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PREFÁCIO
Esta colectânea reúne documentos, que se encontram em arquivos de
Belgrado, e tenta abranger tanto temas e acontecimentos da história portuguesa, como as
relações jugoslavo-portuguesas entre 1941 e 1974. Estas últimas, até então, tinham sido
pouco desenvolvidas devido a condicionalismos vários, desde as distâncias geográficas às
reduzidas ligações político-económicas e outras. Porém, a II Guerra Mundial tornou-as
importantes — a Jugoslávia foi atacada e ocupada, em Abril de 1941, pelos exércitos do
Eixo —, transformando Portugal num ponto de passagem obrigatório para os jugoslavos
a caminho do Reino Unido e do continente americano ou africano.
Esta documentação dá uma panorâmica desses anos, que se repartem
por dois distintos períodos com um quase interregno (1949-60), este explicável pela a
suspensão das relações diplomáticas (a legação jugoslava foi encerrada em Abril de
1948) e partidárias (também, nesse ano, entre o PCP e PCJ). Contudo, mesmo na década
de cinquenta, a ruptura não foi total.
Se, até 1945, as principais actividades da legação jugoslava estiveram
ligadas mais ao acompanhamento e consequências da guerra, a partir de meados desse
ano, as ligações e os apoios à oposição antifascista portuguesa (MUNAF, MUD e PCP)
iniciaram-se através dos diplomatas vindos já de uma Jugoslávia bem diferente à de 1941.
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Esses contactos, em Lisboa, terminaram com o encerramento da legação jugoslava.
Seguiu-se o citado interregno (anos cinquenta), sendo retomados nos inícios dos anos
sessenta (FPLN, PCP e ASP/PSP) e, com maior ou menor intensidade, vão-se manter até
1974. Igualmente, neste período, é de salientar o apoio jugoslavo aos movimentos de
libertação (PAIGC, MPLA e FRELIMO) das colónias portuguesas.
Entre milhares de páginas de documentos, foi feita uma selecção de textos
entre os mais próximos dos objectivos de uma obra deste tipo, ou seja, uma apresentação
dos temas mais frequentes e factos importantes em determinado período através de
lacónicos telegramas ou cartas e relatórios mais extensos. A partir de 1971, os telexes
passaram a ser o tipo de documento mais numeroso. Como em qualquer escolha, estes
164 documentos (em sérvio-croata) só podem abranger uma parte muita pequena destas
fontes escritas. Todavia, seja dito, procurou-se sempre só chamar a atenção para estas
fontes, quase desconhecidas em Portugal, com a sua tradução. Há, ainda, documentação
em português, francês e inglês. Igualmente, tentou-se explicar, por meio de notas de
rodapé, pormenores ou acontecimentos menos conhecidos desses textos, recorrendo, por
vezes, à citação de excertos de outros testemunhos relativos ao mesmo facto ou tema, que
não foram publicados nesta Colectânea. Cada período é precedido de uma introdução que
tenta apresentar as suas principais características através da análise dos documentos
encontrados nestes arquivos, assim como o contexto sociopolítico jugoslavo em que
surgiram. Também, como anexos, cópias de documentos originais (em português ou
francês, na sua maioria) completam aqueles que foram traduzidos.
Os documentos são publicados por ordem cronológica. É assinalado o seu
tipo (telegrama, relatório, telex, etc.), sendo dactilografados na sua quase totalidade,
embora haja alguns manuscritos ou impressos. Pretendeu-se, nos textos traduzidos, uma
apresentação gráfica próxima dos originais. Entre eles, encontram-se uma ou outra
notícia publicada na imprensa, como uma referência a uma área de investigação que
merece mais estudo e pesquisas.
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Além do documento escrito, encontram-se fotografias no Arquivo da
Jugoslávia, Museu da História da Jugoslávia e no Arquivo Diplomático do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, mas em número muito mais reduzido. Há, ainda, noticiários e
documentários cinematográficos no arquivo da Filmske Novosti, assim como programas e
reportagens televisivas no Centro de Documentação da Rádio e Televisão da Sérvia. Para
a imprensa jugoslava, a sua maior hemeroteca encontra-se na Biblioteca Nacional da
Sérvia.
Esta pesquisa pelos arquivos de Belgrado foi feita após muitas
interrupções, insistências e adiamentos. Também, houve que esperar pela abertura dos
fundos relativos aos anos sessenta e setenta. Anos que vivi nessa cidade a que cheguei,
em 1966, para estudar História, como bolseiro jugoslavo, na sua Universidade.
Igualmente, tive a possibilidade de conhecer algumas figuras políticas que, agora, voltei a
encontrar na leitura de muitos destes documentos. Depois da licenciatura, seguiu-se um
mestrado que me levou a alguns destes arquivos, onde descobri uma «Lisboa como centro
da emigração jugoslava (1941-45)». Agora, a eles voltei, após curtas visitas e longas
ausências nestes últimos vinte anos. Mais uma vez, as descobertas foram muitas e estes
fundos representam, sem dúvida, um valioso contributo para o estudo deste período da
história portuguesa do Século XX. Este será completado por uma outra colectânea de
documentos relativos aos primeiros anos do pós-25 de Abril.
Uma referência à tradução. Os originais (textos e anotações) em
sérvio-croata foram traduzidos sem grandes emendas lexicais ou estilísticas. Porém, na
pontuação, quando esta é demasiado rara, optou-se por uma ou outra emenda, assim
como, nos telexes, em relação à ausência de letras maiúsculas.Quanto aos autores, mesmo
quando identificados, houve dificuldades em encontrar os seus dados biográficos. Foi
feita a transliteração dos nomes e de outras palavras.
Agradeço, por fim, ao Prof. Doutor Luís Reis Torgal o seu apoio a estas
pesquisas arquivísticas e à apresentação dos seus resultados, como a outros planos de
investigação no campo das relações jugoslavo-portuguesas. Ao Centro de Estudos
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Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra por me ter
aceitado entre os seus colaboradores. Agradecimentos ao Prof. Doutor Milan Ristovitch
(Universidade de Belgrado) e ao Doutor Miladin Milochevitch (Director do Arquivo
Jugoslávia) pelas suas indicações e conselhos, assim como a outros funcionários dos
mencionados arquivos belgradenses pela sua ajuda e atenção. À Fundação Calouste
Gulbenkian, desejo testemunhar o meu agradecimento pela bolsa de investigação que
permitiu iniciar o estudo do acervo arquivístico a que pertencem os documentos desta
colectânea.
Belgrado, Setembro 2011
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I — A Legação Jugoslava (1941-48)1
As relações diplomáticas sérvio-portuguesas começaram com a visita (Out./1882)
do Visconde de Valmor a Belgrado. Na guerra de 1914-18, a Sérvia e Portugal foram
aliados, o que constituiu uma justificação para a elevação do consulado honorário, já
existente em Lisboa, a legação (Out./1917). Todavia, o seu primeiro ministro
plenipotenciário, Dragomir Stevanovitch, só veio a ocupar o seu posto em Julho do ano
seguinte. Chefiou-a até ser reformado, em Março de 1920, quando foi encerrada por
motivos de austeridade económica, passando a legação do novo Reino dos Sérvios,
Croatas e Eslovenos2, em Espanha, a ocupar-se dos seus assuntos.
Iniciou-se, então, mais um período de cônsules honorários até à nomeação, em
Fevereiro de 1941, de outro diplomata jugoslavo, residente em Portugal. Desta vez, esta
missão diplomática funcionou até meados de Abril de 1948, encerrando com a partida,
exigida pelo governo português, do seu último funcionário administrativo. Depois, até
1

Este e os outros textos introdutórios desta Colectânea já foram publicados, numa versão mais resumida,
em Cadernos do CEIS20 (Coimbra, 2009).
2
Desde Dezembro de 1918, seguindo-se o Reino da Jugoslávia (1929-45). Em Maio de 1945, surgiu a
Jugoslávia Democrática Federativa e, meses depois, a República Federativa Popular da Jugoslávia. De
1963 a 1992, designou-se República Socialista Federativa da Jugoslávia (RSFJ). Após a desintegração da
federação jugoslava, surgiu uma RFJ, reduzida à Sérvia e Montenegro, que desapareceu após uma
confederação entre estas repúblicas (2003-06).
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meados de 1974, as relações diplomáticas passaram a estar dependentes das embaixadas
de ambos países na capital francesa.
Os motivos justificativos para a reabertura da legação jugoslava encontravam-se,
seguramente, na importância geopolítica de Portugal, a qual, após a derrota
franco-britânica de Junho de 1940, se tornou ainda mais evidente. Este facto levou o
MNE jugoslavo à nomeação de um diplomata para Lisboa, embora este continuasse
dependente do ministro plenipotenciário em Madrid (então, Iovan Dutchitch3) que,
também, estava acreditado em Lisboa.
Assim, na tarde de 10 de Fevereiro de 1941, Slavko Koíitch (conselheiro da
embaixada na França de Vichy), o novo encarregado de negócios, chegou à capital
portuguesa. Hospedou-se no Hotel Tivoli na Avenida da Liberdade, enquanto não
encontrou as instalações necessárias4 para a chancelaria e residência da legação. Nos dias
seguintes, apresentou-se no Palácio das Necessidades. Além dos primeiros contactos
diplomáticos e da procura de instalações, verificou imediatamente a necessidade de
contratar um funcionário local. Como não pôde contar com a ajuda do cônsul honorário
«Sr. Matta 5», pediu um crédito mensal de 50 dólares (cerca de 1250 escudos) para o «Sr.
Pacheco6», já por ele contratado. Este passo, dado sem a autorização do seu Ministério,
justificou-o com as dificuldades da correspondência em português — única língua usada,
tanto pelas instituições oficiais como pelas particulares — e aos inúmeros contactos que
aumentavam de dia para dia. Realmente, algumas empresas jugoslavas pediam-lhe
informações sobre o destino de várias mercadorias das colónias portuguesas (cacau, óleo
de palma, etc.), cuja recepção apresentava atrasos já demasiado grandes. «Embora a
nossa colónia em Portugal seja insignificante», escreveu para Belgrado, havia os
problemas com os jugoslavos «vindos da Inglaterra, África do Sul e América, de
passagem a caminho da Jugoslávia». Entre os primeiros, dois futebolistas, um
ex-marítimo e alguns frades salesianos. Todavia, estes e outros assuntos eram poucos e
de fácil resolução.
3

Escritor e diplomata (1872-1943). No Índice Remissivo, os nomes tem a sua grafia em sérvio-croata.
Até Março de 1942, na Avenida da Praia da Vitória, 50/2.ºEsq. Depois: Calçada da Estrela, 77 ; de 1945
a 1948, na Rua de Santa Ana à Lapa, 11 B/C.
5
Filho de José Caeiro da Mata, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, diplomata e ministro dos
Negócios Estrangeiros (1947-50).
6
Este possível informador da PVDE ali trabalhou até à chegada de Dragolhub Iovanovitch (Maio de 1945).
4
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Por essa altura, em Março, chegou um diplomata português a Belgrado. Num
telegrama7 da «Legação de Portugal em Belgrado», datado de 11 desse mês, descreveu
os seus primeiros passos na capital jugoslava.
I.1 — A guerra (1941-45)
A II Guerra Mundial continuava e, em Abril de 1941, o Reino da Jugoslávia foi
atacado e ocupado pelos exércitos do Eixo8. Assim, Lisboa tornou-se um dos pontos mais
importantes para o Governo do Reino da Jugoslávia no exílio e as centenas de refugiados
jugoslavos a caminho dos continentes americano e africano (em barcos, alguns
portugueses), como de Londres. Um deles, Milenko Popovitch, escreveu: «Após a
chegada a Lisboa, capital de Portugal, depois de Roma às escuras e com medo, aos
jugoslavos, refugiados da Itália, parecia, olhando a cidade iluminada, rica de tudo,
agitação nas ruas e enormes navios transatlânticos no porto do rio Tejo, como tivessem
chegado à terra prometida»9.
Além das ligações aéreas com a Grã-Bretanha e os EUA, a capital portuguesa
transformou-se num centro de variadas actividades, que iam desde a compra e envio de
encomendas (produtos alimentares) para os prisioneiros de guerra jugoslavos na
Alemanha e Itália, à recolha de informações da situação político-militar na Jugoslávia
através dos refugiados que ali chegavam.

7

«Teleg. N.º 7 - Entreguei hoje as credenciais. O Príncipe Regente recebeu-me muito afavelmente. Falou
com grande admiração nosso país e obra S. Ex.ª o Presidente do Conselho. Disse-me que esperava eu não
estivesse mal impressionado demora em receber-me mas minha chegada coincidira partida Ministro dos
NE Budapest e outros acontecimentos. De facto sei Príncipe Regente ausentou-se por uns dias norte país
onde dizem que se encontrou com Ribbentropp ou outro emissário de Hitler que tentou adesão Jugoeslávia
pacto três. Parece que não o conseguindo Alemanha se contentaria já com assinatura pacto de amizade.
Oficialmente nada consta a este respeito. Príncipe anglófilo deseja assim como Governo manter
neutralidade integridade país. População exército contrários Alemanha. Quartim.» (AHDMNE).
8
Na madrugada de 6 de Abril, sem declaração de guerra, a aviação alemã bombardeou Belgrado. Alguns
milhares de mortos e feridos. Outros tantos edifícios destruídos ou danificados. Entre eles, a Biblioteca
Nacional ardeu com os seus 500 000 livros e outros milhares de documentos. Num telegrama que enviou
para Lisboa, o citado diplomata português relatou o ocorrido e referiu-se a um posterior envio de um
relatório, que não encontrámos no AHDMNE.
9
Popović M., Crnjanski i Dučić izmedju dva sveta (Tsrnhanski e Dutchitch entre dois mundos), Belgrado,
2000. Jornalista em Roma, ajudante de Tsrnhanski, foi depois, após a sua chegada a Portugal (Mai./41),
adido de imprensa na legação até meados de 1943. Em Belgrado (1982), tivemos longas conversas (não
gravadas) acerca desses anos que ele viveu em Lisboa e dos documentos que tinha encontrado a seu
respeito num arquivo belgradense.
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A nomeação de Koíitch foi também oportuna, pois o reconhecimento diplomático
do Estado Independente da Croácia (EIC), em Junho desse ano, por parte do governo de
Franco, conduziu quase a um corte de relações diplomáticas. Por causa da passagem por
território espanhol até Lisboa e as ligações com o consulado em Marselha e a legação em
Berna, optou-se por uma solução menos radical. Ali se manteve, até 1945, um
funcionário diplomático (Lhubicha Vichatski), após a saída de Dutchitch para Lisboa e
daí para os EUA10. Depois, os outros três funcionários partiram para o Reino Unido. Um
deles, Predrag Milosavlhevitch Pedja11, passou, acompanhado da mulher, vários meses à
espera, no Estoril, pelo visto inglês.
Pelos motivos atrás citados, Portugal foi, com a Turquia, uma das portas que
nunca se fechou a pessoas e informações, ficando a primeira a algumas horas de avião do
Reino Unido, enquanto a outra ficava perto da Jugoslávia. Outro pormenor importante foi
o facto de Salazar nunca ter reconhecido diplomaticamente o EIC.
Após o atentado de Marselha12 (Outubro 1934), a política externa jugoslava
iniciou, seguindo a política britânica do «apaziguamento» — um «appeasement» nas
relações com a Alemanha nazista — que se traduziu num aumento das trocas comerciais,
passando a participação alemã a ser a seguinte: nas importações jugoslavas de 13%
(1934) para 26,7% (1936) e mais de 40% (1939); nas exportações, dos 13,9% (1933)
passou a 23,7% (1936) e aproximou-se dos 50% (1939) com a anexação austríaca e,
depois de Munique13, a ocupação da Checoslováquia. Em contrapartida, neste período,
10

Viveu algum tempo, em Lisboa, «[...] num grande hotel na Avenida da Liberdade», tendo partido,
possivelmente, em meados do Verão desse ano. Na partida do hidroavião, esteve Milenko Popovitch, que a
descreveu no seu citado livro. Algumas das suas páginas são dedicadas a esta estada — passeios pelas ruas
de Lisboa e pelo Estoril, os conflitos com os seus conselheiros (Vichatski e Koíitch), etc. —, que não foi
referida na correspondência da legação.
11
Predrag Milosavlhevitch Pedja (1908-87) – Trabalhou nos consulados de Paris, Madrid e Londres. Nos
anos do pós-guerra, tornou-se um pintor conhecido e membro da Academia Sérvia das Ciências e Artes.
12
O rei Aleksandar Karadjordjevitch e Louis Barthou (ministro francês dos Negócios Estrangeiros) foram
assassinados por um membro da VRMO. Além desta organização nacionalista macedónica, neste atentado
participaram também os ustachas croatas, chefiados por Ante Pavelitch (o futuro «Poglavnik» do EIC), e
com o apoio italiano.
13
Esta política — cujo auge está ligado ao acordo assinado (29/Set./38) nesta cidade alemã — contava com
numerosos apoiantes na Jugoslávia, tendo saído das suas fileiras os principais dirigentes quislingues
durante a II Guerra Mundial. Dias depois, o encarregado de negócios jugoslavo, em Madrid, informou o
seu Ministério (4/Out./38) das suas consequências, merecendo-lhe as seguintes conclusões iniciais: «O
Acordo de Munique provocou um verdadeiro pânico entre os// comunistas e anarquistas daqui, porque
estão seguros que ele significa://1) Vitória definitiva do fascismo e da democracia associados contra// o
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houve uma estagnação nas relações comerciais com o Reino Unido e França, situando-se,
em 1938, as exportações e importações britânicas em 9,87% e 8,67% e francesas em
1,49% e 2,85%, respectivamente. Esta política foi conduzida pelo príncipe regente Pavle
Karadjordjevitch e os primeiros-ministros Milan Stoiadinovitch (1935-39) e Draguicha
Tsvetkovitch (1939-41).
I.1a — Os refugiados
Devido à imposição do III Reich e tentando salvaguardar a neutralidade, o
governo jugoslavo assinou, em Viena (25/Mar. /41), a sua adesão ao Pacto Tripartido.
Dois dias depois, após grandes manifestações nas ruas belgradenses, houve um golpe de
Estado, apoiado pelo Reino Unido. Em 6 de Abril, começou a invasão do território
jugoslavo pelos exércitos alemão, italiano e, dias depois, húngaro e búlgaro. A rendição
do exército jugoslavo ocorreu onze dias depois. O novo governo, presidido pelo general
Duchan Simovitch, familiares e o jovem rei Petar conseguiram chegar a Atenas e, em
seguida, à Palestina. Dois meses depois, estavam em Londres, após uma viagem de avião
por Cartum, Lagos e Lisboa. Na capital portuguesa, em meados de Junho, alguns
ministros — Slobodan Iovanovitch (futuro presidente do II e III governos no exílio),
Milan Grol e Iurai Krnhevitch — « [...] ali repousaram, após o voo através da África,
num hotel de terceira categoria.» Uma estada que permitiu a Grol ir ao dentista para pôr
uma dentadura, «[...] o mesmo fez também o nosso embaixador em Madrid, o nosso
grande poeta Dutchitch. Por isso, Grol não podia compreender Dutchitch, nem
Dutchitch a Grol, quando Dutchitch perguntava quem morreu em Belgrado. Separaram-

bolchevismo e a anarquia;//2) Derrocada total da táctica das frentes populares preconcebida por parte//
do Komintern no seu VII Congresso, pois se demonstrou que a cooperação dos partidos burgueses com// o
proletariado é absolutamente lábil e que nos momentos críticos eles abandonam os seus aliados e// põemse do lado do capital, onde de resto estão também os seus interesses;//3) Propagação da ineficácia do
pacto soviético-francês e//4) Isolamento total da União Soviética e como consequência de// tudo isto:
derrocada da revolução espanhola». Referindo-se, depois, a anteriores decisões do governo espanhol
(continuação da guerra apesar das derrotas militares e da «retirada dos voluntários» das Brigadas
Internacionais), sem nunca mencionar a Checoslováquia, para terminar este seu «ofício confidencial»
acrescentou: «Mas, todos estes lances tácticos podem só adiar por algum tempo, mas// nunca de impedir a
segura catástrofe da Espanha Republicana, cujo destino, que sob o aspecto militar já// antes foi resolvido,
agora também no aspecto internacional está definitivamente confirmado, de tal modo que a// Europa será
libertada finalmente do espectro pirenaico da anarquia e do bolchevismo.» (AJ, 384-F8).
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se, furiosamente, e nunca mais se viram na vida.» Quanto a Iovanovitch14, dizia «[...] que
ele ficaria com muito gosto em Portugal. Como é belo, em Portugal.»
Durante esse mês de Abril, Koíitch deu uma conferência de imprensa e pediu
vistos de entrada e o apoio do governo português para os diplomatas e outros cidadãos
jugoslavos que se encontravam na Itália e Alemanha. Os primeiros chegaram a Lisboa,
em 7 de Maio, num comboio especial com 92 passageiros15 que, três dias antes, tinha
partido de Roma, parando em Bolonha — ali estavam os funcionários (e familiares) dos
consulados no norte de Itália e na Albânia —, Toulon, Barcelona e Madrid, sem contar as
paragens em três fronteiras. Uns ficaram como funcionários da legação e outros à espera
de um visto, que durou meses, para continuarem a sua viagem. Entre eles, um conhecido
escritor: Miloche Tsrnhanski que escreveu sobre esta viagem e os seus três meses em
Sintra e Estoril16. Quanto aos diplomatas na Alemanha, foram enviados para Belgrado.
Por isso, o embaixador Ivo Andritch (futuro Prémio Nobel da Literatura) não voltou a ver
Sintra e a comer as suas queijadas17 que tanto elogiou nas páginas do seu «Portugal país
verde (fragmento de um relato de viagem)», nem ocorreu o encontro dos dois grandes
escritores, lusófilos convictos18.
Um outro grande grupo de jugoslavos que passou por Lisboa, nessa Primavera de
1941, foi o das tripulações de vários navios mercantes, num total de uns 150 marítimos.
Devido aos inúmeros conflitos ocorridos — desde pedidos de repatriação nas legações
dos países ocupantes à prisão dos tripulantes por insubordinação, solicitada por Koíitch
às autoridades portuguesas, ou sua contratação pela marinha mercante britânica —, há
14

