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Portugal foi um caso raro na Europa
durante o ultimo conflito global, pois
conseguiu manter-se neutro ao longo
dos seis longos anos de guerra. Quase
todos os outros estados europeus que
tentaram manter e neutralidade se vi*

ram envolvidos na voragem. A maior
parte foi arrastada para o conflito, devido a uma agressão do Eixo ou da
URSS antes de 1941. A Alemanha
foi responsável pela invasão de 10
países, que vão do pequeno Luxem-

Este texto corresponde à transcrição de uma conferência, pelo que não tem referências ou
notas de rodapé. As teorias expostas estão desenvolvidas em várias obras do autor, nomeadamente em “Portugal na 2.ª Guerra Mundial” e “Os Açores e o Controlo do Atlântico”.
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burgo à imensa Rússia; a Itália, pelo
ataque não provocado a outros três
(a que podemos somar a Etiópia e a
Albânia antes da guerra); a URSS,
pelo seu lado, atacou 5 estados antes
de 1941, dos quais três seriam anexados (Lituânia, Letónia, Estónia) e
obteve concessões à força de outros.
Em resumo, a maior parte dos estados
europeus em 1939 entrou na guerra
devido a um ataque brutal, tendo
o seu território ocupado ao fim de
poucos dias ou semanas.
Os estados que entraram voluntariamente na guerra, para além dos
agressores já mencionados, foram
poucos. A maior parte dos pequenos
estados europeus opta por se manter
neutral enquanto pode. A excepção
são os aliados da Alemanha na Europa do Sul que decidem participar na
invasão da URSS, mas a maior parte
deles eram regimes satélites, com o
território ocupado militarmente pela
Alemanha, pelo que a sua real autonomia era pequena ou nula.
Como se explica esta situação anormal de Portugal?
Uma primeira constatação a fazer é
que em 1939-1945 ninguém pediu a
beligerância portuguesa. Pelo contrário, toda a documentação ao nosso
dispor demonstra que sempre que se
punha esse problema a qualquer dos
lados a resposta era invariavelmente
que a beligerância lusitana não interessava. Era uma resposta que partia

tanto dos diplomatas como dos militares, embora com argumentos e justificações muito diversas, de acordo
com a altura e o país que a dava.
O argumento central, porém, era sempre o mesmo: o preço da beligerância
excedia o que se poderia ganhar com
ela. Quando, por exemplo, a Inglaterra solicitou a cedência de bases nos
Açores, tinha por detrás uma análise
do Estado-Maior Conjunto Britânico
que concluía que esta não levaria
Portugal para o conflito. Era opinião
da Inglaterra e dos EUA que o uso
das bases não provocaria uma reacção forte por parte do Eixo, pelo que
Portugal podia manter a neutralidade,
o que se veio a revelar correcto.
Foi o Governo Português que, pelo
contrário, colocou em causa a manutenção da neutralidade nos meses
finais da guerra. Mais concretamente,
em 1944, é Portugal que pede aos aliados para participar na operação militar de reocupação de Timor, através
do envio de um corpo expedicionário
que se concentrou em Moçambique.
A opinião dos militares americanos é
que a participação das forças portuguesas na libertação de Timor iria
causar tais problemas logísticos, de
comunicações, de organização, de
compatibilidade de procedimentos
e tácticas, que era de evitar a todo o
custo. Em resumo, não compensava
tentar resolver os inúmeros problemas
colocados para no fim obter somente a
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participação adicional de uma pequena força, que em pouco excedia um
regimento, sem equipamento moderno e sem experiência operacional nas
condições muito exigentes do Pacífico. Assim, os EUA seguem uma
política típica de contrariar a beligerância portuguesa sem o dizer abertamente.
Washington limita-se a concordar
com o pedido de participação da força
nacional nas operações de libertação de Timor, mas sabendo perfeitamente que o ataque à ilha não estava
previsto nos planos para o Pacífico.
A guarnição japonesa de Timor foi deixada para trás e acabou por se render
quando a guerra terminou. Os EUA,
em resumo, concordam com a participação portuguesa numa operação que
sabem que não se vai realizar porque
estavam interessados na manutenção
da neutralidade nacional.
O facto de ninguém ter pedido a beligerância é bem revelador. Ele significa que é a própria situação internacional nas várias fases da guerra que
condiciona a posição do país. Na realidade, para ser mais exacto, penso
que se pode dizer que o sistema internacional durante a guerra aponta para
duas tendências.
Há uma tendência para a neutralização do espaço continental português,
ou seja, essencialmente de Portugal
continental em termos peninsulares;
há paralelamente uma tendência para
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o envolvimento no conflito do espaço
Atlântico português e também de
certas zonas do espaço imperial. Por
“espaço Atlântico português” entendo
a zona do famoso “triângulo estratégico”, que na altura tinha os vértices
em Lisboa, nos Açores e em Cabo
Verde, abarcando a Madeira no seu
interior. Em várias fases da guerra
vamos encontrar uma tendência para
o envolvimento no conflito desta
zona, devido à sua importância para
controlar o acesso ao Mediterrâneo
e as rotas do Atlântico que ligam a
Inglaterra ao Sul e os EUA ao Norte
de África.
É através do jogo contraditório destas
duas tendências que se define e redefine a neutralidade. Ela passa por
fases muito distintas ao longo do
conflito.
Em 1935/36 dá-se uma inflexão da
política externa e de defesa nacional.
O incentivo imediato é a situação peninsular, com a evolução da Espanha,
que desliza gradualmente para a esquerda. Os responsáveis do Estado
Novo receiam as consequências para
o futuro do regime, até porque conhecem os contactos entre a República
de Madrid e o grupo da oposição,
sediado em Paris, que tenciona montar operações militares em Portugal a
partir do país vizinho.
Nas reuniões do Gabinete de fins de
1935 onde o problema é discutido,
surgem no essencial duas correntes.
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Ambas partem dos mesmos princípios
básicos, mas divergem em termos das
soluções. Essas correntes podem ser
materializadas em quatro nomes no
campo da diplomacia e da defesa:
Oliveira Salazar, que viria dentro
de pouco tempo a acumular a Presidência do Conselho de Ministros com
a pasta dos Negócios Estrangeiros
e, mais tarde, igualmente com a da
Guerra; Armindo Monteiro, na altura
Ministro dos Negócios Estrangeiros;
Luís Teixeira de Sampaio, Secretário‑geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e figura fundamental,
embora bastante discreta, na definição
das grandes linhas da política externa
portuguesa; e, na vertente específica
da defesa, Santos Costa, nome essencial na definição e aplicação da nova
política militar.
As duas correntes concordam em
certos princípios básicos, muito bem
expressos por Luís Teixeira de Sampaio e Armindo Monteiro. Ambos
defendem que a trave mestra do posicionamento nacional deve continuar
a ser a aliança inglesa e que ela obriga
a definir uma política de “frente para
o mar e de costas para o continente”,
que garanta simultaneamente o futuro
do Império e a dualidade peninsular.
Os problemas surgem justamente pela
situação no continente, onde as rivalidades se reacendem com a ascensão
da Alemanha, enquanto a Espanha

