparativos do Alto Estado Maior espanhol contra uma eventual
ofensiva dirigida contra os centros industriais e mineiros do norte do país e daí, através da
meseta, rumo ao centro da Península; e a confirmação da auto-suficiência industrial no

A título de exemplo, apenas aludiremos a dois: o de Manuel Henrique de Brito Veloso, residente no Porto
e natural de Cubango (Angola). Alistara-se no Banderín de Enganche da Repartição Central da Legión na
península, em Talavera, a 27 de Janeiro de 1939. O certificado foi emitido a 13 de Maio de 1941; e o de João
Pinto, natural de Bragança (nascido a 16.11.1912), no qual se certifica a sua morte em combate durante uma
operação na frente de Madrid, a 26 de Outubro de 1937, quando se encontrava destinado na 48ª Companhia
da 12ª Bandera do 1º Tercio (alistara-se no Banderín de Enganche de Tuy). O certificado data de 12 de Maio de
1941. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 22
367 AHM/1ª Div./38ª Secção/Caixa 43/Nº 22, ofício confidencial do tenente-coronel J. A. Monteiro do
Amaral ao adido militar em Madrid, de 11 de Julho de 1942.
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domínio da produção de armamento e munições, através da visita às fábricas do complexo
de Trubia.
Com o estalar da Guerra Civil, o Exército encetou de imediato contactos informais
com os militares sublevados contra a República, encaminhados através de agentes
“independentes” no terreno. Botelho Moniz e António Galvão, aquele de modo mais
autónomo, este suportado pela rede consular portuguesa em Espanha, constituem
exemplos precoces da presença militar portuguesa em terras espanholas. O seu contributo
– sobretudo o de Botelho Moniz, mas também o de alguns entusiastas da causa fascista
rebelde, como o integralista Pequito Rebelo – criou as condições essenciais para o passo
seguinte. A pequena Missão Especial da Aeronáutica beneficiará desses esforços,
deslocando-se até Sevilha e à frente de Madrid em Outubro de 1936, quando o destino da
capital republicana parecia selado pelo avanço das colunas rebeldes. Os dois aviadores que
a compõem assistem em primeira mão ao baptismo de fogo de novos meios aéreos
enviados ao governo republicano pela URSS, que juntamente com os blindados de idêntica
proveniência e a resiliência dos defensores, sustêm as tropas africanas dos rebeldes já no
interior do perímetro urbano. A forte impressão que lhes é provocada pelos meios
terrestres e aéreos recebidos pelos generais rebeldes da Alemanha e da Itália, e a convicção
de que se travava em Espanha uma guerra de tipo novo, com o concurso das armas mais
modernas, levam-nos a sugerir a criação de uma missão militar com carácter permanente, a
ser estabelecida junto dos rebeldes para benefício do Ministério da Guerra. A M.M.P.O.E.
nasce em Março do ano seguinte, no lógico seguimento das primeiras iniciativas do género
tentadas em Espanha.
Em Outubro, a URSS decidiu auxiliar o governo republicano, pondo em marcha
uma operação que consistiu no envio por via marítima de material de guerra, víveres e
assessores militares, que permitiriam suster o avanço das colunas sublevadas sobre Madrid
e disputar o domínio do ar, que pertencera de modo quase incontestado aos alemães da
Legión Condor e aos italianos da Aviazione Legionaria nos dois meses precedentes. Os
observadores portugueses entregaram-se com êxito desigual à tarefa de levantar o material
soviético de que a República dispunha, concentrando a sua atenção naquele que constituía
novidade para o Ministério da Guerra. Se estabelecermos uma escala referente à
profundidade dos dados recolhidos, verifica-se, sem espanto, que foi no campo do
armamento ligeiro de infantaria que se registaram os maiores sucessos, permitidos pelo
acesso sem restrições a material capturado pelos nacionalistas. Algumas armas consideradas
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mais interessantes acabariam por ser enviadas a Portugal pela Missão, para um exame mais
detalhado e “científico”. Rumo ao nível seguinte, e no domínio da artilharia, a atenção dos
observadores concentrar-se-á numa especialidade de artilharia inexistente em Portugal à
época, a das peças anti-carro, nas versões rebocada e de torre (montadas nos T-26 e BT-5).
O panorama torna-se consideravelmente mais difuso no que toca às peças antiaéreas, de
que a República recebeu algumas dezenas de um modelo moderno, mas cuja existência em
solo espanhol nunca chegará a ser descoberta pela M.M.P.O.E., a fazer fé nos relatórios
consultados. Relativamente à aviação, área em que o contributo soviético revelou ser, ao
mesmo tempo, mais visível e útil para a defesa da República, os homens da M.E.A. e da
M.M.P.O.E. limitar-se-ão a reproduzir dados indirectos, obtidos por observação na frente
(caso dos oficiais destacados em baterias antiaéreas do Cuerpo de Ejército Marroqui) ou através
de informações em primeira mão proporcionadas pelos seus camaradas espanhóis. Em
todo o caso, o fantasma do bombardeiro rápido “Katiuska” conhecerá longa vida nos
manuais e posters de identificação de aeronaves que o Exército publica nos anos seguintes,
destinados aos serventes do material antiaéreo, apesar da queda a pique sofrida pela
disponibilidade destes aviões no novo Ejército del Aire franquista, sobretudo a partir de
1941, por carência de sobressalentes. A inexistência de um ramo naval da Missão, por seu
turno, levou a que a presença das lanchas torpedeiras Tupolev G-5, mais espectaculares do
que eficazes, passasse também completamente despercebida, o mesmo podendo dizer-se da
ampla parafernália de meios de superfície e submarinos introduzida no arsenal naval
rebelde pelos aliados alemães e italianos. A densidade de informações contidas nos
relatórios de oficiais artilheiros torna-se mais evidente nos últimos meses de guerra,
reflectindo a preocupação em recensear todo o material mais moderno presente em
Espanha. O armamento soviético, enquanto naco mais suculento dos despojos de guerra
herdados pelos vencedores, passa a ser encarado como parte integrante do renascido poder
militar da Espanha franquista uma vez findo o conflito. A visão de um exército espanhol
armado até aos dentes com material moderno de diversas origens, temido e agitado nas
informações fornecidas à hierarquia pelas diferentes armas e serviços representados na
M.M.P.O.E., correspondia para os observadores portugueses, à realidade com que o
Exército inevitavelmente teria de contar em qualquer apreciação futura da “ameaça
espanhola”.
A exportação de armamento alemão para Portugal entre 1937 e os anos de viragem
da II Guerra Mundial foi já convenientemente explorada por António Louçã. Cotejando a
sua análise sobre esse comércio sombrio, a par das de António Telo, com os relatórios
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produzidos pelos observadores portugueses em Espanha permitem-nos concluir que o
impacto directo da acção da M.M.P.O.E. foi, a este nível, relativamente menor, em relação
à tendência estudada pelos dois autores. A secundarização do papel da indústria de defesa
britânica e a ascensão da alemã no âmbito do reequipamento do Exército nesse período é
um processo intrincado, dirigido e pensado a partir do Ministério da Guerra. O contributo
providenciado pelos homens de Santos Costa em Espanha limitou-se ao de meros
verificadores, que ampararam com a sua experiência no terreno as decisões que iam sendo
tomadas em Lisboa no tocante às opções do rearmamento. De resto, a Secção de
Rearmamento recuará no caso do único sistema cuja adopção esteve prestes a concretizarse graças às sugestões da Missão – a peça antiaérea alemã de 8,8cm Flak 18. Uma
reviravolta de bastidores, precipitada pelas correntes anglófilas que permaneciam muito
fortes do seio da instituição militar e pela disponibilidade de uma arma superior de fabrico
britânico, ditou o abandono da única opção de rearmamento inspirada directamente pela
acção da M.M.P.O.E. Os fornecimentos de aviões de bombardeamento alemães à Arma de
Aeronáutica, por seu turno, tinham sido tramitados antes da constituição da M.M.P.O.E.,
no caso dos Ju 52, não tendo aquela desempenhado um papel orientador da escolha,
limitando-se ao fornecimento de informações genéricas sobre o emprego de meios aéreos
idênticos pela Legión Condor e pelos nacionalistas espanhóis. A Missão Especial da Arma
de Aeronáutica, por sua vez, confirmara a solidez dos Ju 52 e o uso diurno ainda ilimitado
que à data deles se fazia, mercê da ausência de caças modernos nas mãos da aviação
republicana no início do Outono de 1936. Em paralelo, sobre os Ju 86, e não obstante a
presença de uma pequena quantidade (de versão diversa da adquirida por Portugal) no seio
da Legion Condor, não conseguimos vislumbrar qualquer ligação entre as actividades da
M.A.A. ou da M.M.P.O.E. e a decisão pela compra dos dez exemplares de Ju 86K7,
entregues à AdA em Abril e Maio de 1938. O único avião cuja aquisição é, em certo
sentido, influenciada de forma directa pelas experiências da Guerra Civil de Espanha,
mercê das boas provas que uma versão com distinta motorização deu nas mãos da
Aviazione Legionaria, é o Breda Ba 65, de que Portugal adquirirá dez exemplares em 1938,
que darão má conta de si uma vez ao serviço da Arma de Aeronáutica. A introdução da
especialidade de “assalto” ou ataque ao solo ao estilo italiano na aviação militar portuguesa
deriva ela também da prática italiana em Espanha e da preponderância de tácticas similares
no seio da própria Legion Condor e da Arma de Aviación nacionalista, que aperfeiçoaram um
método específico de ataque ao solo, a Cadena, com aviões Heinkel He 51, tornados
obsoletos na sua função original de caça e intercepção. Curiosamente, a especialidade alemã
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do bombardeamento em picado, mais exigente para o piloto, posta em prática em Espanha
pelos Henschel Hs 123 e Junkers Ju 87 “Stuka” nunca será implementada em Portugal.368
Durante toda a sua vigência, a M.M.P.O.E. padeceu de várias maleitas de infância,
muitas das quais nunca foram resolvidas de modo satisfatório. A ausência de transportes
próprios foi sentida com especial acuidade pelos elementos da Missão que deviam cobrir as
distâncias consideráveis que separavam as frentes de combate, como sucedia com os
capelães ou, de um modo geral, com os homens da Secção de Assistência, foi a que mais
dificultou o seu funcionamento. Nunca sanado de forma satisfatória, o problema arrastarse-ia até à extinção da M.M.P.O.E., tendo constituído no entender de Raul Esteves o seu
principal calcanhar de Aquiles. A solução normalmente adoptada consistiu na utilização de
viaturas cedidas a título pontual pelo exército rebelde, sempre que a disponibilidade do
momento assim o permitisse. Por fim, (citemos, a título de exemplo, o caso de Botelho
Moniz), autorizar-se-ia a alguns oficiais superiores da Missão a compra de automóveis
ligeiros civis no mercado espanhol para suprir necessidades individuais de mobilidade, mas
sem que o Estado jamais tenha custeado tais aquisições.

Não obstante as suas idiossincrasias e limitações, decorrentes das próprias
debilidades e atavismos estruturais do Exército Português, a manutenção de uma missão de
observação permanente em Espanha representou, por si só, um esforço financeiro sem
precedentes num pequeno país periférico da Europa Ocidental, apesar dos esforços
desenvolvidos para manter as despesas correntes e de representação dentro de limites
aceitáveis. O custo total da M.M.P.O.E. para o erário público foi calculado por Burgos
Madroñero em cerca de 8.000.000 Escudos, soma que o autor considera exorbitante para a
época e que é elucidativa da importância que lhe foi conferida pelos seus criadores. Ao
longo da sua existência, compreendida entre as últimas semanas de 1936 e Junho de 1939,
quando regressam a Portugal os últimos membros que ainda permaneciam em solo
espanhol, a M.M.P.O.E desenvolverá uma actividade tão intensa quanto o permitiram os
meios postos à sua disposição por Lisboa e pelo governo de Burgos.

A experiência dos pilotos portugueses de monolugares resumir-se-á, no essencial, aos métodos de ataque
ao solo com bombas leves e metralhadoras da Cadena. O bombardeamento em picado é objecto de discussões
teóricas, e o seu conhecimento deriva essencialmente da consulta de publicações especializadas da época e da
experiência directa do capitão Costa Macedo com o Ju 87 por ocasião da missão realizada à Alemanha em
Março de 1938 para a recepção dos Ju 86K7.
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A M.M.P.O.E. desempenhou ainda funções de suporte aos milhares de voluntários
alistados na Legión, com um duplo objectivo: a prestação de auxílio aos legionários
portugueses a vários níveis, que abrangia uma vasta gama de situações, desde o
fornecimento de informações sobre a sua sorte e paradeiro às respectivas famílias à
regularização da situação militar em Portugal. Esta vertente, assegurada pela chamada
Secção de Assistência aos Legionários Portugueses, foi confirmada com a criação de
delegações junto das companhias ditas de deposito em território peninsular, localizadas em
Talavera de la Reina e Saragoça. O cômputo do total de cidadãos portugueses engajados
nas forças rebeldes - “um dos melhores trunfos da nossa participação na guerra”, como lhe
chamou Botelho Moniz – converte-se pouco a pouco numa verdadeira obsessão para
Salazar e Santos Costa, revisitada ciclicamente pelo diligente major Rosa Bastos, mas que só
será parcialmente satisfeita depois de terminado o conflito, e uma vez ultrapassada a longa
sucessão de entraves impostos pelas chefias da Legión. Os números obtidos, contudo,
quando contrastados com os indícios já apontados por alguns investigadores, sugerem que
o trabalho das delegações de Talavera e Saragoça, e por último, do capitão Pereira de
Oliveira em Marrocos, terão ficado aquém do total absoluto de cidadãos de nacionalidade
portuguesa alistados na Legión. Uma aproximação mais conclusiva aos totais implica a
continuidade do trabalho de investigação, extensivo e necessariamente apoiado em
documentação espanhola a que não tivemos acesso369.
Não obstante a condição subalterna a que os nacionalistas espanhóis tentaram
reduzir a participação de voluntários estrangeiros nas suas fileiras (franceses, irlandeses,
romenos, etc), as pistas de que dispomos indiciam uma atitude ambivalente em relação aos
portugueses, que oscilava entre a deferência formal, devida para com o governo amigo de
Lisboa, e a noção de que os cidadãos nacionais pouco acrescentavam ao esforço de guerra
nacionalista considerado em toda a sua magnitude, reflectida na recusa sistemática em
autorizar a constituição de unidades integradas maioritariamente por soldados de
nacionalidade portuguesa.370
Temos consciência de que falta joeirar documentação nos arquivos militares espanhóis, sobretudo no
Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), em Villaviciosa de
Odón, e no Archivo Histórico General de la Guerra Civil (AHGGC), sedeado em Salamanca, e eventualmente
também no Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) . Contamos poder fazê-lo futuramente.
370 Franco nunca conferiu a importância à participação portuguesa que o governo de Lisboa projectava de si
próprio - e que gostaria de ter visto corresponder à realidade. Comprova-o uma entrevista concedida pelo
caudillo ao director do Diário de Notícias, Augusto de Castro, na qual reduziu despudoradamente a ajuda
portuguesa aos sublevados à condição de mero acto de sobrevivência, explicável por reacção ao “perigo
vermelho” nos primeiros meses da Guerra Civil: “Portugal foi muito simpático, mas a verdade é que salvou a
pele pois sabia bem o que tinha a esperar dos vermelhos.” A versão publicada diferiria bastante… CLNRF,
1987: doc. 84, carta de Teotónio Pereira a Salazar, de 11 de Julho de 1939.
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O desempenho dos legionários de nacionalidade portuguesa em Espanha não gerou
demasiada comoção em Lisboa, como o comprova a rapidez com que o Governo procurou
demarcar-se da participação desses indivíduos no conflito. Também aqui a M.M.P.O.E.
cumpriu uma função, simbólica mas decisiva na defesa da imagem auto-construída que o
Estado Novo pintou de Portugal no contexto da Guerra Civil Espanhola, a de país
próximo da causa rebelde, mas generoso – “nada pedimos”, diria Salazar – e que não
interveio directamente. As celebrações e honrarias devidas a todos os “Viriatos”, foram
apenas aplicadas aos homens da M.M.P.O.E. aquando do seu regresso a Portugal. Um
punhado de iniciativas de apreço pelo seu contributo para a vitória das forças de Franco,
bastou para encerrar o assunto, sempre com o cuidado de dissociar o todo dos excombatentes dos oficiais, sargentos e praças que tinham integrado o corpo de
observadores. Entretanto, ainda a pouca distância dos acontecimentos, o Governo não se
poupará a esforços no sentido de abafar o eco da participação de portugueses na guerra de
Franco, suprimindo quaisquer exteriorizações públicas, feitas pelos veteranos regressados
de Espanha. Num outro nível, Botelho Moniz e o seu projecto de criação de um batalhão
de choque na Legião Portuguesa, formado por ex-combatentes da Guerra Civil, serão
vetados a jusante por Salazar, antes que a sua constituição pudesse contribuir para o
reforço da posição dos elementos mais radicais, passíveis de conspirarem à direita do
regime contra a nova ordem estadonovista. Deste modo, actuando nos dois extremos do
espectro formado pelos veteranos portugueses da Guerra Civil de Espanha, o salazarismo
empreendeu um processo de regresso forçado à normalidade, desactivando o apetite pela
acção, a pulsão guerreira, latentes entre os regressados. Estes últimos, por seu turno, sem
apoio oficial, nunca conseguirão articular-se de modo pleno à margem das organizações de
ex-combatentes já existentes (nomeadamente a Liga de Combatentes da Grande Guerra),
não obstante o empenho que Botelho Moniz, seu único campeão, consagrou à causa. O
valor de uso com que o regime salazarista encarara a questão dos voluntários portugueses
em Espanha, à laia de útil contrapeso negocial a invocar no contexto das relações com o
Nuevo Estado franquista nascido da Guerra Civil, desvanecia-se a título interno, pelo desejo
de neutralizar uma hoste de potenciais inquietos com experiência de guerra, e a nível
externo, pela vontade de contemporizar com o aliado britânico, que via com suspeição o
crescendo da influência do eixo Berlim-Roma nos destinos da Espanha.
Cumpriu a Missão os objectivos designados? Em parte sim, embora existam
indícios de que, pelo menos quantitativamente, algo terá ficado por fazer. As pistas que
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apontam nesse sentido encontram-se no balanço feito por Raul Esteves após a sua
exoneração do cargo de chefe da Missão, no Verão de 1938. Os três objectivos a que a
M.M.P.O.E. devia responder, tal como originalmente traçados por Raul Esteves, um
estritamente militar, outro político e por fim, o nacional, foram, em seu entender
cumpridos. Contudo o contributo voluntário dos oficiais da Arma mais numerosa e basilar,
a Infantaria, ficou aquém do desejado. A M.M.P.O.E., face visível e oficial do
envolvimento do Estado Novo na Guerra Civil de Espanha, foi, em certo sentido, a missão
de observação possível, ao alcance dos meios materiais e humanos de que o Governo
Português dispunha. Operação de um tipo totalmente inédito à data da sua criação, foi
organizada e posta em marcha à sombra da benevolência dos seus anfitriões nacionalistas
para agarrar uma oportunidade dourada, irrepetível, que se oferecera para estudar a partir
de dentro o exército espanhol, proporcionando uma escola de guerra ao corpo de oficiais e
garantindo ao mesmo tempo um lugar ao sol para Lisboa junto do Governo de Burgos e
um canal de comunicação directo com os militares sublevados. Dezoito anos volvidos após
a funesta aventura militar da I República nos campos de batalha do Front ocidental, o
Exército Português não possuía qualquer experiência na organização de missões
prolongadas no estrangeiro. Este facto reflectiu-se no carácter algo improvisado que
acompanharia a Missão, particularmente notório durante o seu primeiro ano de existência,
entre Março de 1937 e o mesmo mês do ano seguinte. Originalmente, Santos Costa e Raul
Esteves, animados pelos ganhos territoriais dos rebeldes no Verão de 1936 e pela confusão
reinante entre os seus adversários republicanos, não parecem ter previsto que o conflito
viesse a arrastar-se por mais dois anos, tal como o indicia a consulta dos documentos
fundadores. O corpo de observadores foi portanto pensado em função de um prognóstico
de curta duração, francamente optimista e menos rigoroso no que dizia respeito à recolha
de dados. Depois de reorganizada, em Março de 1938, a Missão passou a estar em
condições de fornecer informações mais sólidas e sistematizadas, sem que isto, no entanto,
tenha significado alterações qualitativas substantivas.
Uma das singularidades mais interessantes que a leitura de fontes primárias de
origem militar permitiu descortinar relaciona-se com a aparente confirmação, pelos
observadores, de alguns dos piores fantasmas do nacionalismo português. A nota
dominante que transparece nos relatórios não se limita a corroborar a ideia de que o
anexionismo fazia parte do património genético das elites espanholas. Pelo contrário, esta
impressão é potenciada nas observações dos oficiais da M.M.P.O.E., que deixam perceber
que as tendências anexionistas estavam longe de serem defendidas apenas pelos sectores
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mais radicais e fascistas do Movimiento, materializados na Falange, como muitas vezes se
escreveu, sendo correntes entre o oficialato, conotado ou não com o nacional-sindicalismo
espanhol. Corrigir o acidente histórico que a recuperação da independência do reino
português produzira em 1640, emerge assim como aspiração transversal às diferentes
correntes políticas de registo conservador, representadas no seio da instituição militar em
Espanha. A necessidade de conhecer por dentro o funcionamento do exército espanhol
inspirou todas as iniciativas do seu congénere português abordadas neste trabalho,
enquadradas pela corrente, dominante no pensamento estratégico nacional, que via na
Espanha a grande (praticamente a única) ameaça à integridade territorial da metrópole. Este
medo, a que Fernando Rosas chamou “axioma estratégico da política de defesa” do Estado
Novo nos anos 30,371 dominará o planeamento militar português até aos momentos finais
da II Guerra Mundial, quando Franco entendeu ser necessário inflectir a sua atitude
declaradamente pró-Eixo, perante a iminência de derrota alemã. As actividades da
M.M.P.O.E., em vez de o dissiparem, confirmam a pertinência dos preparativos seguidos,
que devolvem a prioridade ao rearmamento terrestre à luz da “ameaça continental”, isto é,
a Espanha.