M.Tsrnhanski, Embaixadas, Belgrado, 1983. V. também Milenko Popovitch, op.cit., p.81. Estas viagens
não se encontram mencionadas na correspondência da legação.
15
Ou 95, num outro documento. Destes — 12 diplomatas, 20 funcionários, 5 militares, 2 polícias, 4
jornalistas, 9 estudantes, 35 familiares e 5 criadas —, muitos passaram meses em Portugal à espera do visto
britânico. Onze deles estiveram mais de um ano ou ficaram em Portugal. Entre estes últimos, Borko e Iris
Trpkovitch suicidaram-se (Ago./42) por causa dos dinheiros da legação perdidos na roleta do Casino do
Estoril por este seu secretário. Outro suicídio: Bócheko Hristitch, o ministro plenipotenciário em Itália,
pediu a reforma, após ter chegado a Lisboa, e partiu para a Suíça, onde estava a família. No Outono desse
ano, enforcou-se.
16
A nossa tradução destas páginas de «Embahade» foi publicada na revista História ( n.º105, Fevereiro
1988) com uma introdução e notas.
.
17
Eram «como a boa poesia: são doces, mas não enjoativas». Imagens e impressões de uma viagem,
quando estava na legação em Madrid (1928), que terminam com um «sede felizes e calmos: encontrai-vos
em Portugal».
18
V. o nosso artigo: «Portugal em dois escritores jugoslavos», História, nº. 65, Lisboa 1984.
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bastantes traços documentais (cartas, relatórios, recibos da Prisão do Limoeiro,
fotografias, etc.) desta sua curta e agitada passagem por Portugal, assim como a história
de um desses barcos que, após duas semanas da sua saída de Lisboa, foi torpedeado perto
dos Açores e cuja tripulação foi salva, horas depois, por um navio português.
Após a França de Vichy ter reconhecido o EIC, em Agosto desse ano, outros 46
jugoslavos (diplomatas, militares, familiares e estudantes) chegaram, em vários grupos, a
Lisboa, ficando um diplomata no consulado de Marselha.
Em Outubro, chegou também Mirochevitch-Sorgo, o legado jugoslavo no
Vaticano, expulso pelo governo italiano, apesar do estipulado no Tratado de Latrão. Em
Lisboa, manteve essas funções (não reconhecidas, mas toleradas pelo MNE) e dirigiu a
delegação da Cruz Vermelha Jugoslava até meados de 194319.
Além destes grupos ou diplomatas, houve refugiados que chegaram a Lisboa
vindos da Jugoslávia, que relataram, uns mais do que outros, a situação no seu país e a
viagem até Portugal20. Entre eles, havia mais sérvios e judeus do que croatas e eslovenos.
O maior número dos relatórios abrange o período que vai até meados de 1942. São textos
com bastantes dados acerca da vida quotidiana em algumas das cidades jugoslavas e
reflectem o clima de insegurança e terror em que viveram os seus autores nos primeiros
meses da ocupação.
Embora, em 1942, o seu número tenha diminuído, as informações recebidas
tornaram-se mais diversificadas — surgem as primeiras notícias acerca do antagonismo
entre tchétniques e partizans e do apoio do exército de ocupação italiano aos primeiros
—, permitindo uma visão da situação cheia de imagens cruéis «que nesse tempo eram
diárias nas ruas, nas estradas, estações ferroviárias [e que] ultrapassam qualquer
fantasia do Homem do Século XX», como se pode ler num desses relatórios.
Já, no ano seguinte, foram raros os casos daqueles que chegaram a Portugal,
vindos directamente da Jugoslávia, e que, após meses de espera em Itália, conseguiram
19

Devido ao «Caso do Feijão» — 25.000 libras de compras (metade para feijão e a outra para conservas e
café) destinadas aos prisioneiros jugoslavos na Alemanha e Itália, tendo o feijão um preço muito superior
ao existente no mercado português, e outros factos relativos às diferenças de câmbio dessa quantia em
escudos —, foi transferido para Londres. O mesmo aconteceu a Milenko Popovitch, que comunicou ao seu
governo essa grande diferença de preços.
20
Uns trinta relatórios (250 páginas dactilografadas) até meados 1943. Alguns refugiados fizeram o mesmo
na embaixada britânica.
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obter o visto português. Tais viagens acabaram com a queda de Mussolini e a ocupação
alemã que se lhe seguiu.
Voltando aos primeiros, que chegaram em Julho de 1941. Viajantes com vistos e
meios para aguardarem a continuação das suas viagens para o continente americano ou
Reino Unido e, mais raramente, para a África do Sul. Seguiram-se outros, alguns sem
vistos ou meios, que recebiam um subsídio da legação e esperavam por essa viagem.
Viagens essas sempre dependentes do «navy-certificate» da embaixada britânica. Além
dos refugiados, chegaram fugitivos dos campos alemães de prisioneiros de guerra. Por
exemplo, em Dezembro de 1943, chegou um grupo de 14 militares jugoslavos, através do
apoio do consulado em Marselha.
Quantos terão chegado? Várias centenas, num cálculo aproximado, pois não
foram encontradas estatísticas mensais ou anuais na documentação da legação, havendo
só listas esporádicas ou pedidos de vistos. Todavia, alguns documentos da PVDE

21

,

existentes no Arquivo Oliveira Salazar, mostram a existência de informação precisa desse
«Movimento pelas fronteiras». Assim, num impresso com umas 50 nacionalidades,
relativo à «Existência em 31-12-1942», entre 23.013 estrangeiros — repartidos por
«Residentes», com «Autorização de Residência de 3 meses» e em «Trânsito» —, a
«Yugoslávia» tinha só 25, 3 e 5 indivíduos nesses três grupos, dos quais 17 «Varões».
Outro documento, relativo a esse ano, o «Movimento de Estrg. – Entrados no País30.190; Saídos do País-32.397».22
Quanto tempo, eles ficaram em Portugal? De semanas a meses à espera do visto
(e do «navy-certificate») ou de lugar num barco ou avião. Residiram em Lisboa e
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O desaparecimento do arquivo da Secção Internacional desta polícia (existia em 1986) e a ausência —
escandalosa, pelo menos — de um simples inquérito obrigam-me a chamar, mais uma vez, a atenção para
este facto. Todavia, as cartas já enviadas e os muitos anos passados não dão grandes esperanças acerca
deste arquivo desaparecido sem rastos ou uma explicação aceitável. Sobre a sua importância, basta olhar
para a numeração dos documentos (ofício e processo) da PVDE-Secção Internacional publicados neste
livro. No AJ, há ainda muitos outros documentos que também deviam existir... no Arquivo da PIDE-DGS
(IAN/TT).
22
Dados de outros dois documentos: 1940 (43.540 entradas, 36.579 saídas); 1941 (23.527 entradas,
37.927 saídas). Segundo outros dados, as entradas teriam sido 32 000 (1942) e 41 000 (1943). Em 1944, só
teriam ascendido a pouco mais de metade das entradas do ano anterior.
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arredores23 ou, «em caso de residência fixa», nas Caldas da Rainha e Ericeira. Contudo,
alguns vão ficar até ao fim (e depois) da guerra. Como viviam? Os funcionários e
militares recebiam os seus ordenados, que variavam entre os dois e quatorze mil escudos.
Os refugiados «sem outros recursos» tinham uma ajuda de mil escudos mensais. Havia
aqueles que declaravam ter uma boa ou razoável «situação material» e nada recebiam.
Estes dados económicos e outros — de preços de produtos e serviços a estatísticas —
encontram-se na documentação (balanços mensais, inventários, facturas, ofícios, etc.)
relativa à contabilidade da legação.
I.1b — A legação, delegações e funcionários
Até 1945, a legação jugoslava teve quatro encarregados de negócios24, sete
funcionários jugoslavos25 e dois portugueses. Nas suas delegações26, mais oito
funcionários. Poucos funcionários e muitos encarregados de negócios, um facto que foi
criticado várias vezes. Embora em alguns casos (R. Knejevitch e V. Markovitch), as suas
curtas estadias estiveram ligadas às mudanças políticas e ministeriais no Governo Real no
exílio.
Além dos pedidos de vistos portugueses para jugoslavos que se encontravam em
Espanha, França, Suíça ou Itália, a legação seguia a situação político-militar na
Jugoslávia através dos refugiados e noutros países europeus pela leitura da imprensa
(portuguesa e estrangeira), como pelas conversas com diplomatas residentes ou de
passagem pela capital portuguesa. Até 1943 — embora, mais durante 1941 — o assunto
principal da sua correspondência para Londres foi a ameaça da invasão alemã de
23

Em Carnaxide, a família Bailoni (desde o Verão de 1941 em Portugal) comprou uma quinta, após os seus
vistos para os EUA e Reino Unido terem sido recusados. Em Sintra, até 1942, estiveram muitos dos
passageiros do comboio especial, vindo de Roma (Mai./41).
24
Três diplomatas de carreira: Slavko Koiítch (Fev./41-Nov./42); Milutin Milovanovitch (Nov./42-Set./43
e Dez./43-Jul./44); Vladimir Markovitch (Jul./44-Dez./44). E um político: Radoíe Knejevitch — exministro do Paço, franco-mação e um dos dirigentes (civis) do golpe de Estado do 27 de Março — (Set.Dez./43).
25
Destes, só o contínuo, Bogolhub Tchurtchitch, ficou em Portugal até 1948, desde a sua chegada
(Mai./41), com a sua filha (11 anos). Os restantes, entre alguns meses a dois anos e meio de estada.
26
As delegações do Ministério dos Assuntos Interiores (Jul./41-Ago./43) e a Militar (Ago./43-Out./44)
funcionaram na legação. Na primeira: S. Sterdjevitch e V. Atanasievitch. Na segunda: major V.
Rojdjalovski — um dos oficiais do 27 de Março. A delegação da Cruz Vermelha teve as suas próprias
instalações e, após a partida de Mirochevitch-Sorgo (Abr./43), passou a depender da legação, sendo gerida
por uma «subcomissão» dirigida pelo advogado Sima Adanha (figura importante da minoria judaica e da
Maçonaria), que viveu com a família em Portugal, possivelmente, mais alguns anos do pós-guerra, quando
partiram para Cuba.
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Portugal. Depois do desembarque aliado em Marrocos (Nov./42) e das derrotas do Eixo
nos primeiros meses de 1943 (Stalinegrado e Norte de África), esses receios
desapareceram e a concessão de vistos tornou-se mais fácil. Contudo, essas dificuldades
foram maiores com a Espanha, principalmente, durante 1941. Diga-se, mais uma vez, que
houve uma diminuição desses refugiados a partir de meados de 1943, tanto pela situação
em Itália (desembarque aliado na Sicília, destituição de Mussolini e ocupação alemã),
como por maiores dificuldades para alcançar a Península Ibérica.
Os factos principais da guerra na Jugoslávia27 e da situação sociopolítica
portuguesa (bases aliadas nos Açores, agitação social, o PCP, o futuro do governo de
Salazar28, etc.) mereceram a atenção de muitos dos 1585 documentos (telegramas e
ofícios) de 1943. Todavia, no ano seguinte, esse número foi menor e os anteriores temas
aparecem menos na correspondência enviada29 para Londres. Acrescente-se, não foram
encontrados os livros de registos (anuais) desta documentação e a diferença entre estes
números e os documentos encontrados obrigavam à sua recontagem, que não foi feita.
A partir de fins de 1944, a legação passou a ser chefiada por Vukadin Miletitch30,
enquanto o ex-encarregado de negócios, Vladimir Markovitch, continuou a residir em
Lisboa até a sua partida, em Maio de 1945, para o Reino Unido.
À laia de conclusão, neste período da guerra, se a análise da realidade
sociopolítica portuguesa foi reduzida e, até 1943, esteve bastante subordinada ao tema de
27

O governo britânico reconheceu, em 1943, o Exército de Libertação Popular da Jugoslávia (ELPJ),
chefiado por Tito, e retirou o seu apoio aos tchétniques de Draja Mihailovitch pela sua colaboração com as
forças de ocupação do Eixo. A substituição do governo de Puritch (passou por Lisboa, em l941, a caminho
de Londres) pelo de Chubachitch (Mai./44), permitiu o acordo de Vis (Jul./44) entre o governo real, o sexto
no exílio, e a AALPJ. Seguiu-se o encontro, em Nápoles, entre Churchill e Tito. Depois, em Moscovo,
Tito encontrou-se com Stalin (Set./44). Após a libertação de Belgrado com o apoio do exército soviético
(20/Out.), dias depois, Tito recebeu e assinou um novo acordo com Chubachitch, Deste «Acordo de
Belgrado» surgiu o governo provisório da Jugoslávia Democrática e Federativa, presidido por Tito
(Mar./45).
28
V. nosso artigo: «Alguns documentos da Legação do Reino da Jugoslávia em Portugal (1941-45) —
aspectos vários da política salazarista», in Vértice, n.º 470/472, Coimbra, 1986.
29
Desse ano, o «Conf. n.º 626» de 7 de Setembro foi o documento encontrado com maior numeração. Em
1941, foram registados 820 e, em 1942, 1753 documentos deste tipo. A legação enviava o seu correio para
Londres através dos correios diplomáticos (bissemanais) da embaixada britânica.
30
Chegou a Lisboa, vindo de Londres, um mês após o suicídio de Trpkovitch (Ago./42), onde ficou até
meados de 1945. Antes tinha estado na legação em Moscovo e, devido à guerra, teve de viajar durante 83
dias, via Vladivostok e EUA, para chegar ao Reino Unido.
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uma possível invasão alemã, já a recolha de informações sobre a situação político-militar
jugoslava foi objecto de uma atenção muito maior. Além da leitura atenta da imprensa
portuguesa — do publicado31 e do censurado, este através do boletim da embaixada
britânica —, houve também uma grande atenção em relação aos jornais de outros países
europeus. Neste campo de actividades desta legação, é de salientar, ainda, a recolha dos
testemunhos de refugiados (jugoslavos e estrangeiros), vindos da Jugoslávia. Através
desses relatórios — em número muito inferior ao que seria de esperar — ficava-se
todavia com uma certa ideia do que se passava na Jugoslávia. Dir-se-ia, que muitos dos
relatos estavam sujeitos a uma autocensura, a qual não deixava passar algo que pudesse
ferir as susceptibilidades políticas vigentes nessa legação.
I.1c — Alguns «casos»
Outro aspecto desta documentação está num bom número de dados que permite
confirmar a passagem por Portugal dessas centenas de refugiados. Porém, acerca das suas
relações entre si ou com o pessoal da legação, assim como do seu relacionamento com
pessoas e instituições portuguesas, só algumas dezenas deles deixaram traços
documentais mais extensos do que o mero registo de nomes e datas dos seus pedidos de
vistos. Traços esses que, na maioria dos casos, resultaram de conflitos ou de suspeitas.
Alguns deles transformaram-se em autênticos «casos» — por exemplo, o do
«Kovatchevitch», dos «Trpkovitch» ou «do feijão (e das 25 000 libras)» —, que
apontavam para uma realidade bastante diferente à das grandes proclamações de fervor
patriótico ou de moralidade cívica muito frequentes nessa altura.
Um actor: Mihailo Kovatchevitch
O primeiro caso foi invulgar e teatral, como foi Mihailo Kovatchevitch32, que
dias após sua chegada a Portugal, vindo de Vichy, podia-se ler um artigo num matutino
lisboeta sobre este «grande artista sérvio». Mais uma dezena de dias e noutro diário da
31

Semanalmente, a legação recebia os recortes das notícias e artigos publicados na imprensa diária e
semanal acerca da Jugoslávia, por meio da recolha feita por uma empresa de Lisboa. Muitas centenas
desses recortes encontram-se no AJ.
32
Este conhecido actor (1891-1961), estudou em Petrograd e Paris. Após ter representado em vários teatros
jugoslavos, a partir de 1929, continuou a sua carreira em França. Escreveu: «Pozorište i Glumci» («Teatro
e Actores»), Novi Sad, 1994.
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capital portuguesa apareceu uma entrevista com este «espírito cintilante, conversador, em
que a par do artista se nota[va] algo de filósofo e de poeta, t[inha] uma personalidade
original»33. Outros exemplos desta capacidade comunicativa ser-lhe-ão depois várias
vezes apontados — mais num sentido negativo que positivo — durante essa estadia que
se prolongou até meados de 1942, pois recusou partir para a Grã-Bretanha «quando das
três vezes que tivera lugar no avião». Os motivos apresentados («isto é segredo») eram
tais que «não os podia confessar», mas seriam «comunicados às entidades competentes»
quando chegasse a Londres. Todavia, as suas queixas34 e comportamentos bem públicos
provocaram grandes problemas e exacerbaram outros, levando Koíitch a recordar que
«depois das dificuldades que a Legação teve com o jornalista Zets, Dalma, estudantes,
sargentos-aviadores e alguns outros membros da nossa colónia de passagem por Lisboa,
chegou também o caso Kovatchevitch para influenciar negativamente as ideias acerca da
nossa gente em Lisboa». Já antes tinha avisado o seu ministério do comportamento deste
actor shakespeariano que «se embebedava nos cafés e locais públicos». E ainda pior,
«efectuava propaganda degauIista; presenciava banquetes e festas oficiais portuguesas e
até pelas casernas militares»35.
Contudo, todas estas histórias tinham o seu público até entre os membros do
governo jugoslavo. Uma protecção que pode explicar a sua estadia em Lisboa e Londres,
onde esperou o fim da guerra. Sem esquecer a concessão de uma pensão de quase três mil
escudos mensais e a enorme compreensão pelas suas denúncias lisboetas. Uma tolerância
que aceitava também os seus passeios londrinos, fardado de oficial do exército jugoslavo.
Talvez, por tudo isto, para um irónico Tsrnhanski, ele foi «uma das figuras mais
interessantes» da emigração jugoslava.
33

Diário de Lisboa (10/Fev./1942). Também, no Diário de Notícias de 29/Jan./1942.
Na sua queixa na polícia, como também no seu telegrama para o governo jugoslavo em Londres, dizia
que lhe tinham roubado o passaporte e 700 escudos. Como ladrão apontou, nada mais nada menos, do que
Sterdjevitch. Depois, apareceu o passaporte num marco de correio lisboeta que foi comentado por Koíitch
como tendo sido lá colocado pelo próprio Kovatchevitch. Motivos: adiar o mais possível a sua viagem para
Londres. Outro aspecto desta ofensiva de Kovatchevitch contra os seus compatriotas diplomatas
encontrava-se nas queixas apresentadas na embaixada britânica, segundo as quais, Trpkovitch pertencia à
«quinta-coluna».
35
Uma dezena de documentos e recortes de jornais (AJ, 103-86). As suas datas vão de Fevereiro a meados
de Maio de 1942. No Diário de Lisboa (3/Mar./42), num artigo sobre as comemorações do Colégio Militar,
apareceu em primeiro plano na fotografia com a sua boina preta e condecorações.
34
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Um diplomata: Borko Trpkovitch
A tragédia de Borko e Iris Trpkovitch mereceu — apesar de Koíitch ter feito «o
necessário para impedir a publicação na imprensa» portuguesa— pequenas notícias com
títulos, como o do «FALECIMENTO//de um diplomata e de sua espôsa» (Diário da
Manhã, 13/Ago./42) ou da «MORTE DO SECRETÁRIO//da Delegação da Jugoslávia//e
sua esposa» (O Primeiro de Janeiro, 14/Ago./42) ao «O CASAL ESTRANGEIRO//que
apareceu morto na sua residência foi ontem sepultado» (Diário de Lisboa, 16/Ago./42).
Em muitas delas, não aparece a causa da morte, principalmente nos diários lisboetas, mas
então a palavra suicídio era evitada por causa da Censura.
Dois dias depois, um ministro do Governo Real, Miho Krek, veio a Lisboa, onde
esteve três dias, e — num relatório de 9 páginas36 sobre esta tragédia e a situação de
outros seus compatriotas em Portugal — escreveu, entre diversas informações, o
seguinte: «[...] Acerca do defunto Trpkovitch ouvi que jogava constantemente no casino e
vivia acima da sua posição e possibilidades. Tinha automóvel, comprava gasolina no
mercado negro e no jogo perdeu pelo menos cinco vezes tantas quantias, quanto ganhava
por mês37. Publicamente, perante todo o mundo, declarava as suas simpatias pelos
alemães,[...]». Estas simpatias surgiram durante os governos de Stoiadinovitch e
Tsvetkovitch (1935-41), existindo entre muitos dos diplomatas e refugiados que
chegaram a Lisboa. Segundo Tsrnhanski, esses eram «os outros — que est[avam]
marcados como gente de Stoiadinovitch —» como ele, e dependiam de como estavam
«inscritos na lista do Intelligence Service inglês», em oposição àqueles «que passa[vam]
por “democratas”» e com viagens asseguradas para Londres.
Sendo estas informações do conhecimento dos serviços secretos britânicos, que
as comunicou ao MNE jugoslavo e «exprimiu, verbalmente, o desejo que o secretário
dessa Legação Real» fosse chamado e transferido para Londres. Numa carta (18/Jul.), o
ministro adjunto comunicou a Koíitch estas acusações e perguntou-lhe a sua opinião
36