assume uma posição que pode fazer
perigar o regime. Mais concretamente, como Armindo Monteiro resume,
desenham-se a curto prazo três níveis de ameaças vindas da Espanha:
o perigo de serem desencadeadas acções militares da oposição lançadas a
partir da fronteira; o perigo de ver a
Espanha mergulhar na guerra civil,
com a possível acção de grupos armados hostis na fronteira, que podiam
chegar até um ataque de uma parte do
exército espanhol; o perigo de uma
invasão espanhola em força, até como
forma da República vizinha procurar
manter a periclitante unidade interna.
Estes três níveis de ameaça vão provocar a aprovação de três respostas
nacionais, que são as fases sucessivas
da política de rearmamento aprovada
em 1935. A primeira fase visa criar
uma “força de cobertura de fronteira”, capaz de responder à ameaça
de menor grau, através da criação do
equivalente a uma divisão moderna
reforçada. A segunda fase, visa a criação de uma força capaz de responder
a um ataque de parte do exército espanhol no contexto de uma guerra civil
ou de uma forte convulsão interna; a
resposta nacional passa pela criação
de uma força de defesa de 5 divisões
modernas. A terceira fase do rearmamento, visa criar uma força capaz
de defender o país contra o primeiro
embate de uma invasão espanhola em
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força e corresponde a uma força de
10 divisões, com mais 5 de menor
qualidade. Os planos correspondentes
a esta terceira fase apontam para um
cenário em que as forças portuguesas defenderiam a capital, enquanto
esperavam a chegado de reforços da
Inglaterra.
Em qualquer dos casos é considerado essencial reforçar os laços com
a Inglaterra. É mesmo aprovado que
o rearmamento se deve fazer a partir
de equipamento e material britânico,
pois essa seria a origem de qualquer
ajuda que o país viesse a receber em
caso de guerra.
Onde surgem divergências entre os
portugueses é justamente quando se
trata de saber qual a margem de manobra e autonomia de Portugal no seio da
aliança inglesa. Aqui, a divergência é
nítida entre Armindo Monteiro e Luís
Teixeira de Sampaio. Este último
defende nomeadamente que nas novas
circunstâncias a margem de manobra
de Portugal pode e deve ser alargada.
A tese vinga e será aplicada a partir
de 1936, quando Armindo Monteiro
passa de Ministro dos Negócios
Estrangeiros para Embaixador em
Londres, onde se manterá até 1943.
O problema da autonomia em relação
à Inglaterra coloca-se com grande
acuidade a partir do momento em que
estala a guerra civil espanhola. Portugal define uma política de intervenção
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pouco disfarçada neste conflito, com
um apoio discreto mas efectivo ao
lado nacionalista. É uma política aplicada mesmo antes da guerra começar, pois uma parte da conspiração
passa por Portugal, a partir de Cascais,
onde está o seu principal chefe militar. O apoio será especialmente
útil aos nacionalistas nos primeiros
meses da guerra, quando o território
nacional serve de elo de ligação entre
as duas zonas de Espanha ocupadas
pelas suas tropas. Nesta altura o mar
é ainda dominado pela marinha da
República e só através do território
português ou do ar se podem fazer
chegar armas e munições à zona
nacionalista do norte de Espanha.
O envolvimento de Portugal nos
assuntos internos da Espanha é um
corte com a tradição nacional, que
se baseia justamente na ideia de que
é perigoso intervir nos conflitos de
um vizinho mais poderoso, nomeadamente porque há o risco de o lado
que é apoiado não ser vencedor;
mas, mesmo que o lado apoiado seja
vencedor, o risco para um pequeno
poder é bastante elevado. A situação
complica-se quando, logo a partir de
fins de 1936, o apoio de Portugal ao
lado nacionalista provoca um esfriamento das relações com a Inglaterra.
Londres adverte nomeadamente que
é perigoso fomentar a vitória de um
regime pró-alemão na Espanha, pois
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este pode ser levado a alinhar contra
a Inglaterra em caso de uma guerra
europeia, colocando uma situação de
grande melindre para Portugal.
Armindo Monteiro tende a concordar
com o argumento britânico e afasta‑se
do pensamento de Luís Teixeira de
Sampaio e de Oliveira Salazar neste
particular. Estes, por seu lado, colocam o futuro do regime em primeiro
lugar e vêm vantagens em favorecer
a vitória em Espanha da facção politicamente mais próxima do Estado
Novo, mesmo que esta seja pró-alemã.
As relações com a Inglaterra tornam‑se frias e distantes em 1936 e 1937.
Uma das consequências deste facto,
é que a Inglaterra coloca crescentes
entraves e problemas aos imensos
pedidos de armamento feitos por Portugal para concretizar o gigantesco
crescimento das forças armadas aprovado em 1935.
Oliveira Salazar, então já Ministro
da Guerra, reage e decide, em 1937,
avançar no programa de rearmamento
com o apoio da Alemanha, já que o da
Inglaterra se revela difícil e é usado
como forma de pressão. Armindo
Monteiro critica fortemente esta decisão, mas sem resultados práticos.
Será da Alemanha que chega quase