Cf. Fernando Rosas “O Estado Novo (1926-1974)”, in MATTOSO, José (dir.) História de Portugal, Vol.
VII, s.l., Mem Martins: Círculo de Leitores, 1994, p. 296.
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Anexo documental
Foi nosso objectivo reunir neste anexo alguns documentos relevantes para a compreensão
da história da M.M.P.O.E. No sentido de melhorar a sua inteligibilidade, optamos por
actualizar a ortografia, corrigiram-se gralhas dactilográficas e respeitaram-se correcções
e/ou adições acrescentadas a caneta de tinta permanente ou a lápis nos originais.
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Documento 1 : despacho de constituição da M.M.P.O.E. (1ª fase)

DESPACHO
Havendo vantagens para a instrução profissional do Exército em que seja proporcionado a
alguns oficiais das diversas armas, tomar conhecimento com os meios de combate que
estão sendo empregados na luta travada no país vizinho, determino que uma missão militar
de observação composta inicialmente pelo general Raul Augusto Esteves, coronel de
artilharia, Anacleto Domingues dos Santos, coronel do Estado Maior, Álvaro Teles Ferreira
de Passos e capitão de engenharia, Manuel Teles da Costa Monteiro, sigam para o país
vizinho para o fim acima indicado. A missão poderá ser reforçada com outros oficiais das
diferentes armas se assim for julgado conveniente e deverá no final do seu trabalho
apresentar o seu relatório.
Aos oficiais que fizerem parte da missão militar de observação na guerra civil de Espanha
serão dados os seguintes vencimentos e garantias:
1º) – Manutenção da colocação e vencimento que tiverem no momento da partida;
2º) – Ajudas de custo de duas Libras diárias para o oficial general e para os oficiais
superiores que dentro da missão desempenharem funções de representação e de uma Libra
diária para os restantes oficiais;
3º) – Aplicação da doutrina estabelecida no Código de Pensões e no Código de Inválidos
aqueles que no exercício das suas funções sejam mortos ou feridos.
Em 3/III/937
O sub-secretário de Estado
Fernando Santos Costa

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19
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Documento 2: despacho de nomeação do primeiro reforço aos efectivos da M.M.P.O.E.

DESPACHO
De conformidade com o meu despacho de 3 de Março de 1937 determino que
sejam nomeados para reforço da Missão Militar de Observação em Espanha os seguintes
oficiais:
Major Médico, Américo Pinto da Rocha
Major do R.A.L. 3, João Vasco de Menezes
Capitão do G.A.P. 2, Emídio Crujeira de Carvalho
Capitão da E.P.A., Armando José de Matos
Capitão do R.A.C. 2, Augusto Dantas Pimenta Serrão Faria Pereira
Tenente da E.P.A., João Lídio Ferreira
Tenente da E.P.A., Antero Cavaleiro
Tenente da E.A.A.C.C.A., Gaspar Sá Carneiro
Tenente do G.A.C.A., João António da Silva
Tenente do G.D.S.C., José Eduardo Reverendo da Conceição
Tenente do R.A.L. 3, Eduardo Luís Sousa Gentil Beça
Capitão de Inf.ª, Júlio Nunes Pereira de Oliveira
Tenente do B.C. 5, Luís Maria de Sant’Ana Pereira
Tenente do B.M. 1, João Toscano
Capitão de Engenharia, Mário Costa
Tenente do R.A.L. 3, Tomaz Esmeraldo Nobre
A estes oficiais, e bem assim, as constantes do despacho acima citado, deve ser abonada,
além dos vencimentos no mesmo estipulado, a importância de 800$00 como subsídio para
fardamento.
Em 11 de Março de 1937
O Sub-Secretário de Estado da Guerra,
Fernando Santos Costa

AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43/Nº 19
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Documento 3
MISSÃO MILITAR DE OBSERVAÇÃO EM ESPANHA
ESTATUTO ORGÂNICO
1º - A Missão Militar tem os seguintes fins:
a) – Estudar a guerra de Espanha e tirar dela ensinamentos de ordem estratégica,
táctica, técnica, política, social e moral.
b) – Estudar em especial a organização, meios de acção, métodos de guerra e a
psicologia do exército espanhol, bem como as suas possibilidades.
c) – Exercer uma acção de presença destinada a estreitar as relações de Portugal com a
Espanha Nacionalista, recordando indirectamente a atitude portuguesa e a
equilibrar, na medida do possível, a influência estrangeira.
d) – Assistir aos legionários portugueses e velar pelos seus direitos; tornar mais eficaz
o seu esforço e tirar dele as maiores vantagens nacionais e internacionais.
e) – Dar ao exército português exemplo de combatividade, a fim de acordar as suas
virtudes guerreiras e tentar a criação de uma mística militar para o subtrair ao
espírito excessivamente burocrático que o está ainda dominando.
2 º - A Missão Militar tem a seguinte composição:
a) CHEFIA DA MISSÃO:
Oficial chefe da Missão……………………………………………………………….1
Oficial chefe do Estado Maior………………………………………………………...1
Secretário e tesoureiro………………………………………………………………...1
Delegado da Missão junto da Legião………………………………………………….1
Oficial de ligação com o Ministério da Guerra em Lisboa……………………………..1
Sargento dactilógrafo…………………………………………………………………1
Motoristas…………………………………………………………………………….2
b) SECÇÃO DE OBSERVAÇÃO:
Oficial chefe da Secção……………………………………………………………......1
Oficial do Corpo do Estado Maior……………………………………………………1
Oficiais da Arma de Infantaria………………………………………………………..5
Oficiais da Arma de Artilharia………………………………………………………...5
Oficiais da Arma de Cavalaria………………………………………………………...4
Oficiais da Arma de Engenharia………………………………………………………2
Oficiais da Arma de Aeronáutica……………………………………………………2
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Oficiais médicos…………………………………………………………………….1
Oficiais do serviço de Administração Militar…………………………………………1
c) SECÇÃO DE ASSISTÊNCIA:
Oficial chefe da secção………………………………………………………………1
Oficial chefe da base da secção……………………………………………………….1
Oficiais médicos………………………………………………………………………1
Oficiais capelães………………………………………………………………………2
Enfermeiros…………………………………………………………………………..1
Motoristas…………………………………………………………………………….1
INFANTARIA
Capitães………………………………………………………………………………….4
Subalternos……………………………………………………………………………...12
Sargentos ou furriéis……………………………………………………………………..10
ARTILHARIA
Capitães…………………………………………………………………………………..2
Subalternos……………………………………………………………………………….6
Sargentos ou furriéis……………………………………………………………………...6
AERONÁUTICA
Pilotos aviadores………………………………………………………………………...10
Mecânicos de aviação…………………………………………………………………….2
______________________________________________________________________
À Secção de Observação incumbe, particularmente, a execução dos fins das alíneas
a) e b) do nº 1º; à Secção de Assistência a execução dos fins das alíneas d) e e) do nº 1.
3º - Os militares destinados à secção de observação serão nomeados pelo Ministério por
imposição de serviço; os destinados à secção de assistência serão nomeados por proposta
do chefe da Missão de entre os quer voluntariamente se ofereçam para formar parte dela.
Os militares que fizerem parte da Missão Militar serão considerados, para todos os
efeitos legais, em serviço de campanha.
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Salvo determinação especial do Ministro da Guerra, uma vez nomeado o chefe da
missão, este conservará o seu cargo mesmo que sejam mandados exercer funções
temporárias de observação oficiais de graduação superior ou mais antigos.
Estes oficiais serão considerados adidos à missão.
4º - O chefe da missão militar dirige superiormente toda a actividade da missão sendo
responsável perante o Ministério da Guerra, pelos resultados obtidos pela mesma.
Ao chefe da missão compete em especial:
a) – Orientar superiormente todos os serviços da missão.
b) – Tratar junto das autoridades espanholas das colocações e estágios do pessoal da
missão.
c) – Mandar recolher ao país os membros da missão quando assim o julgar
conveniente.
d) – Conceder licenças sem perda de subsídios à razão de quatro dias por mês, que
será elevada a 5 dias por cada mês em caso de ferimento ou louvor.
e) – Autorizar, dentro das verbas que lhe forem atribuídas para despesas gerais e de
representação, os gastos necessários, incluindo transportes em avião quando as
necessidades de serviço assim o exigirem.
f) – Regular a entrega de relatórios e mais trabalhos que forem ordenados ao pessoal
da missão.
g) – Determinar o uso de modelos de uniformes que mais se adaptam ás
circunstâncias do meio e do lugar para todo o pessoal da missão.
h) – Providenciar no sentido de se manter completo o quadro da missão.
i) – Usar para com o pessoal da missão da competência atribuída na coluna II do
quadro anexo do R.D.M.
5º - O chefe do Estado Maior da missão é o directo auxiliar do chefe da missão e o seu
substituto imediato.
Além das atribuições, que incumbem, de uma maneira geral, aos chefes de estado
maior de uma grande unidade e que aqui tenham cabimento, compete-lhe em especial:
a) – Assinar as ordens de serviço da missão e toda a correspondência que seja dirigida
pela chefe da missão e que não deva ser assinada pessoalmente pelo chefe da
missão.
b) – Dar cumprimento às ordens que receber do chefe da missão e fazê-las chegar aos
destinatários.
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c) – Autorizar, por delegação do chefe da missão, as despesas que lhe forem
determinadas.
d) – Substituir na chefia da missão o respectivo chefe na sua ausência.
e) – Usar para com o pessoal da chefia da missão, que lhe será directamente
subordinado, da competência atribuída na coluna III do quadro anexo do R.D.M.
6º - Os chefes de secção exercem a chefia das respectivas secções de acordo com a
orientação e as ordens do chefe da missão, tendo, a respeito do pessoal sob as suas ordens,
a competência atribuída na classe IV do quadro anexo do R.D.M.
Os chefes de secção são responsáveis perante o chefe de missão, pelo cumprimento
de todas as ordens recebidas e pelo bom aproveitamento dos elementos da respectiva
secção.
7º - Compete em especial ao chefe da Secção de Observação, cujas funções serão em regra
desempenhadas pelo chefe do E.M.:
a) – Propor as colocações e estágios que julgue convenientes para os oficiais da
respectiva secção.
b) – Submeter à apreciação do chefe da missão os projectos do programa a realizar
pelos oficiais da secção e que se tornarão definitivos depois de merecerem a
aprovação do chefe da missão, bem como aqueles que deverão ser executados pela
missão de assistência.
c) – Vigiar pelo exacto cumprimento desses programas e dar assistência ao respectivo
pessoal.
d) – Propor a substituição do pessoal da secção ou a sua retirada para o país, quando
assim o julgar conveniente.
8º - Compete em especial ao chefe da secção de assistência:
a) – Regular, sob a sua responsabilidade, o emprego dos graduados da secção e, de
acordo com o chefe da secção e autoridades espanholas, a constituição das
unidades onde prestarão assistência.
b) – Distribuir pelo pessoal da secção as missões de observação que pelo chefe da
missão forem ordenadas à mesma secção.
c) – Verificar o destino a dar pelas autoridades espanholas aos portugueses alistados
na Legião, de forma a que junto dos mesmos se preste a assistência devida de
acordo com as regras que orientam a organização da missão.
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d) – Propor ao chefe da missão o uniforme a usar pelo pessoal da respectiva missão.
9º - Os oficiais da secção de observação serão afectos a unidades ou serviços a designar
pelo chefe da missão, de acordo com o programa de estudos que tenham de efectuar e
conforme o que vier a ser estabelecido com as autoridades espanholas, não podendo
deslocar-se para unidades ou fins diferentes dos que lhe forem fixados, sem ordem ou
autorização do chefe da missão.
10º - As missões de observação são temporárias devendo os oficiais ser substituídos por
outros, idos de Portugal, logo que terminem os programas de que foram incumbidos, de
forma a que o maior número possível de oficiais possa passar pela missão militar.
11º - O pessoal da secção de assistência, além do serviço que prestar nas unidades, deverá
também ser encarregado das missões de observação que lhe forem ordenadas pelo chefe da
missão, de modo a obter desta o maior rendimento sob este ponto de vista.
12º - O pessoal da secção de assistência além do quadro fixado na alínea c) do nº 2 pode
continuar em Espanha como supranumerário.
13º - Ao pessoal da missão militar serão atribuídas as seguintes ajudas de custo diárias:
Chefe da missão………………………………….. 250$00
Chefe do Estado Maior……………………………200$00
Chefes de secção e oficiais superiores……………..200$00
Outros oficiais……………………………………..150$00
Sargentos ou furriéis………………………………...80$00
Sargentos mecânicos de aviação…………………….80$00
Praças pilotos………………………………………100$00
Cabos mecânicos de aviação………………………...30$00
Cabos e motoristas…………………………………..30$00
14º - Os oficiais e praças da missão não receberão qualquer soldo, ordenado ou subvenção
do governo espanhol.
15º - Todo o pessoal da missão terá direito:
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a) – Aplicação da doutrina estabelecida no Código de Pensões e no Código de
Inválidos que, no exercício das suas funções sejam mortos ou feridos. Aos cabos
pilotos é reconhecido o direito à pensão de sangue atribuída na lei a segundos
sargentos.
b) – Manutenção da colocação e vencimentos a que tinham direito no momento da
nomeação para a missão militar.
c) – Abono de um subsídio para fardamento quando a sua permanência em Espanha
seja pelo menos de três meses.
Oficiais………………………………… 700$00
Sargentos………………………………..500$00
Em 20 de Julho de 1938,
O Sub-Secretário de Estado da Guerra
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Documento 4
CONFIDENCIAL
MISSÃO MILITAR PORTUGUESA
FINS:
1º) – Estudo do material, meios técnicos de acção, organização, métodos de combate e
psicologia do exército espanhol.
2º) – Assistir aos legionários portugueses e velar pelos seus direitos; tornar mais eficaz o
seu esforço e tirar dele as maiores vantagens nacionais e internacionais.
3º) – Acção de presença em Espanha destinada a recordar indirectamente a atitude
portuguesa e a equilibrar, na medida do possível, a influência estrangeira.
4º) – Pelo exemplo oferecido, procurar elevar o moral, até há alguns anos bastante
deprimido, do Exército Português. Tentativa de criação duma mística militar destinada a
convencer que os exércitos se fazem para combater e não para se burocratizarem.
Para atingir estes fins, a missão militar portuguesa desdobrar-se-á em duas partes distintas,
colocadas sob a mesma chefia:
a) – Secção de Observação, a cujo cargo fica especialmente a execução do nº 1.
b) - Secção de Assistência aos Legionários Portugueses, que executará o disposto no º
2º.
Ambas as secções procurarão, quanto possível, concorrer para o conseguimento dos
objectivos 3 e 4.
Regras gerais a observar na missão
1º) – Os militares que fizerem parte da Missão Militar Portuguesa serão considerados, para
todos os efeitos legais, em serviço de campanha.
2º) – Os militares destinados à 1ª Secção serão nomeados pelo Ministro por imposição de
serviço; os militares para a 2ª Secção serão propostos pelo chefe da missão dentre os
voluntariamente oferecidos para fazerem parte dela.
3º) – Salvo determinação especial de Sua Exa. o Ministro, uma vez nomeado o chefe da
Missão, este conservará tal cargo mesmo que sejam mandados exercer funções temporárias
de observadores oficiais mais antigos ou superiores.
Estes oficiais serão considerados adidos à Missão.
4º) – Os oficiais, sargentos e “chauffeurs” do Exército Português não receberão qualquer
soldo, ordenado ou subvenção do Governo Espanhol.
5º) – O chefe da Missão providenciará no sentido de se manter completo o efectivo fixado
para a Missão.
ORGANIZAÇÃO e QUADROS
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Em Lisboa um oficial – Funções de ligação com a Missão no Ministério da Guerra.
Em Espanha
a) – Comando:
1 oficial chefe da Missão Militar
1 oficial adjunto do Estado Maior
2 oficiais para a chefia das Secções de Observação e Assistência
2 chauffeurs portugueses
b) – Secção de observação