V. doc. n.º 21.
Como ganhava 6318$50 (254 dólares) por mês, essas «cinco vezes» referiam-se, possivelmente, a perdas
ocorridas noutros fins-de-semana, dias habituais em que jogava no Casino do Estoril. Segundo Koíitch, o
desfalque começou com três levantamentos no montante de 67 mil escudos, efectuados a partir de 20 de
Julho, quando suspeitou que seria chamado a Londres e começou a perder grandes quantias.
37
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sobre este assunto, que as desmentiu (7/Ago.) e considerou como «consequências das
intrigas do adido de imprensa Popovitch» sem fazer referência a acusações anteriores,
como as de dois sargentos aviadores38 e do actor Mihailo Kovatchevitch. Terminou esse
telegrama, defendendo Trpkovitch, como um «verdadeiro funcionário». Um mês depois,
defendendo-se a si próprio, Koíitch reconheceu que sabia das suas idas «ao sábado e
domingo ao Estoril e que jogava no Casino. Isso era um facto comum entre toda a nossa
gente que resid[isse] um certo tempo em Lisboa. E Trpkovitch não era uma excepção».
Todavia, como ele lhe disse que só jogava pequenas quantias e como não havia suspeitas
que «o seu jogo assumisse maiores dimensões e tivesse consequências tão graves», só lhe
chamou a atenção, como fazia com todos os outros, que naqueles tempos «não havia
lugar para o jogo, mas os [seus] avisos e conselhos acabaram sem resultados». Além
disso, como este «só nos últimos tempos (últimos vinte dias) começou a perder grandes
somas, vê-se pelas notas que deixou exceptuando o dinheiro», assim como pelos
documentos da contabilidade da legação se podia confirmar que a anterior gestão do
dinheiro fora efectuada de forma «totalmente exacta e sem as mais pequenas
irregularidades, pelo que não tinha razões para suspeitar de Trpkovitch».
Outros dados sobre esses dias encontram-se no relatório de Jivko Tasitch39,
relativo à sua passagem pela «Patriotic School», e na restante correspondência da
38

Estes dois fugitivos de um campo de prisioneiros alemão, sargentos Vukadin Ielitch e Milan Mititch,
chegaram (Set./41) e partiram (Dez./41) de Lisboa para Londres por via marítima. Às suas acusações por
causa de afirmações pró-alemãs de Trpkovitch, Koíich refutou-as num ofício (Jun./42) que, em anexo, tinha
um texto (uma centena de linhas) de autoria do próprio acusado. Nele, Trpkovitch escreveu que as «
palavras acerca da Alemanha que me imputaram, foram inventadas de tal modo pouco inteligente que não
considero nem necessário demonstrar que são falsas. Dantes, quando se queria prejudicar alguém, diziase que tinha “ideias comunistas”. Hoje, inventou-se que é pelo Eixo ou da quinta-coluna. O nome muda,
mas a forma continua a mesma e inalterável».
39
Após sua chegada pelas 15 horas a Bristol (28/Nov./42), a partida do avião de Lisboa foi às 8 h., seguiu
mais tarde (20h.) para Londres de comboio. Às 23 h., entrou na «The Royal Victoria Patriotic School»,
onde esteve 27 dias e foi interrogado (em sérvio-croata) por oficiais britânicos por causa das suas relações
com Trpkovitch (Casino Estoril, jogo, espiões alemães, etc.). Um interessante documento (6 p.
dactilografadas com 360 linhas de texto) cheio de pormenores dessa Lisboa (e Estoril) de 1942, repartidos
por 60 perguntas e respostas. Escrito por este funcionário, que conheceu Trpkovitch, quando este passou
pelo seu consulado, em Skadar (Albânia), a caminho de Tirana. Depois, voltaram-se a encontrar em
Bolonha e Lisboa, onde se tornaram amigos. «Frequentemente, era seu convidado, saiamos juntos à noite e
íamos de passeio, em automóvel, fora de Lisboa — até Sintra e Estoril», escreveu neste documento anexo
ao seu processo com 40 páginas de cartas, relatórios e sua folha de serviço do MNE com fotografia (AJ103-334-176). Nasceu (1915) em Prizren (Kossovo e Metódia), casado (a mulher e um filho ficaram no
EIC) e de «fraca saúde» (em 1944, no Cairo, «doente dos pulmões»).
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legação. Assim, a uma pergunta sobre as perdas ao jogo, Tasitch respondeu: «enquanto
fui com o fal.[ecido] Trpkovitch ao casino, não pude notar que jogava grandes quantias.
Em base das informações que, depois do seu suicídio, obtive de uma pessoa no casino,
sei que, em 10 de Agosto, dois dias antes do suicídio, perdeu uma importante soma de
dinheiro, dizia-se 40 a 50 000 escudos. Creio que as suposições desta pessoa são
autênticas. Tanto mais, que a mesma pessoa acrescentou, apresentando-me as
condolências, que para ela naquele momento, quando leu no jornal que Trpkovitch se
tinha suicidado, tornou-se-lhe claro o motivo por que se matou».
À pergunta se podia dizer o nome dessa pessoa, respondeu: « — É uma judia,
outrora casada com um português e divorciada dele. O nome é Sra. Almeida». Se sabia o
que ela fazia, disse: «— Não me é conhecido, porque nunca lhe perguntei. Ouvi de outros
que ela tinha sempre um amigo rico, que a mantinha». A uma outra pergunta, se
Trpkovitch a conhecia, foi lacónico: « — Sim, conhecia-a, mas não sei de nenhuma
relação especial». Ainda mais lacónico foi, quando lhe perguntaram se ele e Trpkovitch
sabiam que ela pertencia aos serviços alemães: « — Nem supunham».
Outras perguntas seguiram-se sobre quem ele e Trpkovitch conheciam em Lisboa,
e o que sabia da família deste último — Iris era prima da mulher de
Tsintsar-Markovitch40, quando este era ministro, ele entrou no MNE e o pai era um
«prisioneiro-director do hospital

41

». A esta resposta, o oficial britânico respondeu-lhe:

« 33. — Nós sabemos exactamente que o seu pai trabalha para os alemães. Era possível
que não soubesse das actividades do falecido Trpkovitch com o inimigo, porque ele era
muito inteligente, mas foi sua infelicidade ter sido amigo de um agente alemão.». Tasitch
escreveu que esta foi a sua resposta: « — Pergunto-me somente: como um agente alemão
era obrigado a dirigir-se a mim para as notícias e assim sujeitar a perigos a minha
mulher 42, e se ele era tão inteligente não se poderia ter vendido ao inimigo por 80 000
escudos para repor o que faltava na caixa e salvar a sua vida». Assim, teria terminado o
segundo «interrogatório».
40

Tsintsar-Markovitch, Aleksandar (1889-1948) — legado em Sofia (1934-35) e Berlim (1935-39);
ministro dos Negócios Estrangeiros (1939-41). Assinou, em Belgrado, a capitulação jugoslava. Após 1945,
foi julgado e condenado à morte.
41
Trpkovitch, Jarko (1874-1946), general médico (oftalmologista).
42
Refere-se às cartas enviadas e recebidas de Belgrado através da mulher que se encontrava na Croácia
(EIC).
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O terceiro interrogatório só ocorreu dias mais tarde, após ter perguntado pelos
motivos dessa espera. Mais 27 perguntas sobre: as acusações de Popovitch e Sterdjevitch
(conversa com um jornalista húngaro e contrabando de libras, que negou); quanto
«perdeu no Casino? — Provavelmente, 15 a 20 000 escudos. Mas, em nenhum caso, mais
de 20 000 escudos.»; quanto ganhava «como funcionário da Legação?— 4 000 escudos
mensais.»; quanto «pagava de casa?— 300 escudos mensais, com pequeno-almoço e
roupa lavada.»; onde se vendiam libras em Lisboa e a que câmbio; como eram as
relações entre Trpkovitch e Koíitch? «— As mesmas como as minhas com o Sr. Koíitch.
Relações entre um correcto e bom chefe e os seus funcionários.»; para terminar, se queria
dizer alguma coisa sobre os jugoslavos que conhecia em Londres, respondeu que não.
Esperou ainda mais dez dias e, na véspera de Natal, foi «posto em liberdade».
Voltando ao citado relatório de Miho Krek, sabe-se: «No dia da sua morte,
anteriormente telefonou talvez umas seis vezes e, depois dessas conversas telefónicas,
cerca das 10,45 da manhã, com um tiro de revólver matou a mulher e a si próprio. A
mulher deixou três cartas, nas quais diz, que decidiu com o seu marido em irem
voluntariamente para a morte e despediu-se dos pais, mas não fala do motivo do
suicídio43. As cartas foram escritas no dia anterior ». Porém, as citadas cartas estão
dirigidas a sua «Ma Maman adoreé!», «Bien cherè Elvira,» e «Très chers fréres et
soeurs!» e os seus originais em francês, «escritas com a caligrafia da fal.[ecida] Iris
Trpkovitch, ponderada e tranquila»44, nunca foram enviados, encontrando-se
actualmente no Arquivo da Jugoslávia. Uma explicação para este facto não foi
encontrada, embora haja uma carta45 de uma das suas quatro irmãs, agradecendo as
informações recebidas, uma dezena de meses depois, através de uma carta da Legação,
mas cuja cópia não apareceu nesta documentação.

43

Todavia, Milenko Popovitch afirmou que havia também uma carta do próprio Trpkovitch, mas que
Koíitch a fez desaparecer.
44
V. doc. n.º 19.
45
O seu texto manuscrito é o seguinte: « Port-Said 30/7/43 // A Son Excellence/Le Charge
d’affaire/Legation Royale de Yougoslavie/Lisbonne // Excellence // J’ai reçu votre lettre/datée du 24 Avril
au sujet de ma malheu-/reuse soeur et de son mari Mr. Trpko-/vich. Je vous remercie pour les infor/mations que vous avez bien voulu/me donner. // Veuillez agréer Excellence/avec mes remerciements mes
salu-/tations distinguées // Agla Scarpa.»
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Uma centena de páginas — dos relatórios, cartas, telegramas, inventários
pormenorizados de bens (jóias, roupas, dinheiro, documentos e chaves), extractos
bancários aos processos das autópsias — sobre a vida e morte em Portugal de Borko
Trpkovitch, filho de um general (médico) de Belgrado, e de Iris Psorulla Trpkovitch, de
uma família de comerciantes de Atenas, ambos com 36 anos de idade, sem filhos, que foi
completada pelo relatório de Jivko Tasitch sobre sua passagem pela «Patriotic School».
Todavia, faltam as fotografias neste «caso Trpkovitch», os documentos da PVDE e uma
pesquisa pelos arquivos britânicos (e outros) sobre esta «tragédia das Amoreiras», assim
chamada por um vespertino lisboeta, ou mais precisamente da Travessa da Fábrica dos
Pentes, 27.
Diplomatas, toneladas de feijão e milhares de libras
Pelas suas implicações e interesses em jogo, o chamado « caso do feijão (e das
25 000 libras)» ocupou dezenas de páginas de documentos desta legação. Começou, em
Janeiro de 1943, com uma carta de Milenko Popovitch dirigida a Milovanovitch.
Confirmando por escrito uma conversa que tinham tido sobre este assunto, chamou a
atenção para a possibilidade de «que o nosso Estado e seus interesses sejam
prejudicados» com a compra de 300 toneladas de feijão, efectuada por MirochevitchSorgo e destinada aos prisioneiros de guerra jugoslavos na Alemanha e Itália. O preço
pago pareceu-lhe exagerado, pois era superior ao preço a retalho existente «pelas
mercearias e lojas de produtos coloniais» de Lisboa. Como comunicaram imediatamente
tal facto a Londres, isso provocou, em meados do mês seguinte, a vinda a Lisboa de
Milan Martinovitch46, adjunto do Ministro das Finanças. Por fim, estavam em questão
«1,2 milhões de escudos» e parecia haver, pelo menos, uns 30% dessa quantia pagos a
mais. Tal importância representava metade de um crédito de 25.000 libras destinado «ao
envio de pacotes para os prisioneiros». A outra metade já estava destinada à compra de
outros produtos alimentares, principalmente de conservas de peixe, mas o contrato de tal
compra foi anulado posteriormente, porque haveria não só uma excessiva facturação de
custos, mas também a qualidade das conservas era duvidosa.

46

Dirigente do Partido Camponês Croata, o maior partido político croata, como o seu ministro Chutei.
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Através da leitura dos vários autos efectuados por Martinovitch, fica-se a saber
que, como o feijão era de origem angolana, a sua compra dependia do «navy-certificate»
da embaixada britânica. Como tal documento foi recusado, Mirochevitch-Sorgo foi
obrigado a anular esta compra. Igualmente, ficou confirmado que a empresa portuguesa
«incluiu cerca de 25-30% mais do que lhe era permitido» e, segundo Popovitch, até lhe
ofereceram percentagens e «luvas» pela obtenção do «navy-certificate».
Como foram ouvidos sete funcionários da legação e suas delegações, estes
documentos dão inúmeros dados, tanto sobre diversos aspectos do meio diplomático
jugoslavo — e do governo jugoslavo em Londres —, como do seu dia-a-dia em
Portugal47. Outro desses aspectos seria a necessidade, como dizia o adido financeiro
britânico, de haver uma maior atenção em relação a casos deste tipo, pois assim o exigia
«a complexidade e dificuldades das relações sérvio-croatas». O assunto foi considerado
encerrado e, após a partida de Mirochevitch-Sorgo (Abr./43), foi a vez de Popovitch
(Mai./43) de partir para Londres porque, segundo Milovanovitch, ele «falava
abertamente, em qualquer lugar, dizendo que o legado Mirochevitch é desonesto», logo
«o escândalo [era] inevitável, caso isto [chegasse] aos ouvidos dos alemães e italianos, o
que [podia] acontecer a toda a hora». Depois, em Londres, o primeiro foi nomeado
ministro no governo, presidido por Puritch, e o segundo exonerado.
Se o «caso do feijão» acabou antes de começar por causa da recusa do
«navy-certificate» britânico, já o destino das 25 000 libras — enviadas para Lisboa uns
dias depois da intervenção de Popovitch — apresentou um cenário muito mais
sofisticado. Autores: o próprio Martinovitch e Chutei, ministro das Finanças. As duas
viagens a Lisboa do primeiro terminaram, como o inquérito atrás citado, por uma solução
«cheia de elementos à Sherlock-Holms». Recusando entregar as libras a Sorgo, informou
a legação em Lisboa (Mar./43), que o equivalente em escudos (cerca de 2,5 milhões)
deveriam «pagar em troca do recibo ao representante das autoridades britânicas nesse
país». Acrescentou que o seu nome lhes seria comunicado mais tarde. Através desta
47

Por exemplo, Mirochevitch-Sorgo descreveu as dificuldades no seu trabalho: sem telefone e automóvel;
os táxis eram difíceis de encontrar e os eléctricos andavam sempre cheios. Resultado: «muitas corridas
pela cidade tinham de ser feitas a pé». E mesmo depois de um ano em Portugal, ainda tinha problemas com
a língua, porque «conseguiam entender, até um certo ponto, e fazer-nos entender em português com
pessoas instruídas, mas com o simples português, que no seu dialecto engole todas as vogais, não
conseguimos nem compreendê-lo, nem ele a nós».
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forma demasiado estranha, quando tal podia ser efectuado de uma maneira muito mais
simples e segura, «esta quantia será refundida a este Ministério em Londres» . Este
«mistério inglês», usando a expressão de Mirochevitch-Sorgo, aumentará de intensidade
quando o próprio Chutei comunicou a Milovanovitch que «cada 4, 14, 24 de cada mês
aparecerá pessoalmente a V. Exa. uma pessoa que representa o Sr. Leonard Hastings e
autorizo V. Exa. a entregar a esse homem, em cada um desses dias, 300 000 (trezentos
mil) escudos».
Quando, em Outubro de 1943, ao tomar posse do cargo de chefe da missão,
Radoíe Knejevitch, o até recente Ministro do Paço, recebeu do seu antecessor a citada
carta de Chutei, acompanhada do seguinte comentário: «isto, um dia, pode cortar a
cabeça ao Sr. Chutei».
Perante estes factos e auxiliado pelo «oficial de informações, major Sr.
Roidjalovski 48», então também colocado em Lisboa, rapidamente descobriu a identidade
do tal «homem desconhecido»: tratava-se de um empregado de uma casa de câmbios
lisboeta. Depois, contactou a embaixada britânica. Nova surpresa: o adido financeiro
Gledhill disse-lhe, imediatamente, que desconhecia uma tal operação financeira e, após
ter contactado Londres, que o seu Governo não conhecia tal transacção, nem o nome de
Leonard Hastings. Acrescentou: «que aqui está, claramente, uma acção desonesta» e
que estaria interessado em saber como as libras poderiam ter entrado na Grã-Bretanha e
nos cofres do Ministério das Finanças jugoslavo. Ora, uma semana antes da morte dos
Trpkovitch (Ago./42), o MNE jugoslavo já tinha comunicado a Koíitch que «pelos
serviços secretos ingleses foi-nos chamada a atenção para que nas encomendas com o
carimbo da Legação se contrabandeiam libras de Portugal para a Inglaterra». Outro
aspecto deste caso, diríamos o seu motivo principal, encontrava-se nas diferenças
cambiais da libra em Portugal. Realmente, existia uma grande diferença entre o câmbio
oficial da libra (£1= 100$00) e a sua cotação no mercado livre. No período, em que se
efectuaram os tais pagamentos a Venceslau Lopes (assim se chamava o tal «homem
desconhecido»), essa cotação oscilava entre os 50 e 60 escudos por libra. Logo, os 2,5

48

Um dos oficiais do golpe de Estado do 27 de Março.
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milhões de escudos passaram a equivaler, pelo menos, 44 671 libras em vez das 25 000
iniciais.
Outro elemento inesperado neste caso foi a mudança de ideias de Glendhill, só
uma dezena de dias após a sua última visita à legação jugoslava. Então, já afirmava que
«talvez, toda esta coisa» fosse honesta e que os interesses britânicos não foram lesados.
Rapidamente, a conversa passou para as relações sérvio-croatas e o interesse «que a todo
o assunto» não fosse dado «grandes dimensões», naturalmente, caso Knejevitch
considerasse ainda necessário o envio de um relatório para o Cairo49 sobre esta questão.
Respondendo a estes receios, disse-lhe que «o Governo Jugoslavo não quereria explorar,
certamente, os erros de uma personalidade para agravar ainda mais as relações
sérvio-croatas».
Como era habitual nesses tempos, uma resposta para interrogações deste tipo não
foi encontrada. Contudo, ficaram registadas várias interpretações de inúmeros factos por
parte de conhecidas personalidades do Governo Real no Exílio. As dezenas de reacções e
dados descritos nesses testemunhos encontrados permitem verificar, de qualquer maneira,
que as relações conflituosas entre os políticos sérvios e croatas estavam sob um total
controlo do Governo britânico. Quanto à corrupção entre esses mesmos políticos e
funcionários, este caso e outros apontavam que ela existia. Segundo um funcionário do
Ministério das Finanças50, até meados de 1944, teriam sido gastos «na emigração [...]
mais de 30 milhões de dólares sem que as contas [tivessem sido] controladas por
nenhuma das instituições de controlo das contas».
Suspeitas e prisões
Noutros casos, as suspeitas de serem espiões alemães para alguns e os problemas
com a polícia portuguesa de outros refugiados apareceram num número mais reduzido de
documentos.
49

Em Setembro de 1943, ali chegaram o rei e o governo (Bojidar Puritch e alguns ministros do seu
governo), onde ficaram até ao seu regresso a Londres (Mai./44). Entre os funcionários que os
acompanharam, estava e ficou (Jun./44) o Jivko Tasitch já «doente dos pulmões».
50
Numa carta aberta de dez páginas (Out./44), dirigida ao ministro Chutei, Ante Ieritch descreveu a
impotência política e uma corrupção bem camuflada que existia entre os políticos jugoslavos exilados em
Londres. Nesta carta, referiu-se também ao seu relatório (48 pág.), intitulado «A Crise da Unidade do
Estado», que escreveu, em Lisboa (Abr./42), sobre a situação na Jugoslávia ocupada e as causas de uma
derrota tão rápida e quase sem resistência.
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Assim, entre os suspeitos, encontrou-se a família Bailoni que não recebeu os
vistos de entrada dos EUA ou do Reino Unido só por causa da filha mais velha, Gordana,
ser suspeita de ligações com os alemães. Tinha 28 anos, quando chegou a Portugal com a
mãe e seus dois irmãos (Lhilhana e Gradimir), onde viveu até à sua morte (1941-99).
Acusações que foram feitas, apesar do seu irmão ter sido portador de uma carta do
(então) coronel Dragolhub-Draja Mihailovitch, para o governo em Londres e que, em
Lisboa, a entregou na legação. Ou ainda porque ninguém perguntou, em Londres, a
Duchan Popov51 (o «Tricycle», célebre espião duplo dos serviços secretos britânicos),
que passou diversas vezes por Lisboa e Estoril, cujo casino gostava de frequentar.
Possivelmente, frequentava ainda a Quinta dos Grilos, em Carnaxide, onde vivia Gordana
Bailoni, de quem fora advogado, em Belgrado, do seu Banco Sava52.
Outros, como o coronel Vladimir Guerba, adido militar em França, foi acusado
por Puritch de contactos com os alemães, que lhe tinham dado um passaporte «para o
regresso ao exército croata». Ainda por cima, contactos que «ele próprio procurou nos
primeiros dias da derrota» e só «sob a influência da resistência russa decidiu partir
connosco». Por isso, o futuro Presidente do Governo no Exílio recomendou ao seu
Governo «que não lhe seja dado nenhum lugar de grande confiança». Uma situação
complicada, pois esses contactos existiram, como o próprio Guerba reconheceu. Foi-lhe,
realmente, oferecido «o posto de general da Croácia» e recebeu até «todos documentos
para poder viajar para a Croácia», mas ao funcionário alemão «que tratava disso, disse,
breve e energicamente, que o ligava o juramento ao Rei e ele nunca faltava à sua
palavra e, muito menos, a um juramento". Continuou na capital portuguesa, recebia o seu
vencimento (um pouco mais de dez mil escudos) na Legação e esperava. Finalmente,
treze meses após a sua chegada, partiu para Londres (Nov./42). Quando chegou à
Grã-Bretanha foi internado na Patriotic School, donde saiu para trabalhar no Governo
Real no Exílio.