todo o armamento individual para o
Exército, bem como a artilharia, veículos e munições; será igualmente da
Alemanha e da Itália que é importada
a força de bombardeiros e aviões de
transporte. A indústria de defesa nacional, nomeadamente a fábrica de
Braço de Prata, é alargada e modernizada com o apoio germânico. A Inglaterra nesta fase limita-se a fornecer a
força de caças, uma parte dos aviões
de treino e da artilharia anti-aérea.
A Guerra Civil de Espanha provoca
assim uma verdadeira inversão dos
apoios tradicionais de Portugal, enquanto todo o programa militar se
atrasa vários anos.
Em 1940, quando surge o perigo real
de uma invasão alemã a partir da
Espanha, tudo o que Portugal consegue colocar em campo é uma divisão
moderna e, mesmo esta, com fortes
deficiências em termos de artilharia
pesada, engenharia e apoio logístico.
O que é mais, o relatório do Major
General do Exército nesse ano afirma
que só existem munições para manter
a divisão em campanha durante três
dias, o que significa na prática que o
país está sem uma real defesa mesmo
ténue depois de 5 anos de um esforço
intenso de rearmamento.

A neutralidade no período da supremacia do eixo
Quando estala a guerra, Portugal afirma que não entrará no conflito, mas

sem declarar formalmente a neutralidade, o que se deveu a um pedido
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da Inglaterra 1. A neutralidade vai-se
manter até ao fim, mas para a compreender é preciso estudar a situação
fase por fase.
A primeira fase vai de Setembro de
1939 a Junho de 1940, ou seja, do
começo da guerra ao colapso da
França, com a chegada dos alemães
aos Pirinéus. Neste período, os beligerantes concordam sobre o que deve
ser a posição portuguesa. A Inglaterra
estuda o assunto, embora não lhe tenha
sido dirigida nenhuma pergunta, e a
conclusão a que chega é que não interessa que Portugal abandone a neutralidade, mas se deve procurar que esta
seja “benevolente”.
De qualquer modo, a guerra nesta
altura é algo que se passa numa zona
bem limitada e sem grande intensidade. A Península e o espaço atlântico não são importantes estrategicamente para o conflito localizado e
nenhum dos beligerantes pressiona os
estados ibéricos para abandonarem a
sua situação. A Inglaterra tem alguns
receios a respeito do que considera
ser a crescente influência em Portugal
da Alemanha, mas a situação não se
1

A não declaração formal da neutralidade
permitia que os navios dos beligerantes
ficassem mais tempo nos portos portugueses
e pudessem entrar neles em maior quantidade. Como os únicos navios que circulavam eram os Aliados, a medida beneficiava
estes.
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revela preocupante, apesar da visão
alarmista do embaixador britânico
em Lisboa.
A segunda fase da guerra começa em
Junho de 1940 e altera substancialmente as perspectivas sobre a Península. Entre Junho de 1940 e Junho
de 1941 abre-se o período de maior
perigo em relação à manutenção da
neutralidade portuguesa. É uma fase
muito especial, em que a Alemanha
domina a Europa Ocidental, enquanto
a guerra alastra ao sul da Europa, ao
Mediterrâneo e ao norte de África.
É a única altura em que, durante
curtos meses (entre Setembro de
1940 e Janeiro de 1941), a Alemanha
se sente tentada a apostar numa estratégia marítima. O objectivo era obrigar a Inglaterra a aceitar uma paz de
compromisso, não através de um ataque directo às Ilhas Britânicas, mas
através de uma ambiciosa ofensiva
militar em direcção ao Sul. O que
se pretende no plano concebido pela
marinha alemã é dominar o Mediterrâneo ocidental, ocupar o Norte de
África francês e as Ilhas Atlânticas,
tudo a partir da colaboração da Espanha e da França de Vichy.
É preciso recordar que nesta altura,
com a beligerância italiana, as comunicações pelo Mediterrâneo estão cortadas para os aliados, e todas as ligações da Grã-Bretanha com a Índia e o
sul passavam perto da zona das Ilhas
Atlânticas e da Península. A mera insta-
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lação de aviões alemães nas Canárias,
em Dakar e em Cabo Verde colocaria
sérios problemas às ligações da Inglaterra com o Atlântico Sul, muito especialmente se a esquadra italiana se
unisse à de Vichy e tivesse livre
acesso ao Atlântico através do estreito
de Gibraltar. O plano militar alemão
implicava o ataque a Gibraltar com a
ajuda espanhola, enquanto Portugal
seria ocupado por duas divisões blindadas e uma motorizada que, a partir
de Badajoz, alcançariam Lisboa em
48 h; Cabo Verde devia ser igualmente
ocupado por forças da França de
Vichy apoiadas pela aviação alemã
que operaria a partir de Dakar. Não
estavam previstas operações contra a
Madeira ou os Açores, pois sabia‑se
que, mesmo que as ilhas fossem
ocupadas por uma pequena força
transportada pelo ar, o contra-ataque
britânico seria muito forte e não havia
a possibilidade de reforçar as forças
do eixo nas ilhas portuguesas por via
marítima. Em relação a um eventual
reforço por via aérea, bastaria a presença de um porta-aviões britânico na
zona para a impedir.
Os projectos da Alemanha são alimentados pela mudança da política
espanhola depois da queda da França.
Madrid pede a beligerância, pois julga
que a Alemanha já ganhou a guerra e
a sua entrada na última hora é a forma
de conseguir um alargamento do
Império no Marrocos e na Argélia e