Quadros
Existentes

Propostos

Oficiais de infantaria

1

5

Oficiais de cavalaria

4

4

Oficiais de artilharia

4

5

Oficiais de engenharia

0

2

Oficiais aviadores

0

2

Regras especiais da secção
1º) – Estes oficiais observadores serão afectos a unidades a designar pelo chefe da
Missão, de acordo com os estudos a efectuar e conforme o que vier a ser
estabelecido com as autoridades espanholas.
2º) – Não podendo deslocar-se em Espanha, para unidades ou fins diferentes dos
fixados, sem autorização ou conhecimento do chefe da Missão ou, na sua ausência,
do adjunto do Estado Maior.
3º) – Sempre que for conveniente, os oficiais observadores serão substituídos por
outros, idos de Portugal, de forma a que o maior número possível de oficias de
diversas unidades do País possa efectuar os estudos determinados a esta secção.
C) – Secção de assistência a legionários portugueses:
Quadros
Infantaria:
4 capitães
12 subalternos
10 sargentos ou furriéis
Artilharia de acompanhamento:
2 capitães
6 subalternos
6 sargentos ou furriéis
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Aviação:
O maior número possível de pilotos aviadores. Haverá mais um oficial para chefiar
a base de …. [nota: espaço em branco no original].
Regras especiais a observar nesta secção:
1º ) – O chefe da Missão Militar Portuguesa poderá, se obtiver o acordo do
Governo Espanhol, agregar a esta Secção da Missão quaisquer portugueses,
graduados do Exército nacionalista, que convenham ao serviço a realizar.
Estes graduados não receberão vencimento do Governo Português, salvo
determinação em contrário de Sua. Exa. o Ministro.
2º) – Os militares do Exército Português pertencentes à secção de assistência
deverão usar, pelo menos na zona da frente, o uniforme que lhes for designado.
Ao pessoal em serviço na Missão Militar em Espanha serão atribuídas as seguintes
ajudas de custo diárias a partir do dia 1 de Abril próximo:
Chefe da Missão

250$00

Oficiais superiores

200$00

Outros oficiais

150$00

Praças pilotos

100$00

Sargentos

80$00

“Chauffeurs”

30$00
Lisboa, 14 de Março de 1938
O Sub-Secretário de Estado da Guerra
Fernando Santos Costa
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Documento 5
DESPACHO
Nos termos do meu despacho de 14 de Março de 1938, que reorganiza a Missão Militar
Portuguesa de Observação em Espanha, nomeio chefe da Secção de Assistência a
legionários da referida missão o capitão de artilharia, Jorge Botelho Moniz com as
atribuições seguintes, além das citadas no despacho referido:
a) – Regulará, sob sua responsabilidade, o emprego dos graduados que fizeram parte
da sua secção e, de acordo com o chefe da Missão e autoridades espanholas, a
constituição das unidades onde prestarão assistência.
b) – Procurar e fornecer às autoridades militares o maior número possível de
informações acerca do material empregado pelas forças dos dois partidos em luta.
c) – Verificará o destino a dar, por aquelas autoridades, aos portugueses alistados no
Tercio, de forma a que junto dos mesmos se preste a assistência devida de acordo
com as regras que orientam a organização da Missão.
d) – Determinará quais os uniformes a usar pelo pessoal da secção de assistência.
e) – Terá, sobre o pessoal seu subordinado, a competência disciplinar fixada na coluna
IV do quadro referido no artº 79º do Regulamento de Disciplina Militar.
Lisboa, 31 de Março de 1938
Fernando Santos Costa
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Documento 6
MISSÃO MILITAR DE OBSERVAÇÃO EM ESPANHA
Nº 206
Confidenciall
Proc. S.P.
Talavera de la Reina, 27 de Setembro de 1938
Ao Sr. Embaixador de Portugal em Espanha
San Sebastian
Tendo, ultimamente sido alistados na Legião muitos portugueses dos contratados
pelo Banderin de Enganche, enviado para Portugal pela Representação Geral da Legião, a
12 de Agosto último, o qual exerceu primeiramente a sua acção em Lisboa e agora no
Porto, tenho verificado pelas queixas que me são apresentadas, não estar a ser feito o
recrutamento nesta última cidade com a lisura que é devida em questões desta natureza por
chegarem aqui portugueses a quem lhes foi dito que vinham para Espanha a fim de serem
colocados nos serviços de vigilância e policiamento de povoações, com bons vencimentos
e muito bom tratamento e, assim, muitos, nesta ilusão, abandonaram lugares onde estavam
empregados ganhando regularmente e outros que não desfrutando esses lugares viviam, no
entanto, bem por pertencerem a boas famílias que não lhes faltavam com o necessário à
vida.
Resulta, agora, ao terem verificado havê-los iludido, quererem desertar e, como não
o podem fazer, estão em constante aborrecimento que os leva a contínuas faltas, praticando
actos que muito mal os colocam.
Tudo lhe serve de pretexto para se queixarem, mas, como algumas dessas queixas
são de verdade fundadas na razão, estão criando uma atmosfera nada satisfatória para o
desejo que todos temos de colaborar proficuamente.
Sobre a maneira como está sendo feito o serviço de recrutamento, pelo Bandeirim
de Enganche em Portugal, segundo as declarações dos legionários, já apresentei reclamação
na Representação Geral da Legião, tendo sido amigavelmente resolvido tomarem todas as
providências que o caso requer.
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Outro facto que eles alegam, que os alarma e com o qual não se conformam,
ligando-lhe grande importância, é: a camioneta que no Porto os transporta à fronteira, no
momento de embarque e até à hora de partida estar guardada de polícia fardada que não
lhes permite, uma vez dentro da camioneta, saírem dela para satisfazerem qualquer
necessidade, dando-lhes impressão de virem presos para Espanha e, confirmaram ainda
este facto dizendo o chauffeur não parar a camioneta sem chegar à fronteira, nem mesmo
atendê-los quando reclamam a sua paragem, sucedendo com isto, saltarem da camioneta
em marcha, aqueles em quem mais se enraíza a ideia ilusória de os terem traído. Destes, uns
saltam em Portugal e outros em Espanha, isto é, quando aquela ideia ilusória atinge o seu
auge, e os que chegam aqui, ao reconhecerem que isto não é o que lhes haviam prometido,
começam magicando e a idealizar as coisas mais maquiavélicas que se podem supor.
Outras queixas me apresentaram que é do serem muito mal tratados durante a
instrução, onde lhes batem desumanamente e muitas vezes porque não percebendo a língua
espanhola se retardam nos seus movimentos a executar à voz do instrutor, sucedendo isto
no primeiro dia de instrução, o que contribui para aqueles que se julgam haverem sido
iludidos aumentar-lhes o seu desespero fomentando assim um má atmosfera aos que
voluntariamente e de amos próprio aceitaram vir para Espanha combater dentro da Legião,
que, ainda, digamos de verdade, são em grande número.
Estes maus tratos, chegados ao meu conhecimento, originaram de princípio e por
processos indirectos, fazer sentir o meu desagrado pelo tratamento dado aos portugueses
que voluntariamente vêm auxiliar a Espanha e que logo no primeiro dia eram espancados.
É claro que procuraram reprimir imediatamente estes abusos, pelo muito que me
consideram e estimam.
Mas como passado algum tempo as queixas continuaram a ser-me feitas no mesmo
sentido, levou-me então a pessoalmente ir tratar do assunto com o Sr. Chefe da Bandeira
do Depósito em que é ministrada a instrução servindo-me ainda para isso da amizade que
me dispensam, pelo que tudo foi tratado amigavelmente e ficando definitivamente assente
que não mais se repetiriam estes factos.
De facto agora já me tem chegado ao meu conhecimento que, quando os cabos
instrutores vão para bater, ficam com a mão suspensa no ar, por outro instrutor lhe advertir
que é português.
Devo esclarecer V. Exa. que a reclamação que fiz amigavelmente em nada afectava
a disciplina rígida e firme que como militar entendo deve existir o que em conversa lhes fiz
sentir.
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Apraz-me mais a V. Exa. que todos os oficiais espanhóis trataram sempre bem os
legionários portugueses e que os maus tratos que acima apontei eram praticados pelos
cabos instrutores.
Pelo que acabei de expor quanto a Talavera, e apesar da minha forma de actuar,
pode V. Exa. estar plenamente descansado que tudo corre na melhor ordem, confirmando
este facto a maneira como sou tratado pelo elemento oficial.
O representante da M.M.P.
António Arsénio da Rosa Bastos
Major
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Documento 7
MISSÃO MILITAR PORTUGUESA DE OBSERVAÇÃO EM ESPANHA
Instruções ao Pessoal da Secção
de Assistência para Orientação
dos trabalhos de observação.
I – Vários aspectos há a considerar nos ensinamentos a colher na Guerra de Espanha, dos
quais os mais importantes são:
a) - Aspecto propriamente militar, quanto a:
- Conduta geral das operações (estratégia);
- Organização e preparação militar;
- Táctica geral e particular de cada arma;
- Armamento, material e respectiva táctica;
- Factores morais.
b) – Aspecto económico.
c) – Aspecto político e social.
2 – A cada observador, sem se perder de vista todos esses aspectos, far-se-á incidir a sua
atenção, especialmente, sobre aqueles que estiverem mais ao seu alcance, quer pelo posto
de observação que ocupem, quer pela preparação intelectual e técnica que possuírem.
3 – Sobre o aspecto propriamente militar de organização e preparação militar, os pontos
para os quais se chama mais concretamente a atenção são os seguintes:
- Infantaria
a) – Número de armas automáticas por companhia, batalhão, brigada e divisão, etc;
b) – Número de metralhadoras pesadas, idem;
c) – Número de engenhos de acompanhamento – morteiros e canhões – idem;
d) – Número de canhões anti-carro e anti-aéreo, idem;
f) – Dotações de munições para o vário armamento e situação, quando possível, dos vários
órgãos de remuniciamento;
g) – Efectivos globais das várias unidades em oficiais, graduados, praças, solípedes e
viaturas;
h) – Grau de instrução do pessoal – oficiais e praças (duração de cursos e períodos de
instrução, etc.);
i) – Constituição das unidades de carros de combate: pelotões, companhias, batalhões, etc.
- Artilharia
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a) – Indicação do material com que estão armadas as batarias;
b) – Composição dos grupos, agrupamentos e artilharia divisionária de Corpo de Exército e
de Exército;
c) – Dotações de munições – situação dos vários órgãos do serviço da artilharia,
especialmente de remuniciamento;
d) – Efectivos globais das várias unidades: oficiais, graduados, praças, solípedes e viaturas;
e) – Grau de instrução do pessoal: oficiais e praças (duração de cursos e períodos de
instrução, etc).
- Aeronáutica
a) – Indicação do material das esquadrilhas;
b) – Composição das esquadrilhas; grupos, brigadas e esquadras;
c) – Situação dos campos, bases de trabalho e de recurso;
d) – Efectivos globais das várias unidades: oficiais, graduados, praças e aviões;
e) – Grau de instrução do pessoal: pilotos, observadores e especialistas (duração de cursos,
períodos de instrução, treinos, etc).
- S. Saúde
a) – Indicação dos organismos do S. S. (postos de socorros, ambulâncias, hospitais de
várias categorias), sua situação e capacidade;
b) – Orgãos de evacuação e transporte; c. de transporte de feridos, localização e
funcionamento;
c) – Efectivos globais dos vários organismos: médicos, enfermeiros, serventes e maqueiros.
- Serviços de Subsistências e fardamento
a) – Indicação dos organismos do S. Subsistências e fardamentos, sua localização e
capacidade de produção e transporte;
b) – Efectivos globais dos vários órgãos: oficiais, graduados, praças, solípedes e viaturas
hipo e automóveis.
4 – Sobre táctica geral e particular de cada arma focar, especialmente os pontos:
Táctica geral – ataque
a) – Frentes de ataque das divisões e corpos de exército e dispositivos de ataque:
escalão de combate, artilharia e reservas;
b) – Dotações de artilharia por G. U. e por frentes de ataque,
c) – Preparação dos ataques: número de batarias que intervém nas preparações,
duração, cadências de tiro, munições globais que consomem, espécies de tiro que
executam, interdições longínquas, contra-bataria e contra-observação, destruição de
órgãos de fogo e de obstáculos: criação de brechas (número e largura destas), etc.
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d) – Cooperação do armamento de infantaria nas preparações;
e) – Cooperação da aviação nas preparações
f) – Na execução do ataque, largura das zonas de esforço principal e efectivos que
lhes são atribuídos. Apoio da artilharia e aviação, fases, tempos e lanços, duração
duns e doutros. Distâncias entre os diferentes objectivos (iniciais, normais,
intermédios e eventuais), início do ataque (à hora H, ou a sinal ou ordem).
Dificuldades ao avanço da infantaria e motivos dessas dificuldades (deficiente
destruição ou neutralização dos órgãos de fogo e dos obstáculos, falta de ligação
entre a Artilharia e a Infantaria; natureza e forma do terreno e da fortificação, falta
de moral ou de preparação do atacante);
g) – Intervenção e cooperação das unidades de carros na execução do ataque; missões
de acompanhamento e carros de manobra de conjunto, subordinadas aos
comandos das divisões, das brigadas, dos batalhões; frentes de ataque – dosagem e
ligação, ligação carros-infantaria e carros-artilharia.
h) – Exploração do êxito; distâncias da base de ataque aos objectivos eventuais,
elementos que a executem, e apoio que lhes dá a artilharia e a aviação.
i) – Acção da aviação inimiga sobre as tropas atacantes e eficiência da defesa antiaérea e da caça própria.
j) – Ligação e transmissões (localização dos P. C., P. O, centros de transmissão –
normais, avançados e intermédios).
- Infantaria
a) – Dispositivo do escalão de combate: número de brigadas ou regimentos em
primeiro escalão e em segundo.
b) – Dispositivo do primeiro escalão: unidades na linha ou escalão de fogo, na linha de
reforços e na linha de reservas; bases de fogos do B. I.
c) – Eficiência e modos de proceder das bases de fogos (material de que dispõem,
como é utilizado e resultados).
d) – Frentes de ataque, formações e velocidades de progressão – ligação com a
artilharia.
e) – Emprego das unidades de carros em missão de acompanhamento e como carros de
acção de conjunto; frentes de ataque e modos de proceder – ligação com a infantaria
(modo de progressão da infantaria que segue os carros) e com a artilharia.
Dificuldades à acção dos carros (armamento anti-carro e obstáculos passivos) –
emprego de unidades especiais de metralhadoras.
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f) – Ligação e transmissões – com que elementos contam e como funcionam –
colocação dos P. C., O., P. O. e centros de transmissões.
g) – Funcionamento do serviço de remuniciamento dentro do quadro da infantaria.
h) – Defesa da infantaria contra a aviação inimiga (defesa activa com metralhadoras e
canhão e defesa passiva – camuflagem).
i) – Perdas em homens, em gado e em material (inclusive carros) e devidas
principalmente a que (artilharia, infantaria, carros, aviação, etc).
- Artilharia
a) – Actuação da artilharia do C. E. e do Exército – determinação dos limites de acção
entre uns e outros, constituição dos agrupamentos e organização do comando.
Repartição da artilharia divisionária em artilharia de apoio directo e em artilharia de acção
de conjunto – organização do comando – constituição de agrupamentos;
b) - Espécies de fogos na preparação (fogos longínquos: interdições e flagelação) e
destruição dos órgãos de fogo da P. R. inimiga e dos obstáculos – duração,
cadência e consumo global de munições.
c) – Actuação e espécies de fogos na execução do ataque: tiros de apoio imediato
(barragens volantes, bombardeamentos sucessivos, a horário, a sinal);
Tiros de protecção; tiros de contra-bataria e contra-observação.
Tiros longínquos de interdição e de flagelação, etc.
Cadencias – duração – consumo de munições.
Distância a que são utilizados os diversos materiais.
d) – Mudanças de posição (simultâneas ou por escalões dentro do agrupamento e
dentro dos grupos), distâncias entre as posições – tempo que levam a efectuar as
mudanças (tempos mortos).
e) – Cooperação da artilharia na exploração do êxito.
f) – Acção de contra-bateria do inimigo com artilharia e com aviação.
g) – Ligações e transmissões da artilharia e seu funcionamento. Colocação dos P. C.
O., P. O., centros de transmissão (normais, avançados e intermédios).
Ligação da artilharia com a infantaria e com os carros de acção de conjunto.
h) – Funcionamento dos serviços de artilharia, especialmente de remuniciamento.
i) – Defesa própria da artilharia contra a aviação inimiga.
j) – Perdas em homens, em gado, e em material e devidas principalmente a quê
(artilharia, aviação, etc).
- Aeronáutica
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a) - Antes do ataque: missões que desempenha por fotografia e por reconhecimento à
vista (informações sobre o inimigo – grau de adiantamento dos trabalhos de defesa
– indícios de ocupação do terreno, etc); missões de observação em proveito da
artilharia.
b) – Durante a preparação do ataque – bombardeamentos que efectua – objectivos
que visa sobre o P. R. do inimigo, sobre a zona de artilharia, reservas e retaguarda –
tonelagem de bombas lançadas, número de esquadrilhas e de aviões que participam
na preparação.
c) – Protecção que é dada pela caça à acção do bombardeamento.
d) – Como actua durante a execução do ataque no acompanhamento da infantaria e
vigilância em proveito da artilharia (número de aviões ou missões reservadas para
este efeito).
e) – Actuações sobre a P. R., da artilharia, das reservas e retaguardas do adversário,
por meio do fogo das suas metralhadoras e das suas bombas (cadena e esquadrilhas
de grande bombardeamento). Número de esquadrilhas e de aviões empregados.
f) – Actuação da caça – durante a execução do ataque – número de esquadrilhas e
aviões e processos de luta empregados. Número de aviões derrubados ao inimigo.
g) – Forma de actuar da contra-aérea adversária (aviação de caça e defesa anti-aérea,
activa e camuflagem).
h) – Perdas em homens e em material e devidas principalmente a quê (artilharia antiaérea, aviação de caça inimiga, armamento de infantaria, desastres, etc).
- Serviço de saúde – funcionamento do serviço de saúde.
- Serviço de subsistências – idem.
5 – Sobre armamento, material e respectiva técnica, apenas interessará o que se refira a
novos modelos que, por ventura, apareçam ou a nova técnica que se revele a respeito da
utilização dos mesmos.
6 – Factores morais – Estado moral e disposição das tropas antes do ataque e durante a
preparação e execução do mesmo. Quais os meios de acção e circunstâncias que mais
influem no moral dos combatentes: artilharia, aviação, carros, metralhadoras, etc;
dificuldades do terreno e da fortificação, factores climatéricos, deficiências do
funcionamento dos serviços – remuniciamento, subsistências, serviços de saúde, etc.
7 – Sobre o aspecto económico, não está a Secção de Assistência em boas condições de
observação. No entanto, tudo que a respeito de produção se consiga saber tem,
evidentemente, interesse – sobretudo a localização e a capacidade de centros produtores
(minas, centros fabris) grandes depósitos e armazéns, etc., meios de comunicação, de
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relação e de transportes (estradas, caminhos de ferro, telégrafos, telefones, transportes
aéreos, etc.), organização comercial, etc.
8 – O aspecto político e social poderá ser melhor observado do que o anterior, pelo
contacto com os militares de todos os graus e com a população civil. – Tendências políticas
– de unidade – federalismo – separatismo – imperialismo, etc., deverão ser inteligente e
cuidadosamente auscultados.
A organização social – relações entre os diferentes povos de que se compõe a Espanha suas
características rácicas, etc. devem igualmente merecer a nossa atenção, bem como a
influência do factor religioso.
9 – Informações paralelas deverão ser obtidas a respeito da Espanha vermelha sobre os
mesmos aspectos militar, económico e social.
10 – Ao estudar e observar os diferentes aspectos acima considerados, devemo-nos sempre
colocar no ponto de vista exclusivamente português, isto é, da utilidade ou dos prejuízos
que o nosso país possa tirar ou sofrer respectivamente dos factos observados ou
constatados.
Burgos, 7 de Dezembro de 1938.
Pelo Chefe da Missão
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Documento 8
Nota: questionário enviado aos oficiais destacados em baterias AA do exército nacionlista.
Sendo necessário conhecer com urgência, por motivos de compra de novo material para o
nosso Exército, as características e qualidades do material anti-aéreo moderno existente na
guerra em Espanha, queira responder aos seguintes quesitos:
A. MATERIAL ANTI-AÉREO DE GROSSO CALIBRE
I.- Material A.A. 8’8cms. Krupp m/934
a) Diga quais as características deste material?
b) Qual a organização da Direcção de tiro e método realizado?
c) Nota a conveniência de algumas modificações ou aperfeiçoamentos?
d) Diga qual a mobilidade estratégica e táctica do material;
e) A passagem à posição de combate e à de marcha é fácil e rápida?
f) Será o material mais aconselhado, pelo seu calibre para artilharia anti-aérea de campanha?
g) Poderá servir para a defesa eficaz de pontos sensíveis da retaguarda, como povoações e
grandes centros industriais?
h) Compare este material com o Vickers m/931 em serviço no nosso Exército, referindo-se
especialmente aos seguintes pontos:
1).- Mobilidade estratégica e táctica;
2).- Facilidade de passagem à posição de marcha e à de combate e tempo necessário para
executar essas manobras;
3).- Tempo morto para aprontar a direcção de tiro;
4).- Tempo morto na predicção dos elementos de tiro;
5).- Situação da direcção de tiro relativamente ao ponto médio da bateria;
6).- Sistema de transmissão dos elementos de tiro;
7).- Correcções iniciais realizadas por um e outro material;
8).- Direcção de tiro mais aconselhada para o serviço de campanha;
9).- Robustez, para o serviço de campanha, dos dois materiais;
i) Que resultados se têm obtido com este material?
1).- Como material de campanha;
2).- Como material destinado à defesa de pontos sensíveis da retaguarda.
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II – OUTROS MATERIAIS DE GROSSO CALIBRE
j) Sabe da existência de outros materiais modernos em serviço em Espanha?
B – MATERIAL DE CALIBRE MÉDIO
l)Diga quais as características do material AA 37mm.
m) Qual a missão a desempenha por este material?
n) Nota a necessidade de algumas modificações?
o) Qual a tendência, em Espanha, para a organização dos grupos anti-aéreos de campanha
e grandes unidades a que esses grupos devem estar afectos?
C – MATERIAL DE PEQUENO CALIBRE
p) Diga quais as características do material de 20mm.
q) Qual o emprego deste material?
r) As baterias anti-aéreas necessitam de defesa própria contra aviões voando baixo?
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Documento 9