51

Este advogado de Belgrado (1912-81) inspirou Ian Fleming, que o conheceu bem em Lisboa e Londres,
para o seu James Bond. A sua autobiografia, « Spy, Counterspy», foi publicada em Londres (1974).
52
V. documento n.º 8.
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Se as suspeitas em relação à Gordana Bailoni e o coronel Guerba duraram tanto
tempo, tal já não sucedeu com Mirko Roth. Pode dizer-se, que logo após a aterragem do
avião de Stuttgart no aeroporto de Sintra (Jan. /43), este comerciante de Novi Sad
informou Milovanovitch que estava «já há um ano ao serviço da Gestapo».
Acompanhado da esposa e do filho de dois anos, confessou que tinha sido enviado «como
refugiado judeu» para entrar em contacto «com a Legação Jugoslava e, através desta,
com os serviços secretos ingleses». Para esta situação pouco comum — um agente da
Gestapo, judeu jugoslavo — deu como justificação que esta «fora a única maneira para
salvar a cabeça». Tal não sucedeu aos seus pais que foram mortos pelo exército húngaro
«por ocasião do massacre de Novi Sad 53».
Quanto aos presos, se Iakov Montilho54 tentou suicidar-se no Aljube por não
poder suportar mais o isolamento nos «curros» dessa cadeia da PVDE, já um dos
estudantes do «comboio especial» de Roma-Lisboa (Mai./41), Zdravko Lenchetchak55,
foi preso pela mesma polícia em Coimbra, onde chegou de bicicleta «em passeio», em
fins de Julho, para visitar a Universidade. O primeiro foi preso por causa das suas
possíveis ligações com a «Opera di S. Raffaello» e o segundo por ter saído de Sintra,
onde tinha residência fixa, sem autorização policial. Outros, como o contínuo Aleksandar
Lubarda da legação de Madrid foi preso duas vezes « por ter provocado desordens em
estado de embriaguez» Na última prisão, «provocou escândalo, embriagou-se, foi para a
rua e parou dois eléctricos e bateu-se com a polícia» . A circunstância agravante foi que
«todo o incidente na rua se passou [...] em frente da casa do Presidente Salazar».
Acabou por passar três meses na cadeia até à sua partida, em fins de Novembro de 1942,
para Londres.

53

Em Janeiro de 1942, em Novi Sad, foram assassinados 3 800 sérvios, judeus, rons e membros de outras
nacionalidades jugoslavas pelas tropas de ocupação húngaras.
V. doc.n.º23. Este comerciante de Saraíevo, membro da comunidade judaica (sefardita), continuou a
residir em Portugal. Em fins de 1944, tinha residência fixa nas Caldas da Rainha. e recebia uma ajuda de
mil escudos mensais da legação.
55
(1919-1950). Estudante de Lhublhana e de Filosofia na Universidade de Roma (1937-41). Um dos
passageiros do comboio especial Roma-Lisboa (Mai./41). Partiu para Londres (26/Dez./41). Em 1942,
entrou no SIS (MI6), tomando o nome de John Leonard. Entre 1943 e fins de 1945, na Eslovénia, quando
foi preso pela polícia secreta jugoslava (OZNA). Antes (Nov./44), juntou-se aos partizans. Em 1961, o
Tribunal de Lhublhana confirmou a sua morte (1/Dez./50). Poliglota (6 línguas, entre elas, o português).
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I.1d — Conclusões e propostas
Além das informações sobre a situação política portuguesa e a guerra na
Jugoslávia e na Europa, nestes traços documentais, os conflitos, queixas, pedidos ou
dramas permitem uma reconstituição de vários momentos ou aspectos do quotidiano
lisboeta desses refugiados. Contudo, muito pouco para tantas semanas ou meses de espera
para continuarem as suas viagens — mais os anos daqueles que ficaram em Portugal —,
pois ocorreram muitas mais coisas entre os refugiados e diplomatas, como no seu
relacionamento com as gentes dessas terras de passagem. «Lisboa e o meu caminho // no
mundo, castelos no ar e na espuma do mar», recordará com nostalgia, alguns anos depois
no seu exílio londrino, o poeta do Lamento sobre Belgrado. Apesar da centena de dias no
país de Camões, um dos seus poetas favoritos, Tsrnhanski dedicou-lhe somente algumas
páginas das suas Embahade. Outros, nem isso, embora Knejevitch e Adanha tiveram
tempo (e motivos) para restabelecer antigas relações (maçónicas56). Por isso, depois da
leitura dos documentos desta legação, fica-se com a impressão de um grande mosaico
rico em pormenores e possibilidades, mas ao qual faltam inúmeros dados para uma
história mais completa da estada de centenas de jugoslavos, entre os mais de cem mil
estrangeiros que passaram ou ficaram em Portugal durante a II Guerra Mundial. Talvez,
por isso, se perante a falta de documentos o historiador pouco pode fazer, apetece quase
dizer que já o escritor e o realizador não têm esse problema. Por fim, até na cena final do
Casablanca, o avião parte para esse destino, mas mais de meio século passou e
continuam a faltar estudos, pesquisas arquivísticas e imaginação (mais engenho e arte)
em relação a essa Lisboa e arredores, onde esse avião aterrou...
I.2 — O pós-guerra (1945-48)
A vitória dos Aliados estava próxima. Devido aos bons ofícios do governo
britânico, junto dos MNE português e jugoslavo, em Abril de 1945, as relações
diplomáticas entre os dois países foram mantidas, apesar do incidente por causa do
reconhecimento do novo governo jugoslavo com o protocolo do Palácio das
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No Congresso da Associação Maçónica Internacional (Belgrado, Set./1926), o ausente Grande Oriente
Lusitano foi representado por um «irmão jugoslavo» (Lazar Avramovitch) da Grande Loja da Jugoslávia.
Relações essas que existiam, pelo menos, desde 1922.
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Necessidades57. Em Maio, chegaram de Belgrado os primeiros diplomatas da Jugoslávia
Democrática Federativa, meses depois, República Federativa Popular da Jugoslávia. O
seu primeiro (e único) encarregado de negócios foi Dragolhub Iovanovitch que, em Abril
de 1947, partiu inesperadamente para a Jugoslávia e não regressou. Outros diplomatas e
funcionários: Fedor Dobrovitch (Mai./45-Jan./47); Albert Abinun (Jan.-Ago./46); Marko
Mitrovitch (Mai./45-Mar./46) e Mihailo Ignhatovitch (Mar./46-Abr./48)58. Só ficou dos
anteriores funcionários, como foi dito, o contínuo Tchurtchitch, pois Iovan
Kovatchevitch59 regressou à Jugoslávia (Ago. /45), após um ano em Lisboa, onde se tinha
casado com uma portuguesa.
Além dos poucos funcionários, dois deles estiveram menos de um ano nas suas
funções, tendo só um deles sido substituído. Se um partiu (Mitrovitch) devido a motivos
pessoais (um «amor tardio»), o outro (Albert Abinun) foi chamado a Belgrado pelos
frequentes conflitos por causa das suas ligações com o MUD, que mantinha sem
autorização ou conhecimento de Iovanovitch. Quanto aos contactos com o PCP, eles
estiveram sempre a cargo de Fedor Dobrovitch, que chegou a ter um encontro
clandestino, perto de Santarém, possivelmente, com Soeiro Pereira Gomes. Nele, foi
discutida a viagem de Álvaro Cunhal num dos barcos jugoslavos «[...] que de vez em
quando chegam a águas portuguesas». Ambos conheciam esta «técnica» que utilizava
«com sucesso o legado mexicano em Lisboa, Bosques60, na evacuação dos camaradas
espanhóis fugitivos em Portugal». Um antifascismo militante que existia também na
delegação do «Unitarian Service Committe», segundo as informações dos «serviços
ingleses»61.
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V. deste autor: «A legação jugoslava e a oposição antifascista portuguesa (1945-48)», in Vértice n.º 98,
Nov.-Dez. 2000.
V. idem: «Duas viagens de Álvaro Cunhal á Jugoslávia (Dez./47 e Out./64)», in Vértice n.º 128, Mai.Jun. 2006. Os dados biográficos destes diplomatas e funcionários, ali apresentados, apesar das pesquisas
arquivísticas posteriores, não foi possível completá-los com novos dados.
59
Além de dois documentos (carta a participar o seu casamento para o protocolo do MNE e um relatório de
sua autoria sobre situação política portuguesa), não existem outros dados a seu respeito, em Belgrado, no
ADMNE.
60
Gilberto Bosques (1892-1995). Cônsul em Paris (1938-42) e Marselha (1942-43), onde ajudou a fuga de
milhares de refugiados espanhóis republicanos, judeus franceses e outros perseguidos dos regimes
franquista e nazista. Legado em Portugal (1946-50) continuou esse apoio aos refugiados espanhóis. Depois,
após a Suécia e Finlândia, foi embaixador em Cuba (1953-64).
61
Esta «Informação recebida dos Serviços Ingleses», de 2/Ago./46, encontra-se no AOS (IAN/TT).
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I.2a — Relações com a oposição antifascista
Durante os três anos do pós-guerra até ao seu encerramento (Abr./48), esta
representação diplomática teve, apesar da apertada vigilância da PIDE (e não só), como
principais actividades: manter estreitas relações com a oposição antifascista portuguesa
(MUNAF, MUD e PCP), enviando para Belgrado a sua imprensa e outra documentação
(panfletos62, principalmente); apoiar essa oposição com diversas acções mais
conspirativas (correspondência por mala diplomática, informações e a viagem de Álvaro
Cunhal). Igualmente, foram seguidas, através dos contactos no meio diplomático, as
mudanças na situação política internacional com o começo da Guerra Fria, havendo ainda
uma grande atenção por Espanha. Seguramente, a nomeação de Albert Abinun, um
ex-prisioneiro das cadeias franquistas (1938-44), esteve ligada à posição que ocupava
este país entre os dirigentes jugoslavos, muitos deles combatentes das Brigadas
Internacionais.
Assim, num primeiro período, até à partida de Iovanovitch, essas relações foram
mais intensas — as listas de convidados para o Dia Nacional da Jugoslávia63 são delas
um bom exemplo — e de grande confiança mútua, embora por vezes exagerada, como se
pode comprovar por um telegrama cifrado (9/Abr./47), enviado para Belgrado,
comunicando «[...] que esta noite recebemos novamente relatório confidencial que esta
noite se prepara golpe de Estado64. Comunicamos por dever pois o mesmo já repetimos
tantas vezes». Como dessa vez, o que tinha sido anunciado ocorreu mesmo nessa noite,
surgiu uma situação que pode explicar, em parte, a sua inesperada partida «para
consultas» em Belgrado. Antes de receber a ordem — esse telegrama ou outro sobre este
assunto não foi encontrado —, ele informou (22/Abr.) que seria «[...] possível que
Salazar deseje aproveitar o actual momento internacional para provocar o corte de
relações porque ser-lhe-ia necessária a autorização dos EUA e eventualmente da
Inglaterra»65.
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Pelo seu número, estes documentos mereciam a confirmação da sua existência nos arquivos portugueses.
Há nove fotografias da recepção de 1946, no Hotel Aviz (ADMNE).
64
Referência à tentativa de golpe de Estado de 10 de Abril, chefiado pelo general Marques Godinho.
65
Estes dois telegramas encontram-se no ADMNE (Portugal,1947, F-101).
63
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Além das ligações com a oposição que ocupavam um lugar importante na
correspondência desta legação, os seus relatórios mensais e outros documentos tentavam
dar uma informação diversificada do que se passava em Portugal e se dizia da política
internacional pelos meios diplomáticos.
Seguiu-se um outro período, em que os testemunhos são poucos, embora nele
tenha ocorrido a viagem de Álvaro Cunhal no paquete «Partizanka» (Nov./47). Assim, de
uma média anual de quinhentos telegramas e cartas, em 1945 e 1946, esse número
atingiu, no ano seguinte, só umas duas centenas de documentos enviados para Belgrado.
Após a partida de Iovanovitch (Mai./47), os traços desta correspondência são raros.
Também, além do diplomata jugoslavo — esteve, em Lisboa, por causa da aquisição do
«Partizanka»66 — e da tripulação deste navio — passou três meses no Tejo —, a
legação, confiada a Ignhatovitch, não teve qualquer visita de correios diplomáticos67.
Quanto a 1948, há dois documentos que descrevem com pormenor o fim deste período
das relações jugoslavo-portuguesas: um, o relatório do encerramento da legação em
Lisboa; outro, a reunião na embaixada jugoslava em Paris, a última (até 1964) entre os
partidos comunistas português e jugoslavo, representados por Álvaro Cunhal e um
diplomata jugoslavo. Nesse ano, a ruptura das relações partidárias e estatais entre a
Jugoslávia e a URSS e os restantes membros do Cominform foi tema de três artigos
publicados no «Avante», possivelmente, de sua autoria.
I.3 — Os documentos e arquivos
É de referir que a documentação do pós-guerra está numerada e corresponde a mil
e cem páginas de documentos (ADMNE), mas, entre eles, há dezenas de jornais e
panfletos clandestinos, cujo número exacto não é indicado. Uma outra referência deve ser
feita às «fichas» — personalidades políticas, empresas e outros temas portugueses — ,
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Era o ex-City of Lisbon (6 267 t., 646 passageiros e 170 tripulantes) da «firma Comércio Algodoeiro» de
Lisboa, vendido por 2,3 milhões de dólares à Jugoslávia, após uma reparação nos estaleiros da CUF.
Depois de várias vistorias e adiamentos, partiu para Split (20/Nov./47). Nele, além da tripulação, um
passageiro (clandestino): Álvaro Cunhal (AJ-552, F-29).
67
As viagens dos correios diplomáticos, vindos das embaixadas em Paris ou Londres, não foram muito
frequentes — segundo as referências acerca deste assunto por parte de Iovanovitch e Dobrovitch —, pois
delas não foi encontrado qualquer registo anual ou outro. Nos últimos meses desta legação (Ago./47Abr./48), não houve uma única viagem.
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enviadas para Belgrado, mas que não foram encontradas no acima mencionado arquivo.
O mesmo ocorreu com dois registos, relativos à correspondência confidencial (1944-47) e
aos depósitos bancários (1943-47), citados no relatório do encerramento da legação (V.
Doc. n.º94). Porém, como só a numeração dos ofícios e telegramas enviados para
Belgrado68 aponta para um total superior a esse número de páginas, seria necessário
efectuar a sua recontagem, que não foi feita.
Estes fundos (1941-48), repartidos por dois distintos períodos, encontram-se:
Arquivo Jugoslávia (fundos do Governo Real Jugoslavo no Exílio, 1941-45 e do Arquivo
do Comité Central da Liga dos Comunistas da Jugoslávia, 1945-48); Arquivo
Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros (Legação em Portugal, 1945-48).
Um total superior a 3600 páginas de documentos e algumas centenas de recortes de
jornais portugueses e de outros países, das quais mais de 2500 estão no AJ e outras 1130
no ADMNE.
Os 95 documentos escolhidos têm 20 subscritores, tendo 70 deles sido assinados
por Dragolhub Jovanovitch, Slavko Koíitch e Milutin Milovanovitch. Números e
percentagens que correspondem aos encarregados de negócios com as chefias mais
longas nesta legação. Acrescente-se, ainda, que a correspondência diplomática e consular
foi quase sempre da exclusiva responsabilidade dos diplomatas que ocuparam essas
funções.
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A numeração dos documentos (encontrados) é a seguinte: n.º543 (6/Dez./45); n.º 408 (31/Dez./46); n.º
171 (2/Mai./47). A partir desta data, os poucos documentos existentes nem são numerados.
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D O C U M E N T O S (1 9 4 1 – 4 8)
1 [Crédito 50 dólares para contratação

de funcionário português]

20 de Março de 1941
Conf. N.º 18/41
Crédito de dól. 50,para um funcionário.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
(Gabinete Sr. Ministro)
Belgrado

Estou em condições de exprimir a necessidade da contratação de uma
pessoa junto da Legação Real em Lisboa para efectuar serviços externos e,
principalmente, a correspondência em língua portuguesa.
Desde o primeiro dia da minha estadia em Lisboa comecei a receber
pedidos para diversas intervenções a respeito de mercadorias encomendadas em Portugal,
que, após vários meses da assinatura dos contratos de compra e venda e depositado o
dinheiro, ainda não foram expedidas para a Jugoslávia. Em primeiro lugar, as
dificuldades provêm de inconscienciosos comerciantes e exportadores, e depois também
em virtude do lento procedimento para a obtenção de autorização por parte das
instituições competentes junto do Ministério do Comércio. O Ministério dos Negócios
Estrangeiros recusa qualquer intervenção deste tipo, pelo que sou obrigado em cada caso
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a intervir, primeiro junto do exportador e, em seguida, no Ministério do Comércio e na
Câmara do Comércio.
Embora, em Portugal, a nossa colónia seja sem dúvida insignificante,
todavia há gente nossa de Inglaterra, África do Sul e América que está de passagem, na
expectativa da possibilidade de regresso à Jugoslávia. Além disso, de vez em quando,
repatriam-se de Lisboa os nossos marinheiros de barcos, aos quais foi impedida a
continuação da navegação. Quase cada um destes casos, complexo devido à situação da
guerra, exigem intervenções de diversa ordem, seja por autorização do prolongamento da
residência provisória, ou para garantia nos bancos portugueses caso a pessoa em questão
seja nosso cidadão e a sua assinatura válida.
Para a resolução destes assuntos, junto a outros de natureza administrativa,
é necessário um completo conhecimento da situação daqui e da língua portuguesa. Toda a
correspondência efectua-se na língua portuguesa, tanto com as instituições oficiais, como
também com as privadas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros responde somente em
português às notas recebidas das representações diplomáticas estrangeiras. Igualmente,
até a lista dos membros do corpo diplomático é impressa na língua portuguesa.
A este respeito não podemos contar com o cônsul honorário daqui. Ele
está demasiado ocupado com os negócios da sua empresa industrial e não mostra
qualquer interesse pelos assuntos do consulado. Se o Sr. de Matta não fosse filho de uma
personalidade portuguesa muito ilustre, eu teria proposto ao Ministério a sua destituição.
Todavia, tendo em conta a posição que ocupa o pai, o Sr. de Matta (reitor da
Universidade, ex-ministro, conselheiro jurídico junto do Ministério dos Negócios
Estrangeiros daqui), a destituição do cônsul honorário só nos poderia prejudicar e por esta
razão temos de o continuar a tolerar, não esperando dele qualquer ajuda.
Para a execução das tarefas acima mencionadas, nos serviços externos e,
mais tarde, na instalação da chancelaria da Legação, será útil uma pessoa conhecedora da
situação daqui, que domine completamente a língua portuguesa. Um funcionário auxiliar
recebe, como ordenado inicial nas instituições estatais portuguesas, 1200-1500 escudos
mensais. Fui obrigado dos meus meios pessoais, por agora, a contratar uma pessoa,
cidadão português, e de pagar-lhe 1250 escudos mensais, o que se eleva,
aproximadamente, a 50 dólares.
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Tenho a honra de solicitar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que
permita aprovar a legitimidade destas razões, e assim se coloque à disposição da Legação
Real, a partir de 1 de Abril do ano corrente, um crédito mensal de 50 (cinquenta) dólares,
do qual pudesse pagar um funcionário.
O Encarregado de Negócios
O Conselheiro da Legação,
AJ, 103-98-380

2 [Manifestação de apoio à Jugoslávia em Lisboa]
Telegrama cifrado

Lisboa, 1 Abril 1941

Estrangeiros Belgrado
Governo daqui proibiu manifestação marcada hoje em Lisboa, na qual público
desejava exprimir simpatia pela Jugoslávia.
Conf. n.º 36

Koíitch

AJ, 103-98-380

3 [Declaraçâo de Koíitch para a imprensa portuguesa]
14 de Julho de 194169
Conf. n.º 255
Declaração do encarreg. de
negócios à imprensa portuguesa
recortes de jornais.
Senhor
Sr.Dr. MOMTCHILO NINTCHITCH
Ministro dos Negócios Estrangeiros
SENHOR MINISTRO,
A opinião pública e os meios oficiais portugueses acompanharam com
grande interesse o desenvolvimento dos acontecimentos surgidos na Jugoslávia após o 27
de Março. Por esta ocasião, exprimiram simpatia pelo povo jugoslavo e aprovaram a
nossa atitude. O público português ficou entusiasmado com o facto do povo jugoslavo,
apesar de consciente da sua difícil posição e do perigo que o ameaça, não cede da decisão
69

Este atraso no envio da correspondência é explicado pela chegada do governo jugoslavo ao Reino Unido
só em fins desse mês. Depois da sua última reunião (4/Jul./41), em Jerusalém, a seguinte (28/Jul./41)
realizou-se em Londres, após uma longa viagem de avião (Cairo-Cartum-Lagos-Lisboa-Londres).
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de guardar a sua dignidade. A nossa decidida atitude teve influência em todas as camadas
do povo tanto mais que um dia o próprio Portugal poderá encontrar-se numa posição
semelhante. Principalmente, foi realçado que, enquanto a Jugoslávia estava pronta a
opor-se a cada ataque e a proteger a sua independência, até aqui Portugal já abdica agora
da defesa do seu território e está preparado para deixar passar o inimigo através das
fronteiras, não pensando nem uma defesa simbólica. Por estas razões subjectivas,
maioritariamente, o nosso gesto foi considerado e saudado.
A notícia de que a Jugoslávia foi atacada por vários lados provocou uma
profunda impressão. Todos os restantes acontecimentos desse dia foram colocados em
segundo lugar. Tendo em conta a política do governo de rigorosa neutralidade, na
imprensa não apareceram extensos comentários, mas pelos artigos que então foram
publicados, pode-se concluir que as simpatias da imprensa portuguesa estão claramente
do nosso lado.
Na impossibilidade de exprimir os seus sentimentos através da imprensa, o
público quis por meio de uma manifestação pública exprimir a simpatia por nós. Apesar
da expressa proibição do governo deste país de se mostrar, por ocasião do ataque à
Jugoslávia, uma opinião portuguesa sob qualquer forma, que pudesse ser considerada
desfavorável pelas potências do Eixo, alguns membros da Associação dos Antigos
Combatentes e jovens tentaram organizar uma manifestação de rua. A Polícia interveio a
tempo, não se [ - pág. 2 - ] tendo chegado à manifestação, e os iniciadores foram presos e
condenados por declarações contra a ordem pública.
No Ministério dos Negócios Estrangeiros daqui, como também no
Secretariado da Propaganda Nacional, exprimiram-nos a admiração que, nos tempos
actuais de concepções oportunistas e imoralidade na comunidade internacional, o povo
jugoslavo continua fiel aos seus princípios.
Considerando que seria útil que nestes momentos se ouvisse a nossa
palavra, convidei no dia 7 de Abril os representantes da imprensa local e dei-lhes a
seguinte declaração, que na nossa língua, traduzida, diz:
[ N.doT.: o texto foi publicado70, sendo a tradução fiel ao original]
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V. Anexos.
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Na elaboração desta declaração, tive em consideração as eventuais
dificuldades com a censura, pelo que evitei de mencionar a Alemanha e Itália. Apesar
disso, o texto esteve retido na Censura várias horas e devido à minha objecção de que
não podia aceitar que nem uma palavra podia ser cortada, foi autorizado a sua publicação
na totalidade.
AJ, 103-98-380

