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Lisboa, 23 de Outubro de 1936. 

Senhor Emb aixador 

lE.xcelenc ia 

1. Em 15 de Setembro ultimo o Ministro de Estado do Go-

verno que V.~xª. renreAente diri~iu Ro ~ncarregado de Negocios 

de Portup.-al em Alic?n r.e uma not;;. q1)e continha ce:cte.q acusacões 

ao Governo ,ortuguês, a :9ro"9osit.o de ajudas que di:r.i:'l '?restadas 

por este aos nacionalistas e8ryanhois. Vinha esta nota desauc~

~anhada de quaisquer elA~entos de ~rova e s 6 alguns dias deDois, 

(aa de Sete~bro) Dor natural dific 11ldade de comunicaQSes, foi 

inteiramente conhecida em Li sboa. 

Sem esryerar ,or cualaue~ res~osta desta chancelaria, 

o Governo de ifadrid comunicou-a aos signat ~ rios do acordo de 

nio-interven~ão e A Sociedade da~ Pa05es; em 27 de Setembro 

os ~ornais de Genebra davam conta do seu conteudo e no dia 1 de 

Outubro o 11 Journal des Nations" inseria integralmente o seu tex

to. Depois, o Gove:~no de ·,!adrid fez a. sua publicação oficial. 

~ por fim, por intermedio do Governo de S.M, no Reino Unido, 

submet·eu-a 8. Comis8ão de não-intervenoão que funciona em Loncires. 

'P.s t;e ,rocedimen to dis".)ensa-me de re s,onder à. nota 

refArida: e sou forçado a declarar a V.Exª. que o considero não

ami §2:a ve 1, 

2. O Encarregado de fegocios de Por tugal protestbu junto 

Sua Excelencia: 
o Senhor Don Claudio SP.nche~ Alborno7 

etcq etc., etc. 
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do Ministerio de Estado contra a violaqão da correspondencia 

aue lhe era endereqada - referiado-se l)articul armente a um ofi-

cio lacr8do, que em 5 de Set e"l'lbro ultimo lhe foi dirigido de 

Genebra; apezar de ter exteriormente a indicaqio "Délégation du 

Portugal au1;res de la Société des Nations" e de vir lacrado com 

as armas ~ortuguesas, o seu conteudo foi subtraido e substitui

do por um pequeno papel que diz: "Retirado contenido, Milicies 

antifeixi s tes de Catalunya , De,artament de Prensa, Censurai 

Pro1;aganda" . 

o :.:inisterio de Estado limi teu-se afinal a lamentar 

o i nc ident-e e a transmi t,;_r a seguinte exi::,lic ação, vinda, ao 

aue l)arece, do :1inisterio das Comunicacões~ ftoe erros cometidos 

pela censura l)OStal obedecem e·n grande parte à inu11eravel quan··· 

tidade de correspondencia dirigida a 1;articulares e~ que se 

consigna como direcqão a das diversas Embaixada8, Legacões e 

Consulados estrange iros. O melhor meio de evitar a censura dos 

documentos oficiais é restringir as autorisaqões uara que os 

súbditos estrangeiros recebam a sua c orres1ondencia com a di

recçâo do domicilio da sua re,resentação diulomatica e consu

lar". 

Ao Govêrno , ortuguês, depois deste l astimavel inci

dente e auezar da sua recl amaqão, nenhuma garantia foi dada, 

acerca da inviolabilidade da sua corres,ondencia com os agentes 

diplomatices ou consulares residentes na parte do territorio 

espanhol ainda sujeito ao Govêrno de Madrid. 

Assim adquiriu a certeza de que o segredo das comu

nicações com os seus re,resentantes junto desse Govêrno não se-
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rá res~eitado. Falta-lhe deste modo uma garantia essencial das 

relacõei::- di:plomatica.s. t tem de considerar aão-amigavel a ati

t~1de tomada '")elo Govêrno de :'adrid . 