Relação dos oficiais e praças desta Secção com indicação das datas em que faleceram
POSTOS

NOMES

Data em que faleceram

Tenente de infantaria

Afonso Gomes Barroso

12 – 6 - 937

Capitão de infantaria

Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes
Praça

“

António José Soares Durão

Tenente de infantaria

João Augusto Pimentel Feio Ferreira
da Silva

Alferes

Ref.

de

Cavalaria

João António Maria Martens Ferrão
Gomes da Mata

Asp. a Oficial Milº

Abraão Rui Carlos Cerveira
Albuquerque C. de Oliveira

1º Sargento de Artª
1º Cabo piloto aviad.

José Rosa da Cunha Oliveira
João Manuel Soares Machado de
Oliveira

“

Edmundo Porto Correia

Base de Saragoça, 11 de Janeiro de 1939
O Chefe da Base,
[assinatura ilegível]
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15 – 8 - 938
4 – 1 - 939
4 – 1 - 939
15 – 8 - 938
30 – 7 - 938
12 – 6 - 938
28 – 8 – 938
5 – 9 - 938

Documento 10
Missão Militar Portuguesa de Observação em Espanha
Oficiais que fazem parte desta Missão
______________________________________________________________________
Armas

Postos

Nomes

Unidades onde prestam serviço

Artª

Coronel

Anacleto Domingues dos Santos

C.E.M.

Tem. Cel.

José Filipe de Barros Rodrigues
Américo Pinto da Rocha

Equipa cirúrgica nº 1 da
Cidade Universitária. Frente
de

Madrid.

Hospitais

de

Getafe e Griñon. Jefatura do
Médico

V Corpo de Exército. Frente

Major

de Guadalajara – Equipa
cirúrgica nº 1 – Hospital de
Nazaret. Frente de Teruel –
Corpo de Exército de Galícia.
Hospital de Santa Eulália.

Engª

Major

Artª

Capitão

António Arsénio de Rosa Bastos
Augusto Dantas Pimenta Serão

Comando de Artilharia da

Faria Pereira

Divisão Marroqui nº 150

Capelão Capitão

Manuel da Silva Ferreira

Capelão Capitão

António Augusto de Almeida
Coelho

Infª

Capitão

Júlio Nunes Pereira de Oliveira

5ª Bandeira, 3ª Bandeira, 2ª
Bandeira de La Legión, 2ª
Bandeira de Carros de la
Legión, 15ª Bandeira de la
Legión, Jefatura de Infataria
da Divisão 150ª.

Artª

Capitão

João dos Santos Marques

Comando do Agrupamento
da Artilharia do C.E. de Urgel

Artª

“

Jorge Botelho Moniz
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Comando do C.E. Marroqui

Cavª

“

Júlio Domingos Borges Gaspar

Artª

“

José Simplício Virgolino

Comando de Artilharia da
Divisão 150ª

Infª

“

Luís Amaro de Oliveira

Artª

“

José Cândido Lemos Puga

Comandancia do
Agrupamento Anti-Aéreo do
Exército do Sul

Infª
Artª

“
Tenente

Arnaldo Vítor Marques
Gaspar Maria Marques de Sá

4º Grupo Anti-Aéreo

Carneiro
“

“

Tomaz Esmeraldo Nobre

16ª Bandeira de la Legión

“

“

Eduardo Gentil Beça

21ª Bateria de 6,5 –
Acompanhamento – da 150ª
Divisão Marroqui e depois
agregado à 40ª Divisão

“

“

Almor Branco Baptista

Comando de Artilharia do
C.E. Marroqui

“

“

Mário dos Santos

Numa das baterias de 10,5 da
frente de Bilbau, 4ª Bateria
Anti-Aérea e 7ª Bateria AntiAérea do C.E. Marroqui

“

“

João Horta Galvão Ferreira Lima

5ª Bateria do Grupo de
Montanha de 10,5 da Divisão
Marroqui 150ª

“

“

Júlio de Almeida Fernandes

Grupo de peças de 7,5/27 da
Divisão Marroqui 150ª

Aer.ca
Cavª

Alferes
“

José Adriano Pequito Rebelo

Agregado à 1ª Brigada Aérea

Cláudio Emílio Pinto Correia

16ª Bandeira de la Legión

Mendes
Infª

“

Raul Leoni de Carvalho Branco

16ª Bandeira de la Legión,
Comando de Infª da 150ª
Divisão

“

“

Pedro de Barcelos (a)

Agregado à Representação de
la Legión. 16ª Bandeira
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Aer.ca

“

Álvaro Guimarães dos Santos (a)

4-G-2. Grupo de Cadena

“

“

Augusto Krug (a)

1-G-2. Grupo de caça 5-G-5

“

“

Jaime Pinto Bastos (a)

4-G-2

“

“

João Luís Flores de Barros (a)

4-G-2. Grupo de Cadena

“

“

António Henriques da Cunha (a)

1-G-22

“

“

Luís F. Craveiro Lopes de Sousa e 4-G-28
Faro (a)

Infª

“

“

“

José Santareno de Sousa da

16ª Bandeira de la Legión.

Cunha Pignatelli

Comando de Inf. da 150ª

Manuel Águas Cruz

Div. 14ª Bandeira de la
Legión. 6ª Bandeira de la
Legión

“

“

Joaquim Coelho da Rocha

17ª Bandeira de la Legión

Aer.ca

“

Francisco Levi Cardoso Dias (a)

5-G-17 e 5-G-28

Cav.ª

“

Fernando Costa Reves Romba

13ª Bandeira de la Legión

Artª

“

Augusto da Silva Viana

7ª Bateria Anti-Aérea 8,8

“

“

Napoleão Pita Meira Amorim

7ª Bateria Anti-Aérea 8,8

a) – São alferes graduados pela «Legión» e quando chegaram a Portugal passam a
Sargentos.
Burgos, 9 de Maio de 1939.
O Chefe da Missão,
Anacleto dos Santos
Coronel
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Documento 11
Relação dos oficiais portugueses que fizeram parte da Missão
Militar de Observação em Espanha
_____________________________________________________________________
General
Raul Augusto Esteves
Chefe da Missão desde 4 de Março de 1937 a 11 de Julho de 1938
Coronel de Artilharia
Anacleto Domingues dos Santos
Chefe da Missão dos oficiais de Artilharia de 15 de Março a 12 de Outubro de
1937.
Chefe da Missão desde 1 de Julho de 1938 até ao final da mesma.
Coronel do C.E.M.
Álvaro Teles Ferreira de Passos
Chefe do Estado Maior da Missão desde 3 de Março a 18 de Agosto de 1937.
Tenente-coronel do C.E.M.
José Filipe de Barros Rodrigues
Chefe do Estado-Maior da Missão desde 8 de Agosto a 12 de Outubro de 1937 e
desde 10 de Abril de 1938 até ao final da mesma.
Tenente-coronel de Engenharia
Luís da Costa de Sousa Macedo
Missão de estudo de 12 de Fevereiro a 7 de Março de 1939
Tenente-coronel de Aeronáutica
António de Sousa Maia
Missão de estudo desde 7 a 21 de Junho de 1937
Major do C.E.M.
Adolfo do Amaral Abranches Pinto
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Agregado ao Quartel-General do Exército do Norte de 12 de Julho a 17 de Agosto
de 1937.
Major de Infantaria
Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior
Missão de estudo de 1 de Julho a 12 de Novembro de 1936
Major de infantaria
João Vasco de Menezes
Missão de Estudo de 17 de Março a 30 de Maio de 1937
Major de Artilharia
Engenheiro Fabril
Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho
Missão de estudo de 21 de Setembro a 8 de Novembro de 1938
Major de Cavalaria
Francisco José da Fonseca Coutinho de Castro
Missão de estudo. Agregado à Divisão de Cavalaria do General Monasterio desde
14 de março a 17 de Julho de 1930
Major Médico
Américo Pinto da Rocha
Equipa cirúrgica da Cidade Universitária de Março a Junho de 1937 e depois, até ao
final da guerra, serviço clínico em diferentes hospitais e unidades.
Major Médico
João Calvet Magalhães Marques da Costa
Missão de estudo desde 15 de Fevereiro a 13 de Março de 1939
Major do Q.A. Engenharia
António Arsénio da Rosa Bastos
Representante da Missão junto de la Legión em Talavera de la Reina, desde 7 de
Maio de 1938, até ao final da Missão.
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Capitão de Artilharia
Jorge Botelho Moniz
Anteriormente à organização da Missão, tomou parte em várias operações da guerra
em Espanha. Depois da organização da Missão e até ao final da guerra esteve
sucessivamente agregado ao Quartel General dos C.E. de Castela e Marroqui.
Capitão de Infantaria
Júlio Nunes Pereira de Oliveira
Agregado a várias unidades das frentes de Madrid, Astúrias, Teruel e Aragão, de 16
de Março de 1937 a 2 de Abril d 1938. Desde 3 de Abril de 1938 ao final da guerra,
agregado à 15ª Bandeira.
Capitão de Infantaria
António José Soares Durão – morto em combate
Agregado à 13ª Bandeira de la Legión desde 6 de Abril de 1938 a 4 de Janeiro de
1939.
Capitão de Infantaria
Alberto Dâmaso Figueiredo Lopes Praça – morto em combate
Agregado à 17ª Bandeira de la Legión desde 5 de Abril de 1938 a 15 de Agosto do
mesmo ano.
Capitão de Infantaria
Luís Amaro de Oliveira
Secretário da Missão
Desde 14 de Abril de 1938 até ao final da Missão.
Capitão de Infantaria
Arnaldo Vítor Marques
Missão de estudo desde 17 de Fevereiro de 1939 até ao final da Missão.
Capitão de Infantaria
Laurénio Cota Morais dos Reis
Missão de Estudo de 2 de Julho a 12 de Novembro de 1938
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Capitão de Artilharia
Emídio Crujeira de Carvalho
Agregado à 7ª Bateria do 3º Grupo Ligeiro na frente do Jarama, de 15 de Março a 1
de Julho de 1937.
Capitão de Artilharia
Augusto Dantas Pimenta Serrão Faria Ferreira
De 15 de Março de 1937 a 4 de Abril de 1938 agregado ao Comando Principal de
Artilharia da 2ª Brigada da Divisão Reforçada de Madrid. Ajudante do Comando
Principal de Artilharia da Divisão 150ª Marroqui. De 4 de Abril de 1938 até ao fim
da guerra em serviço na mesma divisão.
Capitão de Artilharia
João dos Santos Marques
Agregado à Divisão do General Asensio –Jarama- e Grupo Ligeiro de 7,5 da
Divisão 13ª desde 7 de Maio de 1937 a 3 de Abril de 1938, e à Divisão 150ª desde
esta data até ao final da guerra.
Capitão de Artilharia
João da Costa Teixeira Pinto
Agregado ao 2º Grupo de Obuses de 15,5 do 4º Regimento Pesado, desde 7 de
Maio a 13 de Agosto de 1937.
Capitão de Artilharia
José Roberto Raposo Pessoa
Missão de estudo de 28 de Março a 14 de Maio de 1938
Capitão de Artilharia
José Simplício Virgolino
Agregado à Divisão 150ª desde 3 de Abril de 1938 até ao final da Missão
Capitão de Artilharia
Aníbal Frederico da Silveira Machado
Missão de estudo, desde 22 de Agosto de 1938 a 20 de Novembro do mesmo ano.
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Capitão de Artilharia
José Cândido Lemos Puga
Agregado ao 4º Grupo anti-aéreo do C.E. Marroqui; 7ª Bateria Anti-Aérea da
Agrupação de Divisões do Exército do Sul desde 10 de Dezembro de 1938 até ao
final da guerra.
Capitão de Cavalaria
Luís da Costa Ivens Ferraz
Agregado à Divisão de Cavalaria do General Monasterio desde 14 de Maio de 1937
a 25 de Julho de 1938.
Capitão de Cavalaria
Júlio Domingos Borges Gaspar
Chefe da Secção da Base de Saragoça e agregado à Legião desde 5 de Abril de 1938
até ao final da guerra.
Capitão de Engenharia
Manuel Teles da Costa Monteiro
Ajudante do Chefe da Missão, desde 4 de Março de 1937 a 27 de Maio de 1938.
Capitão de Engenharia
Mário Melo de Oliveira e Costa
Missão de estudo desde 14 de Março de 1937 a 12 de Abril do mesmo ano.
Capitão de Engenharia
Luís Vitória da França e Sousa
Missão de estudo, desde 17 de Março a 16 de Abril de 1937 e desde 12 de Fevereiro
a 7 de Março de 1939.
Capitão de Engenharia
Alfredo de Sousa Ghira
Missão de estudo desde 21 de Abril a 31 de Agosto de 1937.
Capitão de Engenharia
Luís Ribeiro Viana
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Ajudante do Chefe da Missão desde 20 de Junho de 1937 a 2 de Abril de 1938.
Capitão de Engenharia
Armando Nery Teixeira
Missão de estudo desde 1 de Junho de 1938 a 15 de Setembro do mesmo ano, e
desde 12 de Fevereiro a 7 de Março de 1939.
Capitão de Engenharia
António de Matos Dias
Missão de estudo desde 12 de Fevereiro a 7 de Março de 1939.
Capitão de Aeronáutica
António Dias Leite
Missão de estudo desde 7 a 21 de Julho de 1937.
Capitão Médico
José Júlio de Sousa Santa Bárbara
Missão de estudo, desde 15 de Fevereiro a 5 de Março.
Capitão Médico
António Alberto Bressane Leite Perry de Sousa Gomes
Missão de estudo desde 15 de Fevereiro a 3 de Março de 1939.
Capitão dos Serviços de Administração Miliar
José Gomes Ferreira Soares de Mesquita
Missão de estudo desde 17 de Março a 6 de Maio de 1937.
Capitão Capelão
António Augusto de Almeida Coelho
Capelão da Missão desde 9 de Julho de 1938 ao final da missão.
Capitão Capelão
Manuel da Silva Ferreira
Capelão da Missão desde 1 de Junho de 1938 ao fim da Missão.
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Tenente de Infantaria
Luís Maria Santana Pereira
Agregado à 5ª Bandeira de la Legión desde 16 de Março a 15 de Maio de 1937.
Tenente de Infantaria
João Toscano
Agregado à 5ª Bandeira de la Legión desde 17 de Março a 15 de Maio de 1937.
Tenente de Infantaria
Afonso Gomes Barroso – morto em combate
Agregado à 5ª Bandeira de la Legión desde 10 de Abril a 8 de Junho de 1937.
Tenente de Infantaria
António Vieira de Castro e Silva
Agregado à 16ª Bandeira desde 3 de Abril a 8 de Setembro de 1938.
Tenente de Infantaria
Offo Hoffman
Agregado à 13ª Bandeira desde 3 de Abril de 1938 a 11 de Julho do mesmo ano.
Tenente de Infantaria
António Augusto Taveira Pereira
Missão de estudo desde 2 de Julho a 12 de Novembro de 1938.
Tenente de Infantaria
Arnaldo Schultz
Missão de estudo desde 2 de Julho a 12 de Novembro de 1938.
Tenente de Infantaria
Amadeu Soares Pereira
Missão de estudo desde 16 de Fevereiro a 13 de Março.
Tenente de Artilharia
João António da Silva