4 [Informação sobre a guerra]
24 de Julho de 1941
Conf. N.º 285
Informação sobre situação
na Alemanha.
Com uma cópia.
Ao Senhor
Dr. Momtchilo Nintchitch
Ministro dos Negócios Estrangeiros

Londres

Senhor Ministro,
Estes dias, tive a oportunidade de encontrar na embaixada do
Brasil o primeiro secretário da legação brasileira em Berlim, que chegou a Lisboa por
pouco tempo, por assuntos de serviço. Na conversa sobre a situação na Alemanha, ele
relatou-me certas observações pessoais e deu-me informações, que tenho a honra de a vós
comunicar.
Nos últimos tempos, o comportamento do povo alemão revela cada
vez maior apatia pelos acontecimentos em curso. Os alemães não se entusiasmam com os
sucessos bélicos como até agora, nem entre eles impera o anterior espírito de arrogância.
A questão principal que se coloca ao povo alemão é a seguinte: quando terminará a
guerra, manifestando ao mesmo tempo um desejo que a sua duração seja a mais curta
possível. Apesar disso, na Alemanha não se duvida na vitória final das armas alemãs.
No Outono passado, após a capitulação da França, relativamente a
mantimentos e restantes necessidades vitais, a situação melhorou bastante. Agora,
contudo, sente-se cada vez mais carestia, apesar da Alemanha importar grandes
quantidades de alimentos de todas as regiões dos países ocupados.
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A opinião dos círculos oficiais alemães é que a guerra pode durar
dois a três anos, exclusivamente por causa da conduta dos Estados Unidos da América. O
conflito entre a Alemanha e a América é considerado iminente e isso num futuro muito
próximo, o qual chegará com o ataque por parte da América, sem declaração de guerra.
Nos últimos dias, a imprensa alemã assumiu uma posição totalmente hostil em relação ao
Sr. Roosevelt, contra o qual escreve de forma muito mais biliosa do que contra o Sr.
Churchill.
Os círculos oficiais afirmam que por fim o bloco anglo-americano
será um fracasso e que a entrada na guerra dos Estados Unidos da América [ - 2 - ] não
terá uma importância decisiva. Segundo eles, a América não pode chegar a tempo de
salvar a Inglaterra, pois que ela própria também não está preparada para a guerra e
necessitaria pelo menos um ano para movimentar a sua máquina de guerra. Até a essa
data a Alemanha organizará e conduzirá todos os estados europeus na luta contra a
Inglaterra.
Em Berlim, existe a convicção de que, até ao Outono, liquidarão a
Rússia Soviética. Nos primeiros dias depois do ataque alemão à Rússia, o legado alemão
neste país disse ao secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros português
que a guerra durará seis a sete meses na frente oriental. Todavia, nos círculos próximos
da legação alemã em Lisboa agora emenda-se esta afirmação e promete-se que, antes de
Outubro, não se deve esperar uma derrota total da Rússia Soviética.
A esse respeito, o plano do estado-maior alemão reduz-se à total
aniquilação do Exército Vermelho, tomada de Moscovo, Leninegrado, Kiev e Cáucaso e
depois da transposição do Volga pelos insignificantes restos do Exército Vermelho, caso
os haja. Segundo este plano, os alemães manter-se-iam definitivamente no Volga, depois
disso entrar-se-ia na organização do regime nacional-socialista em toda a região ocupada
da Rússia. Os círculos militares alemães excluem a possibilidade dos fragmentados e
desorganizados restos do Exército Vermelho e do povo russo decapitado empreendam
mais tarde qualquer acção séria na outra margem do Volga. De resto, em relação a isto,
diz-se que, até ao fim da guerra, a Alemanha terá sempre a possibilidade de separar uma
certa parte da sua força militar, que se oporia com sucesso a qualquer tentativa russa.
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A acção da aviação inglesa torna-se, segundo o reconhecimento
dos próprios alemães, cada vez mais intensa, o que provoca uma considerável
preocupação aos funcionários responsáveis. Tendo em conta que agora quase toda a
aviação está empenhada na frente oriental e que, depois da entrada da América na guerra,
dever-se-á esperar ainda ataques aéreos mais fortes, na Alemanha efectuam-se urgentes
preparativos para a defesa anti-aérea. Assim, por exemplo, mesmo em Berlim,
efectuam-se trabalhos de camuflagem da capital. Por cima dos telhados de inteiros
complexos de casas colocam-se falsas estradas, prados e pequenos parques, que têm
como objectivo o de esconder edifícios importantes e protegê-los dos ataques aéreos.
Os dados anteriores comuniquei-os à embaixada britânica neste
país.
A posição até agora do Japão, relativamente ao conflito
alemão-russo, confirma a opinião de que esta guerra é «la guerre des alliances
incertaines». Desde o ataque da Alemanha contra a Rússia, quase todos os dias, Berlim
faz pressão sobre Tóquio, exigindo a intervenção armada do Japão. O Sr. Matsuki foi
vítima dessas acções. A razão da sua destituição do governo não foi a assinatura do pacto
de não-agressão entre o Japão e os Soviéticos, acerca do qual Berlim teve de ser
consultado na altura própria. Particularmente, os alemães [ - 3 - ] criticaram a atitude
indecisa do Sr. Matsuki, tanto mais que ele foi um sincero adepto do eixo Roma-BerlimTóquio e até recentemente pela aplicação do Pacto Tripartido. Apesar das indefinidas
declarações do príncipe Kenoe, na Alemanha espera-se que, todavia, o Japão se decidirá
a atacar a Rússia.
Há dois meses, o legado francês daqui informou-me da
conversação que teve com o seu colega japonês. Já então, o legado japonês anunciava,
acautelando-se, que isso era a sua opinião pessoal, que o Japão cumprirá lealmente as
suas obrigações do Pacto Tripartido e prestará toda a ajuda diplomática à Alemanha e
Itália, mas não se deve esperar de Tóquio que se meta no conflito europeu. É verdade,
nessa altura, estas palavras não se referiam à Rússia, mas sim à Inglaterra. Em qualquer
caso, mesmo hoje, elas não deixam de ter a sua importância. O legado francês, que é um
conhecedor da situação no Extremo-Oriente (passou alguns anos de serviço em Tóquio),
afirma que o Japão está mais esgotado do que se pensa com a guerra de cinco anos com a
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China e que, embora a sua frota de guerra tenha ficado intacta, receia eventuais
complicações com os Estados Unidos da América.
Queira receber, Senhor Ministro, a convicção do meu profundo
respeito.
O Encarregado de Negócios
Conselheiro da Legação
(-) Slavko St. Koíitch

AJ, 103-98-380

5 [Consul EUA em Belgrado fala, em Lisboa, sobre situação na Jugoslávia ocupada]
Estri. Conf. n.º302
Com uma cópia

29 de Julho de 1941
Senhor Ministro,

O ex-cônsul americano em Belgrado, Sr. Karl Lott Rankin, e seu
vice-cônsul, Sr. Peter K. Constan, visitaram-me no dia 25 do mês cor. (N.doT.:corrente)
pela manhã. Eles estavam em Lisboa de passagem e, já 26 do mês cor., no navio
americano «West Point», partiram para os Estados Unidos da América.
Por essa ocasião disseram-me, que nos últimos tempos na Croácia impera
um terror espantoso contra os sérvios e que os ustachas71 se comportam
sanguinariamente com tudo o que seja sérvio. Não há nem um dia em que os ustachas
não cometam os crimes mais repugnantes contra as massas, tanto em Zagreb, como
também em todas as restantes regiões da Croácia, nas quais habitem sérvios. Ambos
mencionaram que era preciso fazer uma diferença entre o povo croata e os ustachas.
Todos estes crimes contra os sérvios são cometidos pelos ustachas.
Igualmente, o Sr. Rankin disse-me que coisas semelhantes ocorrem
também nas regiões ocupadas da Jugoslávia por parte dos húngaros, que com a sua
conduta aspiram à total exterminação do elemento sérvio.
O cônsul Sr. Rankin relatará tudo isto ao seu governo. Para esse fim, ele
trouxe diversas fotografias originais das bestialidades ustachas. Pedi-lhe que me
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Membros do movimento fascista croata, fundado por Ante Pavelitch, em 1929, sob a designação de
Ustacha – Organização Revolucionária Croata (UHRO). Em Abril de 1941, após a ocupação da
Jugoslávia pelo Eixo, surgiu o Estado Independente da Croácia, presidido pelo citado Ante Pavelitch. Até
Maio de 1945, foram mortos centenas de milhares de sérvios, trinta mil judeus e quarenta mil rons. Uma
parte das vítimas deste genocídio foram assassinadas no campo de concentração de Iasenovats.
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concedesse alguma fotografia para o Governo Real, o que infelizmente não pôde fazer,
desculpando-se que só tem um exemplar de cada uma.
Comuniquei o acima mencionado ao vice-presidente, Senhor Slobodan
Iovanovitch, pedindo-lhe para dar isto a conhecer ao Governo Real.
Caso considerar pertinente, Senhor Ministro, poderia ainda solicitar ao Sr.
Legado Fotitch que entre em contacto com o Sr. Rankin e que dele tente saber
pormenores do seu relatório para o governo americano, como também, dentro do
possível, pedir cópias das fotografias. Também, o Sr. Fotitch podia influenciar para que
as bestialidades dos ustachas recebam a mais ampla publicidade junto da opinião pública
americana, o que, depois, se poderia utilizar também na Inglaterra, particularmente
através da rádio londrina, nas emissões na nossa língua.
Em todo o caso, seria vantajoso se a este respeito se ouvissem palavras de
condenação das nossas associações e organizações nacionais e culturais na América do
Norte e Sul. Sem dúvida, isto também teria o seu efeito na Jugoslávia.
Queira receber, Senhor Ministro, a confirmação da minha profunda
consideração.
O Encarregado de Negócios
(carimbo)
LEGAÇÃO
REINO DA JUGOSLÁVIA
Estr.Conf. n.º 302
29/VII/41
LISBOA
AJ, 103-98-380

6 [Conversa com diplomata português, em

Conselheiro de Legação
Slavko St. Koíitch

Lisboa]

carta cifrada

Lisboa, 20 de Agosto de 1941
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Londres
O director do departamento político do Ministério dos Negócios

Estrangeiros, que até recentemente foi o legado português em Budapeste, disse-me que os
Húngaros têm enormes perdas na frente russa, por causa disso em Budapeste reina uma
grande depressão. Esta informação recebeu-a directamente de Budapeste, dos seus
amigos.
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Em relação a isto disse-me que não era melhor nem entre os
Romenos. O ambicioso Antonescu encontra-se, para ganhar a simpatia dos quadros do
comando alemão, com os soldados romenos nos lugares mais perigosos. Particularmente,
morre a infantaria romena, que está sempre nas primeiras linhas de combate.
Conf. n.º 389

Koíitch

AJ, 103-98-380

7 [Posição da Espanha perante a Alemanha]
TELEGRAMA CIFRADO

Lisboa, 23 Dezembro 1941

Estrangeiros jugoslavo
Londres
Posição da Espanha influenciou na melhoria da situação. Confirma-se a
informação de fontes sérias que Franco recusou pedido de Berlim para deixar passar
tropas alemãs até Gibraltar. Tratava-se da instalação em território espanhol de bases
aéreas e navais, que os alemães alargariam mais tarde a Portugal.
Parece que, antes da convocação do conselho de guerra em Madrid no
qual foi confirmada a decisão da não-beligerância, na fronteira foi realizado encontro
Franco-Salazar como também nessa ocasião foi conseguido acordo de não deixar passar
alemães e empenhar-se em proteger paz na Península Pirenaica.
Conf. N.º 785

Koíitch

AJ, 103-98-380

8 [Relatório acerca de Duchan Popov]

Relatório que nos deu N. Vilehar 72 em Nova-Iorque no começo de 1942.
DPopov é seguramente dos serviços secretos ingleses
Koc.
e isso num alto posto. Talvez ele tenha tido ligações com Neditch 73?
Koc.74
Relatório acerca do Dr. Duchan Popov.

Nasceu em Dubrovnik de pais vindos da Voivodina para Dubrovnik.

72

Segundo Tsrnhanski, como já foi dito, Nikola Vilehar esteve, em Lisboa, no Verão de 1941. Pertenceria
aos serviços secretos britânicos. Depois de alguns meses em Londres, partiu para Buenos Aires.
73
Milan Neditch (1878-46) – General, ministro da Defesa (1939-40) e presidente do governo sérvio
quisling (1941-44).
74
Texto manuscrito (sérvio-croata, alfabeto cirílico) assinado por autor não identificado. Em Nova-Iorque,
havia um consulado jugoslavo. Nota: os textos manuscritos e as anotações nos documentos dactilografados
têm o tipo de letra Mistral.
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Religião ortodoxa de idade cerca de 35 anos. Advogado por profissão.
O Direito terminou em Belgrado e o doutoramento na Alemanha.
A prática de advogado fê-la em Belgrado há cerca de dois anos quando abandonou
Belgrado e viajou para o estrangeiro.
Como advogado em Belgrado foi representante legal do Banco Sava que é propriedade
da família Bailoni. Quando o Banco Sava começou com dificuldades financeiras então
através da directora do Banco, senhora Gordana Bailoni, entrou em contacto com o Dr.
Stoiadinovitch, que ajudou o Banco Sava a recuperar-se. O Dr. Stoiadinovitch tornou-se
então amigo da Senhora Bailoni e secreto companheiro de negócios. Segundo declarações
do Dr. Popov, o saneamento do banco foi feito com as especulações dos títulos de danos
da guerra, para os quais o Dr. Stoiadinovitch informava a Senhora Bailoni quando
subiriam ou cairiam.
Agora espera de Lisboa a Sra. Gordana Bailoni. Até agora transferiu $ 1500 (N.doT.:
dólares EUA) para a Senhora Bailoni. A Senhora Bailoni viaja através do Rio de Janeiro
porque não tem ainda o visto de entrada no EUA. Para o visto da Senhora Bailoni
intervieram em Washington o Sr. Fotitch, Legado Real, e o Dr. Popov.
O Sr. Popov disse-me que está aqui nos EUA enviado por parte do Ministério da
Informação inglês e com uma missão especial.
Quando soube que viajo através do Rio de Janeiro para a América do Sul pediu-me para
entregar à Senhora Bailoni a seguinte mensagem:
1) A autorização para o seu visto existe, somente não pode saber o número e data do
deferimento porque no State Departement (N.doT.: Department) não os querem dar,
mas que vá imediatamente no Rio pedir novamente o visto através da embaixada
americana a qual o emitirá em base do tal deferimento.
2) Se precisar de dinheiro que imediatamente a ele o peça por telegrama.
3) A encomenda que ele pessoalmente (Dr. Popov) levantou no Rio de Janeiro e por
mala diplomática como correio diplomático jugoslavo trouxe do Rio para Washington e
ali entregou tal encomenda ao Sr. Fotitch, que se encontra depositada em sua casa até à
sua chegada e que tal encomenda o Sr. Fotitch entregará pessoalmente a ela.
[ -2- ]
4) Estará até 10 de Março no
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Sun Valley Lodge
Sun Valley – Idiho., (N.doT.: Idaho)
e depois dessa data de novo em Nova-Iorque no antigo endereço.
O Dr. Popov afirma que a Senhora Bailoni saiu de Belgrado com passaporte e ajuda
americanos e que, através da Itália, a viagem lhe foi tornada possível pela FIAT cujo
representante para a Jugoslávia foi o Banco Sava. Esta representação do Banco Sava
recebeu-a também por intermédio do Dr. Stoiadinovitch. Esta afirmação é duvidosa
porque, então, se os americanos fizeram algo pela Senhora Bailoni agora não lhe
recusavam o visto de entrada.
Na minha indirecta pergunta acerca de que encomenda trouxe do Rio de Janeiro disse-me
que eram jóias da Senhora Gordana Bailoni, que saíram do país por via diplomática e
estavam depositadas no Rio. Ele trouxe essas jóias para os EUA na nossa mala
diplomática. Afirma que tinham um grande valor e por causa disso viajou de barco e
avião. ( As jóias pagam, nos EUA, de taxa alfandegária 60% do valor estimado).
As relações íntimas e estreitas ligações de negócios da senhora Gordana Bailoni e o Dr.
Stoiadinovitch são conhecidas há muito. As relações de negócios e de amizade entre o
Dr. Popov e Dr. Stoiadinovitch existiam seguramente e isso pelas seguintes razões:
1.) Porque o Dr. Popov sabia exactamente de todas as operações bancárias confidenciais
que foram efectuadas entre o Dr. Stoiadinovitch e Gordana Bailoni;
2.) Porque o Dr. Popov viajou, durante o regime de Milan Stoiadinovitch, muitas vezes
para a Alemanha e Itália para efectuar certos negócios com grandes empresas
industriais e bancárias por conta de firmas ou do Banco Sava;
3.) Porque o Dr. Popov foi candidato a deputado pela lista do Dr. Stoiadinovitch para o
distrito de Stari Betchei, onde foi eleito o candidato adversário da mesma lista,
Iungulov, com uma maioria de 406 votos;
4.) Porque estava frequentemente nos jantares íntimos em casa da senhora Bailoni com
o Dr. Stoiadinovitch.
O Dr. Popov vive aqui, em Nova-Iorque, num apartamento luxuoso e faz uma vida de
rico. Frequenta os altos círculos franceses. Segundo declarações de um certo conhecido
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do Sr. Popov, ele gasta cerca de $2000 por mês e ele próprio afirma que é tanto
aproximadamente o seu rendimento.
[- 3 -]
Actualmente, quais as ligações75 entre o Dr. Popov e Stoiadinovitch não consegui saber.
Suposições :
De tudo acima citado resulta que o Dr. Popov estava ao corrente das coisas dos negócios
do Dr. Stoiadinovitch e em particular da Senhora Gordana Bailoni, e que também partiu
do país para o estrangeiro para operar com o capital que o citado, a Senhora Bailoni e
Stoiadinovitch têm no estrangeiro, especialmente, aqui na América. Igualmente, foi por
causa disso que a Senhora Bailoni abandonou Belgrado, e com conhecimento do poder
ocupante, para salvar o seu capital na América e talvez também o capital do Sr.
Stoiadinovitch. Se nisto o Sr. Popov ajuda a Senhora Bailoni é incontestável. Em todo o
caso, é um facto inconveniente que, através duma nossa mala diplomática, se
contrabandeou um pacote de jóias da Senhora Bailoni do Rio para Washington, quando
tal contrabando nos EUA se penaliza quase como o contrabando de drogas narcóticas.
O Sr. Popov declarou-me que tem um passaporte normal, mas que através da nossa
Legação em Washington recebeu um visto diplomático quando viajou para o Brasil.
AJ,103-52-253