uma ocupação de Portugal na Península, ou a sua completa subordinação
à Espanha. São esses os objectivos
que Serrano Suñer apresenta a Hitler
em Berlim em fins de 1940 como o
preço para a Espanha entrar na guerra.
É sabido que, enquanto isto acontece,
os responsáveis espanhóis garantem
aos diplomatas portugueses que tencionam manter a neutralidade e que
nunca mudariam essa política sem
antes consultar Portugal. Refiro este
pormenor para que se possa confirmar que a proximidade ideológica dos
regimes não tem significado quando
se trata de analisar o seu posicionamento em termos da política externa.
A Alemanha nesta fase deseja igualmente a beligerância espanhola, pois
ela é a chave para atacar Gibraltar,
dominar o Mediterrâneo Ocidental
e colocar aviões nas Canárias e na
costa da Península. O grande problema, é que a ofensiva para Sul tal
como pensada por Berlim implica
um entendimento com os seus quatro
aliados potenciais a sul: a Itália, já
beligerante, a Espanha, a França de
Vichy, com a sua poderosa esquadra,
e a Turquia. Este entendimento é tentado em fins de 1940, mas falha, pelo
simples motivo que os pedidos mútuos da Itália, de Vichy e da Espanha
em caso de paz, que são o seu preço
para entrar na guerra, se sobrepõem e
não é possível a conciliação.
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Quando Madrid se apercebe que
Berlim pretende a sua beligerância
mas não aceita garantir-lhe que receberá o Marrocos francês e parte da
Argélia na altura de fazer a paz, imediatamente o seu entusiasmo esfria.
A Espanha passa então a seguir a política que tornou Franco famoso e exasperou Hitler: continua a afirmar que
pretende entrar na guerra, mas coloca
sempre condições difíceis de satisfazer e vai adiando sucessivamente o
momento da sua beligerância, muito
especialmente quando se apercebe que
a neutralidade lhe permite obter dos
aliados os produtos que a Alemanha
não lhe pode fornecer, como o trigo,
o petróleo ou a borracha. A Espanha
mantém assim uma rentável política
de ambiguidade, onde pode sempre
entrar na guerra no último minuto
antes da paz final, mas adia o passo
fatal com sucessivos e imaginosos
pretextos e desculpas.
Perante a impossibilidade de reunir as
condições políticas necessárias para
desencadear as operações no sul, a
Alemanha desiste momentaneamente
da sua estratégia em Janeiro de 1941.
Hitler decide então resolver primeiro
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o “problema do Leste” com o ataque
à Rússia, para só depois se preocupar
de novo com as operações que visavam obrigar a Inglaterra a aceitar a
paz.
Estes factos provam que a neutralidade portuguesa no período da supremacia do Eixo dependeu essencialmente do facto de este não ter conseguido lançar uma estratégia marítima
para derrotar a Inglaterra. Se isso
tivesse acontecido, seriam imediatamente envolvidas na guerra as ilhas
atlânticas: os Açores e a Madeira seriam ocupadas pela Inglaterra e Cabo
Verde seria ocupado pela Alemanha e
objecto de um contra ataque britânico, montado a partir de Freetown; era
ainda provável que Portugal continental fosse igualmente ocupado pelo
ataque das forças alemãs e espanholas. A sorte de Portugal seria então
semelhante à de muitos outros pequenos poderes europeus que, apesar de
se terem declarado neutros, foram
engolidos pela guerra e ocupados por
longos anos. Basta recordar a situação da Dinamarca, da Noruega, da
Bélgica, do Luxemburgo, da Holanda
ou da Jugoslávia.

A neutralidade no período do equilíbrio de forças
A terceira fase da guerra decorre
entre Junho de 1941 e Maio de 1943,
ou seja, entre a invasão alemã da
Rússia e a ocupação aliada do Norte

de África depois da operação Torch.
O conflito torna-se mundial com o
envolvimento da Rússia e dos EUA e
o posicionamento do território Penin-
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sular e do Atlântico português muda
significativamente.
A partir do momento em que a Alemanha se lança para Leste, os poderes anglo-americanos percebem que
desapareceu de momento o perigo de
qualquer ofensiva em força no Mediterrâneo ou de ocupação das ilhas
Atlânticas. Isto leva a Inglaterra e
os EUA a desactivarem as operações
que tinham preparado para ocupar
preventivamente os Açores, caso a
Alemanha atacasse Gibraltar ou a
Espanha entrasse na guerra. Os EUA
e a Inglaterra decidem em 1942 que
a derrota da Alemanha é prioritária e
que a ofensiva conjunta deve começar
com um desembarque no Norte de
África, na zona das colónias da França
de Vichy. A decisão de atacar o norte
de África francês leva a que os aliados
considerem importante a manutenção
da neutralidade da Península, pois a
entrada da Espanha na guerra poderia causar sérios problemas quando
da prevista invasão do Marrocos e da
Argélia franceses.
É igualmente a partir de meados de
1941 que a Batalha do Atlântico entra
na fase crítica e passa a correr francamente mal aos aliados. Em 1942
as marinhas aliadas sofrem perdas
superiores às novas construções e o
Almirantado chega a afirmar que, a
manter-se esse nível, a guerra pode
ser perdida num ano. Este facto leva a
que as marinhas inglesa e americana