188

Agregado à Comandancia Geral da Artilharia da Divisão Reforçada de Madrid
desde 15 de Março a 4 de Setembro de 1937.
Tenente de Artilharia
Gaspar Maria Chaves de Sá Carneiro
Agregado à Bateria de 7,5 da Frente de Madrid e ajudante dos 3º e 4º Grupos AntiAéreos, de 15 de Março de 1937 a 2 de Abril de 1938. Adjunto do 4º Grupo AntiAéreo do C.E. Marroqui d 3 de Abril de 1938 a 29 de Fevereiro de 1939.
Tenente de Artilharia
José Eduardo Reverendo da Conceição
Agregado à 4ª Bateria de Obuses de 10,5 do Grupo de Ceuta desde 17 de Março a
31 de Maio de 1937.
Tenente de Artilharia
José Lídio Ferreira
Agregado à Comandancia Geral da Artilharia da Divisão Reforçada de Madrid
desde 16 de Março a 30 de Abril de 1937.
Tenente de Artilharia
Antero Cavaleiro
Agregado à 4ª Bateria de Artilharia de 10,5 do Grupo de Artilharia Pesada nº 1,
desde 16 de Março a 30 de Abril de 1937.
Tenente de Artilharia
Tomaz Esmeraldo Nobre
Agregado ao Comando de Artilharia do C.E. de Madrid desde 17 de Março a 10 de
Maio de 1937; à 16ª Bandeira de la Legión desde 20 de Outubro ao final da guerra.
Tenente de Artilharia
Eduardo Luís de Sousa Gentil Beça
Agregado à Divisão Reforçada de Madrid de 17 de Março a 13 de Maio de 1937 e
desde 18 de Janeiro a 2 de Abril de 1938; e à Bateria de 6,5 da Divisão 150ª do C.E.
Marroqui desde 3 de Abril de 1938 até ao fim da guerra.
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Tenente de Artilharia
Almor Branco Baptista
Agregado à 3ª Bateria do Grupo de 15,5 da Academia desde 7 de Maio de 1937 a 2
de Abril de 1938; no mesmo Grupo e seguidamente no Comando de Artilharia do
C.E. Marroqui desde 3 de Abril ao final da guerra.
Tenente de Artilharia
João da Costa Lage
Agregado ao Grupo de Informação de Artilharia em Villaviciosa de Odón de 10 de
Maio a 9 de Junho de 1937; à Bateria de Obuses de 30,3 desde 11 de Junho a 29 de
Novembro do mesmo ano.
Tenente de Artilharia
Mário dos Santos
Agregado à Bateria de 10,5 de Obuses e à 4ª Bateria Anti-Aérea da Frente de
Madrid desde 7 de Junho de 1937 a 2 de Abril de 1938; à 7ª Bateria Anti-Aérea do
C.E. Marroqui desde 3 de Abril 1938 a 8 de Março de 1939.
Tenente de Artilharia
João Pedro Correia de Matos
Agregado à 8ª Bateria do 4º Grupo de Morteiros Pesados de 26cm de 7 de Junho a
4 de Agosto de 1937.
Tenente de Artilharia
Carlos Koll de Alvarenga
Agregado ao Grupo de peças de 7,5 do C.E. Marroqui da Divisão 150ª; à 3ª Bateria
Anti-Aérea; e à 7ª Bateria Anti-Aérea, de 3 de Abril de 1938 a 10 de Janeiro de
1939.
Tenente de Artilharia
José Henrique Lopes Bragança
Agregado à 1ª Bateria do Grupo de Obuses da Divisão 150ª do C.E. Marroqui, de 3
de Abril de 1938 a 8 de Setembro do mesmo ano.
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Tenente de Artilharia
Raul Simões Cabrita
Engenheiro Fabril
Missão de estudo de 21 de Setembro a 15 de Novembro de 1938.
Tenente de Artilharia
João Soares Vítor de Sousa Vairinho
Missão de estudo de 22 de Setembro a 20 de Novembro de 1938.
Tenente de Artilharia
João Horta Galvão Ferreira de Lima
Agregado ao Grupo 10,5 de montanha da Divisão Marroqui 150ª de 26 de Outubro
de 1938 até ao final da guerra.
Tenente de Artilharia
Júlio de Almeida Fernandes
Agregado ao Grupo de Peças de 7,5 da Divisão 150ª do C.E. Marroqui de 27 de
Outubro de 1938 ao fim da guerra.
Tenente de Cavalaria
João Augusto Pimentel Feio Ferreira da Silva – morto em combate
Agregado à Brigada de Cavalaria do 1º C.E. (Regimento Farnésio) desde 7 de Junho
de 1937 a 2 de Abril de 1938. 17ª Bandeira e 13ª Bandeira de la Legión desde 3 de
Abril de 1938 a 4 de Janeiro de 1939.
Tenente de Cavalaria
Jaime Filipe da Fonseca
Missão de Estudo desde 13 de Março a 24 de Julho de 1938.
Tenente de Engenharia
Luís da Câmara Pina
Missão de estudo de 17 de Março a 11 de Abril de 1937.
Tenente de Engenharia
João Azevedo Monteiro de Barros
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Missão de estudo de 18 de Abril a 1 de Agosto de 1937.
Tenente de Engenharia
Horácio José de Sá Viana Rebelo
Missão de estudo de 23 de Julho a 31 de Agosto de 1937.
Tenente de Engenharia
Renato Vitória Serafim de Assis
Missão de estudo de 28 de Agosto a 25 de Outubro de 1937 e de 1 de Julho a 15 de
Setembro de 1938.
Tenente de Engenharia
Henrique Costa dos Santos Paiva
Missão de estudo de 12 de Fevereiro a 7 de Março de 1939.
Engenheiro Civil Graduado em Tenente
Augusto Rebelo de Andrade
Missão de estudo de 12 a 25 de Fevereiro de 1939.
Tenente de Aeronáutica
João Faustino Albuquerque de Freitas
Missão de estudo de 7 a 21 de Julho de 1937
Tenente de Aeronáutica
João Baptista Peral Fernandes
Missão de estudo de 8 de Maio a 30 de Junho de 1938.
Tenente de Aeronáutica
Venâncio Augusto Deslandes
Missão de estudo de 8 de Maio a 30 de Junho de 1938.
Tenente do Serviço de Administração Militar
Serafim Jacinto dos Santos
Secretário da Missão
Desde 15 de Março de 1937 a 16 de Fevereiro de 1938.
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Tenente de Secretariado Militar
Francisco António Milho da Rosa
Agregado à 16ª Bandeira de 3 de Abril a 11 de Julho de 1938.
Alferes de Infantaria
Raul Leoni de Carvalho Branco
Agregado à 16ª Bandeira de 3 de Abril de 1938 até ao final da guerra.
Alferes de Infantaria
José Santareno de Sousa da Cunha Pignatelli
Agregado à 15ª e à 16ª Bandeiras desde 6 de Abril de 1938 até ao final da guerra.
Alferes de Infantaria
Joaquim Coelho da Rocha
Agregado à 14ª e 17ª Bandeiras desde 6 de Abril de 1938 até ao final da guerra.
Alferes de Infantaria
Augusto da Silva Viana
Agregad à 7ª Bateria Anti-Aérea de 8,8 do C.E. Marroqui desde 9 de Janeiro de
1939 até ao fim da Guerra.
Alferes de Artilharia
Napoleão Pita Meira de Amorim
Agregado à 7ª Bateria Anti-Aérea do C.E. Marroqui desde 9 de Janeiro de 1939 ao
fim da guerra.
Alferes de Infantaria
Vasco de Brito Melo e Castro de Lemos da Costa Salema
Missão de estudo de 14 de Maio a 17 de Outubro de 1937.
Alferes de Cavalaria
António de Sousa Holstein Beck
Agregado à 15ª Bandeira desde 3 de Abril a 3 de Novembro de 1938.
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Alferes de Cavalaria
Cláudio Emílio Pinto Correia Mendes
Agregado à 14ª e 16ª Bandeiras desde 3 e Abril de 1938 ao fim da guerra.
Alferes de Cavalaria
João António Maria Martens Ferrão Gomes da Mata – morto em combate
Agregado á 17ª Bandeira desde 6 de Abril a 15 de Agosto de 1938.
Alferes de Cavalaria
Fernando Costa Reves Romba
Agregado à 13ª Bandeira desde 26 de Outubro de 1938 ao fim da guerra.
Alferes do S.A.M. – servindo como piloto aviador
José Adriano Pequito Rebelo
Desempenhou serviço de ligação aérea com o avião sua propriedade, entre várias
unidades do exército nacionalista desde Julho de 1936 até ao final da guerra.
Aspirante a Oficial de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
Abraham Rui Carlos Cerveira de Albuquerque de Oliveira – morto em combate
Agregado à 16ª Bandeira desde 3 de Abril a 30 de Julho de 1938.
Aspirante a Oficial de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
Carlos Luís Vieira Quintas
Agregado à 16ª Bandeira de 1 de Dezembro de 1938 a 12 de Abril de 1939.
Aspirante a Oficial de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
Abraham Benoliel
Agregado à 13ª Bandeira de 1 de Dezembro de 1938 a 20 de Março de 1939.
1º Sargento Cadete de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
Pedro de Barcelos
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Agregado à 13ª Bandeira desde 3 de Abril de 1938 ao fim da Guerra.
1º Sargento de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
José Ferreira Cabrita
Agregado à 17ª e à 16ª Bandeiras desde 3 de Abril de 1938 a 11 de Janeiro de 1939.
1º Sargento de Infantaria
Graduado em Alferes da Legião
António Inácio Subtil
Agregado à 15 e 13ª Bandeiras desde 3 de Abril de 1938 a 4 de Janeiro de 1939.
1º Sargento Cadete de Cavalaria
Graduado em Alferes da Legião
António José de Almeida Pereira
Agregado à 17ª Bandeira desde 3 de Abril a 15 de Outubro de 1938.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
João Teles da Silva
Agregado ao Grupo de Bombardeamento Ligeiro Granada (5-C-17), desde 3 de
Abril a 1 de Novembro de 1938.
Piloto aviador
Graduado em alferes da Legião
Álvaro Guimarães dos Santos
Agregado à Jefatura de Léon (4-G-2), Grupo de Cadena, desde 3 de Abril de 1938
ao fim da guerra.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Augusto Krug
Agregado à base de Léon (1-G-2) – Logroño, desde 3 de Abril de 1938 ao fim da
guerra.
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Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Jaime Pinto Bastos
Agregado à base de Léon (4-G-2) – Grupo de Cadena, desde 3 de Abril de 1938 até
ao fim da guerra.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
João Luís Flores de Barros
Agregado à base de Léon (4-G-2) – Grupo de Cadena, desde 3 de Abril de 1938 ao
fim da guerra.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
João Manuel Machado de Oliveira – morto em combate
Agregado à base de Logroño (1-G-1) e Base de Léon (Grupo de Cadena) de 3 de
Abril a 28 de Agosto de 1938.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
António Augusto Henrique da Cunha
Agregado ao aeródromo de Calamocha (9-G-18), desde 3 de Abril de 1938 ao fim
da guerra.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Luís Filipe Craveiro Lopes de Sousa e Faro
Agregado ao Campo de Condé (4-G-28), Castejón del Puente, desde 3 de Abril de
1938 ao fim da guerra.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Teotónio de Morais Caldas

Agregado ao aeródromo de Calamocha – Campo de Condé – desde 3 de Abril de
1938 a 3 de Janeiro de 1939.
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Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Edmundo Porto Correia – morto por desastre em serviço
Agregado ao aeródromo de Calamocha (6-G-15) – Campo de Condé – desde 3 de
Abril de 1938 a 5 de Setembro do mesmo ano.
Piloto aviador
Graduado em Alferes da Legião
Francisco Levi Cardoso Dias
Agregado ao Grupo de Bombardeamento Ligeiro Armila-Granada (5-G-17) e (5-G28) desde 6 de Abril de 1938 ao fim da guerra.

Burgos, 29 de Maio de 1939
O Chefe da Missão
Anacleto dos Santos
Coronel
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Documento 12
Relação do pessoal da Missão Militar portuguesa que deve atravessar a fronteira em
Fuentes de Oñoro, em direcção a Portugal
______________________________________________________________________
Coronel – Anacleto Domingues dos Santos
+ Major – João da Costa Teixeira Pinto
Major – António Arsénio da Rosa Bastos
+ Capitão – Jorge Botelho Moniz
+ Capitão – Júlio Nunes Pereira de Oliveira
+ Capitão – Luís Amaro de Oliveira
+ Capitão – Emídio Crujeira de Carvalho
+ Capitão – Augusto Dantas Serrão Faria Pereira
+ Capitão – João dos Santos Marques
+ Capitão – José Simplício Virgolino
+ Capitão – José Cândido Lemos Puga
+ Capitão – Júlio Domingos Borges Gaspar
+ Capitão – António Augusto de Almeida Coelho
+ Tenente – Gaspar de Sá Carneiro
+ Tenente – José Eduardo Reverendo da Conceição
+ Tenente – Tomaz Esmeraldo Nobre
+ Tenente – Almor Branco Baptista
+ Tenente – Mário dos Santos
+ Tenente – Carlos Koll de Alvarenga
Tenente – Otto Hoffmann
+ Tenente – João Batista Peral Fernandes
+ Tenente – Jaime Filipe da Fonseca
Tenente – João H. J. Ferreira de Lima
+ Tenente – Júlio de Almeida Fernandes
+ Tenente – António Milho da Rosa
Tenente – João António da Silva
+ Tenente – João da Costa Lage
+ Tenente – Vasco de Brito e Melo C. L. da Costa Salema
+ Alferes – Raul Leoni de Carvalho Branco
+ Alferes – José Santareno de Sousa Pignatelli
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+ Alferes – Joaquim Coelho da Rocha
+ Alferes – Augusto da Silva Viana
+ Alferes – Napoleão Pita Meira de Amorim
+ Alferes – António de Sousa Holstein Beck
+ Alferes – Cláudio Emílio Correia Mendes
+ Alferes – Fernando Costa Reves Romba
+ Alferes – José Adriano Pequito Rebelo
Tenente – José Caetano Rocha Sepúlveda Veloso
+ Alferes – Rodrigo Leite de Faria
+ 1º Sargento – Pedro de Barcelos
+ 1º Sargento – José Ferreira Cabrita
+ 1º Sargento – António Inácio Subtil
1º Sargento – Aniceto Serras Pereira
1º Sargento – João da Graça Caldeira
+ 1º Sargento – António José de Almeida Pereira
2º Sargento – Carlos Luciano Bastos
2º Sargento – António de Almeida Francez
2º Sargento – António do Amaral
2º Sargento – João Baptista Gonçalves
2º Sargento – Manuel Gonçalves Senica
2º Sargento – José Quintino do Avelar
+ 2º Sargento – António Ramos
Furriel – António de Sousa Araújo
Furriel – Serafim Setil
Furriel – David Coelho Araújo
Furriel – Domingos André
Furriel – Abílio Amorim de Campos
Furriel – Custódio José da Costa Alves
Furriel – Adelino Mendes Rodrigues
Furriel – Álvaro Guimarães dos Santos
+ Furriel – Augusto Krug
+ Furriel – Jaime Pinto Bastos
+ Furriel – João Luís Flores de Barros
+ Furriel – António Augusto Henriques da Cunha
+ Furriel – Luís Filipe Craveiro Lopes de Sousa e Faro
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+ Furriel – Teotónio de Morais Caldas
Furriel – António Godinho Bordado
+ 1º Cabo – Francisco Levy Cardoso Dias
1º Cabo – Pedro Mercachas Pereira
Soldado – António Garcia
Soldado – José Nunes Pedro
Soldado – José Gonçalves Martins
Burgos, 31 de Maio de 1939
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Documento 13
PORTUGUESES ALISTADOS NA LEGIÃO E MILÍCIA ESPANHOLA
Pela relação da Rep. Cal. da Legião, de 1 de Agosto de 1936
a 30 de Maio de 1938 ………………………………………...………………… 1125
Milícia da Falange Espanhola Tradicionalista……………………………..……….216

1873

Alistamentos por mim verificados e anteriores a Maio de 1938…………………....532
Alistamentos feitos desde 1 de Junho de 1938 a 30 de Abril de 1939……………….503
Alistamentos verificados por uma relação da Companhia do Depósito

617

de Saragoça…………………………………………………………………….… .114
Soma…………………..……… 2490
Mortos………………………………………………………………190

202

Desaparecidos……………………………………………………… 12

.