3. ~m 30 de Setembro ultimo, quando algumas malas dos 

1F-·entes di1Jlomaticos do meu Govêrno eram conduzidas -para bordo 

do um navio de guerra ,ortugu&s surto no porto do Alicante, um 

gruno do ~ilicia~ro~ ao se~viço de Madrid, perante numerosa 
+-oi / 

assistencia, ,roc•:>jcu 11elas a minuciosa busca. Como já/afirmado 

ao ~inisteri0 ~. ~stado, este facto - que representou cl ara 

viola'{ão da"' imunida.des di-,lO'i1aticas - teve por fim Único sujei

tar· a i.,Hs.são 9ortuguess r . Ui.1 vexame ".)Úblico . 

Na manhi do óia 1 de Outubro corrente, no Hotel Pala

co de Alicante, um individuo que dizi 2 Rer ins,ector chefe da 

Policia do Hoditerranóo inouiriu o 32 Secretário da ~mbaixada 

,ortugucsa acerca do narentoPco ou rclaq5es ,assoais aue su?u

nha existirem entro ôl0 e o Duque de Almodovar. Tranauilizada 

a ~olicia nele interrogado, r ece~eu este das autoridades locais, 

co .. ,10 unica Rati sfa.0ã.o nelo vexarnc sofrido e horas de-oois dôste, 

a doclara8ão seguinte: "Por ahora nuede Usted estar tranquilo" . 

Tendo osso funcionario do meu Govêrno recebido ordem 

~ara sair de Alicante, foi-lhe exigido, co~o for~alidade indis

,cnsavel ,ara esse efeito, um visto esnocial da Comandancia 

Militar da ci(adc no seu passanorte di,lomatico . 

Estes factos constituem viol ação flagrante dos nrin

.ci~ios qµe regem as rela~õos dinl omaticas entre Governos; a sua 

re~l tição retira ?raticamonte aos ~uncionar i os diulomati cos as 

imunidades de ouo universalmente gozam e torna im~oss i vel o 
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livre exercicio das suaR funções. 

4. para evitar queixas e reclamaqões que e~bora consi-

derasse injustas reryresentavam semnre um motivo de atrito di-

9lomatico, que nas circunstancias ures~nteP convinha evitar, 

ofereceu o Govêrno português à sua custa a rcnatriacão de certos 

r efugiados es"9anhois. Foram a V.Ex!, '?edidas as ryrovidencias 

necessarias ryé:i.ra facilitar o sou dee:embaroue em Tarragona. -

~orto proferido nelo Govêrno de Madrid. Chegado ali o navio que 

levava os refugiados, verificou-se não só que nenhumas medidas 

estavam tomadas i;:,ara ó efeito referido mas tambem que o Go~rno 

de V.Ex!. nem sequer tinha comunicado o facto aos seus renresen

t antes locais. 

Efectuado o desembarque, ousaram este_s a'!)resentar-se 

armados e com a. pretensã.o de passar busca num barco que levava 

içada a fl&~ula dQ Marinha de Guerra ~ortugucsa. 

As guarnições do transporte e do navio de guerra que 

o comboiava foram obri fadas a tomar postos de combate para a 
. .. ~ 

eventualidade, que ~arecia iminente, de tere~ de rentlir uma 

agressão. 

O 9rocedimento das autoridades de· Tárragona não foi 

apenas incorrecto: tenho de o considerar hostil~-· 

5. . Em documento aurescntado ~elo Ministro de Estado 

espanhol ao Comité de não-intervenção de Londres, diz-se que 

"por medidas inóo~nativeis com as boas relaqõ es internaciona is, 

todo o pes eoal, com excepqão do Ti":mbaixa.dor, foi afástado da 

Embaixada (Lisboa). O Embaixador ·encontra-se pÓr este f acto 

prisioneiro no local da Embaixada sem nenhuma possibilidade de 
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comunicc~io com o exterior." 

I!ui to roce 11tcmE'ntc, jornais de Madrid que quasi po

demos considerar oficiosos anunciavam cm grandes titulas que 

V.Exª. estava "Y)risioneiro na sua Embaixada. 

Esperei que V.Exª. negnsse estas afirmações. Até 

este momento de nenhum desmentido ou simples aclaração tomou 

V. Exª. a iniciativa. 

Orél tinha V .Exª., coino colaboradores di"9lomaticos, 

no comeqo da guerrq civil, segundo a lista existente nos Servi

ços do Protocolo, um Conselheiro de ~mbaixada, três Secretarios 

e tr~s Adidos co~ diferentes funqÕes. 

