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Excelentissimo Senhor presidente da Comissão de nao

intervenoão na guerra civil de ~apanha 

'~ "-(· ~ ·~ te G,c.M~ ô ~ ,. J 
~ (; ,U :~" ' l-

1(,; 
1 . As acusações que o Governo russo formulou contra o Go-

verno português perante essa Comissão constituiriam justo motivo 

de espanto se, vindd daquele pais, alguma audacia pudesse ainda 

causar surpreza. Esqueceu-se o Governo russo de que, ~esta matéria 

- e será só nesta? - apenas podia figurar como reu, - tantas, tão 

repetidas, constantes, claras e importantes têm sido as suas in

tervenções, primeiro na vida politica de Espanha e agora na guerra 

civil. 

Pode dizer-se, ::em exagero, que esta é o fruto da influ-

ência sovietica n~s negocios eepanhois . 

A Ruseia preparava metodicamente a revolução: foram as 

suas primeiras manifestações violentas que nrovocaram a reacção na• 

cionalista; e l,!oscow não ocultava a sua intenoão: ali existe há 

mui to uma sala especial de museu consagrada à futura revolução 

comunista espanhola (vide Yvon Delbos - "L~xuérience rouge - Pari1 

1933 pag. 185 e 186). Creou no país, com paciencia incansavel, uma 

larga organisação dotada com ricos meios de propaganda e de acção. 
normenorisadas/ 

Varies jornais têm dado noticias/acêrca dos preparativos feitos 

e dos resultados conseguidos. No sul da ~apanha, em cada aldeia 

existia pelo menos já uma célula local bem armada e municiada, 

com instruções pormenorisadamente estabelecidas para o dia da 

revolução, com o plano, estudado por tecnicos competentes, das 

destruições a fazer nela dinamite ou ~elo fogo com indicação dos 

pontos a atacar ou a defender - e até com longas listas dos assas

sin~tos a efectuar. É curioso notar até que 8 cabeça destas listas 

figurava com freouencia o médico do lugar. 

O Governo russo que, ryara acusar, invocou noticias pu

blicadas e~ jornais de acentuada tendencia politica, não pode admi, 

ra:ir-se 
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rar-se de que o acusem agora recorrenuo - não a opiniões gerais 

ou vagas indicarões - mas a factos citacos com precisão pela I~pren 

o conhecido jornal francês 11Le Uatin 11 no seu numero de 

aa de l'arço ~ltimo anunciou que o Komintern, na sua sessão de 37 d~ 

Fevereiro do ano corrente, se ocupara especialmente da bolchevisaçã 

da Espanha . 

Esse organismo resolveu ie1'!!!il'l.W) envi er à Península, para 

dirigirem a obra de comunisa~ão, dois conhecidos tecnicos revolu

cionarias : Beia Kun e Losovski . Deu-l hes abundantes meios financei

ros , e encarregou-os ale~ do mais, de conseguirem a reali7arão dos 

seguintes objectivos: 

a)a demissão forçada do Presidente da 'Reuublic a Snr . Alcal; 

Zamora . 
1 

b) a instaurarão de um Governo ditatorial de operarias e 

ca-nponeses 

e ) a confiscação das terras, a nacionalisarão êos bancos, dai 

minas, das fábricas e dos c~m~nhos de ferro 

d) o aniquila~ento dos partidos burgueses 

e) a instauração de um regime de terror em massa 

f) a creação das milícias operarias 

g) a destruição das igrejas e conven~os 

h) a supressão da imprensa burguesa 

i) a crearão do exercito vermelho espanhol 

j) a urovocação à guerra contra Portugal, a titulo ~e expe

riencia de guerra revolucionaria . 

O agi t1.-..or '9ela Kun chegou a Barcelona em Março com os 

seus camaradas Losowski, Janson, Riedel, Primac (ou Primakoff), 

Ferzine e Neumann. DesdP logo puzeram mãos ao trabalho . Crearam o 

comiti militar revolucionario, que imediatamente iniciou a formacã 

das celulas que deviam servir de base ao futuro exercito vermelho~ 

e a obra de destruição da~ disciplina.io exercito e na marinha 

avançou rauidamente, fa.vorecida pela complacencia dos governos. 