9 [Reunião, em Lisboa, entre Sorgo (legado jugoslavo no Vaticano) e o cardeal Cerejeira]
Lisboa, 11 de Março de 1942
Conf. N.º 90
Senhor Ministro,
Tenho a honra de vos informar que hoje fiz a primeira visita ao Patriarca
de Lisboa, Cardeal Emanuel (N.doT.: Manuel) Gonçalves Cerejeira.
O Cardeal recebeu-me bem e em primeiro lugar falámos da minha saída de
Roma, de que ele estava informado exactamente. O Cardeal confirmou que no meu caso
isto foi uma grande ofensa, que o governo italiano fez à Santa Sé.
Na continuação da conversação passámos para o perigo que representa a
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Parece que não sabia que a partir de 1941, Milan Stoiadinovitch estava internado nas ilhas Maurícias.
Ali, esteve até 1946, quando foi libertado pelas autoridades britânicas e partiu para Buenos Aires, onde
morreu (1961).
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ideologia pagã de Hitler para todos os povos. O Patriarca é conhecido pela sua profunda
cultura, e as suas conclusões foram acompanhadas de interessantes e originais reflexões.
Antes, em vários momentos, ele elevou a sua voz contra o nazismo, mas agora a
neutralidade de Portugal obriga-o a ser reservado.
Ao que diz respeito à actual situação de Portugal, o Cardeal disse-me, que
em várias ocasiões, se acumularam pesadas nuvens sobre este país, mas por agora
pode-se dizer que o perigo foi afastado e que Portugal pode seguir calmamente a sua
política de neutralidade. Ele tem notícias de Espanha, que lhe confirmaram de novo estes
dias como exactas, que lá cresce de dia para dia a determinação da oposição contra as
eventuais intenções dos alemães de passar à Península Ibérica. Portugal contra a Espanha
ou sem ela seria totalmente impotente por causa da sua posição geográfica, mas de
acordo com ela sente-se em segurança e nós podemos estar aqui completamente seguros.
A seriedade destas palavras deve ser avaliada, tendo em vista a amizade
do Cardeal com Salazar que não efectua nenhum passo político, que não se aconselhe
antes com ele. Isto foi-me confirmado por várias fontes fidedignas.
Desejei ao Cardeal que o seu país seja poupado à guerra, o que por
desgraça de Deus nós não conseguimos, embora tivéssemos tido a mesma esperança. O
próprio Vaticano nos recomendou constantemente que ficássemos em paz com os
restantes estados dos Balcãs e Europa Central como também com a própria Itália, o que
poderia ter criado um forte bloco pela manutenção da paz nessa parte da Europa. A Itália
enganou-nos a todos e traiu o próprio Vaticano. Isto lançou o nosso povo num espantoso
sofrimento. Narrei ao Cardeal as terríveis perseguições que sofre o nosso povo; relatei a
exterminação em massa dos sérvios, como também certos casos horrorosos, que me são
conhecidos do círculo pessoal. Só na Polónia haverá, pode ser, exemplos semelhantes
para tudo isto.
O Cardeal ficou bastante emocionado e disse-me, que sabia destes
horrores na Polónia, mas não sabia que na Jugoslávia acontece isso ou ainda pior.
Isto enviamos, Senhor Ministro, para a necessidade de divulgar o material
que dispomos acerca das vítimas da Sérvia, das atrocidades dos ustachas e das
perseguições, que suportam os eslovenos. Isto fazem os polacos, belgas, ingleses e
restantes, que distribuem boletins informativos em todos os meios através das suas
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missões diplomáticas, enquanto acerca de nós se ouve muito pouco, embora os
sofrimentos do nosso povo estão entre os mais terríveis.
No fim disse ao Cardeal que sempre falei abertamente e sinceramente no
Vaticano, pelo que estou convencido me reconhecem por isso. E a ele devo dizer
abertamente, que o clero católico na Jugoslávia tem grande responsabilidade nestes
acontecimentos. Enquanto na Eslovénia, onde o clero é o mais exemplar sob o ponto de
vista religioso, todos em ordem ficaram fiéis de coração à Jugoslávia, na Croácia uma
boa parte do clero meteu-se de maneira ilícita nos acontecimentos. O Vaticano não teve
mão no episcopado, e este ainda menos com o clero menor e frades. Temos relatórios em
que certos Franciscanos até de faca na mão participaram nas atrocidades. Quanto antes
chamei a atenção, antes da guerra, do Vaticano para certos casos de ingerência ilícita de
sacerdotes na política e a sua colaboração com terroristas, todos afirmaram que as
acusações apresentadas eram falsas, e agora esses mesmos se gabam por tal actividade na
imprensa. As consequências deste comportamento do clero representam para a Igreja
Católica na Jugoslávia um grande perigo, de que o Vaticano deverá ter seriamente desde
já em conta. Pedi-lhe para que o possa visitar novamente76 e que então lhe falarei mais
amplamente a este respeito, e o Cardeal aceitou isso muito amavelmente.
Pedia-lhe, Senhor Ministro, que também por esta ocasião queira receber a
confirmação do meu profundo respeito.
Niko Mirochevitch-Sorgo
AJ, 103-60-279

10 [Política

externa de Portugal]

Lisboa, 26 Maio 1942

LEGAÇÃO REAL
DA
JUGOSLÁVIA
Estr. Conf. Nº. 612

Política externa de Portugal
Senhor Ministro,
Tenho a honra de enviar-lhe o relatório sobre a posição da política
externa do governo do Sr. Salazar, a evolução das relações de Portugal com outros países

76

Não foi encontrado qualquer documento relativo a essa (possível) visita.

55

56
e a tomada de medidas para a manutenção da neutralidade em relação às potências
beligerantes.
Dois elementos principais dominam a política externa de Portugal:
o regime interno e a posição geográfica do país, e neles estão aplicados as directivas da
política geral. O regime autoritário influencia, em primeiro lugar, na orientação externa
de Portugal. Embora ele tenha bastantes semelhanças e muitos traços comuns com o
nacional-socialismo e fascismo, seria errado identificá-lo completamente com o
totalitarismo, porque o Sr. Salazar é anti-estatal e adversário do racismo e imperialismo.
Paralelamente ao sistema de administração interna, na definição das direcções da política
externa portuguesa foi também tomado em consideração a dual posição geográfica do
país. Sendo um Estado europeu-ocidental e ao mesmo tempo um Estado atlântico, a
sobrevivência de Portugal depende tanto quanto da segurança da metrópole, quanto da
unidade com as suas possessões ultramarinas.
Alguns meses antes do começo da guerra (Maio 1939), num
discurso efectuado perante os membros do Parlamento, o Sr. Salazar expôs princípios da
sua política externa e, no próprio dia do ataque da Alemanha contra a Polónia,
com uma declaração governamental foi proclamada a estrita neutralidade. Em geral,
desde então, a política externa de Portugal tem sido dirigida pelos mesmos princípios.
Todavia, por causa das circunstâncias instáveis

e a situação política

durante as

operações bélicas, as directivas políticas foram contudo dirigidas para certas direcções
políticas, para o que não se pode dizer que estavam numa total contradição com as ideias
básicas. A neutralidade de Portugal é gradual, tanto mais que ele aspira a que a guerra se
resolva com uma paz de compromisso, sem vencedores e vencidos.
Os princípios da

A política externa do Sr. Salazar baseia-se nestes princípios:

política

a) A aliança tradicional com a Inglaterra, que existe desde o século

externa portuguesa.

XIV;

Exmo. Senhor,
Dr. Momtchilo Nintchitch
( N.d.T.: como no texto original)
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Londres
[-2-]
b) As mais calorosas relações de amizade com o Brasil;
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c) Cooperação sincera com Espanha por causa da protecção dos
interesses comuns na Península Pirenaica;
d) Estrita neutralidade.
A uma tal orientação foi dada por fontes oficiais a seguinte
interpretação:
A aliança com a Inglaterra é a primeira «constante» da política
externa portuguesa. A aliança não é consequência de pura circunstância, nem foi imposta
por razões de pertinência. Ela corresponde às constantes necessidades de segurança de
ambos os povos, cuja solidariedade foi confirmada no passado. A posição geográfica e os
factos históricos reforçaram a ligação de solidariedade de Portugal com a Grã-Bretanha.
A sincera amizade com o Brasil tem raízes no passado, do tempo
do descobrimento das colónias portuguesas, e isso exprime-se pela origem racial comum
e as semelhanças linguísticas.
A vizinhança e os idênticos interesses na Península Pirenaica
conduzem Portugal e Espanha para uma cooperação mútua a mais estreita possível, que
contribui para a manutenção da «zona de paz» nesta parte da Europa.
Como estado ocidental e cristão, Portugal procura desde o próprio
início do conflito que, nos limites das suas possibilidades, salvaguardar as conquistas
materiais e morais da civilização, ameaçadas pela guerra, o que lhe é facilitado pela
atitude das potências beligerantes para com ele. A Alemanha assegurou, no começo da
guerra, ao governo em Lisboa que este respeitará a integridade territorial de Portugal,
como também as suas colónias e possessões ultramarinas. A Inglaterra não colocou
quaisquer exigências em oposição aos interesses portugueses.
Assim, o Sr. Salazar pôde decidir a tomar uma posição neutral e,
ao mesmo tempo, manter a aliança com a Inglaterra. «No passado, nós lutámos muitas
vezes pela honra e não por causa de interesses materiais, disse por uma ocasião o Sr.
Salazar. Embora, tivéssemos sofrido muitas vítimas, para nós o desfecho da guerra nunca
nos trouxe proveitos. Isto dá-nos o direito de falarmos da paz, e que não se pode
censurar-nos de baixeza ou desejo por prosperidade egoísta. Somos pela paz por
convicção e sentimento do dever».
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Relações com a
Inglaterra.

Antes da guerra e da própria derrota da França, a Inglaterra descurou

bastante as relações com Portugal. Na propaganda política e cultural, a actividade de
Londres não se notava muito, porque se considerava que as relações económicas
fortemente desenvolvidas entre os dois países seriam por si só suficientes para
encaminhar Portugal em direcção à Inglaterra. Todas as maiores empresas portuguesas
encontram-se em mãos inglesas ou são quase totalmente financiadas por capital inglês.
Quanto a respeito de relações comerciais, a Inglaterra ocupou [ - 3 - ] sempre um lugar de
destaque na balança comercial de Portugal.
Como se começou a sentir uma reforçada actividade alemã em
Portugal, tanto política como económica, facilitada pela semelhança de regimes, os
ingleses começaram a prestar uma maior atenção à sua propaganda neste país. Entre
todos os estados estrangeiros, antes em Portugal, a França desfrutava do maior prestígio.
Todavia, nos últimos anos, a situação política interna e a «Frente Popular» diminuíram as
simpatias da opinião pública daqui pela França. A política francesa durante a Guerra
Civil em Espanha e o perigo do comunismo tiveram como consequência um afastamento
cada vez maior de Portugal da França. Então, a Alemanha começou gradualmente com a
sua influência a infiltrar-se na vida económica e pública de Portugal e a obter a sua
estima. A ajuda do Reich ao general Franco para salvar a Espanha do comunismo foi
também, igualmente, de grande importância para o reforço do prestígio alemão. Depois
da capitulação da França, a propaganda inglesa é conduzida mais seriamente, mas ela foi
dirigida principalmente para igualar as actividades alemãs.
Nos meios oficiais portugueses, realça-se que as relações com
Inglaterra começaram no antigo Acordo de Aliança, assinado em Westminster (1372).
Este acordo foi renovado no Século XVIII e a última vez confirmado em 1899. A aliança
portuguesa-inglesa não caiu no desuso pela razão de que Portugal foi obrigado a
apoiar-se na potência marítima mais forte com o objectivo de proteger as suas colónias.
Pela política continental de Portugal poder-se-ia dizer que a aliança com a Inglaterra não
joga um papel importante. Nas relações entre Lisboa e Londres, chega-se frequentemente
a um antagonismo, cuja principal causa é a neutralidade portuguesa e o desejo de não
censurar a Alemanha em nada.
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Quando no ano passado, em várias ocasiões, pareceu que era
inevitável a ocupação de Portugal por parte da Alemanha, nos círculos políticos foi
colocada a questão de qual seria o comportamento do Sr. Salazar. Na embaixada
britânica, foi-nos confirmado que o presidente do governo português está com os Aliados
e que a sua futura posição não levanta dúvidas. Como era conhecido que as fronteiras de
Portugal não seriam defendidas, os ingleses acreditavam que o Sr. Salazar se retiraria
para as ilhas, donde começaria uma luta simbólica ao lado dos Aliados contra as
potências do Eixo.
Contudo, as personalidades portuguesas informadas e favoráveis à
Inglaterra, com as quais tive a oportunidade de contactar, afirmaram o contrário. Desta
parte, foi-me dito que os ingleses se enganam a respeito do Sr. Salazar e que ele, caso se
chegue até à ocupação de Portugal, ficará no país para suportar o destino do seu povo.
Junto a estas ideias, foi sublinhado que o Sr. Salazar é, pela sua ideologia, muito próximo
da Alemanha e Itália, e até também anglófobo. Embora seja difícil prever as suas reais
intenções, não [ - 4 - ] se poderia supor que ele se colocaria abertamente ao lado dos
estados democráticos. Ainda mais, numa parte da opinião pública existe a preocupação de
que o presidente do governo não coloque em perigo a existência das colónias portuguesas
com os seus procedimentos em relação à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos.
O incidente por causa da ocupação provisória de Timor por parte
dos Aliados mostrou que esta ideia não é totalmente sem fundamento. Nessa altura, até os
próprios ingleses acabaram por compreender que não se podiam apoiar totalmente no Sr.
Salazar. A sua posição de então em relação à Grã-Bretanha não estava de acordo com as
relações aliadas. Nessa sua conduta com o governo inglês e nas palavras dirigidas aos
aliados britânicos, o Sr. Salazar era guiado, caso não exclusivamente sem dúvida
maioritariamente, por razões de política interna. Parece, que ele queria desta maneira
reforçar entre o povo a sua autoridade pessoal e mostrar a decisão de opor-se à própria
Inglaterra, apesar dela ser aliada de Portugal. Se realmente era esta a sua intenção, ela
falhou o alvo e provocou um efeito contrário. A maioria da opinião pública, embora no
começo insatisfeita com o procedimento britânico, pôs-se a desaprovar o Presidente do
Governo porque conduzia as relações luso-inglesas para uma tensão desnecessária, na
qual, só a Alemanha podia ter proveito. Por isso, mais tarde, o Sr. Salazar procurou uma
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certa fórmula com a qual regulasse o diferendo numa honrosa maneira para ambas as
partes. Por ocasião do segundo incidente com o Japão por causa de Timor, na exposição
do Presidente do Governo encontra-se, até um certo ponto, uma justificação para o
anterior procedimento britânico.
Existem também outros sinais de que as relações entre Portugal e a
Inglaterra não são assim como deviam ser ou como se podem concluir que são pela
leitura da imprensa inglesa. Muitas facilidades e concessões efectuadas à Alemanha a
respeito do abastecimento de alimentos e material para a indústria bélica, a presença de
reconhecidos germanófilos no governo e uma atenção especial dedicada ao muito que
chega de Berlim põem em relevo o estado dessas relações.
O legado alemão neste país realçou várias vezes a satisfação do seu
governo pela política do Sr. Salazar. Os alemães também podem estar satisfeitos com o
tom da imprensa. Menciono, de passagem, somente a escrita do jornal semi-oficial
«Diario da Manha» (N.doT.: Diário da Manhã), que traz num lugar saliente todas as
declarações alemãs mais importantes e, pelas suas colunas, fica-se com clara impressão
que o órgão governamental está totalmente a favor do Reich. A imprensa alemã publica
frequentemente extensos artigos sobre Portugal, nos quais se exprimem muito
favoravelmente acerca do Sr. Salazar.
Este comportamento do governo português em relação a Londres é
justificado em lugares oficiais com o facto de que a aliança com a Inglaterra abrange só a
protecção dos interesses comuns, [ - 5 - ] e que não exclui a possibilidade de acções
independentes na manutenção da amizade de Portugal com outros países.
A amizade
com o Brasil.

Em Portugal, dá-se grande importância à amizade com o Brasil.

Como já mencionei, a origem racial, semelhança linguística, ligações históricas e a
mentalidade dos povos contribuem para a manutenção de calorosas relações. As
manifestações da fraternidade luso-brasileira são factos muito frequentes. De Portugal
para o Brasil e o inverso, enviam-se de vez em quando diversas delegações com fins
culturais, sociais e económicos. Aspira-se que o Brasil aprove o português como sua
língua oficial e literária. Igualmente, falou-se da possibilidade da formação de uma certa
espécie de federação dos povos brasileiro e português.
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De Lisboa para o Brasil, enviam-se muitas pessoas ilustres:
académicos, antigos ministros, figuras públicas, como membros da «embaixada especial»
para o trabalho na aproximação política e cultural. O Sr. António Ferro, personalidade de
confiança do Sr. Salazar e chefe da propaganda portuguesa, esteve no ano passado alguns
meses no Brasil. Considerando a missão confidencial que lhe foi atribuída, a sua viagem
teve não só um carácter propagandístico, mas também político.
A política externa de Portugal também é conduzida tendo em conta
o Brasil. Em Lisboa, acredita-se que um apoio do Brasil facilitaria, em determinado
momento, a posição de Portugal e reforçaria as suas posições perante as partes
beligerantes. Todavia, por motivos práticos, não parece que Portugal possa ter efectivas
vantagens da cooperação política com o Brasil, porque este não se pode empenhar até ao
fim, caso se colocasse a questão da defesa da soberania portuguesa. Depois da
Conferência Pan-Americana e da atitude categórica do governo brasileiro em relação às
potências do Eixo diminuíram as possibilidades da ajuda brasileira a Portugal.
Resta, portanto, unicamente o apoio moral, que se poderia esperar
somente quanto ele corresponda aos interesses políticos do Brasil. Este foi dado, no ano
passado, a Portugal. Por ocasião do mal-entendido em redor da interpretação das palavras
do Presidente Roosevelt relativamente à eventual ocupação do Açores por parte da
América, no caso da Alemanha ameaçar as ilhas portuguesas, a imprensa brasileira
sublinhou que não se pode observar indiferentemente quando se comete uma injustiça ao
povo português. Actualmente, como o Brasil se empenhou tão claramente no conflito
mundial, em Lisboa não contam mais com a possibilidade de empenho do Rio até esse
grau.
O Sr. Salazar utiliza esta amizade platónica com o Brasil para a
mostrar à opinião pública como um importante sucesso da sua política externa. É
necessário [ - 6 - ] convencer o povo português que não está sozinho e que no Brasil
encontrou um forte e sincero amigo. Nisso, até um certo ponto, conseguiu. Mas, desde o
começo da conferência no Rio de Janeiro, os círculos políticos portugueses
desiludiram-se, reconhecendo que não se podem apoiar completamente no Brasil.
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As relações

luso-espanholas.

As relações entre Portugal e Espanha, observadas imparcialmente

de Lisboa, fazem lembrar bastante as nossas antigas relações com a Bulgária. Dos meios
políticos se aponta constantemente para a necessidade da aproximação e fraternidade.
Afirma-se que a amizade de Lisboa e Madrid é sólida e em harmonia com os interesses
comuns. Na realidade, os portugueses olham com desconfiança para a Espanha, não
acreditando em intenções sinceras de Madrid. Na verdade, no recente encontro em
Sevilha, as relações luso-espanholas tornaram-se mais sólidas. Contudo, o povo
português não esquece as lições do passado, que entraram também no provérbio: «Tudo o
que vem de Espanha não presta: seja vento, seja casamento».
Portugal assinou com a Espanha, em 17 de Março de 1939, o Pacto
de Amizade e Não-Agressão. Mais tarde, em 29 de Julho de 1940, foi assinado um
protocolo complementar relativo a consultas mútuas. Após o fim da guerra civil em
Espanha, quando era evidente que o conflito europeu era inevitável, o interesse de ambas
partes exigiu que Lisboa e Madrid normalizassem primeiramente as relações mútuas e
depois passassem a uma cooperação mais estreita, olhando nisso a garantia para a
inviolabilidade das fronteiras e defesa da integridade territorial. Ao que diz respeito a
Portugal, a liberdade e a independência de Espanha são um postulado da política
portuguesa, estando assim condicionada a manutenção da «zona de paz» na Península
Pirenaica. Desta maneira, explicam-se os esforços do governo português em convencer o
general Franco na necessidade de uma sincera e duradoura cooperação. O Pacto de
Amizade e o Protocolo Complementar ajudaram a realização dessa ideia.
Como é conhecido, durante os oito séculos de existência, Portugal
foi obrigado muitas vezes a lutar contra a Espanha para defender a sua independência.
Também, hoje, apesar de todos os pactos e garantias, o perigo imediato para Portugal
pode vir somente de Madrid. A Espanha nacionalista cultiva intenções dissimuladas para
a criação de um poderoso Império Ibérico, que englobaria: Espanha, todo o Marrocos
(espanhol e francês) e Portugal. Para a realização deste plano não está excluído que, um
dia, a Espanha não aceitasse servir como instrumento para a Alemanha assegurar o litoral
português de um eventual ataque inglês. A não-beligerância da Espanha e suas relações
com a Alemanha aumentam entre os portugueses o medo e a desconfiança.
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Todavia, apesar disso, em Lisboa entende-se que a Espanha
nacionalista é, não obstante, menos perigosa, pelo menos por agora, do que o comunismo,
que poderia substituir o regime de Franco. Por estas razões, o Sr. Salazar faz muitos
esforços, apoiando os nacionalistas em Espanha. A Portugal ficou cara a amizade com a
Espanha; este ainda a paga hoje com um grande custo. Durante a guerra civil, cerca de
20.000 voluntários portugueses lutaram ao lado dos nacionalistas. Muitos deles deram
também a sua vida. Então, o principal abastecimento da Espanha foi efectuado daqui.
Portugal foi obrigada a privar-se de muitos víveres e matérias-primas, que ele próprio
importava, para ajudar economicamente o povo espanhol e assim contribuiu para a
consolidação da situação interna do seu vizinho.
Depois das decisões aprovadas na Conferência Pan-Americana,
Portugal e Espanha não encontraram mais apoios nos países da América Latina. Eles
tiveram de procurar outra maneira para reforçar as suas posições perante as potências
beligerantes para o afastamento da zona de guerra da Península Pirenaica. Esta
necessidade conduziu até ao encontro do Sr. Salazar com o general Franco, em 12 de
Fevereiro do ano corrente. Os resultados das conversações em Sevilha, embora não
signifiquem uma viragem na política externa de Portugal e Espanha, encaminham ambos
os países para um claro objectivo político.
Com as conclusões da Conferência Pan-Americana, Portugal não
perdeu só o apoio moral do Brasil. O Sr. Salazar prometeu ao general Franco que
conseguiria aproximar, através do Brasil, a Espanha dos países da América Latina, nos
quais o actual regime espanhol é impopular e detestado. Por ocasião da sua estada no ano
passado na América do Sul, o Sr. Ferro recebeu a missão de influenciar directamente e
através do governo do Rio na melhoria das relações entre a Espanha e os estados
sul-americanos. O chefe português da propaganda realizou vários encontros no Brasil
com representantes sul-americanos. Ele visitou Buenos Aires, onde desenvolveu
actividades nesse sentido. Apesar disso, a acção do Sr. Ferro não deu os resultados
desejados. A posição da Espanha na América do Sul ficou inalterável, agravando-se ainda
com a Conferência do Rio. Foi preciso que o Sr. Salazar justificasse perante o general
Franco a sua falhada mediação e que ambos encontrassem uma outra solução.
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A respeito da posição da Espanha no actual conflito, e tendo em
vista as ligações aliadas de Lisboa com Londres, em Madrid compreenderam que
Portugal podia jogar um importante papel mediador entre a Espanha e Inglaterra, no caso
da vitória dos Aliados. Por outro lado, através da Espanha, Portugal aspira assegurar para
si a ajuda de Berlim, onde a influência do governo espanhol foi sempre de utilidade para
Lisboa. Por outras palavras, as acções dos Srs. Salazar e Franco reduziram-se ao seguinte:
ambos os países jogam [ - 8 - ] conjuntamente em duas cartas; a Espanha, com a sua
posição de não-beligerância e no futuro no sistema do Eixo, no lado da Alemanha, e
Portugal, como aliado da Inglaterra, no lado dos Aliados. Assim, eles completam-se
mutuamente e conseguem manter a paz na Península Pirenaica.
A posição comum luso-espanhola tem ainda um outro objectivo
tão importante, que, segundo a opinião portuguesa, deverá ter duradouras consequências.
Isto é, trata-se do desfecho final da guerra. Segundo os desejos de Lisboa e Madrid, ela
deveria acabar irresolúvel, no interesse bilateral de Portugal e Espanha. Nesse sentido
está orientada, particularmente, a política externa de Portugal, da qual muitos
procedimentos se tornam totalmente claros, quando se tem em vista este objectivo
principal.
Não é do interesse da Espanha, nem de Portugal, que a guerra
termine com qualquer vitória que seja. Caso vençam as potências do Eixo, para ambos os
países as perspectivas serão iguais às dos restantes povos europeus. Contudo, neste caso,
pelo menos, seriam conservados os regimes ditatoriais e o prestígio dos seus titulares. No
caso de se chegar até à derrota da Alemanha, considera-se que os Aliados não serão tão
suficientemente poderosos para impedir perturbações sociais, que começariam como
consequência da longa e sangrenta luta. Para Portugal, o principal é salvaguardar o
regime e o país do comunismo. Os círculos políticos deste país estimam, o que nem
escondem nem em lugares públicos, que unicamente a Alemanha está em condições de
eficazmente se opor e sufocar qualquer movimento comunista. Por estas razões, em
Portugal, não se deseja a derrota das potências do Eixo.
No caso dos Aliados ganharem a guerra, na Europa, instalar-se-á
uma nova ordem política e começará o fim dos regimes autoritários. Portugal, como
também a Espanha, deverão suportar as consequências do seu comportamento, em
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primeiro lugar, por não terem contribuído em nada para a vitória aliada. Imediatamente se
chegará à questão das colónias, as quais, junto à introdução da nova ordem, podem ser
tiradas às metrópoles. Isto, são as suposições e conclusões dos círculos dirigentes
portugueses em relação à possibilidade da vitória aliada.
Todas as razões acima citadas sumariamente dirigem Portugal e
Espanha para a posição definida em Sevilha: influenciar e contribuir para que a guerra
tenha um desfecho indeciso e com isso, depois da assinatura da paz de compromisso, os
pequenos estados fora do conflito não só conservarão a integridade, mas também se
tornarão num importante factor da futura comunidade internacional. Este objectivo
comum teve uma influência decisiva no reforço das ligações entre Portugal e Espanha e
na promulgação das decisões acerca de uma cooperação mais estreita.
A França e o «bloco
pirenaico».