A corresnondenciµ arquivada no Ministerio doa ~ego

cios Estrangeiros mostra que, dês~cs sete funcionarios, cinco 

se demitir~rn -por não descjarE>m Porvir o Govêrno de Madrid e 

que a um foi dada outra comissão . Junto de V.Exª . restava ~ortaQ 

to apenas o Adido militar. 

Ficou V.Exª. quasi isolado. Compreende o Govêrno por

tuguês que, dadas as circunstanci~s em que ocorreu, o facto 

lhe tenhn s ido extremR.mente penoso. Mas, nomeando novos funcio

narias, podia o Govêrno de Madrid ter evitado que o isolamento 

de V.Exª. se prolongasse. 

o Adido militar teve de ser considerado, em certo 

momento, ~essoa indeseja~cl. Sabe -- .Exª. as razSes do caso: o 

Govôrno ~ortuguês não pode consentir que funcionarias dessa 

cR.tcgorin 88 transformem cm agentes de consniracões '1·· de in

trigas, e~ transmisPores internacionais de mentiras. 

É falsa tambem a afirma.ção de que V. Exª. 11 não tem 
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nenhuma pos8ibilidade de co:nunicação com o exterior. 11 

A verdade inegavel é que V. Exª. comunic·· com o ex

terior quando e como quere. 

É muito f acil ~rova-lo . 

No periodo que vai de 1 de Setembro a 17 de Outubro 

expediu essél. Embaixada ::,ara o estrangeiro 69 telegramas e rece

beu do estrangeiro um numero exacta:nente igual. 

Enquanto houve ligaqÕes co11 a li.:uroi;,a recorreu V.Exª . 

frequentcmPnte ao telefone, ~uitas vezes solicitando os bons 

ofícios do :4'inistcrio ou da Administracão Geral doa Correios 

,arq maior raryidez das comunicacões. ~ semDrc encontrou da ryar

te destas entidades as deferencias e a boa vont 9de que ao seu 

alto cargo 880 devidas. 

Em certo momento relatou-me V.Exª. o fqcto de um 

esp1:1.nhol, -provendo a eventualidade de certo acontcci'llei1to, o 

haver ameaç:::i.do dC' morte; mas lembr=1.rá V. Exª. decerto que t, a l 

ameaça foi feita numa sala dé! ~mbaixada, estando v .~xª . a sós 

com esse seu compatriota; e não esquecer~ V.Ex! , ainda que e8 te 

foi introduzido na Embaixada por um crcado que ~ara isso tinha 

recebido ~r6via licença. Depois da ameaça, V.Ex!. deixou-o sair 

em plena tra.1quilidade e nunca declinou o seu nome. 

Apezar das circunstancias tão particulRres deste 

caso foi a Embaixada ·nandada guardar ainda com maior rigoT do 

que antes* E a verdade é que V.Exª. tem podido circular nqs 

ruas de Lisboa em liberdade e soccgo que nem o mais leve inci

dente ~erturbou ainda. 

Re8~citador zeloso dac imunidades di~lom~ticRs o 
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Governo português não ~ode cons_ .• tir que aa infundadas afirma

ç5es do Govôrno de Madrid a esse respeito ,assem sem protesto 

e sem escl~roci~ento. A necessidade de os tornar~onhecidos 

leva-me a r es ervar o direito de publicar imediatamente o pre

sente docu~ento. 

a. Estes factos - e outros poderiam ser infelizmente 

mono ion;-1.doP. - mostrRm que,. nas e ircunstanc ia.e actu.i\i s > é im,.,os

s i vcl ao Gov~rno de Lisboa mRnter relações di~lomaticae normaiÊ 

com o Govêrno que V.Ex!!. re-prcsenta:. desde já as considero sus-• 

pensas. Aguardando as modificaqões favoraveis que o tempo deve 

introdu7.ir nR 8 i tu::i.oão da 'Tl.:sn1=.rnha,. ordeno neste momento ao ~n

carregado de Negocios de Portugal em Alicante que abandone o 

seu posto, 

Aryroveito a ocasião nara reiterar a 7.Ex!. os nro-. . 
testos õ. ,r.1 rn inha mais alta consideração. 

a) Armindo Monteiro 