274

Incapazes………………………………………………………………………..72
Restantes……………………………………………………………………...………2216

San Sebastian, 2 de Junho de 1939
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Documento 14
MINISTÉRIO DA GUERRA
Repartição do Gabinete
DESPACHO
O capitão Jorge Botelho Moniz é encarregado de em Espanha e no Marrocos
espanhol, de acordo com a Embaixada de Portugal em Madrid e com o Comando da
Legião Estrangeira, obter as seguintes informações que depois transmitirá em relatório
circunstanciado:
a) Portugueses alistados na Legião Estrangeira, distinguindo-se entre os alistados antes
e depois da Guerra, mas interessando essencialmente os últimos; tanto quanto
possível sua naturalidade, filiação, residência habitual e situação militar em Portugal;
b) Situação militar dos alistados portugueses na Legião Estrangeira: natureza e duração
desse alistamento, direitos e obrigações dos legionários, garantias que lhes são
asseguradas no final da prestação do serviço correspondente ao contrato de
alistamento, em caso de morte, mutilação ou invalidez durante o serviço;
c) Legionários portugueses mortos, mutilados ou inválidos durante a guerra; garantias
que lhes são asseguradas e forma de cumprimento dessas garantias; pensões
respectivas se estão previstas e como são pagas;
d) Situação das famílias residentes em Espanha dos legionários portugueses mortos
durante a guerra quando residentes em Espanha, informações sobre a sua
residência normal e sobre a necessidade de serem auxiliados por lhes ter faltado o
amparo. Garantias que lhes foram concedidas pelas autoridades espanholas e como
estão sendo executadas.
O capitão Botelho Moniz receberá da Embaixada de Portugal em Espanha o
processo sobre os legionários portugueses, organizado em Talavera de la Reina pelo Major
António Arsénio de Rosa Bastos, que completará no sentido acima indicado.
Disporá como adjunto do tenente Eduardo de Sousa Gentil Beça que deixará de estar
directamente ao serviço da Embaixada.
O trabalho deverá estar concluído até ao dia 31 do mês de Agosto e todo o
processo e respectivo relatório terão de ser entregues na Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra até ao dia 15 de Setembro do corrente ano.
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O capitão Botelho Moniz não terá que se preocupar com a questão do regresso a
Portugal dos legionários portugueses visto que o Governo não deseja tomar posição em tal
matéria e entende que esse regresso não deve ser feito colectivamente.
Lisboa, 24 de Junho de 1939
O Sub-secretário de Estado da Guerra
Santos Costa
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Documento 16
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna
Lisboa, 21 de Agosto de 1940
Exmo. Snr. Chefe da Repartição do Gabinete do
Ministério da Guerra,
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, segundo informações do Ministério do
Exército Espanho transmitida à Embaixada de Portugal em Madrid pelo Ministério dos
Assuntos Exteriores, foram licenciados da Legião Espanhola os seguintes indivíduos de
nacionalidade portuguesa menores de 21 anos de idade:
Victor Lilión
Jaime Alves Cunha
António Manuel Ferreira
Jaime de la Concepción Alves
Carlos Lúcio Chuca
António Vieira Barceló
Enrique Fernandez
Hermínio Rodriguez Abreu
Leonardo de Oliveira
Carlos Frederico de Abreu Costa
António Teixeira Marquez
Ilídio López Cereira
Higínio dos Santos Costa
Enrique da Almeida Miguel
Américo Ângelo Pereira
José Batista
José Martínez Berlanga
Manuel Molinari Sousa
A bem da Nação
O DIRECTOR GERAL
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Documento 17
MISSÃO MILITAR PORTUGUESA DE OBSERVAÇÃO EM ESPANHA

POSTOS

NOMES

Data do
embarque para
Espanha

Secção de Assistência
Data da
apresentação
Observações
em Portugal

General

Raúl Augusto Esteves

3-Mar-1937

28-Jun-1938

1º Chefe da Missão

Coronel

Álvaro Teles Ferreira de
Passos

3-Mar-1937

18-Ago-1937

1º Chefe do E.M. da
Missão

15-Mar-1937

9-Jun-1939

Actual Chefe da
Missão

Coronel
Tenente
Coronel

Anacleto Domingues dos
Santos
José Filipe de Barros
Rodrigues

7-Ago-1937

Major Médico Américo Pinto da Rocha

11-Mar
12-Abr
29-Out-1937
13-Jul-1938

António Arsénio da Rosa
Bastos

7-Mai-1938

Major Q.A.E

Chefe do E.M.
6-Abr
2-Jun
31-Dez-1937
30-Abr-1939
9-Jun-1939

1-Dez-1937

É Chefe da Secção
de Assistência.
Esteve 6 dias em
Dez

Capitão de
Artilharia

Jorge Botelho Moniz

Capitão de
Cavalaria

Júlio Domingos Borges
Gaspar

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Capelão

António Augusto de
Almeida Coelho

09-Jun-1938

9-Jun-1939

Graduado em
Capitão

Capelão

Manuel da Silva Ferreira

1-Jun-1938

9-Jun-1939

Graduado em
Capitão

Capitão de
Artilharia

Augusto Dantas Pimenta
Serrão Faria Pereira

15-Mar-1937

9-Jun-1939

Capitão de
Artilharia

João dos Santos Marques

1937-7-Maio –
5-Ago

1937-em 24-Jul2-Out

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Capitão de
Artilharia

José Cândido Roma Lemos
Puga

10-Dez-1938

9-Jun-1939

Capitão de
Artilharia

José Simplício Virgolino

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Capitão de
Infantaria

Júlio Nunes Pereira de
Oliveira

16-Mar-1937
24-Jun-1937

11-Jun-1937
20-Mar-1938

3-Abr-1938
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9-Jun-1939

POSTOS
Capitão de
Infantaria
Capitão de
Infantaria
Capitão de
Engenharia
Tenente de
Artilharia
Tenente de
Artilharia
Tenente de
Artilharia
Tenente de
Artilharia

24-Mar-1938
Data do
embarque para
Espanha

9-Jun-1939
Data da
apresentação
em Portugal

Luiz Amaro de Oliveira

14-Abr-1938

9-Jun-1939

Arnaldo Victor Marques

17-Fev-1939

Emídio Crujeira de
Carvalho

15-Mar-1937

11-Mai-1937

Júlio de Almeida Fernandes

27-Out-1938

9-Jun-1939

João Horta Galvão Ferreira
Lima

27-Out-1938

9-Jun-1939

Almor Branco Batista

7-Mai-1937

9-Jun-1939

Tomaz Esmeraldo Nobre

17-Mar-1937
26-Out-1938

11-Mar-1938
9-Jun-1939
14-Maio-1937

NOMES

Tenente de
Artilharia

Eduardo Luiz de Sousa
Gentil Beça

17-Mar-1937

Alferes de
Artilharia

Augusto da Silva Viana

10-Jan-1939

9-Jun-1939

Alferes de
Artilharia

Napoleão Pita Meira de
Amorim

10-Jan-1939

9-Jun-1939

Tenente de
Artilharia

Gaspar Maria Chaves
Marques de Sá Carneiro

15-Mar e 2 de Set
de 1937

15-Ago-1937

Tenente de
Artilharia

José Henrique Lopes
Bragança

3-Abr-1938

9-Set-1938

Tenente de
Artilharia

João da Costa Lage

7-Mai e 24-Ago1937

24-Jul e 30-Nov1937

1937
15-Mar e 7 de
Junho

1937
28-Mai e 5 de
Setembro

18-Jan-1938

5-Fev-1939

Tenente de
Artilharia

João António da Silva

Tenente de
Artilharia

Mário dos Santos

7-Jun-1937

9-Mar-1939

Tenente de
Artilharia

Carlos Koll de Alvarenga

3-Abr-1939

2-Jan-1939

Tenente de
Artilharia

José Eduardo Reverendo da
Conceição

16-Mar-1937

2-Jun-1937

Luiz da Costa Ivens Ferraz

1937
14-Mai e 18 de
Agosto
3-Fev-1938

1937
13-Ago e 31 de
Dezembro
26-Jul-1938

Capitão de
Cavalaria
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Observações

POSTOS

NOMES

Data do
embarque para
Espanha

Data da
apresentação
em Portugal

Observações

Tenente de
Cavalaria

Júlio Francisco Lopes
Pereira

3-Abr-1938

24-Ago-1938

Tenente de
Cavalaria

Jaime Filipe da Fonseca

14-Mar-1938

25-Jul-1938

Alferes de
Cavalaria
Alferes de
Cavalaria

Vasco Brito Melo e Castro
Lemos da Costa Salema
Fernando da Costa Revez
Romba

14-Mai-1937

18-Out-1937

26-Out-1938

6-Abr-1939

Alferes
Miliciano de
Cavalaria

António de Sousa Holstein
Beck

3-Abr-1938

2-Nov-1938

José Santareno de Sousa
(Pignatelli)

6-Abr-1938

9-Jun-1939

Raul Leoni de Carvalho
Branco

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Vai prestar um ano
de serviço

Joaquim Coelho da Rocha

6-Abr-1938

9-Jun-1939

Mutilado

Manuel Águas Cruz

6-Abr-1938

12-Mai-1939

Carlos Luiz Vieira Quintas

1-Dez-1938

29-Abr-1939

João Toscano

16-Mar-1937

15-Mai-1937

3-Abr-1938

9-Set-1938

16-Mar-1937

15-Mai-1937

Otto Hoffmann

3-Abr-1938

12-Jul-1938

João Almeida Franco

6-Abr-1938

25-Jul-1938

Egas Mendes de Carvalho

6-Abr-1938

15-Ago-1938

José Ribeirinho Pereira

6-Abr-1938

28-Out-1938

Abraham Benoliel

1-Dez-1938

20-Mar-1939

Francisco António Milho da
Rosa

3-Abr-1938

12-Jul-1938

Alferes
Miliciano de
Infantaria
Alferes
Miliciano de
Infantaria
Alferes
Miliciano de
Infantaria
Alferes
Miliciano de
Infantaria
Asp. Oficial
mil. Infantaria
Tenente de
Infantaria
Tenente de
Infantaria
Tenente de
Infantaria
Tenente de
Infantaria
Alferes
Miliciano.
Infantaria
Alferes
Miliciano.
Infantaria
Alferes
Miliciano.
Infantaria
Asp. Oficial
mil. Infantaria
Tenente do
Q.O.S.M.

António Vieira de Castro e
Silva
Luiz Maria de Santana
Pereira
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Licenciado

POSTOS

NOMES

Data do
embarque para
Espanha

Data da
apresentação em
Portugal

Observações

Mutilado

Alferes
Miliciano de
Cavalaria

Cláudio Emílio Pinto
Corrêa Mendes

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Alferes
Miliciano do
S.A.M.

José Adriano Pequito
Rebelo

8-Abr-1937

9-Jun-1939

Augusto da Silva Viana

10-Jan-1939

9-Jun-1939

Pedro de Barcelos

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Aniceto Serras Pereira

3-Abr-1938

9-Jun-1939

João da Graça Caldeira

1-Dez-1938

13-Jul-1939

Gui Alberto Trancoso
Poças Falcão

3-Abr-1938

11-Jul-1938

António Inácio Subtil

3-Abr-1938

4-Jan-1939

José Ferreira Cabrita

3-Abr-1938

11-Jan-1939

3-Abr-1938

18-Out-1938

22-Jul-1938

1-Dez-1938

João Teles da Silva

3-Abr-1938

30-Ago-1938

João Batista Gonçalves

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Carlos Luciano Bastos

3-Abr-1938

9-Jun-1939

António de Almeida
Francês

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Manuel Gonçalves Séneca

3-Abr-1938

9-Jun-1939

José Quintino Avelar

3-Abr-1938

9-Jun-1939

António Ramos

3-Abr-1938

9-Jun-1939

António de Sousa Araújo

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Orlando Cordeiro Salgado

6-Abr-1938

Serafim Setil

3-Abr-1938

Alferes de
Artilharia
1º Sargento
Infantaria
1º Sargento
Artilharia
1º Sargento
Artilharia
1º Sargento
Infantaria
1º Sargento
Infantaria
1º Sargento
Infantaria
1º Sargento
Cavalaria
1º Sargento
Engenharia
1º Sargento
cadete E.Av.
2º Sargento
Infantaria
2º Sargento
Infantaria
2º Sargento
Infantaria
2º Sargento
Artilharia
2º Sargento
Telegrafista
2º Sargento
Mecânico
Furriel de
Infantaria
Furriel de
Infantaria
Furriel de
Infantaria

António José de Almeida
Pereira
Manuel Pinto do
Sacramento Monteiro
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Doente em Espanha
9-Jun-1939

POSTOS
Furriel de
Infantaria
Furriel de
Artilharia
Furriel de
Artilharia
Furriel de
Artilharia
Furriel de
Artilharia
Furriel de
Cavalaria
Furriel piloto
aviador
Furriel piloto
aviador
Furriel piloto
aviador
Furriel piloto
aviador
Furriel piloto
aviador
Furriel piloto
aviador
1º Cabo
Ajudante
Mecânico de
aeronáutica
1º Cabo289/E-2ª
B.Aut.
2º Cabo
nº60/1ª Compª
B.Aut.
Soldado 188 2ª
Compª B.Aut.
Soldado 267/
2ª Compª
G.A.P.1
Soldado 172/
2ª Compª
B.Aut.
2º Sargento
Infantaria
Furriel piloto
Aviador
1º Cabo
nº387/1ªCompª
B.Aut

NOMES

Data do
embarque para
Espanha

Data da
apresentação
em Portugal

Observações

António Godinho Bordado

3-Set-1938

9-Jun-1939

Amanuense

David Coelho de Araújo

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Custódio José da Costa
Alves

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Domingos André

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Abílio Amorim de Campos

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Adelino Mendes Rodrigues

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Álvaro Guimarães dos
Santos

3-Abr-1938

João Luiz Flores de Barros

18-Abr-1938

9-Jun-1939

Jaime Pinto Bastos

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Augusto Krug

3-Abr-1938

9-Jun-1939

3-Abr-1938

9-Jun-1939

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Francisco Levi Vieira
Afonso Cardoso Dias

6-Abr-1938

9-Jun-1939

Pedro Antonio Mercacha
Pereira

7-Mai-1938

9-Jun-1939

Manuel Nunes

23-Jul-1938

Motorista

José Gonçalves Martins

21-Jun-1938

Motorista

António Garcia

3-Abr-1938

9-Jun-1939

Motorista

José Nunes Pedro

8-Abr-1939

9-Jun-1939

Motorista

António Amaral

3-Abr-1938

9-Out-1939

Teotónio de Morais Caldas

3-Abr-1938

3-Jan-1939

José Taborda Alves de
Freitas

2-Jun-1937

5-Fev-1938

Luiz Filipe Craveiro Lopes
de Sousa e Faro
António Augusto Henriques
da Cunha
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Doente em Espanha

É motorista 1º Cabo

Motorista

POSTOS
1º Cabo
nº105/1ªCompª
B.Aut
1º Cabo
50/E/1ªCompª
B.Aut
Soldado nº
9/37 do B.Aut
Soldado nº
198/36-3ª do
B.Aut
Mestre da
Fábrica de
Braço de Prata

Data do
embarque para
Espanha

Data da
apresentação
em Portugal

Observações

6-Dez-1938

19-Jan-1939

Motorista

Alfredo Cirilo Caldeira

14-Mar-1938

14-Jun-1938

Motorista

Sebastião da Assunção Pires

10-Abr-1938

26-Abr-1938

Motorista

Manuel António Ferreira

29-Mar-1937

7-Jun-1937

Motorista

Eduardo Nard

21-Set-1938

9-Nov-1938

NOMES
José Gonçalves

MISSÃO MILITAR PORTUGUESA DE OBSERVAÇÃO EM ESPANHA
Relação dos mortos em campanha
Secção de Assistência
Data do
Data do
POSTOS
NOMES
embarque para
Observações
Falecimento
Espanha
Gloriosamente
Capitão de
morto em combate
António José Soares Durão
6-Abr-1938
4-Jan-1939
Infantaria
na frente da
Catalunha
Morto em combate
Capitão de
Alberto Dâmaso Figueiredo
3-Abr-1938
15-Ago-1938
no sector de
Infantaria
Lopes Praça
Gandesa
Gloriosamente
morto nas
Tenente de
trincheiras da frente
Afonso Gomes Barroso
10-Abr-1937
8-Jun-1937
Infantaria
de Madrid Pertencia
ao Regimento da
Brig. de Cavalaria
Alferes
Morto em combate
João Martens Ferrão
Reformado de
6-Abr-1938
15-Ago-1938
no sector de
Gomes da Mata
Cavalaria
Gandesa
Morreu
Alferes Mil.
Abraão Rui Carlos Cerveira
3-Abr-1938
30-Jul-1938
gloriosamente na
Infantª
de Albuquerque e Oliveira
frente do Ebro
Morreu por efeitos
de uma operação a
1º Sargento
José Rosa da Cunha
3-Abr-1938
12-Jul-1938
uma doença
Artilharia
Oliveira
adquirida em
Portugal
Morreu na frente do
Ebro por o seu
1º Cabo piloto João Manuel Machado
3-Abr-1938
28-Ago-1938
avião se esmagar de
aviador
Soares de Oliveira
encontro ao solo
(morto em combate
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1º Cabo piloto
aviador

Edmundo Porto Correia

3-Abr-1938

5-Set-1938

Morreu num treino
de aviação no
Campo de Aviação
de Logroño

Secção de Observação
POSTOS
Tenente
Coronel de
Engenharia
Major de
Infantaria
Major de
Artilharia
Major de
Artilharia com
C.E.M.
Major de
Artilharia
Major de
Cavalaria
Major de
Aeronautica
Major de
Aeronáutica
Major Médico
Capitão de
Infantaria
Capitão de
Infantaria
Tenente de
Infantaria
Tenente de
Infantaria
Tenente de
Infantaria

Data do
embarque
para Espanha

Data da
apresentação
em Portugal

Luiz da Costa de Sousa
Macedo

12-Fev-1939

9-Mar-1939

Manuel Ferreira da Silva
Couto Júnior

1-Jul-1938

14-Nov-1938

João Vasco de Menezes

17-Mar-1937

31-Mai-1937

Adolfo do Amaral
Abranches Pinto

12-Jul-1937

19-Ago-1937

21-Set-1938

9-Nov-1938

14-Mar-1938

18-Jul-1938

António de Sousa Maia

7-Jul-1937

22-Jul-1937

António Dias Leite

7-Jul-1937

22-Jul-1937

João Calvet Magalhães
Marques da Costa

15-Fev-1939

6-Mar-1939

Laurénio Cota Morais
dos Reis

1-Jul-1938

14-Jul-1938

NOMES

Mário Sardinha Pereira
Coelho
Francisco José da
Fonseca Coutinho de
Castro

Arnaldo Victor Marques

17-Fev-1939

Amadeu Soares Pereira

17-Fev-1939

14-Abr-1939

António Augusto
Taveira Pereira

1-Jul-1938

14-Nov-1938

Arnaldo Schultz

1-Jul-1938

14-Nov-1938
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Observações

Capitão de
Artilharia
Capitão de
Artilharia
Capitão de
Artilharia

José Roberto Raposo
Pessoa

30-Mar-1938

15-Mai-1938

Armando José de Matos

16-Mar-1937

8-Abr-1937

Aníbal Frederico Silveira
Machado

21-Set-1938

21-Nov-1938

Capitão de
Artilharia

João da Costa Teixeira
Pinto

1937
7-Maio e 3Julho

1937
28-Junho e 14Agosto

Tenente de
Artilharia

João Soares de Sousa
Vairinho

21-Set-1938

21-Nov-1938

Tenente de
Artilharia

Raúl Simões Cabrita

21-Set-1938

17-Nov-1938

Tenente de
Artilharia

João Lídio Ferreira

16-Mar-1937

1-Mai-1937
Secção de Observação

POSTOS
Tenente de
Artilharia
Tenente de
Artilharia
Tenente de
Artilharia
Aspirante
aluno 4º ano
Artª.
Capitão de
Engenharia
Capitão de
Engenharia

Data do
embarque
para Espanha

Data da
apresentação
em Portugal

João Lídio Ferreira

16-Mar-1937

1-Mai-1937

Antero Cavaleiro

16-Mar-1937

1-Mai-1937

7-Jun-1937

4-Ago-1937

Eduardo José Teixeira
Barbosa de Abreu

10-Abr-1938

25-Abr-1938

Luiz Vitoria da França e
Sousa

17-Mar-1937
12-Fev-1939

17-Abr-1937
9-Mar-1939

António de Matos Maia

12-Fev-1939

9-Mar-1939

14-Mar1937
1-Abr-1937
21-Abr-1937
20-Jun-1937
2-Set-1937
22-Jun-1938
3-Mar-1937
14-Mar-1937
29-Mar-1937
21-Mai-1938
20-Abr-1937
23-Jul-1937
1-Jul-1938

20-Mar-1937
12-Abr-1937
26-Abr-1937
26-Jun-1937
8-Set-1937
29-Jun-1938
8-Mar-1937
20-Mar-1937
5-Abr-1937
29-Mai-1938
8-Mai-1937
1-Set-1937
15-Set-1938

12-Fev-1939

9-Mar-1939

28-Ago-1937
1-Jun-1938

26-Out-1937
15-Set-1938

NOMES

João Pedro Correia
Matos

Capitão de
Engenharia

Mário Melo de Oliveira e
Costa

Capitão de
Engenharia

Luiz Ribeiro Viana

Capitão de
Engenharia

Manuel Teles da Costa
Monteiro

Capitão de
Engenharia

Alfredo de Sousa Ghira

Tenente de
Engenharia
Tenente de
Engenharia

Henrique Costa dos
Santos Paiva
Renato Vitorio Serafim
de Assis

214

Observações

Aspirante a Oficial
da Escola do
Exército

Tenente de
Engenharia
Tenente de
Engenharia
Tenente de
Engenharia
Tenente de
Aeronáutica
Tenente de
Aeronáutica
Tenente de
Aeronáutica

Horácio de Sá Viana
Rebelo
José de Azevedo
Monteiro de Barros

Capitão do
S.A.M.