S8.o 

1 

1 
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São factos publicos. A Es11anha começaram a chegar armas russas com 

abundancia. No começo a e 'farço o vapor sovietico NEVA desembarcou 

em Sevilha dezenas de caixotes com material de guerra e produtos 

quimices destinados ao envenenamento da ;gua e dos produtos a:bimen• 

ticios. 

O vapor russo JEREK desembarcou por essa altura em Alge! 

eiras um abundante carregamento de armas e munições. 

Todo este material foi distribuído pelos elementos comu• 

nistas mais activos nas províncias de Cadiz, Sevilha, Badajoz, Cor] 

doba, Caceres e Jaen. 

Estes factos encontram-se relatados com pormenores curi< 

soe na imprensa portuguesa e francesa. 

Hoje os organisadores da revolução espanhola devem olha: 

satisfeitos para a sua obra. A Espanha é um mar de sangue. Rique0a1 

imensas, obras de arte aue nenhum dinheiro poderá pagar, reliauias 

historicas que constituíam patrimonio espiritual comum de muitos 

naíses foram sacrificadas e estão perdidas na.ra sempre. 

Muitos dos mais altos valores morais, artísticos e inte~ 

lectuais da Esnanha entraram no eterno silencio da morte, 

Da 

Patria 

aue trava pela 

ola sairá sem aumentada 

us filhos: mas 

o artístico e economico? 

Todos os numeres do programa que o Komintern estabelece, 

há meses estão realizados na parte do ~ais submetida ao Governo de 

Madrid. E se o não foram no resto, foi porque a reac~ão nacionalis~ 

o não permitiu. 

Falta agor~ efectivar o ultimo nume ro indicado - j) -

mas as provocações a Portugal começaram já, como se vê. Tudo estav~ 

previsto de longe e tudo foi metodicamente 

A realizarão do plano continua. 

...... 
íl.--<..c -<. '---'-~ 

l' Q a1 ;i, P.;etE:k} • 

Depois disto haverá ainda quem ponha em dúvida que a 

vitoria 
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A.À~.- J ~'"L.--e,., ~ ,-r- - ~., ., ' 
vi teria do comunismo em Espanha s.erj a.~ guerra ~ Portugal ~ ~ 
,e,(~ ......-\.,... ~ /4.... I ~ 
~ planeada-Pow tAUJ.l20, 

2 . A reaccão do exercito e do povo espanhol foi energica: 

e fez sossobrar em parte os planos dos soviets. Mas estes, oue tinJ 

preparado a revolução, ~ão a deixariam cair desamparada. Aderiram 

sem condições ao acô rdo de não-intervenção por suporem segura a su1 

vitoria. Por ela fariam de resto o que pudessem. Não contaram cont, 

do com a barreira da vontade nacional. O povo espanhol não ouere 

que a sua patria se transforme em colonia sovietica. 

Em face da derrota, a Russia, que nenhuma razão tinha 

oposto à proposta francesa, ergueu~se em Genebra contra a política 

de não-intervenção, que declarou considerar "infracção às regras 

do direitos das gentes" e "decisão injusta" ( discurso do Snr.Litvi• 

nof na XVIIª Assembleia da S.D.N. em 28 de Setembro de 1936) . 

A não-intervenção embaraça-a. Obriga-a ainda a trabalha: 

às escondidas,a procurar disfarces. Quere trabalhar livre~ente , 
luz 

lançar na fogueira da guerra, à imKX do dia, homens, material, di-

nheiro. Não auere aue a Esnanha fuja ao seu sonho de hegemonia eu

:roueia atravez da revolucão. Sente que a derrota dos chamados gove: 

namentais é a sua derrota. Na primeira guerra interna que preuarou 

e dirige, a Russia quere vencer . 

Para que iludir-nos uns aos outros? A guerra civil de 

Espanha é uma gljerra internacional. De um lado, desde o começo, ,... 

está a Russia. "O comunismo está a travar na Península uma formida: 

batalha, de cujo exi to dependerá em grande parte a sorte da Europa' 

Portugal não poãe q:,Ôr-se, fÓra do seu terri to rio, à inva: 

sao russa; mas tem o dever de falar a todos os paises a linguagem 

que julga ser a da verdade, tentando mo.strar-lhes os perigos de 

certas atitudes e transigencias. Para o meu Governo isto é uma que! 

tão de coneciencia. 