A França do Marechal Pétain tem muito de comum com a Espanha

e Portugal no aspecto do regime interno, posição externa e relação com os países
beligerantes. Também ela faz esforços para não ser envolvida no conflito. Por isso, do
ponto [ - 9 - ] de vista dos interesses franceses considera-se que o mais favorável seria se
a luta dos Aliados com as potências do Eixo terminasse com um resultado indeciso.
Enquanto, os dois países pirenaicos procuram que se mantenha o equilíbrio entre a
Inglaterra e a Alemanha, a França faz a mesma tentativa nas suas relações com a
Alemanha e América.
Em Vichy, conta-se com que a Espanha possa servir à Alemanha
como meio de pressão sobre a França. Desde que a França assinou o armistício, várias
vezes pela parte alemã foi insinuado a concessão do Marrocos francês à Espanha, o que
provocou a desconfiança de Vichy em relação a Madrid e a tensão nas suas relações.
Além disso, para o regime do Marechal Pétain pode-se dizer realmente que é transitório.
Depois da guerra, ele não se manterá, seja qual for a parte que vença.
Por isso, a actual França tem razões para alinhar a sua política com
a espanhola e portuguesa, esperando de tal atitude o máximo de vantagens. É
compreensível, portanto, que o governo francês se interesse pelo encontro de Sevilha e
que depois dele aspire ainda mais a coordenar a sua acção com o comportamento de
Portugal e a Espanha. Por agora, seria exagerado mencionar a formação de um «bloco
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pirenaico», mas, embora ele não exista formalmente, as directivas politicas destes três
estados são dirigidas claramente nesse sentido.
Para a obtenção deste objectivo, a organização das relações
francesas com Portugal e principalmente com a Espanha representa uma importante
condição prévia. Depois de Sevilha, falou-se que um membro do governo francês
visitaria Madrid. Esta notícia repetiu-se recentemente e é aguardado um encontro do Sr.
Laval com o general Franco.
Até quanto a política oficial francesa aspira a uma aproximação
com Portugal, nota-se, nos últimos tempos, pelo desenvolvimento das suas relações.
Essas relações, até há pouco absolutamente fracas, agora tornam-se mais expressivas e
estreitas. Notam-se muitos sinais de mútua propaganda política e cultural. Só menciono
alguns factos mais importantes: escrita da imprensa, emissões radiofónicas, actividade de
instituições culturais, declarações oficiais acerca da aproximação, amizade e boas
relações. Sem alguma dúvida, as relações franco-espanholas não se encontram numa
mesma fase. Mas, a França tenta conseguir através de Lisboa aquilo que lhe seria muito
mais difícil obter por meio de Madrid.
A neutralidade
de Portugal.

Os interesses portugueses, entendidos da maneira que tive a honra

de vos expor, comandam os princípios da política externa do Sr. Salazar e explicam as
suas aspirações de durante o tempo de guerra assegurar a paz no seu país e, quando o
perigo da guerra acabar, colocar Portugal entre os estados importantes na comunidade
internacional. Com a obtenção deste duplo objectivo, Portugal conduz uma política que,
pela sua característica externa, parece neutral. No fundo, ela é activada segundo as
circunstâncias e obtém certos resultados.
Frequentemente, tal neutralidade de Portugal é contraditória e
compromissória, deparando-se com a oposição e provocando reparos fundamentados de
observadores objectivos. Todavia, apesar da delicada situação, o Sr. Salazar consegue
manter a amizade da Grã-Bretanha, não colocando em questão as relações normais com a
Alemanha. Para afastar o mais seguramente o perigo da invasão alemã, Portugal satisfaz
maioritariamente os interesses das potências do Eixo, embora como estado neutral, e
sobretudo aliado da Inglaterra, isso não deveria fazer.
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Queira receber, Senhor Ministro, a confirmação do meu profundo
respeito.
Carimbo

O Encarregado de Negócios
Conselheiro da Legação
(Slavko Koíitch).

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Reino da Jugoslávia
Conf. N.º 3206
16 -VI-1942
Em Londres
AJ, 103-60-279

11 [Restauração da Monarquia em

Portugal]

Lisboa, 20 de Junho de 1942

Legação Real
da

POR CORREIO

Jugoslávia
em

Portugal

Conf. Nº. 689
Restauração da monarquia em
Portugal.
Com duas cópias

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Departamento Político
Londres

Em relação ao ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conf. Nº. 3057, de 8 de Junho do ano corrente.
A questão da restauração da monarquia em Portugal não é actual,
nem se coloca. Por agora não se pensa numa mudança da existente forma estatal. O
Presidente da República tem os seus apoiantes fiéis no exército, o seu prestígio entre o
povo é grande. O general Carmona conseguiu reunir a sua volta tudo o que é nacional e
construtivo no país. O regime do Sr. Salazar é estável. Os seus apoiantes estão sobretudo
nas fileiras da classe média e intelectualidade. Pelo enorme progresso, realizado em todos
os aspectos nos últimos dez anos, os méritos pertencem exclusivamente ao Sr. Salazar.
Enquanto o Presidente da República é querido e respeitado, o Presidente do Governo é
estimado e prestam-lhe reconhecimento pelos resultados obtidos. É verdade, contra o Sr.
Salazar existe uma certa insatisfação entre os elementos extremistas, políticos do antigo
regime, e, como se ouve nos últimos tempos, também numa parte do exército. Mas, a par
do resto, também a popularidade do general Carmona contribui em grande medida para a
forte posição do Sr. Salazar.
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Na passagem por Portugal, foi dada uma grande atenção ao
pretendente Dom Duarte de Bragança. Contudo, não se pode dizer que nesta ocasião lhe
prestaram honras reais. Na fronteira, esperou-o e foi saudado pelo ajudante do Presidente
da República. Antes do embarque no navio foi saudado igualmente pelo enviado do
Chefe do Estado e Presidente do Governo. Foi permitido que o Dom Duarte visse quem
ele quisesse. A sua casa foram também alguns oficiais superiores, em uniforme e no
activo, entre eles também o general Vasco de Carvalho, conhecido crítico militar. Até
alguns jornalistas estrangeiros visitaram-no sem entraves, por simples curiosidade. O Sr.
Salazar quis desta maneira mostrar que a sua posição é estável e que para ele não existe o
perigo do movimento monárquico.
Dom Duarte é engenheiro de agronomia. Terminou os estudos em
Montpellier. Sempre, residiu na Áustria como apátrida, porque foi privado pela lei da
nacionalidade portuguesa. [ - 2 - ] No começo da guerra, com a autorização do Sr.
Salazar, a ele e suas irmãs foram dados passaportes portugueses. Há alguns anos, o então
embaixador português na Inglaterra, Sr. Rui Ulrich, agora decano da Faculdade de
Direito de Lisboa, por um almoço que lhe tinha oferecido, foi destituído telegraficamente.
Embora o Sr. Ulrich gozasse de um grande prestígio como diplomata e jurista, e fosse
muito conveniente para representante de Portugal em Londres, o Sr. Salazar assim
procedeu, porque dele não pediu previamente autorização.
A viagem do pretendente Dom Duarte da Suíça até ao Brasil foi
financiada pelo conhecido banqueiro deste país — o judeu Sr. Espírito Santo, o que entre
os monárquicos provocou objecções e desaprovação. O membro do Parlamento, Sr. João
do Amaral, homem de confiança do Sr. Salazar, acompanhou Dom Duarte até ao Brasil.
Diz-se que, por ordem do Sr. Salazar, o Sr. Amaral negociou antes no Rio de Janeiro o
casamento entre o pretendente e uma princesa portuguesa.
Em Portugal, um movimento monárquico organizado não existe.
Excepto alguns aristocratas, não há muitos monárquicos por ideias. Todavia, caso a
questão da restauração se colocasse, parece que a maioria do povo português não estaria
contra o modelo monárquico. Há alguns meses, por ocasião de vozes acerca da
possibilidade da constituição de uma espécie de federação entre Portugal e Brasil,
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mencionou-se que a união pessoal, sob o governo de Dom Duarte, seria a mais favorável
para ambos os povos.
Até à restauração da monarquia em Portugal só se poderia chegar
por vontade do Sr. Salazar, ou, mais tarde, quando os Aliados ganharem a guerra, caso
os ingleses tal exigirem ou ajudarem.
Não se pode supor que o Sr. Salazar aceitasse voluntariamente, e
sem grande necessidade, abandonar ou repartir o poder. Rigorosamente o contrário, ele
opor-se-á a toda a tentativa, que tivesse como fim a mudança de regime. Somente no caso
de que haja influência de fora, principalmente da Inglaterra, ou se modifique a situação
política na Europa, acredita-se que o Sr. Salazar não seria contrário à restauração e isso
por duas razões: no desejo de salvar de perturbações e impedir que Portugal caía sob
algum regime de extrema esquerda ou comunista. Assim, caso for obrigado a abandonar
o poder, o Sr. Salazar aceitaria antes a monarquia do que um regime que fizesse voltar o
povo português à infeliz época de 1910-1926.
O Encarregado de Negócios
Conselheiro da Legação

Cópia Sr. Ministro do Paço
(ilegível)

Enviado para Legação Real, Madrid.

Slavko Koíitch

AJ, 103-60-279

12 [Discurso de Salazar e o Reino Unido]
Telegrama cifrado
Expedido de Lisboa 27 Junho 1942 às 21,30 h
Recebido em Londres 28 Junho às 10 h
Pessoalmente para Ministro.
Explicando através da rádio a situação económica e política de Portugal, Salazar
no seu longo e importante discurso77 exprimiu-se desfavoravelmente em vários pontos
acerca da Inglaterra, enquanto não mencionou a Alemanha e a Itália.
O Presidente do Governo acha que uma das razões das dificuldades económicas
de Portugal está no bloqueio inglês e na lentidão inglesa na decisão. Diz que erram
aqueles que uma eventual vitória vêem vitória ideológica e assegura que é perigoso que
os ingleses se considerem (imunes ?) a si próprios de convulsões e infecções sociais.

77

Transmitido, em 25 de Junho, e intitulado: «Defesa económica, defesa moral, defesa política».
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A parte do discurso sobre posição externa de Portugal particularmente importante.
Salazar sublinhou que a neutralidade tem muitas partes inconvenientes e que exige
sacrifícios. Ela não é definitiva e é preciso reivindicá-la de vez em quando. Além disso a
manutenção da neutralidade não depende de Portugal, mas sim dos outros. Embora
sinceramente neutral, não se deve considerar que não ameaça o perigo da guerra para
Portugal.
Descontente com discurso, amplo público até prevê abandono da actual posição e
passagem à não-beligerância, os círculos políticos acreditam que isto foi somente aviso
de Salazar à Inglaterra com objectivo obtenção de facilidades económicas.
Conf. Nº. 745
Koíitch
AJ, 103-60-279

13 [A embaixada britânica e o discurso de Salazar]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 30 Junho 1942 às 20, 50 horas.
Recebido em Londres 1 Julho 1942 às 10,00 horas.
Pessoalmente para Ministro Negócios Estrangeiros.
Em relação ao meu telegrama Conf. nº. 745.
Na embaixada britânica desaprovam o discurso de Salazar. Estão descontentes
especialmente por Presidente Governo condenar pelas dificuldades económicas de
Portugal somente Inglaterra dos países beligerantes não dizendo nem uma palavra acerca
das potências do Eixo.
Conf. N.º 758

Koíitch

AJ, 103-60-279

14 [Discurso de Salazar]
Telegrama cifrado

Estrangeiros jugoslavos
Londres
Pessoal para Ministro.

Lisboa, 2 Julho 1942

Em relação com meus telegramas Conf. N.º 745 e 758.
Acerca do discurso de Salazar soube os seguintes pormenores de uma
personalidade portuguesa bem informada:
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Primeiro. Junto a razões da política interna, o Presidente do governo foi
guiado no seu discurso pelos sucessos militares alemães. O texto anteriormente escrito foi
modificado e aumentado algumas vezes, segundo o desenvolvimento dos acontecimentos
na Líbia.
Segundo. Depois do discurso a imprensa portuguesa recebeu instruções
estritamente confidenciais para comentar o mais favoravelmente os sucessos militares das
potências do Eixo e principalmente «desviar as simpatias da opinião pública da Inglaterra
e Aliados».
Terceiro. O comentário do «Times» acerca do discurso de Salazar agiu
desfavoravelmente nos anglófilos daqui, que esperavam que a imprensa inglesa reagisse
mais duramente. Desiludidos com uma tal brandura, eles perdem a confiança na
determinação de Londres.
Conf. N.º 772

Koíitch

AJ, 103-60-279

15 [Concessão de vistos pelo MNE português]
Lisboa, 8 de Julho de 1942
Telegrama cifrado
Estrangeiros jugoslavo
Londres
Em relação ao vosso telegrama Conf. N.º 3201 e relativo ao meu
telegrama Conf. N.º 697.
Junto aos meus esforços no Ministério dos Negócios Estrangeiros daqui e
as razões expostas na nota da Legação Real de 17 do passado mês, o director do
Departamento Consular comunicou-me hoje que o governo português não pode ir ao
encontro do nosso pedido pelas seguintes razões:
1º) Sem levar em conta a prova de que os nossos cidadãos têm visto
inglês ou americano, as autoridades portuguesas não emitem mais, em princípio, vistos
de entrada para estrangeiros.
2º) Transformar um visto de trânsito em de entrada, sem direito a
residência, no que insisti, é impossível, porque um tal procedimento é contrário aos
regulamentos legais e também pelo precedente para os restantes estrangeiros.
O director do departamento consular considera que a questão deveria ser
regulada em Madrid. Expus-lhe as dificuldades para a obtenção de resultados.
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Prometeu-me que dará a conhecer estes casos à delegação espanhola, durante

as

negociações comerciais, que começarão dentro de dias em Lisboa. Proporá à delegação
espanhola que se encontre uma solução em bases administrativas, de forma que a polícia
espanhola, com o anterior acordo com a polícia daqui, permita a passagem através da
Espanha daqueles nossos cidadãos que tenham visto de trânsito português e visto de
entrada no país de destino.
Considero que, todavia, seria necessário tentar conseguir também em
Madrid que as autoridades espanholas desistam da anterior exigência, tanto mais que isto
só atinge os nossos refugiados.
Conf. N.º 791

Koíitch

AJ, 103-86-332

16 [Confidências de um jornalista estrangeiro acerca de Salazar]
Telegrama Cifrado
Enviado de Lisboa 13 Julho 1942 às 22,10 horas.
Recebido em Londres 15 Julho 1942 às 11,00 horas
Pessoalmente para Presidente do Conselho de Ministros.
Um jornalista estrangeiro, que viu alguns dias atrás o Presidente do governo
português, comunicou-me confidencialmente que Salazar lhe disse o seguinte:
Se por infelicidade os ingleses perdem a batalha do Egipto e as potências do Eixo
ocupam o Suez, para a Península Ibérica como também para a Itália colocam-se graves
problemas.
A Alemanha dominará completamente o Mar Mediterrâneo e afastará qualquer
influência da Itália.
Ainda é incerto quem ganhará a guerra. No caso da vitória da Alemanha, ela não
conseguirá reorganizar a Europa com os métodos usados até ao presente e estabelecer
uma nova ordem. Os povos podem ser vencidos, mas é impossível destruí-los
completamente. Para a nova ordem e segurança da Europa a germanização representa o
mesmo perigo que o bolchevismo.
Conf. N.º 810
Koíitch
AJ, 103-60-279
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17 [Visita ministro espanhol dos NE a Roma]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa, 22 Junho 1942 às 22,50 h
Recebido em Londres, 23 Junho às 10 h.
Pessoalmente para o Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Embora o Ministério dos Neg. Estrangeiros não tenha informação precisa
acerca do objectivo da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros a Roma, o chefe da
secção política afirmou-me com segurança que a Espanha manterá a posição de
não-beligerância.
Tenho a impressão que o governo português recebeu a este respeito
confirmação de Madrid. Washington informado. Madrid informado.
Conf. N.º 717

Koíitch

AJ, 103-63-283

18 [Carta de

M. Kovatchevitch acerca da legação jugoslava em Lisboa]

Ministério dos Negócios Estrangeiros,
do Reino da Jugoslávia
Londres
Tenho a honra de comunicar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros as
razões que me levaram a considerar o Senhor Borko Trpkovitch, secretário da Legação
Real Jugoslava em Lisboa, como membro da chamada quinta-coluna e o seu, talvez,
inconsciente ajudante, Sr. Sterdjevitch.
I.) Quando cheguei a Lisboa de Vichy, perguntou-me porque cheguei, considerando que
foi em vão.
2.) Criticou-me muito seriamente por ter feito um relatório aos serviços secretos ingleses
que durou na embaixada cerca de nove horas e com o qual mostrei, por exemplo, onde se
encontra a artilharia contra os aviões ingleses e muitas outras coisas importantes de pura
natureza militar. Respondi-lhe que me considero como um leal aliado e que era meu
dever fazer isso. O Sr. Trpkovitch respondeu-me que isso era desnecessário, porque os
ingleses perderam e os alemães são invencíveis.
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3.) Proibiu-me muito severamente que mantivesse ligações e qualquer contacto que fosse
com os «gaulistas»78.
4.) Numa conversa com ele acerca da nossa Pátria, disse o seguinte:
I.- Considera o general Draja Mihailovitch como o pior delinquente que existiu na
história da Sérvia.
II.) Somente o general Neditch79 tem razão.
III.) Que o Sr. Spasa Vesnitch, que se encontra em Nice, conduz a sua política com
sucesso, a qual só mais tarde iremos compreendê-la.
IV.) Que o Governo Real em Londres «é constituído por velhas cabeças gagás».
5.) Quando saiu a fotografia que junto80, da comemoração do Colégio Militar, no qual
estudou o Presidente da República Portuguesa, e onde estou entre os oficiais com a boina
na cabeça. O Sr. Trpkovitch repreendeu muito severamente por parecer que represento a
França. No dia seguinte, na legação, tirou-me a boina da minha cabeça com a mão, mas
ao que lhe disse... todavia «Viva a França». E, como ofendido, ele gritou: «Cago-me na
França». Como o Sr. Trpkovitch disse isto na presença de um estrangeiro-português
Pacheco, que está ao serviço da Legação e que é um desacreditado nazi, contei isto ao
representante de De Gaulle em Portugal. Caso contrário não contaria as coisas que
sucedem numa Legação Real.
STERDJEVITCH Spasoíe.
I.) Somente revelei ao Sr. Sterdjevitch o que disse ao representante de De Gaulle, que o
Sr. Trpkovitch ofendeu a França, dando-me a sua palavra de honra que não diria nada a
ninguém. Também revelei ao Sr. Sterdjevitch que comuniquei à minha mulher na zona