José Gomes Ferreira
Soares de Mesquita

Luiz da Câmara Pina
João Faustino
Albuquerque de Freitas
Venâncio Augusto
Deslandes
João Batista Peral
Fernandes

23-Jul-1937

1-Set-1937

18-Abr-1937

2-Ago-1937

17-Mar-1937

12-Abr-1937

7-Jul-1937

22-Jul-1937

7-Mai-1938

2-Jul-1938

7-Mai-1938

2-Jul-1938

17-Mar-1937

20-Abr-1937

23-Abr-1937

7-Mai-1937
Secção de Observação

POSTOS

NOMES

Data do
embarque
para Espanha
15-Mar-1937
14-Abr-1937
17-Jun-1937
6-Ago1937
1-Fev-1938

Data da
apresentação
em Portugal
13-Abr-1937
14-Jun-1937
2-Ago-1937
27-Jan-1938
16-Fev-1938

Tenente do
S.A.M.

Serafim Jacinto dos
Santos

Capitão
Médico

José Júlio de Sousa
Santa Barbara

15-Fev-1939

6-Mar-1939

Capitão
Médico

António Alberto
Bressane Leite Perry de
Sousa Gomes

15-Fev-1939

6-Mar-1939

NOMES

Américo Pinto da Rocha
Jorge Botelho Moniz
António José Soares
Durão
Júlio Nunes Pereira de
Oliveira
Alberto Figueiredo
Dâmaso Lopes Praça

POSTOS

Major Médico
Capitão de
Artilharia
Era
Capitão de
Infantaria
Capitão
miliciano do
Q.E de
Infantaria
Era Capitão
miliciano do
Q.E. de

SITUAÇÃO

Observações

OBSERVAÇÕES
IDADE
ANOS HABILITAÇÕES
LITERÁRIAS

Sub-Director do
Hospital Militar
Principal

49

Na situação de reserva

42
53

No Batalhão de
Metralhadoras nº 1

46

44
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Morreu no dia de
Janeiro de 1939

Morreu no dia 15 de
Agosto de 1938

Infantaria
Eduardo Luiz de Sousa
Gentil Beça

Tenente de
Artilharia
Era Tenente de
João Augusto Pimentel
Cavalaria da
Feio Ferreira da Silva
E.P.Cavª
João António Maria
Era Alferes de
Martens Ferrão Gomes da Cavalaria,
Mata
reformado
Alferes
Joaquim Coelho da Rocha Miliciano do
R.Infª 6

No Regimento de
Artilharia Ligeira nº 3

Apresentado na
Repartição do Gabinete.
É mutilado.

35
32

Morreu no dia 4 de
Janeiro de 1939

43

Morreu no dia 15 de
Agosto de 1938

33

Curso de Oficiais
Milicianos
Tinha o Curso de
Oficiais Milicianos.
Morreu no dia 30 de
Julho de 1938

Abrahão Rui Carlos
Era Alferes
Cerveira de Albuquerque e Miliciano de
Oliveira
Infantaria
Raul Leoni de Carvalho
Branco

Alferes
Miliciano de
Infantaria
Era Alferes
Miliciano de
Cavalariaa

No Regimento de
Infantaria nº 1

Pedro de Barcelos

1º Sargento de
Infantaria

António Inácio Subtil

1º Sargento de
Infantaria

Apresentado na
Repartição de Gabinete.
É mutilado.
Em serviço no
Regimento de Infantaria
nº 11
Em serviço no Batalhão
de Caçadores Nº 10

António José de Almeida
Pereira

1º Sargento
Cadete de
Cavalaria

Em serviço no
Regimento de Cavalaria
nº 1

POSTOS

SITUAÇÃO

Cláudio Emílio Pinto
Correia Mendes

NOMES

António de Sousa Araújo

Furriel de
Infantaria

Em serviço no
Batalhão de
Caçadores Nº 9

Augusto Krug

Furriel Piloto

Em Serviço na Base
Aérea Nº 3

Álvaro Guimarães dos
Santos

Furriel Piloto

Em Serviço na Base
Aérea Nº 3

João Luiz Flores de Barros Furriel Piloto

Em Serviço na Base
Aérea Nº 1
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36

Curso de Oficiais
Milicianos

30

Curso de Oficiais
Milicianos

27
Curso dos Liceus.
Incom- Preparatórios para
pletos Artilharia
Curso das Escolas
33
Regimentais
Curso dos Liceus do
29
Colégio Militar.
IncomEstá na Escola
pletos
Central de Sargentos
OBSERVAÇÕES
IDADE
ANOS HABILITAÇÕES
LITERÁRIAS
3º Ano dos Liceus.
29
Curso das Escolas
Regimentais
22
Tem o 6º Ano dos
IncomLiceus
pletos
Tem exame de
admissão ao I.C.
Por
Frequência de
Matemática,
23
Física, Química e
Mineralogia do
Instituto
Comercial do
Porto
Exame de
23
Admissão ao

João Manuel Machado
Soares de Oliveira

Era 1º Cabo
Piloto

23
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Instituto
Comercial de
Lisboa
Morreu no dia 28
de Agosto de 1938

Anexo iconográfico
Neste anexo recolhem-se imagens pertencentes ao acervo documental do Arquivo Histórico Militar, e do
autor.

A Missão às manobras de Léon

Fig.1 - As grandes manobras realizadas em 1934 pelo exército espanhol nas serranias de Léon forneceram um
óptimo pretexto aos militares portugueses para sondar os meios e capacidades do velho rival. Embora de má
qualidade, esta fotografia obtida no início das manobras constitui um documento ímpar. Da esquerda para a
direita e em primeiro plano, vêem-se o general Francisco Franco, então governador das Baleares e assessor do
ministro da Guerra, o general alemão Erich Kühlenthal, ainda com o uniforme do exército da República de
Weimar e binóculos, e o general Eduardo Ochoa (com capacete, ao centro da imagem).
Embora tenha procurado moderar os excessos da repressão governamental durante a Revolução das Astúrias,
Ochoa acabou assassinado às mãos de milicianos anarquistas mal as notícias da rebelião militar chegaram a
Madrid. Segue-se-lhe o chefe da missão portuguesa às manobras, general José Silva Basto, de físico franzino e
com binóculos, e o general Carlos Masquelet, dando o lado esquerdo à objectiva. Por ser um dos poucos
oficiais generais do exército espanhol em quem o novo executivo podia confiar, Masquelet ocupou-se da
pasta da Guerra durante os primeiros meses de governação de esquerda, após as eleições de Fevereiro de
1936.
Fonte: SBHAC
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A Missão Especial da Arma de Aeronáutica

Fig. 2 - Mapa esquemático do itinerário seguido pela Missão Especial da Arma de Aeronáutica, composta
pelo major Pinheiro Correia, então comandante do GAI 1 (Grupo de Aviação Independente Nº1), e pelo
capitão Pais de Ramos, no Outono de 1936. Outubro/Novembro de 1936.
Fonte: AHM/1/38/ 56/1
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Fig. 3 - Itinerário da Missão Especial da Arma de Aeronáutica na frente de Madrid. Outubro/Novembro de
1936.
Fonte: AHM/1/38/ 56/1
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Fig. 4 - Turismo de guerra: o major António Sousa Maia, comandante do G.I.A.P.C., em companhia de
Pequito Rebelo (com boina e polainas), histórico do Integralismo Lusitano e piloto amador, e de um oficial
não identificado da aviação rebelde. Maia exibe na boina a águia da Lotcnictwo Wojskowe, a aviação militar
polaca, da qual era piloto honorário desde a visita às fábricas de aviões desse país, que efectuara na Primavera
de 1932. O grupo foi fotografado por Pinheiro Correia num aeródromo de campanha, possivelmente em
Torrijos ou Illescas, durante a visita da Missão Especial da Aeronáutica à frente de Madrid, em Outubro de
1936. Pequito Rebelo e Sousa Maia integraram o grupo de pilotos da AdA (Rebelo era o único civil) que
imaginaram uma “Legião Aérea Viriato”, a formar unicamente por voluntários portugueses.
Compreensivelmente, a ideia não obteve qualquer apoio oficial.
Fonte: AHM/1/38/45/2

Fig. 5 - Um Savoia-Marchetti S.81 “Pipistrello” da Aviazione Legionaria italiana, fotografado pela Missão
Especial da Arma de Aeronáutica, possivelmente em Torrijos. Apesar dos esforços de marketing dos
aviadores do C.T.V., não impressionou grandemente Pinheiro Correia e Pais de Ramos. Portugal receberia
ainda em Dezembro de 1936 dez bombardeiros Junkers Ju 52/3mge.
Fonte: AHM/1/38/45/2
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Fig. 6 - Uma unidade de artilharia italiana descarrega obuses Terni-Ansaldo 100/17 Mod. 14 nas
proximidades de Guadalajara, sob o olhar atento de um oficial carlista. Embora tenha resultado da deficiente
coordenação entre as unidades nacionalistas e os seus aliados italianos (e da pronta reacção republicana), o
desaire do C.T.V. em Guadalajara manchou de forma indelével o prestígio das forças terrestres transalpinas
em Espanha, granjeando-lhes desastrosa reputação entre amigos e inimigos.
Fonte: Arquivo do autor

Fig. 7 - Los moros que trajo Franco: soldados de um tabor de regulares. As atrocidades cometidas pelos mercenários
marroquinos, de “temperamento sanguinário e nem sempre valente”, levaram alguns oficiais da M.M.P.O.E. a
contra-indicar o emprego de tropas indígenas das colónias portuguesas num hipotético cenário de guerra em
território metropolitano.
Fonte: Arquivo do autor
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Imagens do álbum da Missão do C.E.M. à Espanha Nacionalista, 1938

Fig. 8 - Alguns oficiais portugueses (distinguíveis pelo tom mais claro do uniforme de cotim) da Missão do
Curso do Estado-Maior, acompanhados por militares espanhóis da 23ª Div. observam as linhas inimigas no
sector de Oveja, caracterizado por extensos olivais. Maio de 1938.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Fig. 9 - Test-drive para os amigos portugueses: um T-26 de fabrico soviético capturado ao exército republicano
é demonstrado no Paseo de Colón, em Sevilha (distingue-se ao fundo a célebre Giralda), durante a visita do
C.E.M. à Espanha “nacional”. Maio de 1938.
Fonte: AHM/1/38/46/16

Fig. 10 - Sob o olhar curioso de populares, um oficial português da missão do Curso do Estado-Maior
examina o mesmo T-26 da imagem anterior, recuperado na Maestranza de Artillería sevilhana.
Fonte: AHM/1/38/46/1

224

Fig. 11 - O BT-5 foi o carro de combate mais avançado empregue durante a Guerra Civil de Espanha. Aqui
vemos um dos exemplares capturados em Fuentes del Ebro (participou na acção o tenente legionário
português Leite de Faria), fotografado no parque da Maestranza de Artillería de Sevilha durante a visita do
C.E.M. A suspensão de tipo Christie permitia ao veículo deslocar-se sobre rodas uma vez retiradas as lagartas,
tal como se vê na imagem. Depois de simplificado (por supressão da alternância entre lagartas e rodas), o
sistema viria a utilizado no melhor tanque médio da II Guerra Mundial, o T-34.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Fig. 12 -: Homens de um batalhão misto, formado por carlistas e militantes da Falange, fotografado em Vélez
de Benaudalla. A imagem ilustra a enorme variedade de metralhadoras utilizadas na Guerra Civil pelos dois
lados em contenda: as armas são Colt 1895 capturadas aos republicanos (originalmente fabricadas no E.U.A.
para o exército czarista durante a I Guerra Mundial), testemunhada pelos oficiais da sub-missão de Infantaria
da M.M.P.O.E.
Fonte: AHM/1/38/46/16

Fig. 13 - A secção feminina local da Falange recebe os visitantes portugueses. Algeciras, Maio de 1938
Fonte: AHM/1/38/46/1
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Fig. 14 - Em Cádis, o coronel do C.E.M., Álvaro Teles Ferreira de Passos (à esquerda na imagem) e o coronel
José de Barros Rodrigues, fazem-se fotografar na companhia do Comandante da Escola Naval de S.
Fernando, capitão-de-fragata Pedro Nieto. Ferreira de Passos chefiou o E.M. da M.M.P.O.E. na sua fase de
arranque, entre 3 de Março a 18 de Agosto de 1937.
Fonte: AHM/1/38/46/16

Fig. 15 - Peça naval Vickers 120/45 Mod. F, construída sob licença pela divisão de artilharia da SECN
(Sociedad Española de Construcción Naval) em Cádis.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Figs. 16 e 17 - Dois aspectos da nave da SECN, unidade de ponta no domínio da artilharia naval. Durante a
visita de Maio de 1938, os alunos do C.E.M. puderam constatar a grande distância a que a indústria de guerra
espanhola se encontrava da sua congénere lusa, não obstante a persistência de fragilidades estruturais devidas
à dependência externa que persistia nalguns sectores.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Figs. 18 e 19 - ¡Viva el Gral. Carmona! e Viva o Salazar (sic): as autoridades civis e militares certificaram-se que
os membros da Missão de Estudo do C.E.M. não esqueceriam a recepção que lhes foi preparada em Tarifa.
Na cidade, engalanada com as bandeiras dos dois países, não faltaram faixas vitoriando Portugal e os seus
líderes, assim como banhos de multidão que impressionaram os visitantes portugueses.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Fig. 20 - Um grupo de oficiais do C.E.M. faz-se fotografar com camaradas espanhóis à porta da Fábrica de
Pólvora e Explosivos de Granada, em Maio de 1938. Em primeiro plano, à esquerda, o coronel Ferreira de
Passos, de mãos atrás das costas. Em segundo plano, o coronel Barros Rodrigues, de boquilha em punho, fita
a objectiva com semblante severo: adoptara já o pouco regulamentar costume espanhol que consistia em usar
o colarinho da camisa sobre a gola do dólman…
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Figs. 20 e 21 - Embora o grau de mecanização da artilharia espanhola deixasse bastante a desejar, a existência
de meios automóveis suficientes para justificar a utilização de reparos auxiliares compatíveis com a tracção
mecânica mereceu a atenção dos observadores portugueses. Os anfitriões esforçaram-se por transmitir uma
imagem de modernidade nem sempre consentânea com os factos, servindo-se de unidades modelares que
dispunham de tractores com lagartas para rebocar as peças em terrenos impraticáveis para camiões.
Fonte: AHM/1/38/46/16
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Blindados alemães e soviéticos: a opinião da M.M.P.O.E.
Fig. 22 - Embora mal
protegido
e
armado
apenas
com
duas
metralhadoras, o Pzkpfw I
constituiu a espinha dorsal
da
arma
blindada
nacionalista.
Despertou
pouco entusiasmo nos
membros
da
M.C.C.
devido ao armamento
insuficiente e a problemas
no trem de rodagem.
Fonte: AHM/1/38/47/6

Fig. 23 - A Missão de
Carros de Combate da
M.M.P.O.E.
pôde
testemunhar
as
experiências efectuadas
pelo Panzer Gruppe Drohne
com
lança-chamas
montados em blindados
Pzkpfw I, como o
demonstra
este
instantâneo colhido em
Fevereiro de 1939.
Fonte: AHM/1/38/47/6

Fig. 24 - O T-26 foi
considerado
pelos
observadores portugueses
como o carro blindado
mais eficaz do conflito
devido
à
fiabilidade
mecânica e armamento
superior ao dos tanques
alemães
e
italianos
fornecidos
aos
nacionalistas.
Fonte: AHM/1/38/47/6
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A artilharia anti-aérea: (pequeno) fracasso alemão nos fornecimentos a Portugal

Fig. 25 – Uma bateria de peças antiaéreas Flak 18, em acção durante a contra-ofensiva nacionalista na
Catalunha que se seguiu à Batalha do Ebro. A fotografia foi obtida em Agosto de 1938 pelo tenente Gaspar
de Sá Carneiro, no sector de Gandesa, durante a sua estadia como adjunto junto do 4º Grupo AA do Cuerpo
de Ejército Marroqui.
Fonte: AHM/1/38/46/3

Fig. 26 – Os italianos introduziram em Espanha peças antiaéreas auto-propulsadas, sob a forma do
Autocannone Ceirano 50 CM da 75/27 CK. O conceito era inovador (o canhão empregue no sistema,
contudo, não estava à altura dos seus rivais alemães e soviéticos), mas não suscitou a atenção entre os oficiais
de artilharia da M.M.P.O.E.
Fonte: AHM/1/38/46/3
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Armas automáticas: a que nunca chegou e a que poderia ter sido…

Fig. 27 - O pomo da discórdia entre Praga e Lisboa: uma metralhadora ligeira ZB-26 de fabrico
checoslovaco, capturada pelos nacionalistas às tropas governamentais. Em 1937, uma versão desta arma
esteve no centro de um incidente que se saldou pelo corte de relações diplomáticas entre a Checoslováquia e
Portugal. Uma vez inviabilizado o fornecimento do lote encomendado pelo Exército (o governo
checoslovaco receara que as armas acabassem nas mãos dos nacionalistas espanhóis), a Secção de
Rearmamento optou por substituir a ZB-30 por uma arma alemã inferior, a MG-13, designada oficialmente
pelo Exército Português como metralhadora “Dreyse” m/938.
Fonte: arquivo de Wojciech Mazur

Fig. 28 – Metralhadora ligeira Degtyarev DP 28, capturada ao exército republicano. No período que antecede
a compra das “Dreyse”, um membro da M.M.P.O.E. sugeriu o “estudo” da metralhadora ligeira soviética DP
28 pela F.B.P. (uma vez que não seria necessário pagar qualquer licença de produção aos arsenais estatais
russos…). O Exército Português voltará a deparar-se com a DP 28 (e também com a DPM, versão
modernizada, de 1944) durante a Guerra Colonial, nas mãos dos movimentos de libertação.
Fonte: arquivo de H. Carvalho
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Badajoz

Fig. 29 – 16 de Agosto de 1936: com Badajoz aos seus pés, Yagüe pode descansar, instalado no Ayuntamiento,
e dedicar-se a ler o… Século.
Fonte: DGARQ-ANTT/EPJS/SF/001-001/0041/1047K

Fig. 30 - Oficiais de Regulares trocam impressões com o seu comandante, Antonio Castejón (ao centro da
imagem, sem boné), menos de 48 horas após a tomada de Badajoz. Henrique Galvão acompanhou as tropas
rebeldes no seu avanço até à capital estremenha, integrado na coluna de Castejón, formada pela 5ª Bandera da
Legión e 2º Tabor de Regulares de Ceuta.
Fonte: DGARQ-ANTT/EPJS/SF/001-001/0041/1048K
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Diversos