Portugal não pode esquecer que mais valioso uara o comu• 

nismo do que um carregamento - ou muitos carregamentos - 11 de armâe 

e 
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e munições aos nacionalistas, se~ia a transformacão nolitica opera

da em Portugal que tornasse vulneravel a rectaguarda de todo o exer 

cito espanhoib." 

A atitude russa para com Portugal é apenas um episodio 

da sua intervenção na guerra civil de Espanha. 

3 . Esta tem-se afirmado por factos, dia a dia - na ordem 

política e na ordem militar. 

O Governo de Madrid é dominado por um russo: o Embaixadc 

Rosenberg, acolitado por três acessores de grande mérito e reconhec 

da experiencia revolucionaria: Sokoline, Bondarenko e Winter, Este 

ultmmo é esnecialista das questões de armamento. 

Rosenberg é o esuirito oculto do Governo, Foi a Única 

entidade diplomatica que assistiu à chamada abertura do Parlamento 

que recentemente se realizou na capital esnanhola. Recebeu então 

as aclamações vibrantes da peouena minoria de denutados que assis

tia à sessão, 

EM Madrid toma parte nos conselhos de Ministros - o que 

constitum caso talvez Único na historia diplomatica. Um dos seus 

primeiros actos ao chegar ao posto de ~adrid foi o de reunir os 

membros do Bolit-Bureau espanhom,com varies membros do Komintern. 

Nessa reunião foi escolhido o Snr. Largo Caballero para Presidente 

do Conselho de I.! inistros. Logo a seguir o Governo Giral caíu e o 

Snr. Caballero subiu ao poder. 

Rosenberg trouxe para o seu novo posto um pessoal de 

' cerca de cento e ouarenta homens - agentes sovieticos aue as milict 

governamentais vão tentan~o impôr espírito de disciplina e a organ~ 

sação aue lhes falta. Constituem preciosa ajuda, num momento de gra 

ve desfalecimento. 

O Governo de Barcelona é dominado por um outro russo:o 

Consul Antonov Auscenko, cuja actividade o jornalista brasileiro 

Vila-Lobos cimcrevia recentemente nos termos seguintes: "Antonov 

recebe e dist~ibue todo o armamento oue entra em Espanha para as 

milícias 
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milícias vernelhas. Habilissimo, de gr ande as tuc-a, conseguiu uma 

conjunção harmonica entre ani::Lrq11i s tas catalães, comunistas, leninie 

tas e o partido pperario da unificação marxista. 11 (Vêr Diario de 

Noticias de 17 de Outubro de 1936.). Ao seu serviço tinha Antonov 

ainda há pouco tempo agitadores mestres na sua arte e de sangrento 

passado: Sibertzeff (ou Znammensky), Krause, Mintz (Tchaikine) e 

Kolsky (ou Brannermann ou ainda Federoff). 

4. Na ordem militar a influenci a russa é tambem dominante. 

A oficiais de Moscow pertence de facto a direcção suDe-

ri~r das operações e em muitos casos a sua direccão imediata. Por 

exemplo, duas das colunas que operaram diante da Talavera eram 

comandadas 9or dois oficiais russos: Tcheaidef e Dimitrof . tos tra

balhos de fortificacão e defeza de Madrid são orientados por ofici1 

estrangeiros - segundo a confissão do Ministro do Interior do GoveJ 

no de Madrid divulgado por Radio Madrid em 12 de Outubro. 

No principio de Setembro quatro oficiais superiores do 

exercito sovietice chegaram a Barcelona . No aer odromo de Getafe 

trabalhava~ há pouco varias dezenas de aviadores russos. 

Durante o mês de Setembro desembarcaram em Barcelona 

55 oficiais russos destinados a varias missões - sobretudo à de 

ministrar instruçãe~ às milícias vermelhas . 

Na Catalunha há muitas batarias anti-aereas de recentes 

modelos russos, manejadas por especialistas sovietices . 