peçam aos respectivos Governos a
ocupação de bases nos Açores, pois as
perdas aliadas alcançam o máximo na
zona central do Atlântico sem cobertura aérea. Os aviões que operassem a
partir das Lajes podiam cobrir o chamado “buraco negro” do Atlântico e
reduzir o nível das perdas aliadas.
Os Governos aliados examinam o
problema em 1942. Concluem que o
uso de bases nos Açores só se obtém
com a ocupação das ilhas à força, o
que pode arrastar a Península para
a beligerância justamente na altura
em que se prepara o desembarque no
Norte de África. Por esse motivo, a
decisão comunicada às respectivas
marinhas é a de não pedir ou obter
o uso de bases nas ilhas enquanto os
aliados não se instalarem firmemente
no Norte de África. Depois disso uma
beligerância espanhola será muito
improvável e, mesmo que o regime
de Franco entre na guerra, poucos
problemas pode causar numa perspectiva estratégica, desde que os aliados controlem o Marrocos e a Argélia
francesas.
A manutenção da neutralidade portuguesa nesta fase fica, pois, a dever-se
à decisão alemã de atacar a Rússia e
ao planeamento aliado, nomeadamente à preparação da operação Torch
(o desembarque no Norte de África).
A Inglaterra e os EUA adoptam a
única estratégia possível para os poderes marítimos numa altura em que
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o continente europeu é dominado por
um poder continental forte: a de o
enfraquecer com um ataque de flanco,
numa zona de difícil acesso, onde a
logística impede a concentração de
forças terrestres do Eixo e onde as
vantagens do poder aeronaval podem
ser exploradas em pleno.
A Inglaterra seguiu uma estratégia
semelhante 130 anos antes, quando
enfrentou a França Napoleónica. Simplesmente, enquanto para a Inglaterra
de começos de século XIX a zona
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periférica era Portugal, para os aliados em 1942 a zona periférica é o
Norte de África, pois só ele reúne
as condições geográficas, políticas e
estratégicas necessárias.
São estas condições que favorecem a
neutralidade portuguesa, pois os aliados consideram que ela é essencial
para permitir a ocupação do Norte de
África, que era o centro da sua estratégia de envolvimento do Eixo pelo
sul, defendida pela Inglaterra e relutantemente aceite pelos EUA.

A neutralidade no período da supremacia aliada
A partir de Abril de 1943 a situação
muda. A quarta fase do conflito decorre entre Abril de 1943 e Junho de
1944, quando se dá o desembarque
na Normandia. Os aliados expulsam o Eixo do Norte de África com
o fim da campanha da Tunísia e não
mais temem a eventualidade de uma
quebra da neutralidade espanhola.
A Espanha, sem meios aeronavais
modernos e sem reservas de combustível e matérias-primas estratégicas,
deixa de representar qualquer perigo
sério. A partir de Novembro de 1942
(operação Torch), aliás, Franco mostra crescente vontade de se aproximar
dos aliados, pois já percebeu que são
eles que vão ganhar a guerra.
Nesta fase, os estados-maiores aliados discutem onde devem atacar o
continente europeu. Colocam-se no

essencial três possibilidades, numa
altura em que se reconhece que ainda
não há meios para um desembarque no norte da França, o que obriga a considerar uma fase intermédia
com um ataque ao sul do continente.
Essas três possibilidades são a de um
desembarque na Grécia, na Sicília ou
na Península. O caso da Península é
rapidamente afastado, pois chega-se
à conclusão que era o que exigia
mais meios e que, mesmo que fosse
excepcionalmente bem sucedido e
toda a Península fosse ocupada em
pouco tempo, os aliados não ganhariam nada de substancial, pois a Alemanha podia impedir o seu progresso
através de uma defesa da barreira dos
Pirinéus com relativamente poucas
forças. Os exércitos aliados nos Pirinéus, por seu lado, estariam muito
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longe de qualquer ponto estratégico
importante e ainda teriam de atravessar toda a França para chegar ao
Reno.
Os aliados concluem assim, mais
uma vez, que não lhes interessa
envolver a Península no conflito e
que é preferível manter a sua neutralidade e isto através de uma análise que
parte exclusivamente da estratégia
militar, sem outras considerações. Os
estados-maiores conjuntos decidem
mesmo que, caso o exército alemão
invada a Península, o que é considerado extremamente improvável em
1943, haverá somente uma resposta
com meios aéreos e navais, sem empenhamento de recursos terrestres
significativos. A prioridade aliada na
segunda metade de 1943 passa a ser o
ataque à Itália, pelo que a Península
fica de lado, numa neutralidade que
não se deseja comprometer.
*
Ao mesmo tempo, porém, deixa de
se temer a beligerância espanhola ou
qualquer acção de represália alemã na
Península, pelo que agora os aliados
podem avançar para ocupar bases nos
Açores, de modo a facilitar a derrota
da ameaça submarina alemã. O momento é especialmente oportuno, pois
a fase decisiva da Batalha do Atlântico decorre nos primeiros meses de
1943. Nesta altura, as perdas da nave-

gação aliada atingem o máximo.
A partir de Maio de 1943, porém, a
tendência inverte-se: as perdas de navios mercantes aliados caem na vertical, enquanto as perdas de submarinos
alemães aumentam muito. Os submarinos são claramente contidos e derrotados a partir de meados de 1943,
sendo expulsos das principais rotas
do Atlântico praticamente até ao fim
da guerra. A derrota ficou a dever-se a
uma série de novos factores técnicos
e organizativos dos aliados, onde se
destaca o facto de se passarem a ler as
cifras da Marinha alemã e a usar em
grande quantidade os porta-aviões de
escolta. Os porta-aviões de escolta
americanos, por exemplo, afundam
dezenas de submarinos alemães nas
águas à volta dos Açores antes da
ocupação da base das Lajes e obrigam os alemães a retirarem da zona
(quando as bases são ocupadas, em
Outubro de 1943, havia muitos poucos
submarinos na zona, ao contrário do
que diz a maioria dos autores portugueses que não estudaram a Batalha
do Atlântico).
A decisão de ocupar os Açores, com
ou sem autorização portuguesa, é
tomada pelos dirigentes máximos
aliados (Churchill e Roosevelt) nos
primeiros meses de 1943, na cimeira
Trident, quando a Batalha do Atlântico passa pela pior fase (o mês da
inversão da tendência é Maio desse
ano). As marinhas aliadas continuam
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a pressionar para obter bases nas
ilhas portuguesas e, como já não se
teme a beligerância espanhola, desta
vez é dada luz verde, começando de
imediato a preparação da operação
anfíbia para a ocupação dos Açores
à força. Como se sabe, esta não viria
a ser necessária, pois Eden consegue
que o Governo Britânico aprove que
se faça um pedido prévio para cedência de bases em meados de 1943.
Lisboa responde afirmativamente em
pouco tempo. Para os responsáveis
nacionais é uma excelente ocasião de
fazer uma muito necessária aproximação aos aliados, de modo a garantir a sobrevivência do regime no final
do conflito. Portugal assim, não só
mantém a neutralidade, como tem a
oportunidade de realizar a essencial
aproximação aos aliados. Salazar, de
forma hábil, vai usar a importância
estratégica do Atlântico português
para garantir um objectivo central de
política interna: a sobrevivência do
regime no pós-guerra.
Quando as bases são ocupadas, em
Outubro de 1943, tal como os aliados
esperavam, a Alemanha não reage
militarmente. Para Berlim qualquer
acção militar contra Portugal, mesmo
que possível, só serviria nesta fase
para lhe arranjar mais um inimigo,
sem obter vantagens estratégicas
de qualquer tipo. Berlim limita-se a
reclamar formalmente pela cedência
de bases e a dar a entender que espe-