Fig. 29 - O capelão da M.M.P.O.E., Manuel Ferreira, ladeado por dois legionários de nacionalidade
portuguesa por ocasião da partida de aviadores para Espanha, a 3 de Agosto de 1938.
Fonte: DGARQ-ANTT/EPJS/SF/001-001/0059/2860M

Fig. 30 - Distribuição do rancho – sob a forma de arroz à valenciana – a um grupo de soldados da Legión em
Badajoz, poucos dias após a queda da capital estremenha. A qualidade e quantidade da alimentação
proporcionada aos soldados espanhóis assombrou vários observadores da M.M.P.O.E., que não hesitaram em
considerá-la muito superior à do Exército Português em tempo de paz…
Fonte: DGARQ-ANTT/EPJS/SF/001-001/0041/1055K
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Fig. 31 - O Heinkel He 51 de Simão Aranha. Rapidamente superado na sua função original pelos caças
Polikarpov I-15 e I-16 fornecidos à República pela URSS a partir de Outubro de 1936, o He 51 fez o resto da
guerra como avião de ataque ao solo nas unidades de Cadena. A maioria dos pilotos portugueses que lutou em
Espanha no lado nacionalista voou neste biplano. Foi aos comandos de um avião idêntico que João Soares de
Oliveira, piloto no Grupo Cadena 1-G-2, encontrou a morte na frente de Gandesa, a 28 de Agosto de 1938, em
plena Batalha do Ebro.
Fonte: AHFA
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Alguns protagonistas
Fig. 32 - Jorge Botelho Moniz, nos anos da Guerra
Civil de Espanha, em uniforme de capitão de
Artilharia. O monóculo estava decididamente na
moda…
A energia e o zelo evidenciados por Botelho Moniz
durante a sua comissão à frente da Secção de
Assistência da M.M.P.O.E. valeram-lhe a Medalha
Militar de Ouro da classe de valor militar com
palma, no grau de Oficial da Torre Espada, sendo
considerado que graças ao seu trabalho haviam sido
“plenamente atingidos os altos objectivos que
determinaram a criação da sua secção e honrar
sobremaneira o nome de Portugal”. A sua acção
militar foi secundada por intensíssima actividade
propagandística em prol da causa rebelde, dirigida a
partir do emissor do R.C.P. na Parede.
Fonte: AHM/P29-IV-L33-23922

Fig. 33 - Após uma primeira fase de trabalho, durante a
qual coordenou a missão dos oficiais da sua arma a
Espanha, entre 15 de Março e 12 de Outubro de 1937, o
coronel de Artilharia Anacleto Domingues dos Santos
viria a suceder ao general Raul Esteves à frente da
M.M.P.O.E., de 1 de Julho de 1938 até à extinção da
mesma. Mais consensual do que o seu antecessor,
conseguiu manter o necessário equilíbrio entre as
personalidades vincadas de alguns oficiais e as exigências
inerentes ao desempenho do cargo. Em 1941 dirigiu a
comissão de estudo encarregada da organização da defesa
antiaérea de Lisboa.
Fonte: AHM/P29A-L7-7316
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Fig. 34 - Aluno do primeiro curso de aviação militar
realizado em Portugal, na Escola de Aeronáutica Militar,
o major Pinheiro Correia era um dos mais respeitados
oficiais da Arma de Aeronáutica, cujos modestos
progressos acompanhara desde a década de 20,
participando em voos de longa distância e em missões de
estudo ao estrangeiro. A sua escolha para dirigir a
primeira missão oficial de observação a Espanha
inscreve-se na continuidade lógica do célebre “cruzeiro
aéreo” do G.I.A.B. aos Protectorados Espanhol e
Francês de Marrocos, realizado em Maio de 1934 sob o
seu comando, durante a breve fase de entente cordiale entre
Lisboa e Madrid coincidente com o governo das direitas
em Espanha (de Novembro de 1933 a Fevereiro de
1936).
Fonte: AHM/P29A-L6-6312

Fig. 35 - Ao major António da Rosa Bastos coube a
delicada tarefa de exercer a ligação com a Legión, à frente
da delegação da M.M.P.O.E. destacada junto da
representação daquele corpo na Península, em Talavera de
la Reina. As suas tentativas de completar o dossier com os
processos individuais dos portugueses que serviam na
Legión e nas milícias da F.E.T.-J.O.N.S. e do Requété, no
final da guerra, entraram em choque com os princípios
estatutários da Legião Estrangeira Espanhola. Às démarches
realizadas por Rosa Bastos e pelo próprio Botelho Moniz,
para dar seguimento às indagações sobre a sorte de muitos
cidadãos portugueses alistados na Legión, no Protectorado
de Marrocos, as chefias militares espanholas responderam
com o mesmo mutismo dilatório de que Franco fez
inúmeras vezes gala. O trabalho de obtenção de
informações só foi concluído após o fim da Guerra Civil.
Fonte: AHM/P29-VI-L61-35915

Fig. 36 - Se Botelho Moniz, enquanto propagandista
e homem de acção, representou a faceta mais vocal
do alinhamento do Estado Novo com os rebeldes
espanhóis, o frio e cerebral general Raul Esteves foi o
ideólogo que deu forma à M.M.P.O.E. Militar ultraconservador, chegou a advogar uma intervenção
directa do Exército Português no país vizinho para
apoiar os sublevados nas semanas cruciais que se
seguiram ao fracasso do pronunciamento militar e ao
início da guerra. Os atritos com Barros Rodrigues e o
desgaste inerente ao desempenho do seu cargo como
chefe da Missão levaram-no a pedir a exoneração em
Julho de 1938. Daí em diante, reassumiu funções
como Director da Arma de Engenharia. Deve-se a
Raul Esteves a única reflexão teórica sobre a Guerra
Civil de Espanha dada ao prelo por um oficial da
M.M.P.O.E.
Fonte: AHM/3/7/3131
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Fig. 37 - Um dos caídos em combate da M.M.P.O.E. (a
4 de Janeiro de 1939, na frente da Catalunha), o tenente
de Cavalaria João Augusto Pimentel Feio Ferreira da
Silva encarnava o protótipo do herói fascista de finais
dos anos 30, a que não podia faltar o inevitável
monóculo.
Fonte: AHM/P29A-VI-L59-34930

Fig. 38 - O “voluntário independente” Simão Aranha,
retratado com um uniforme de fantasia decalcado do
modelo previsto para a Aeronáutica no regulamento
de uniformes do Exército de 1933. Piloto privado em
Portugal, Aranha serviu como voluntário na aviação
nacionalista espanhola, enveredando pela arriscada
especialidade de ataque ao solo, na Cadena. Tentou
obter equivalência ao posto alcançado em Espanha,
mas gerou anti-corpos no seio da M.M.P.O.E. por
alegadamente ter afirmado pertencer à AdA. Um faux
pas cometido em Julho de 1938 proporcionou a
Botelho Moniz o pretexto ideal para se desembaraçar
de Aranha.
Fonte: AHFA via Nuno Silva
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Anexo 1
Percepções da presença de portugueses nas fileiras nacionalistas
O auxílio de Portugal aos rebeldes, nas suas vertentes moral, diplomática e
propagandística, constituía uma certeza para a II República e motivo de violenta
animosidade contra o governo de Lisboa. Encontrámo-la reflectida em diversos
testemunhos da época, desde o mais alto nível da cadeia de decisões, e não merece dúvidas.
Contudo, a presença de um número relativamente significativo de soldados de
nacionalidade portuguesa nas fileiras da Legión não podia passar despercebida aos
republicanos espanhóis, cientes da facilidade com que os banderines de enganche funcionavam
em território nacional e do fechar de olhos cúmplice do Governo português face a essa
prática. Os partidários e defensores internacionalistas da República fizeram eco da mesma
impressão, por vezes exagerando-a. A consciência do auxílio português a Franco para além
das generosas facilidades concedidas aos rebeldes em e a partir do território nacional,
traduzido no fluxo de um número de voluntários indeterminado, mas quantificável na
ordem das muitas centenas (ou mesmo de alguns milhares), é transversal às memórias que
nos legaram antigos responsáveis ou combatentes republicanos. James Yates, voluntário
afro-americano que serviu na Brigada Abraham Lincoln, deixou registo de uma quantidade
fantástica de portugueses que terão combatido com Franco: “Meanwhile, the Portuguese
government dispatched two divisions of soldiers to aid Franco”.372 Se o exagero é óbvio,
como o é também a referência a uma intervenção directa e oficial do Exército sancionada
pelo Governo, é provável que o número dos portugueses incorporados na Legión após 18
de Julho de 1936, associado à recordação dos seus compatriotas que se alistaram nos
primeiros tempos de existência desse corpo, durante a Guerra do Rif, tenha contribuído
para influenciar a percepção republicana dessa presença.
Na historiografia recente produzida fora de Espanha, e cingindo-nos à realidade
anglo-saxónica, verificamos alguma distorção dos factos, pontuada amiúde por puro
desconhecimento. Entre os trabalhos dados ao prelo nos últimos anos destaca-se o livro
que o jornalista britânico Christopher Othen dedicou ao heteróclito contingente de
voluntários estrangeiros que combateram ao lado dos militares rebeldes.373 Embora o
372

Cf. James Yates, Mississippi to Madrid: memoir of a Black American in the Abraham Lincoln
Brigade, Greensboro, Open Hand Publishing, 1989, p. XIII.
373
Publicado primeiramente em castelhano e só depois em inglês. A edição original – Las Brigadas
Internacionales de Franco, Barcelona, Ediciones Destino, 2007 – é muito penalizada pela qualidade
irregular da tradução. São também detectáveis algumas falhas factuais que uma compulsa mais aturada da
bibliografia espanhola sobre a Guerra Civil publicada nos últimos anos teria permitido evitar.
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trabalho se revele francamente desigual no seu todo, no capítulo respeitante à participação
portuguesa o autor menciona o falhanço do primeiro projecto de Botelho Moniz – a
“Legião Viriato” – e a importância que o recrutamento de voluntários portugueses assumiu
para os nacionalistas espanhóis, especialmente nas fases preliminares do conflito armado.
O número total avançado por Othen (afirma que “un total de 8000 portugueses servirían
en las tropas de Franco”374, ultrapassando por conseguinte o somatório dos voluntários
anglo-americanos que combateram nas Brigadas Internacionais) afigura-se-nos irrealista,
sobretudo por não ser suportado por quaisquer argumentos, próprios ou colhidos em
trabalhos de outros investigadores. Limita-se a retomar acriticamente a hipótese formulada
por César Oliveira há mais de vinte anos, quando este propôs esse valor como número
máximo “provável” de portugueses que lutaram com os rebeldes.375 Mas como chegou o
investigador português à cifra atrás mencionada? Segundo o que o próprio admitiu,
sobretudo por extrapolação a partir do depoimento concedido pelo coronel Pedro
Barcelos, para quem o total aproximado de 10 000 a 12 000 homens, referido por Botelho
Moniz, se aproximava da verdade.376 A conjectura do coronel Barcelos estribava-se em
elementos fornecidos pelo adido militar espanhol em Lisboa em data não determinada do
pós-guerra, em resposta a uma solicitação de teor particular que aquele lhe dirigira, e que
dariam fé de um máximo absoluto de 11 493 alistados nas forças nacionalistas. O veterano
da M.M.P.O.E. afiançou ainda que “em cada Bandeira da Legião havia cerca de 20% de
alistados portugueses”, embora sem que sejam fornecidos quaisquer fundamentos para tal
estimativa. Esta informação permitiu a César Oliveira arriscar um cômputo aproximado de
8000 homens, considerando que a Legión contou durante a guerra com dezoito banderas,
“tendo cada uma de 800 a 1000 homens e outros tantos em instrução, gozo de licenças ou
de reserva.” 377
Em contrapartida, as conclusões de Othen sobre os móbiles e extracção social dos
voluntários que se dirigiam aos banderines de enganche são mais prudentes, pese não obstante a
tentação para enfatizar as origens predominantemente rurais da maioria dos alistados:

374

Christopher Othen, op. cit., p. 101.
César Oliveira, Salazar e a Guerra Civil de Espanha, Lisboa, Edições “O Jornal”, 1987, p. 247. O
historiador português, contudo, além de ser o proponente original do número recuperado por Othen, teve
o cuidado de se resguardar, sublinhando o cariz hipotético do seu cálculo, lembrando que o número
proposto “não é, de resto, completamente incompatível com as informações disponíveis sobre o
recrutamento de portugueses para a Legião espanhola”, cf. Idem, ibidem.
376
O então coronel Pedro Barcelos serviu na M.M.P.O.E. com o posto de 1º sargento de infantaria, de 3
de Abril de 1938 até 9 de Junho de 1939. Cf. AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 43, Nº 17, relação
nominal relativa à Secção de Assistência, p. 5.
377
César Oliveira, op. cit., p. 246.
375
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“La mayor motivación para los voluntarios portugueses era el dinero: recibían un
adelanto y la promesa de poder vivir y trabajar en España después de la guerra. La mayoría
de ellos eran jóvenes, pobres y analfabetos. Provenían de las zonas rurales del país, y no
tenían empleo. En los años trienta, España era considerablemente más rica que Portugal, y
la posibilidad de vivir una aventura bien remunerada en la Legión Extranjera, que pudiese
ser el prólogo de una nueva vida al otro lado de la frontera, era demasiado tentadora para
casi todos los campesinos pobres”.378

378

Christopher Othen, op. cit., pp. 101-102. O autor ignora a minoria de operários, pequenos
comerciantes e empregados por conta própria, provenientes de meios urbanos, documentada nas fichas
individuais coligidas pela delegação de Talavera de la Reina, uma fonte importante que César de Oliveira
aflorou, ainda que sem arriscar uma análise mais aprofundada dos dados.
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Anexo 2
Manuel Fontes Simão, de “Viriato” a tenente das Brigadas Internacionais
O caso de Manuel Fontes Simão, classificável no grupo dos voluntários precoces
- ingressou na Legión a 3 de Dezembro de 1936, isto é, antes da maioria dos cidadãos
portugueses que se alistaram nas fileiras franquistas depois do início das hostilidades, é
um dos mais atípicos, entre os 2492 processos individuais coligidos pela representação
da M.M.P.O.E. em Talavera de la Reina. Natural de uma freguesia de Castelo Branco, a
sua história não encaixa no padrão habitual na maioria dos voluntários idos de Portugal,
movidos por razões de ordem económica ou simplesmente por um deslocado espírito de
aventura. Quanto a Manuel Fontes Simão, os elementos de que dispomos indiciam
tratar-se de um filo-fascista típico do seu tempo. Embora do seu processo nada conste
que nos leve a pensar que possa ter sido membro da L.P. em Portugal (a organização
tinha pouco meses de existência à data em que se alistou no Tercio), sabemos, no
entanto, que tentou concorrer a um lugar de agente da P.V.D.E. tendo sido eliminado
(segundo o próprio, por possuir escassos conhecimentos de francês).
Após ter transitado pelas principais frentes do sector de Madrid – chegou a cabo
efectivo na 11ª Bandera da Legión - é capturado algures na terra de ninguém, na irónica
data de 28 de Maio de 1937, por uma patrulha republicana e levado para Valência, onde
permanecerá detido durante 5 meses, findos os quais conseguiu ser absolvido pelo
Tribunal Popular Nº2 por se ter oferecido voluntariamente para servir nas fileiras
republicanas. Contudo, a versão que consta do requerimento dactilografado do seu
processo (doc. 12) é ligeiramente diferente. Nela alega que uma vez livre, e perante as
dificuldades inerentes à vida civil na retaguarda republicana, decidira alistar-se no
Ejército Popular e concretamente numa Brigada Internacional (sem, no entanto, referir
qual). Recebe instrução na escola de oficiais das brigadas, em Albacete, conseguindo
ganhar os galões de tenente ao fim de quatro meses. A 9 de Março de 1938 é-lhe dada
ordem de marcha para a frente por ocasião da ofensiva nacionalista em Aragão. Ao
chegar às primeiras linhas do sector de Gandesa, a 31 de Março, em plena noite,
aproveitará a ocasião oferecida por uma ordem de reconhecimento do terreno para
desertar em direcção às linhas nacionalistas. A custo, consegue passar-se durante a
madrugada de 1 de Abril de 1938, aproximadamente cinco horas após ter chegado às
linhas avançadas republicanas.
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Em Maio de 1938 reencontrámo-lo no campo de concentração de S. Pedro de
Cardeña, à espera de ver a sua situação esclarecida. Por essa altura, até o Governador
Civil de Castelo Branco se tinha interessado pelo caso, a ponto de solicitar directamente
os bons serviços de Teotónio Pereira para a resolução do problema. Em nota enviada ao
representante diplomático de Lisboa em Burgos, Fontes Simão declarava-se à
disposição da temida Junta Clasificadora de Prisioneros y Presentados de Burgos, para
tentar confirmar a sua versão. Quase um ano depois, e já terminada a guerra, ainda se
encontrava no mesmo campo, agora redenominado Campo Internacional de Cardeña. O
tom das súplicas tornara-se desesperado. Simão já não se prontifica a voltar a servir nas
fileiras da Legión - de qualquer modo, a guerra acabara - e implora pela libertação, “em
qualqueres (sic) condições”, numa breve missiva de 7 de Abril de 1939 dirigida a Rosa
Bastos, talvez por suspeitar que as probabilidades de o conseguir seriam muito remotas.
Apesar dos esforços desenvolvidos pela embaixada portuguesa, cujos serviços tinham
entretanto sido transferidos para S. Sebastián, as autoridades militares franquistas
permaneciam indiferentes a quaisquer diligências envidadas em prol do ex-tenente rojo,
cuja situação piorava de dia para dia. Em nota de 4 de Fevereiro do mesmo ano, o
capitão encarregado da representação central da Legión em Espanha, sedeada em
Talavera de la Reina, transmitia ao comandante da M.M.P.O.E. a resposta inequívoca
do Coronel Inspector de los Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra em
Burgos, a respeito da sorte do português: “(…) dada la significación y grado de
Teniente alcanzado en las Milicias rojas internacionales, fue puesto com fecha 6
Octubre pasado a disposición del Auditor de Guerra de la VI Región Militar para que
incoase el oportuno sumario”379.

De momento, e na expectativa de podermos vir a consultar futuramente a
documentação dos campos franquistas, desconhecemos o desfecho desta história. O
rasto do nosso homem dissipa-se em Abril de 1939. Não nos repugna pensar que possa
ter sido fuzilado ou, caso a sorte lhe tenha sorrido, acabado por ser incorporado num dos
batalhões de trabalhadores, verdadeiros contingentes de escravos formados por
prisioneiros republicanos, postos à disposição do Estado, da Igreja Católica ou de
particulares, e empregues sobretudo em trabalhos de reconstrução e em obras públicas,
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AHM/1ª Divisão/38ª Secção/Caixa 52/Nº 5, Processo nº 102.
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ao serviço dos interesses económicos e políticos associados ao Movimiento, numa
lógica de pretensa redenção pelo trabalho.

Último oostal enviado por Manuel Fontes Simão, a partir do Campo Internacional de Cardeña, a António de
Rosa Bastos, expondo a sua situação. AHM/1/38/52/5, Proc. Nº 102.
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