N~ direc~ão e na execução das ouerações militares o 
a~',...l.J<-.Q 

Governo procede quasi como se de uma guerra sua se ~ratasse . E de 

facto não poderá dizer-se oue esta guerra é sua? Não poderá afirma 

-se com razão que a guerra teria acabado há muito tem~o se não fos 

a intervenção da Russia oue a mantem contra a vontade da grande 

maioria do povo es~anhol? 

5. As ajudas em material são constantes. Citemos alguns 

exemplos: 

a) nos primeiros dias de Setembro chegaram a Alcalá de Henar! 

cerca de 40 aviões russos, pil otados por aviadores da mesma nacion 

lidàde~ 
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lidade. Foram precediaos em Alcalá de Hanares por dois oficiais 

sovieticos que prepararam os alojamentos, hangares, etc . 

b) Os barcos russos "Colsona II e 11 S tar Bolchevik II trans-porta-1 
blindados ' 

r&~ de Odessa para Cartagena 50 carTos míxmaoc~~ de assalto e grandi 

numero de camions. Os oficiais oue trouxeram este material foram 

em Cartagena obsequiados com um banouete. 

c) Em meados de Outubro encontravam-se em Cartagena varios 

barcos russos com material de guerra para descarregar . 

6 ) Na segunda quinzena de Setembro sairam de Barcelona com 

destino a Madrid 23 anarelhos de caça sovieticos, com trinulaoões 

de nacionalidade russa. 

e) No dia 14 de Outubro entrou em Barcelona o vapor musso 
Teve 

"Nyrianin" com material de guerra . RR<x:llt'L'll!l!I das autoridades uma 

afectuosa recepção. ~"' Nyl...,_ 
f) Dias depois chegaram a Barcelona 30 aviões russos1/destin~ 

dos à Cru7 Vermelha. 

g) Em 7 de Setembro chegaram a Barcelona 30 a~~ aero~lanos, 

7 dos quais prontos para servirem,com as respectivas tripulações. 

/..) vV º r~ ~ ........... v- '1...L A-, <.A-v... ,, 1-"-- ~ e. a..J-o....c .a......,.,_ ft, _ 
i. º" ,.,;,t;:e,,,, H /J g_ 

~ o v~ ~ efJ-c.. "- O li~ ~L e.~ (/ ~,c..,o dh...,e..........,(,_.,,_,.~ ~ 

~ ~ ~ ~ .,L._ ~ ~ .... ; o th.~ d-1 t?A. (lA........ ~ 
a. ........ ~ f'-"-1',v-c..J), ! "'- ~ --/J.,._ c:_;;:::.:, d'o ~ -v4---' - ,.... .............,,,._._._._•.JJ.. '- -v- V ~ • • .,./~ , ~ ~ u....,,...c ~0.. '. NC:-> t 't>'G\,. 70,..() 

h~-
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6. As repátidas violacões do acordo de não intervencão 

praticadas pela Russia tiram todo o valor moral às suas acusações. 

Não é o cumprimento das estipulações que a interessa: é o desenlacE 

da guerra. 

Não tendo valor moral podiam as pequenas acusações formt 

ladas representar a verdade. Mas não representam. são a repetição 

de certos boatos postos a correr em Lisboa - naturalmente por agen

tes russos e avidamente aurovei t ados agora. 

Repete o Governo russo certas das acusações que o Go

verno ce Madrid apresentou e que noutro documento são rebatidas. 

De modo especial aponta as seguintes: 

a) a que resulta da à eclaração de um sargento italiano feito 

prisioneiro, acerca das facilidades que encontrou em Portugal uara 

regressar a ~spanha depois de uma aterragem forçada em Porto Alegre 

b) a que tem a sua origem num relatorio do consul espanhol 

em Tanger e se refere à chegada a Sevilha, em 7 de Setembro, de um 
. t,.. ,{ ..A," '1- .___ ...... 

comboio (2x«2 ido de Portugal por via Caceres) de 23 vagões com 

aeroplanos; 

c) a remessa aos rebeldes, por intermedio da fabrica de Barc, 

rena, de metralhadoras e granadas que lhes teriam sido vendi das, eri 

19 de Agosto, como sucata; 

d) a remessa uara Caceres, em 7 de Setembro ultimo, de um 
1 

vagon cora explosivos, da fabrica do Governo portuguê-s dP Barcarena; 

e) A aue vem da ~informaqão :recebida pelo Governo espanhol " ( ! 