ra que a sua moderação neste campo
seja compensada com a continuação
da possibilidade de continuar a comprar produtos no mercado português.
Lisboa, que temia uma reacção militar contra a vulnerável frota mercante
nacional, fica aliviada e aceita a continuação da exportação de produtos
nacionais como um preço pequeno a
pagar pela manutenção da neutralidade.
*
A última fase da guerra decorre entre
Junho de 1944 e Maio de 1945 e, em
larga medida, é já uma adaptação ao
pós-guerra, o que se nota em termos
da forma como a neutralidade portuguesa é pensada e usada. É uma fase
que se caracteriza fundamentalmente
do lado português por uma aproximação relutante e, em larga medida,
forçada aos Estados Unidos.
A aproximação parte de Washington,
que toma a iniciativa de pedir a
cedência de uma base exclusiva em
Santa Maria. As Lajes, ocupadas
desde Outubro de 1943, foram cedidas à Inglaterra (e não aos aliados) e
não podem ser usadas por unidades
das forças americanas. Os EUA tem
o cuidado de sublinhar que o pedido
para Santa Maria é exclusivamente
seu e nada tem a ver com a aliança
britânica, acrescentando que estão
dispostos a generosas contrapartidas
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no campo económico, político e da
defesa.
A razão de ser desta atitude está ligada às novas utilizações dos Açores na
parte final da guerra. As Lajes não
são importantes para a guerra submarina, que já estava ganha pelos aliados
antes da sua ocupação, ao contrário
do que dizem a maior parte dos autores portugueses. Em contrapartida,
os Açores foram amplamente usados
como pilar da imensa ponta aérea
montado pelos EUA em direcção ao
Norte de África e ao Sul da Europa.
Os EUA despertavam para o seu papel
de potência global e sentiam a necessidade de projectar poder em direcção
à Europa e ao Mediterrâneo. Simplesmente, ao contrário dos ingleses, não
tinham montada a rede de bases que
lhes permitiria fazer isso.
Em fins de 1943 o estado-maior americano estuda a rede de bases permanentes que será necessária no pós‑guerra e chega a uma longa lista de
várias dezenas em todos os oceanos.
No entanto, só meia dúzia são classificadas de “essenciais” e os Açores
são uma das primeiras. Esta é a justificação do pedido americano sobre
Santa Maria, que tem a ver sobretudo
com a visão dos militares americanos
para o pós-guerra.
A resposta portuguesa não é dada aos
Estados Unidos, mas sim à Inglaterra.
Portugal aguarda em primeiro lugar
que se resolva o conflito sobre o vol-

frâmio com Londres, o que só acontece em meados de 1944, quando se
decreta o embargo das exportações.
Assim que este problema desaparece
e as relações com a Inglaterra tornam
a ser boas, é então colocada a questão
de fundo junto do “secular aliado”.
É dito em Londres que os EUA pediram a cedência de bases em Santa
Maria sem interferência inglesa o que
mostra a forma como estão a ocupar
as posições europeias e a enfraquecer
o velho continente; isto pode vir a
colocar a posição dos impérios em
perigo no pós-guerra; Portugal sabe
que a Inglaterra apoiou oficialmente o
pedido de cedência de bases em Santa
Maria, mas não acredita que essa seja
a sua posição real; assim, está disposto
a recusar o pedido com vários pretextos e desculpas, mas antes precisa de
saber que a Inglaterra entende a posição portuguesa e mesmo que a apoia
extra-oficialmente, embora seja obrigado a dizer o contrário junto dos EUA.
O problema é colocado em Londres
directamente a Eden e este logo
responde, sem precisar de consultar
o gabinete. A sua resposta é uma verdadeira bofetada nos responsáveis
portugueses. O que Eden diz, é que
a Inglaterra está habituada a defender
os seus interesses próprios e os da
Europa contra qualquer ameaça
mesmo quando está sozinha, como fez
em 1940 quando Portugal manteve a
sua neutralidade (primeira bofetada);
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em relação ao pedido americano de
bases nos Açores, a Inglaterra dá o
seu apoio em termos reais e não meramente formais, pelo simples motivo
de que é preciso trazer os EUA para
a Europa, como única forma de conter a Rússia depois da guerra, coisa
que os aliados da Inglaterra pareciam
não entender (segunda bofetada). Era
a primeira vez que nas relações com
a Inglaterra se levantava o problema
da URSS na Europa do pós-guerra.
Depois desta resposta, Portugal acaba
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por assinar um acordo para cedência
de bases em Santa Maria. As contrapartidas são significativas, desde
um aumento dos fornecimentos dos
produtos mais procurados, até ao
compromisso americano de aceitar
a devolução de Timor e a participação portuguesa na sua reocupação.
A principal contrapartida, porém, é
política e traduz-se no apoio dos EUA
à continuação do regime no pós-guerra, numa atitude que muito surpreende a oposição democrática.

