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NOTA Q,UE CONTEM AS RESERVAS E CON'DIÇÕES DA ADESÃO DE 

PORTUGAL AO ACÔRDO DE NÃO I NTERVE:twlo NA GUERRA CIVIL DE 

ESPANHA 

Entregue pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal 

ao Embaixador de Inglaterra e ao Ministro de França no dia 21 de 

Agôsto de 1936 

1. Os Govêrnos de Sua Magestade Bri tanica e da Republica fre.n-
• A ~ - ~ -cesa afirmam ao Governo portugues que a conclusao de um acordo de nao 

intervenção na guerra civil de Espanha podia evitar graves complicaçõe 

internacionais e contribuir para encurtar a duração das hostilidades. 

Dando a essas êec1arações toda a importancia que revestiam e não que

rendo para si a responsabilidade de darorar ou impedir a creação de um 

estado de cousas que tão beneficos Kfe:k:kl!lllx resultados podia trPzer, d 

Govêrno portueuês deu a sua adesão de rpincipio i ideia que tinha pre~ 

sidido ¼ proposta que lhe era feita. A prec:-ente nota precisa 

em que o Govêrno português se considera obrigado a realisar o uensame 

de não-intervenção, 

2. 
4 ~ 

O Governo portugues deplora os tragicos acontecimentos de q 
> 

hoje a Espanha e teatro e condena de modo formal a maneira barbara por 

que as milícias comunistas e anarquti•tas procedem contra a popula.çÊto r i 

sidente nas zonas em que dominam. 

3. Decide abster-se de qualquer ingerencia directa ou indirect 

nos negócios internos de Espanha até ao restabelecimento das condições 

normais de autoridede no p~{s. 

No que respeita a esta decisão, o Govêrno português faz a ex 

pressa reserva de que não podem ser considerados de ingerencia directa 

ou indiliecta os a.atos a que, em virtude das circunstancias, se veja ob 

gadd para: 

a) a defeza da ordem publica interna; a segurança dR vida, 

bens e liberdade das cidadãos portugueses; a salvaguarda da i'ntegridad 

do territorio e da segurança nacionais; 

b) a aplicação de convenções ou decisões internaciom:.is exi 

das pelas circunstRncias da guerra; 
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c) a mediação entre os partidos em luta, se um dia as condi-

çÕes desta o permitirem; 

d) a defesa contra qua.lquer regime de subversão social que se 

estabeleça em Espanha, se a necessidade de salvaguardar a civilisação 

ocidental a r eclamar; 

e) a manutenção de relaçÕés com as autoridades cantrais e lo

cais que exerçam de f acto o Govêrno ou a administração em territorio 

espanhol; 

f) o reconhecimento da beligerancia de qua isquer das forças 

A -em luta, ou à e um novo Governo; a ~odificaçao da forma de representa-
, 

çao diplomatica ou consular. 

4. Animado da vontade de evitar as complicações internacionais 

que possam resultar da intervenção na guerra civil de pa ises ou de par

tidos politicos estrangeiros, o Govêrno português compromete-se a proi

bir, pela parte que lhe respeita , a exportã.ção directa ou indirecta, a 

reexportação ou o transito com destino a Espanha, às possessões espa-

' ~ nholas ou a Zona Espanhola de Marrocos, de a rmas, muniçoes e material 

de guerra, bem como de aeroneves montadas ou desmontadas e de navios 

de guerra . 

5. 
,. A ~ 

O Governo portugues entende que a decisao e compromisso an-
, 

teriores so podem ter interes se se formm cumpridos com rigôr, concorre 
... 

do todos os Governos, na medida das suas possibilidades, para que assim 

- ' - .. aconteça em r elaçao as obrigaçoes correspondentemente assumidas. 

Por isso, no desejo oe contribuir pa r a que estas sejam efec- 1 

tivadas de modo rigoroso e imparcial, obriga-se a transmitir ao Govêrnol 

ou Govêrnos interessados o conhecimento de todos os f actos que qualquer 

das partes em luta, - lhe fizer chegar- por intermédio do Govêrno de 
da 

Madrid ou/Junta de Defensa Nacional de Espana, com séde actualmente em 
• 

Burgos, ( desde que venham acompanhados de provas que o Govêrno portu-

guês julgue bastantes) àcêrca de exportações e transito de arma s, muni

ções, a reonaves e navios - e que possam ser considerados violações dos 
, 

compromissos 2ssurnidos pelos diferentes Governos na materia da presente 

nota. 

s. 
. . _.,.. 

Julgando porem qu e a fiscalisa§ao enca r ada no pa.ragra.fo ante-
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, i , A A terior e insuf ciente, espera que o Governo frances, ~1e tomou a inici 

tiva do presente acÔrdo, estude e proponha formas de fiscalisB.ção mais 

activas, a estabalecer sôbre as emprezas exportadoras de armas, muni-

ções aeronaves e navios de guerra. 

?. E espera ainda, da parte de todos os países, a acção colecti-
, -va necessarias para evitar a violaçao, por quaiquer dos partidos em ·Lu-

ta, das convenções, icêrca do emprego de gazes asfixiantes, que obrigam 
A 

o Governo espanhol. 

a. Da situação de guerra interna existente e do presente com-

promisso não resultam, para os navios de qualquer das partes, direitos 

diferentes ou mais extensos do que aqueles que pertencem às marinhas 

de guerra em tempo de paz. 

9, 
A , A 

O Governo da Republica portuguesa comunicara aos outros Gov~r. 

nos interessados todas as medidas tomadas para aplicar a decisão que co 

consta do numero 4Q da presente Krl declaração; considFra-la-á em vigôr 

loP..:o que P ponham tambem em execução a Alemanha e a Italia. e que os Go

vernos britanico,s, francês e russo se considerem obrigados a a.plice-la~ 

e enquanto todos efecti vamente a observP-.rem. 

10. O Govêrno português consió.era contrários ao espiri to da. decl 

ração referida no nº. 3Q d?. presente nota, os factos seguintes : 

a) o consentimento de alistamentos de voluntários para as 

forças em luta, ainda que esses alistamentos se façam por forma indi

recta; 

b) a abertura de subscrições para a continuação da guerra ou 

a remessa de quantias publice.mente angariadas para êsse fim, 

O consentimento da pratica de qualquer destes actos por alg 
' 

dos Govêrnos que a declaração mencioneda tenham aderido desliga o Go-

vêrno português das obrigações acima assumidas. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex!. os protestoe 

da minha mais alta consideração. - O Ministro dos NegÓcios Estrangei r o 

a) Armindo Monteiro. 