de que em 27 de Setembro teria sido mandada de Lisboa para a frontE 

ra esuanhola uma remessa de gazes e de mate~ial de guerra de orige~ 

italiana; 

f) o funcionamento em Lisboa, de uma comissão esuanhola chef: 

da "pel o fascista Gil Robles , Hernandez Daglia, o Marquez de Ore

lliania e Snr. Felrinhas, com a assistencia de antigos diplomatas dê 

Embaixada espanhola; para salvaguardar as aparencias a comissão de: 

xou o Hotel Aviz; 
g ) 
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g) a existencia - e é informação vinda de excelente autorida< 

- de uma linµa telefonica particular entre Burgos e Sevilha atrav1 

de Lisboa; 

h) a vinda de um grupo de oficiais rebeldes a Elvas com a co• 

nivencia da Guarda da fronteira uara uma conferencia uresumivelmen· 

acerca da modo de obterem mais fornecimentos uara o General Franco 

Vai o Governo português responder pacientemente a estas 

absurdas acusações. Mas deve dizer que o faz exclusivemente pela 

consideração que lhe merece a Comissão. 

O Governo português nunca reco~heceu a legitimidade do 

Governo bolchevista . Não tem - nem ouere ter - com essa entidade 

quaisquer relações. Não lhe reco r.hece o direi to de se imiscuir na 

vida portuguesa ou de preguntar ao Governo português seja o que fô: 

""8e apena~ do Gevc~fio eo v ietico se tratasse a presente-

~ -l.a,Q s.e ri a. d~àa. 

7 . A primeiro acusacão poderia simplesmente responder - se 

que não existe em Portugal nenhuma localidade chamada ttporto Alleg: 

- e que era impossi vel um aeroplano aterrar num si tio que não exi1 

te. 

Mas o Ministerio da guerra comunica que no dia 13 de 

Agosto de 1936 na região de Portalegre aterraram dois aviões sem 

características militares. Depois de cumpridas as formal idades exi• 

gidas pelo Regulamento de navegação aérea internacional e de serem 

reabastecidos de ga7olina, como é de uso em caso de aterrapem forç 

da, foi permitido que esses aviões seguissem o seu caminho. 

Não havia razão para proceder de outro modo . 

O caso pe ssou-se de resto muitos dias antes da adesão d1 

Governo português ao acôrdo de não intervenção. 

8 . A informação dada pelo consul espanhol em Tanger acerca 

da chegada a Sevilha, por via Oaceres, de um aomboio procedente de 

Portugal com 23 vagons - plataformas com aeroplanos enviados de 

Hamburgo é perfeitamente gratuita (anexo N~3) . 

Terminantemente 
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Terminantemente nosso declarar (doc . NQ ) 

a) que entre 18 de Agosto (data da reabertura das comunicaçõe 

ferroviarias via de Caceres) a~ de Setembro nenhum comboio com 23 

vagens-plataformas foi f eito nem pela linha de Valencia de AlcantaJ 

nem pela de Badajoz; 

b) aue nenhum comboio foi feito pel as referidas vias com auaJ 

quer outro numero de vagons - pl ataformas . 

Que valor pode dar-se de resto a uma informação vinda 

dé Tanger acerca do que se passa em Sevilha, em Portugal ou nas li· 

nhas de Caceres? 

9. As acusações acerca das vendas í'e1 tas pela f abr ica de 

Barcarena são pueris (alineas e) e d) do numero 6). Mostram que qu1 

as inventou nem sequer se oeu ao trabalho de procurar saber o aue 

se produz em Barcarena . 

Esta fabrica do Estado dedica- se apenas à produção de 

polvora.s físicas e de arti f icias luminosos. i ão produz material de 

guerra : não saem das suas oficinas nem metralhadoras nem granadas. 