Uma perspectiva geral
O que ficou exposto, apesar de muito
resumido, permite concluir na minha
opinião três coisas.
Em primeiro lugar, a neutralidade
portuguesa é sobretudo um processo
de adaptação às diferentes fases da
guerra e não uma posição fixa, baseada num qualquer princípio ou teoria
jurídica. Ela evolui de uma posição
inicial benevolente em relação à
Inglaterra, para outra de neutralidade
mais estrita a partir de meados de
1940 e para uma crescente aproximação com os aliados a partir de Maio
de 1943.
Em segundo lugar, as preocupações
de ordem interna com a continuação
do regime estão ligadas directamente
à neutralidade desde o primeiro momento. Este é um dos casos em que a
ligação entre a política externa e inter-

na é muito clara, a pontos de uma não
se poder separar da outra – o regime,
como sempre acontece, considera que
a sua manutenção é o primeiro interesse nacional, ao qual tudo o resto se
subordina.
Em terceiro lugar, penso que a neutralidade se ficou a dever sobretudo à
evolução da situação geral e às estratégias definidas pelos principais poderes nas diversas fases da guerra. Estas
apontavam para uma neutralização do
espaço continental português e para
um envolvimento na beligerância do
espaço Atlântico. As circunstâncias
fizeram que, nas primeiras fases da
guerra o Eixo nunca conseguisse edificar uma estratégia marítima o que
fez com que a Península e as ilhas
Atlânticas ficassem fora do conflito.
Na fase intermédia de equilíbrio rela-
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tivo, as vantagens para os aliados de
manter a neutralidade da Península
excediam as que seriam obtidas pelo
uso activo dos Açores na Batalha do
Atlântico, pelo que mais uma vez se
manteve a neutralidade. Finalmente,

na fase terminal do conflito, o espaço
Atlântico foi envolvido com a ocupação das Lajes pela Inglaterra, mas o
Eixo já não tinha capacidade de resposta e não lhe interessava alargar a
guerra à Península.

A neutralidade comparada
Para terminar, gostaria de fazer uma
comparação muito breve entre a 2.ª
Guerra Mundial e a situação portuguesa nos outros dois conflitos globais da época contemporânea: a 1.ª
Guerra e as guerras napoleónicas.
Penso que, em qualquer dos casos
citados, é sempre necessário distinguir a situação do espaço continental
e do espaço Atlântico português.
A predominância de um ou de outro
vai depender fundamentalmente da
conjuntura e das estratégias dos grandes poderes envolvidos.
É necessário igualmente ter em conta
que nas três guerras globais mencionadas pode ser detectado um processo de perda gradual da importância de Portugal em termos da aliança
inglesa, ou seja, dito por outras
palavras, de uma queda gradual das
vantagens que Portugal pode dar à
Inglaterra, paralela à queda do poder
global desta.
O facto está directamente ligado à
evolução da situação peninsular.
A aliança com Portugal era especialmente útil à Inglaterra na altura em

que a Espanha era um importante
poder de segunda ordem, como acontece no começo das guerras napoleónicas. Nessas circunstâncias, era
muito importante para a Inglaterra ter
acesso aos melhores portos da Península e a uma zona colocada no flanco
Atlântico da Espanha. Do mesmo
modo, a partir de 1808, Portugal foi
vital para permitir o desenvolvimento
da estratégia de aproximação indirecta da Inglaterra, que foi um dos
mais significativos contributos para
minar o poder do Império francês.
O peso de Portugal em termos da
aliança era máximo na época contemporânea durante as guerras napoleónicas e a beligerância portuguesa
interessava à Inglaterra durante a
fase intermédia do conflito, quando
Londres ainda não tinha força para
lançar um ataque directo à França.
A Península era para o principal poder
marítimo de então o teatro de operações periférico ideal e foi explorada
enquanto tal para derrotar a França.
Basta referir que as tropas de Napoleão sofreram mais baixas na Penín-
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sula do que na campanha da Rússia.
Depois das guerras napoleónicas a
situação é diferente. A Espanha torna‑se um poder de segunda ordem, com
um peso relativo bastante menor.
A Inglaterra, em contrapartida, é o
novo poder hegemónico, o centro
industrial, financeiro, técnico e naval
do planeta, com uma marinha que é
superior à do resto do mundo reunida. A política inglesa para a Península muda substancialmente depois
do Congresso de Viena. Pela primeira
vez, por exemplo, desenha-se um entendimento informal entre a França e
a Inglaterra para esta zona. Por várias
vezes as forças armadas das potências europeias intervém na Península, convulsionada pelas revoluções
liberais (como aconteceu na Convenção de Évora-Monte ou na invasão
da Quádrupla Aliança que põe fim à
guerra civil), mas sempre dentro de
um entendimento geral. A França,
por exemplo, intervém em Espanha,
como faz em 1823 quando esmaga os
liberais, mas nunca passa a fronteira
portuguesa. Todas as intervenções
externas em Portugal – e muitas há –
ou são feitas directamente pela Inglaterra ou por uma coligação montada
por ela. Mesmo quando, por exemplo,
a esquadra francesa de Roussin captura a Armada portuguesa no Tejo, só
o pode fazer porque a Inglaterra deu
previamente luz verde para tal.
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A situação muda em 1898, ou seja,
depois da guerra entre a Espanha e
os Estados Unidos, quando a Espanha passa a ser um poder de terceira
ordem que perdeu o Império e está
reduzido à sua dimensão europeia,
com ambições que se passam a virar
para o Mediterrâneo. A mudança da
situação peninsular está inserida numa
transição mais ampla entre sistemas
internacionais, numa altura em que
a hegemonia inglesa está desgastada
e potências como a Alemanha e os
EUA adquirem um poder industrial e
económico superior ao do velho leão
dos mares. O sistema unipolar edificado depois do Congresso de Viena
em 1815 cede o lugar a um outro multipolar, com pelo menos três poderes
de primeira ordem e quatro ou cinco
de segunda.
A transição conduz a um realinhamento dos entendimentos e das alianças europeias, com a formação dos
dois grandes blocos, que vão chocar
na Grande Guerra. A Península é atingida pelas mudanças. Por um lado,
passa a ser especialmente importante
para a Inglaterra e a França conquistarem a simpatia ou mesmo a aliança
da Espanha, tendo em conta a incerta
situação no Mediterrâneo, pelo que
aceitam que o país vizinho receba
uma parte do Marrocos e apoiam o
seu programa de rearmamento naval
e modernização económica. Mas, por
outro lado, é especialmente impor-
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tante para a Inglaterra conseguir um
maior controlo sobre o espaço atlântico português, de modo a afastar a
hipótese da Alemanha adquirir uma
boa base naval fora do Mar do Norte,
pelo que passam a dirigir a Lisboa
pedidos de garantias no sentido de
que não será feita qualquer cedência
de direitos nos portos atlânticos sem
a sua prévia autorização. Lisboa responde afirmativamente desde o primeiro momento, mas, na nova conjuntura, as posições gerais da Espanha tornam-se mais importantes para
a Inglaterra que as portuguesas, pelo
que se assiste a uma inversão da tradicional política inglesa para a Península. Pela primeira vez, Londres está
mais próxima de Madrid do que de
Lisboa.
A República vai herdar em 1910 esta
situação muito particular e é em larga
medida por sua causa que o sector
dominante dos republicanos define
uma política de forçar a beligerância
na 1.ª Guerra Mundial. Por detrás dela
estão três ordens de preocupações:
pretende-se convencer a Inglaterra
que Portugal é o seu único aliado de
confiança na Península e reconquistar
o seu apoio financeiro e militar, impedindo que ela apoie as ambições intervencionistas e mesmo anexionistas
da monarquia de Afonso XIII; pretende-se garantir o futuro do regime,
pois pensa-se que a Inglaterra jamais
permitirá que este seja derrubado depois de Portugal entrar na guerra ao