O Ministerio ã~ Guerra afirm~ categoric amente aue nos 

ultimes 1 6 anos só comprou metralhador as nas casas Madsen de C~pe

nhague e Vickers-Armstrong de Londres. A escru~ulosa analise dos 

documentos de en~xada desse mat erial 

mente existente no pais (deposites e 

com as cargas do material act· 
"--~~· ... ~" ... 

unidades militares)f mostrâ'vt)u 

é rigorosa a coincidencia de uns com os outros . 
. ~~ í' 

Ir-_. d~ d td -Saov1nfun a as o as as acusaçoes que possam f azer-se 

acerca de saída do pais desse material . 

10. Com conhecimento do Governo português ou das aut oridade 

portuguesas responsaveis nunca for am mandados de Lisboa para afro 

teira gazes asfixiantes ou material de guerra de origem italiana, 

da alínea e) do n26). 
-~ 

Go"ver:B:e ~spanb~ apresentam\. à Comissão auaisque )._ . . ,.. °' 
0--., - .....,.. • • - ~ - ,-Q,. , 

provasifacerca dessa remessa, proceder-se-a a inquerito para castig 

ou outra ( acusa1ão 

Mas se e-

dos culpados, se os houver. 

Sobre a vaga inf ormaoão que consta do anexo 2 é impo ssjj 

proceder 
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nroceder a aualouer investigaoão séri a . 

11. Renete-se muitas vezes que funciona em Li sboa uma Comis 
- ha- de 

/ militar espanhola. I ndic5-,- se agor8 nomes. Mas como kam& dar- se cré, 

1 dito a uma informação que começa por chamar f ascista ao Snr . Gil Ro' 

que na sua vi da poli t ic a passada se mostrou defensor do regime par· 

mm t ar e foi 'llinistro da Republica Espanhola sob a constituição de 

11~Â · ;r 
Os nomes que se indicam na carta não correspondem a pes• 

. ·t . '2. . • d 7 ~ soas ~aJe.s e:xi i. enc 1 a y3u e!llse s@:r ave.;r:;.gua a. Pe o meIJ.os na.o se en• 

contr~>n em Portu gal. N~xm«m 

No meu país ná muitos milhares de refugiados espanhois. ,,,.-- ,,,.. r. . 
/l., h ~ ~- ~ .,.,,,,__.,• ] J <.-- ,_J,,\ ........._~ 

Tirando os combatentes gove.,..namentais},{Ôue mui tas ve zês se mostrerar 

incorrectos e indignos da hosnitalidade que receb iam - os outros si 

gente ordeira, disciplinada , acatadora em tudo da autoridade port1 

guesa . 

Nenhum motivo tem o Governo português para l hes coactar 

as sua~ liberdades . ~ ~~o co34tai á, 

12. É simplesmente ridícula a suposição da existencia duma 
r~· .... 

linha particul ar Bur gos -Lisboa-Sevilha. 

,,,,t.:....&.a....- - 1,.... ~ 
As linhas de serviço internac ional existentes no país 

Me: a) entre Valença e Tuy; b) entrs Portalegre e Valenc ia de 

Alcantara; c) entre Elvas e Badajoz; d) eIJ.tr~ Vila Real de Sa 1to A: 

t onio e Ayamonte . 

Em territorio espanhol pefcurso paralel1 
~ ó p ~ ~ 
(é. fronteira, exiet.e. a linha ( Cadi z, Sevilha, Madrid, Caceres, Pla sen1 

Salamanca, Medina , Valhadolid, Palencia e Burgos. 

Querem os acusadores fal ar desta linha? 

Mas não podiam então informar-se u-n pouco das coisas po: 

tuguesas ant es de inventarem uma acusaqão? 
~;"W,4, 

:&KXXX!!:Xamt ~ a CO ati ea ~ ,__,,ãli • ~IM 9ll8 etH! :i:m eetá, 

e!\;1':ti&: .. ~ 
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13. Vieram alguns oficiais espanhois a Elvas? Deram-lhes 

facilidades os guardas da fronteira? As~istiu alguem a esses facto 

É perfeitamente possivel tudo isso, 

Noutro te~po er,intimas e cordiais as relações entre o 

oficiais portugueses e esuanhois das guarnicÕes de Badajoz e Elvas 

Visitava~- se com frequencia e mutumente . Uniformisados atravessa~ 

as f:ronteira.s - sem que as autoridades lhes levant.,ssem dificuldac 

Tornaram-se hoje ,infelizmente , muito mais raras essas 

visitas? 

Com os tristes acontecimentos de Espanha é natural. 

Mas trata-se de uma velha tradição- militar que o Gover

no português deseja manter. 

14. A simples consideracão dos factos aue dominam as posei, 

bilidades da intervencão portu@'Uesa na guerra civil de Espanha, 

reduz a muito pequena proporção todas as acusações que contra o mi 

Governo possam ser formulad~s : 

a) Em Portugal não~abric"'m armas ; r 
~,A ~ __,._:- ,.... .... • • •<...&ri"o.....,,......~),,.,..._ •~ '-4 ~ , 

b) Por se efl:e :,fttili'e:ôJ' :gra:tic;:iin.ente Et,eea:rmado Pol'tugal não ci s 
~ ~ ----- ~ 

~ de mate,.ial de guerra qne possa fornecer ao Estra1.geiro; 

c) Em Portugal os particulares não podem importar armas de 

guerra; 

d) Os n~cionalistas encontram-se senhores de quasi todos os 

grandes portos da Es~anha (Vigo, Cormnha, Ferrol, Sevilha, C9diz) 

das linhas ferreas e estradas que os servem e, sem solucão à.e cot' 

nuidade, dos territorios em que operam; utilisarem-se dos portoA 
,1,.( ~:...A:,.. .. t••, ~ 

do territorio português ?ara se reabastecerem;em arm8f e munições 

seria comr,,licarem inutilmente os seus serviços can as dificuldade 

e perigos que a travessia de um tarritorio estrangeiro fataJmente 

apresentaria. Por~ue o haviam de fazer se dis~õem de todos os ele 
~,.) tt • ., 

t . d . 'J.,1, . t d . . ? menos nrec1sos uar9 1spensar~,,• 1n erme 1ar1os. 

Pela propria forra destas circunstancias as intervenç2 

portuguesas teriam de ser sempre muito limitadas. 

Nunc~ poceria~ justificar por si a atitude russa - e é 

de 
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de certa imprensa extremista - nesta m«ixxax materia. 

Que eXPlica0ão encontra pois esta? 

15. A atitude sovietica na Comissão de Londres é a logica 

continuaqão da sua política de activa intervenção na guerra civil 
~ .... --- . 

de Espanha. O terri torio pórtuguês pode ser;Yúma forte base de opeJ 

rações militares contra os nacionalistas espanhois. Se o Governo 

comunista conseguisse crear em Portugal um eetado revolucionaria 

poderia lançar daqui ataques graves con~ra os nacionalistas espa

nhois, ameaçando-lhes as rectaguardas e porven tur 8 creando-lhes 

uma situa0ão de perigo sério. A atitude firme do povo e do Govern< 

portugueses têm obstado à execução desta fonna directa de interve1 

-<..~'-
Por isso enquanto no interior do país ~~ueei~ trabalh 

ção, 

para o~;;a~ 9 fe"'líiW.t~ uma revolução comunista (de que o oubli, 
. '\ . ~ 

-~ ........ "'-V' ....... .,,.... •tt,.. - ..,,_ A... ~ 
viu já um miseravel episodior;" na vida internacional, com as eu ~.s 

intrigas e ameaças, vai procurando crear ao Governo português uma 

atmosfera de desconfiança: - assim julga abrir o caminho à olena 

realização dos seus objectivos revolucionarias na Península Iberi 

ca, primeira. meta de mais largas ambições imperialistas. 

Atravez da guerra interna os soviete auerem arrastar a 

Europa para a guerra externa. É a sua derradeira esperança. 

Mas é -preciso que ao Governo dos soviete fique a inteil 

responsabilidade da sua atitude. 

16. A Comissio resolveu, no presente estado das cois~s, 

"não pedir ao Govemo português que tome em considàração as pro

postas apresentadas" nelo Governo bolchevista a res~eito d? nomea 

-::ão de uma Comissão de investigacão; por isso nenhuma sugestão ou 

proposta se aoresenta ainda a respeito do procedimento a seguir 

para evitar de futuro, que os soviete violem constantemente o acc 

do de n~o intervencão. Mas o Governo português reserva-se o direi 

de o fazer, em continuarão da presente resposta, auando o entende 

conveniente , 