seu lado; pretende-se garantir o futuro
do Império, pois é sabido que a Inglaterra e a Alemanha têm um entendimento secreto para a eventual divisão
das colónias, que poderia ser relembrado quando do tratado de paz.
A beligerância portuguesa na 1.ª
Guerra fica assim a dever-se a uma
situação muito especial e anormal,
quando para a Inglaterra o espaço continental da Península se tornou mais
importante que o espaço Atlântico,
o que provocou uma aproximação
entre Madrid e Londres na mesma
altura em que, devido às convulsões
da mudança de regime, a Grã-Bretanha se afasta de Portugal e esfriam as
relações da secular aliança. Portugal
dava regularmente as garantias pedidas por Londres quanto ao seu espaço
Atlântico, mas isso não era suficiente
para alterar a política britânica para a
Península. Quando Portugal força a
beligerância na 1.ª Guerra Mundial,
isso é feito para tentar responder a
esta conjuntura anormal e alterar o
posicionamento inglês.
Nas vésperas da 2.ª Guerra Mundial a
situação é diferente. Não há nenhuma
corrida naval semelhante à que precedeu a 1.ª Guerra, o que leva a que a
Inglaterra não esteja preocupada com
o espaço atlântico nacional. Não há
igualmente qualquer entendimento
secreto entre a Inglaterra e a Alemanha para a divisão do Império, o que
faz com que Portugal não esteja preocupado com o futuro das colónias.
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Não há ainda nenhuma aproximação
especial entre Madrid e Londres,
sendo Portugal o estado da Península
mais próximo da Inglaterra, pelo
que Lisboa não tem qualquer receio
quanto à evolução neste particular.
Não se verificam no final dos anos
30, em resumo, nenhuma das circunstâncias que levaram o Partido Democrático a querer forçar a beligerância
portuguesa em 1914. Pelo contrário a
conjuntura aponta para a manutenção
da neutralidade e vai favorecer a sua
continuação nas várias fases da guerra.
Estas breves considerações de ordem
teórica fornecem uma base mínima
para tirar algumas conclusões sobre a
neutralidade e a beligerância de Portugal nos conflitos globais da época
contemporânea.
Em primeiro lugar, com a perda do
peso relativo dos poderes peninsulares deixa de ser importante para a
Inglaterra em termos gerais obter a
participação portuguesa numa guerra,
mesmo quando a Espanha se envolve nela. Isto diminui a importância
do espaço continental português, que
perde significado em termos globais,
até porque desaparece a tendência
tradicional para a Espanha e a Inglaterra alinharem em blocos contrários
em caso de guerra europeia.
Em segundo lugar, é necessário distinguir o espaço continental e o espaço
atlântico português. O eventual envolvimento de Portugal num conflito
surge normalmente quando a fronteira
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entre os dois blocos em confronto
passa pelo seu espaço atlântico. Foi
o que aconteceu nas guerras napoleónicas com o bloqueio continental, que
desencadeia a 1.ª invasão francesa; foi
o que aconteceu na 1.ª Guerra Mundial
com os pedidos de garantias sobre
os portos atlânticos e com o pedido
de requisição dos navios alemães,
que acabou por conduzir à declaração de guerra; foi o que aconteceu na
2.ª Guerra Mundial, com o pedido de
cedência de bases nos Açores, que só
não conduziu à beligerância porque
a Alemanha não estava interessada
nisso.
Em terceiro lugar, as preocupações
com a política interna e com o futuro
dos regimes são sempre muito importantes para a definição da política portuguesa no contexto de uma guerra
geral. A monarquia de D. João VI,
por exemplo, consegue receber da Inglaterra a garantia da sua continuação
no poder quando retira para o Brasil e
abre os portos do grande Império da
América ao comércio britânico. A 1.ª
República pensa claramente na sua
manutenção quando define uma política de forçar a beligerância portuguesa na guerra. O Estado Novo pensa
igualmente no seu futuro quando define a política para a Guerra Civil de
Espanha e aceita rapidamente o pedido inglês de bases nos Açores em
1943, o que são dois momentos importantes da evolução da neutralidade
portuguesa na 2.ª Guerra Mundial.