78

Igualmente, com a sua boina negra e intitulando-se membro de uma «legião negra», Kovatchevitch
passava horas num bar da Avenida da Liberdade, segundo Sterdjevitch, contando «em francês» as suas
aventuras e os projectos da resistência francesa. Outros aspectos da agitada passagem deste ex-Shylock do
«Théâtre Odeon de Paris» estiveram ligados aquilo a que chamava «no interesse da propaganda». Graças
a ele, foi concedida uma verba à legação para a edição da peça de teatro do poeta Voíislav Ilitch (Belgrado,
1862-94) intitulada Camões. A sua tradução seria da autoria do «maior poeta vivo de Portugal, Sr.
Coronel Cardoso dos Santos». Além destes elogios exagerados, gostava ainda de inventar ou exagerar
momentos do seu passado: de Paris, fugiu quando a Gestapo lhe bateu à porta; na Rússia, o czar Nicolau II
lamentou a sorte do seu império, à sua frente, quando soube que ele era sérvio; e tantas outras histórias.
79
Milan Neditch, V. nota n.º73.
80
Diário de Lisboa, 3/Mar./42.
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livre, que impedirei até a chegada do Sr. Trpkovitch à França do Pétain e mostrei-lhe a
resposta da minha mulher. Da qual recebi uma carta através da Legação Real em Lisboa.
II.) O Sr. Sterdjevitch disse-me primeiro que suspeita do Sr. Trpkovitch, que é da
quinta-coluna e que o considera como seu pior inimigo, que é preciso ver-se livre dele.
Considerando o Sr. Spasoíe Sterdjevitch como amigo da França, mostrei-lhe o relatório
de 22 páginas dactilografadas, que entreguei na embaixada inglesa para enviar ao general
De Gaulle.
6.) O Sr. Trpkovitch foi culpado por não ter viajado nem na primeira nem na segunda
vez81 para Londres, embora tivesse o visto inglês e lugar seguro no avião.
I.) Telefonaram-me da Legação às 11 da manhã, quando ainda estava em pijama, para às
12 horas estar na estação do Estoril com todas as coisas. Respondi-lhes que dentro de
uma hora não podia nem emalar as coisas e acrescentei ...«impossível...», queria dizer
que iria para a legação, mas ele interrompeu a ligação telefónica. Mais tarde, contou que
lhe respondi que não quero ir para Londres, o que é uma mentira ordinária.
II.) Não desejando falar mais comigo, o Sr. Trpkovitch ordenou ao Sr. Tasitch para não
me informar da quantia de dinheiro que tinha chegado para mim. O que soube é que tal
quantia era no valor de 1.500 escudos e isto confidencialmente através do Sr.
Sterdjevitch.
STERDJEVITCH Spasoíe.
O Sr. Sterdjevitch roubou-me o passaporte e documentos e dinheiro em 21 de Março, e
por isso não pôde viajar em 23 de Março, quando assegurei novamente lugar no avião.
[ - 2 - ] Em 23 de Março, apresentei um pedido na Legação Real Jugoslava para me
emitirem um novo passaporte. O Sr. Koíitch disse-me que o Sr. Trpkovitch me recebia, o
que recusou, ordenando através do Sr. Tasitch, para nunca mais aparecer na Legação
Real. Sabendo que o meu velho passaporte se encontrava na Legação, enviei telegramas e
cartas para o Governo Real e amigos

em Londres, mas nenhuma resposta me foi

comunicada. Somente quando em 18 de Abril recebi 25.000 escudos do Governo Real,
81

Koíitch acusou-o de ter recusado três vezes essa partida. Também, apontou Milenko Popovitch como o
instigador das acusações de Kovatchevitch contra Sterdjevitch, tentando assim provocar desavenças entre
estes dois funcionários da legação com quem tinha as piores relações. Popovitch escreveu depois que
Koíitch quis assim criar inimizades entre ambos, que nunca tinham existido. Seja como for, pode-se dizer,
foi graças a estas exageradas conflitualidades que bastantes dados destes anos quarenta lisboetas (e não só)
acabaram por ser contados e escritos, embora, obriguem a redobradas cautelas hermenêuticas…
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fui chamado à Legação para os receber. O Sr. Koíitch chamou-me e, depois de uma
longa conversa, em presença do Sr. Trpkovitch e no seu escritório, prometeu-me que
receberia um novo passaporte. Também, disse que me obteria um novo visto dos ingleses.
Quando o Sr. Koíitch saiu, o Sr. Trpkovitch recusou-me dar qualquer papel que fosse,
mesmo provisório, de que era cidadão jugoslavo. Chamei-lhe a atenção que, sem
documentos, isso me expunha a prisão e internamento. E ele respondeu-me: «Mas, nós
queremos isso mesmo. Da prisão, nós metê-lo-emos num avião. Não sabendo para onde».
1.) Criticou-me por manter relações com os gaulistas.
2.) Abriu e leu as minhas cartas que chegaram para mim, através da Legação Real, da
minha mulher da livre (não ocupada) França. (Disto vi claramente que o Sr. Sterdjevitch,
apesar me ter dado a palavra de honra que nada diria ao Sr. Trpkovitch, tudo contou ao
Sr. Trpkovitch, exagerando e acrescentando palavras à sua vontade, até que eu tinha sido
o primeiro a dizer que o Sr. Trpkovitch era da quinta-coluna jugoslava).
3.) O Sr. Trpkovitch comunicou-me que não virá a Londres, mesmo se o Governo Real o
chamar.
4.) Exclamou: «Viva a Alemanha» e «Heil Hitler».
Por fim, termino com isto — que o meu velho passaporte, roubado por
parte do Sr. Sterdjevitch, entregou-me pessoalmente em mão o Sr. Trpkovitch e, somente
após 53 dias, criticando-me que tinha colocado «Legação Jugoslava» no recibo de
recepção do mesmo passaporte, quando tal Jugoslávia já não existe, nem mais existirá.
Acrescento que parti de Lisboa por avião, somente graças à protecção e
garantia do adido militar inglês, mas com a ordem que acerca disto ninguém devia saber
nada, nem mesmo um membro da Legação Real Jugoslava, pelo que se vê claramente
qual é o crédito que goza, sobretudo graças às acções dos funcionários do Ministério dos
Negócios Estrangeiros: Sr. Trpkovitch e Sterdjevitch.
Pela verdade das acima mencionadas alegações, presto juramento.
Atenciosamente

Mihailo Kovatchevitch
Em Londres, 7 de Agosto de 1942
AJ, 103-86-334 AJ
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Visto por Sr. Adjunto
9/VIII/42 M.M.
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19 [Suicídio dos Trpkovitch]
TELEGRAMA CIFRADO
Lisboa, 12 Agosto 1942
Etrangeres Yougoslave
London
Pessoal para Ministro.
Pela manhã antes das 11 horas secretário Trpkovitch suicidou-se, depois de ter
morto antes a mulher.
O verdadeiro motivo é desconhecido. Não deixou carta. A sua mulher escreveu
com data de 11 do mês corrente três cartas de despedida para a família, nas quais anuncia
a decisão do suicídio em comum. A razão não é mencionada.
Todavia, confirmei em comissão, na presença do legado Mirochevitch, a falta na
caixa da Legação de cerca de 70.000 escudos82, quanto ele levantou para efectuar
pagamentos correntes.
Fiz o necessário para impedir a publicação na imprensa.
Trpkovitch deveria partir amanhã para Londres. O lugar no avião estava
reservado83.
Peço urgente autorização para efectuar enterro por conta do Estado.
Conf. N.º 965
Koíitch
AJ, 103-60-279

20 [Inspecção da casa dos Trpkovitch]
LEGAÇÃO REAL
da
JUGOSLÁVIA
em
PORTUGAL

Conf. n.º 980

LISBOA, 14 de Agosto de 1942

feito na casa do fal.(N.doT.: falecido) Borko Trpkovitch
na R. Travessa da Fabrica dos Pentas84 n.º 27/ r/c., no dia 14
de Agosto de 1942

82

Comunicou depois outras dívidas — transferências no valor de 210 libras não efectuadas para jugoslavos
em Itália e uns dez mil escudos emprestados por Tasitch e Tchurtchitch — e pediu a autorização para o seu
reembolso, que foi concedida. Também, foram pagos outras dívidas (domésticas, prestação do automóvel e
casa de penhores) no montante de vinte mil escudos. Todavia, foram encontrados 10 500$00 na casa dos
Trpkovitch e as jóias penhoradas tinham um valor, segundo avaliação posterior, de quase dezoito mil
escudos.
83
Carta (7/Ago./42) endereçada ao adido aeronáutico da embaixada britânica.
84
O R. é de rua em sérvio-croata (ulica). A Travessa é, naturalmente, da Fábrica dos Pentes.
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Com 7 (sete) anexos
PROTOCOLO DA INSPECÇÃO
efectuado com o fim de achar traços que pudessem esclarecer as causas do homicídio e
do suicídio na casa do fal. Borko Trpkovitch, secretário da legação em Lisboa.
A inspecção foi efectuada pela comissão que era formada por:
1) Sr. Slavko Koíitch, Encarregado de Negócios;
2) Sr. Spasoíe Sterdjevitch, delegado do Min. Assuntos Interiores;
3) Sr. Jivko Tasitch, funcionário administrativo da legação.
Estiveram presentes na inspecção:
1) Sr. Manuel Pacheco, funcionário local contratado;
2) Carlos Moreira, porteiro da legação.
A inspecção começou às 17 horas.
A comissão entrou na casa com as chaves, que as autoridades
policiais entregaram nesta legação.
A comissão examinou todos os compartimentos da acima citada
casa, efectuou a revista a todos armários, malas, gavetas e outras caixas e encontrou
numa gaveta dois bilhetes nos quais com lápis vermelho e a letra da fal. Iris Trpkovitch
estava escrito:
1) Chave da mala grande no salão que contém o casaco de astracã,
casacos, roupa de inverno, etc;
2) Chave do armário no quarto pequeno onde estão vestidos,
casacos e outros.
A estes bilhetes estavam juntas por alfinetes as duas chaves
correspondentes.
Numa gaveta, foram encontrados dois bilhetes, nos quais, também
com a letra da fal. Iris Trpkovitch, estavam escritos as moradas da sua mãe, dois irmãos e
duas irmãs.
As autoridades policiais portuguesas, que chamadas pela criada
primeiro entraram na casa, encontraram sobre a cama no quarto de dormir e entregaram
nesta legação três cartas, em dois envelopes abertos e assim: 1) um envelope endereçado
ao Monsieur PLATON N. PSORULLA, Solonos 92, Atenas. Nele havia duas cartas
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(uma para a mãe85 e a outra86 para os irmãos e irmãs em conjunto; 2) um envelope
endereçado à Madame ELVIRA Dr. STIPANOVITCH, «Alla Kéfi», Kostrena – Sta.
Lucia, Presso Fiume, no qual estava a carta para uma irmã87.
Nas citadas cartas, a fal. Iris Trpkovitch pede perdão aos seus
próximos pela decisão, tomada com o seu marido, de partirem para a morte e a dor que
lhes causará e exprimiu o desejo acerca da partilha da sua herança. As cartas têm a data
de 11 de Agosto de 1942, dia anterior ao suicídio, e todas três se juntam a esta acta.
A comissão considera que, tanto os bilhetes anexos, como as
mencionadas cartas, estão escritas com a caligrafia da fal. Iris Trpkovitch, ponderada e
tranquila.
Segundo a investigação das autoridades policiais portuguesas,
trata-se de homicídio e suicídio voluntário e acordado, o que também do conteúdo das
cartas, em anexo, da fal. Iris Trpkovitch claramente se vê.
Com base em tudo adiante exposto, a investigação policial e o
diagnósticos médicos, a comissão chegou à conclusão de que o fal. Trpkovitch se
suicidou, matando antes a sua mulher, que tal aceitou de livre vontade.
85

Lisbonne le 11 VIII-42 // Ma Maman adorée ! // Pardonne-moi la douleur que je / vais te causer, sois sûre
que / si la cause qui nous mène a la mort, Borko et moi, aurait / pû être evitée, c’est seulement / pour toi
que je voudrais vivre ! / Maman! ma derniere pensée sera / pour toi !! toi que j’aime si fort / que c’est un
amour plus que / filliale, c’est une adoration !! / Et pourtant, je vais te donner une / grande douleur. //
Pardonne-moi maman cherie! / Pardonne-moi et pardonne Borko / et benis-nous tous les deux ! // Adieu
petite mère, je t’embrasse / fort, fort une dernière fois. // Ta fille qui t’adore. // Iris Trpkovic´
86
Lisbonne, le 11-VIII-42 // Très chers frères et soeurs ! // Je me sens très calme avant de / vous quitter
pour toujours! / Je regrette de ne pas pouvoir / vous éviter cette douleur, mais / chacun à sa destinée. // Je
vous confie notre maman!! / Pauvre vieille maman, elle na / pas meritée que je lui cause / cette douleur !! //
Tout ce que je laisse comme meubles / à Belgrade, tout le reste à Tirana / et à Lisbonne, je laisse a mes /
quatre soeurs! La maison de / Zahumska 57 sera vendue et / la somme partagée entre / Iris P. Psorulla et
Florence L. / Stepanovic´, chacune 1/3 et / car ceux sont mes deux filleules / et l’autre tiers sera pour / Iey
S. Ajovlassitis, aussi ma / nièce que a le malheur d’être / sans papa ! // Mes trois frères prendront chacun un
souvenir. // Adieu ches frères et soeurs / priez pour nous deux !! // J’attendais aujourd’hui un miracle de
notre Saint Pro- /tecteur! // Il ne nous reste qu’à mourir ! // Un dernier baiser a cha-/ cun de vous tous! //
Votre soeur qui vous aime // de tout son coeur. // Iris B. Trpkovic´
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Lisbonne le 11 VIII-42 // Bien chère Elvira, // C’est encore toi qui recevra la / première ma dernière
lettre! / Borko et moi nous decidé / de mourir. J’ai écri a chers frères et soeurs à Athènes, / demandant a
tous pardon / pour la douleur que je vous / cause ! // Iris P. Psorulla, Florence L. Stipa /novic´ comme mes
deux filleules / auront chacune 1/3 de la mai- / son de Zahumska 57. L’autre / tiers est pour Iey S. Ajovlas-/
sitis. Tout le reste que je laisse / à Belgrade à Tirana et à Lisbonne será partagé entre mes quatre / soeurs:
Elvira Stipanovic´.// Agla S. Scarpa.// Eugenié J. Jacono // et Olga S. Ajovlassitis// Mes trois frères auront
chacun// un souvenir. Je laisse peu de // choses pour les partager au-/trement. Dieu merci aucun / de vous
n’est dans le besoin!! / Adieu ma chèrie, embrasse / moi toute la famille, lorsque / tu auras le bonheur de la
revoir !! // Adieu et pardonnez-moi toutes / les peines que je vous ai / causées! // Ta soeur qui t’aime tant //

Iris B. Trpković
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A razão do homicídio com consentimento da fal. Iris Trpkovitch e
o suicídio praticado por Trpkovitch a comissão não conseguiu determinar, mas pressupõe
que o fal. Trpkovitch fez isto por causa dos dinheiros do Estado defraudados, o que
também se conclui da nota da comissão sobre a vistoria à caixa da legação (V. Conf. n.º
969 de 12 de Agosto do ano corrente).
A inspecção terminou às 21 horas do mesmo dia.
Este protocolo da inspecção foi feito em duas cópias idênticas, das
quais uma para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, a outra, para esta Legação
Real.
Efectuaram a inspecção
1)
assinatura ilegível_______
(Encarregado de Negócios)
2)
assinatura ilegível_______
(delegado do Min. Negócios Interiores)
3) Jivko Tasitch______________
Em Lisboa
(func. administrativo da legação)
14 /Agosto /1942

carimbos
da legação

AUTENTICA:
O Encarregado de Negócios,
Conselheiro da legação
(assinatura ilegível)

AJ, 103-380

21 [Relatório de Milenko Popovitch para Miho Krek]

Lisboa, 16 de Agosto de 1942

Senhor
Dr. Miho Krek
Vice-Presidente do Governo do Reino da Jugoslávia
Londres
Estimado Senhor,
Permita-me que lhe apresente, no quadro desta carta, abertamente e sem rodeios a
situação, que reinou e que hoje também reina na Legação do Reino da Jugoslávia em
Lisboa. Serei livre de apresentar-lhe caso por caso, e com o desejo de que se aproxime o
mais possível da verdade, na base da qual deseja promulgar o seu parecer.
Em Agosto de 1941, à frente das nossas representações em Madrid e Lisboa
encontrava-se o Sr. Iovan Dutchitch. Como não podia suportar mais o comportamento do
seu secretário da Legação em Madrid, Sr. Vichatski, o ministro Sr. Dutchitch abandonou
Madrid. O Sr. Dutchitch afirmou, durante a estada em Lisboa, ao subscritor, que foi
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obrigado a abandonar Madrid por causa dos constantes ataques do Sr. Vichatski, que
exigiu do Sr. Dutchitch que lhe entregasse a gestão, antes da partida para férias, da verba
de 10 000 dólares, que o Governo enviou à Legação para caso de guerra. ( Mais tarde, o
Sr. Vichatski mudou a Legação para uma luxuosa vila com campo de ténis, embora isso
fosse desnecessário). Em relação ao caso do Sr. Dutchitch, em Novembro de 1941, em
presença dos membros da Legação de Lisboa, Sr. Koíitch, encarregado de negócios, e Sr.
Trpkovitch, Tasitch e Dr. Popovitch, o Sr. Vichatski contou o seu conflito com o Sr.
Dutchitch da seguinte maneira: O velho disse-me que era ingrato, como devesse
agradecer-lhe qualquer coisa. Começou a gritar-me. Disse-lhe que estava gagá, velho
idiota, que me c... em cima dele, que era uma m... Quis atirar-me o tinteiro, mas caiu-lhe
das mãos. Quis bater-lhe com uma cadeira, mas não o fiz. Empurrei-o só pela porta para a
escada. O Sr. Vichatski tem cerca de 38 anos, e os anos do Sr. Dutchitch são conhecidos.
Durante o tempo de estadia em Lisboa, o Sr. Koíitch manteve uma relação com o seu
chefe através do seu motorista, Sr. Pacheco. O Sr. Dutchitch teve de ir sozinho ao
Ministério dos Negócios Estrangeiros para receber o visto de saída, porque o Sr. Koíitch
[ - 2 - ] não o fez em três dias. Por ocasião da chegada a Lisboa dos vice-presidentes do
Governo, Sr. Slobodan Iovanovitch e Dr. Iurai Krnhevitch, e como ministro em Lisboa, o
Sr. Dutchitch não foi informado acerca disso por parte do Sr. Koíitch. O mesmo caso
aconteceu quando da passagem dos Srs. Iukitch e Milanovitch. O Sr. Dutchitch partiu
para os EUA só acompanhado deste subscritor.
Depois da ruptura militar da Jugoslávia, em Lisboa, encontravam-se vários navios
jugoslavos. Os marinheiros e capitães chegaram à Legação junto do Sr. Koíitch para
pedirem ajuda e conselhos. Foram postos na rua com a justificação de que a Jugoslávia
foi destruída e que eles próprios procurassem sozinhos uma saída. Depois disso, os
capitães e marinheiros foram e saíram da prisão portuguesa, içaram as bandeiras italiana e
jugoslava nos navios, tinham umas vezes passaportes jugoslavos, noutras italianos.
Estavam completamente desorientados. Mas, apesar disso, nem um renunciou a ser
jugoslavo. Da prisão foram tirados pelo poder consular italiano, embora eles se tivessem
dirigido à nossa legação. Só quando os marinheiros e capitães se decidiram a regressar
ao país, os nossos representantes competentes tentaram que se decidissem a partir para
Inglaterra, prometendo-lhes 20 libras e possibilidade de navegação sob a nossa bandeira.
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Todavia, a legação continuou a sabotar um tal trabalho. Na secção marítima inglesa em
Lisboa, em presença do Sr. Vladeta Militchevitch, o secretário da legação, Sr. Borko
Trpkovitch, afirmou que se deveria meter uma bala na cabeça a todos aqueles
marinheiros por traidores, o que só dificultou o seu envio para a Inglaterra. Perante isto, o
Sr. Koíitch só sorria. Apesar da promessa, na Inglaterra, os marinheiros foram mandados
para o exército. Um dos marinheiros do navio «Vihor» ainda se encontra em Portugal.
Chama-se Milivoi Blajevitch, fogueiro. Como, várias vezes, foi rejeitado pela legação, o
Sr. Blajevitch escreveu, em 12 de Agosto de 1942, uma carta para a legação, mais ou
menos, nestes termos: Senhor Cônsul, eu já lhe escrevi várias vezes, mas vós estais
mesmo um pouco zangado comigo. Eu não fiz nada de mal pelo que não sei por que o
Senhor Cônsul se zangou comigo. Eu trabalhei nos italianos mas nunca escondi que sou
jugoslavo. A carta foi vista pelo Sr. Vladimir Guerba, coronel. Não seria possível ter um
pouco de gentileza no contacto com este mundo honrado e trabalhador ?
Outro capítulo é quanto a legação fez para que os nossos barcos em Lisboa
partissem sob a nossa bandeira. Sobre tudo isto pode falar o capitão Sr. Randitch que se
encontra em Londres.
Em Maio, Junho e Julho de 1941, o Sr. Koíitch recusou cuidar [ - 3 - ] da colónia.
Quando se colocou a questão dos estudantes e criadas que chegaram de Roma, o
conselheiro da legação Sr. Milutin Mirkovitch declarou, em presença dos Srs. Ilíia
Plaments, Vladeta Militchevitch, Brana Popovitch, Nikola Vilehar e Dr. Milenko
Popovitch, que as criadas podiam ir para o ..., e os estudantes podiam ir partir pedra.
Em finais de 1941, o Sr. Bogomir Dalma foi atacado fisicamente na legação por
parte do Sr. Koíitch com a ajuda dos Srs. Trpkovitch e Tasitch. Após lhe terem partido os
óculos, foi agredido na cabeça e deitado fora pelas escadas. O seu chapéu ficou no chão.
O Sr. Dalma encontra-se em Londres.
O estudante, Sr. Gustav Chivitch, foi expulso da legação pelo Sr. Koíitch, quando
chegou para pedir o número do passaporte colectivo com o qual viajou, por causa da
evidência policial. Pode confirmar o estudante, Sr. Lenchetchak, que se encontra em
Londres.
A menina Dolents, que agora se encontra em Londres, pode dizer o seguinte: os
membros da legação, Srs. Trpkovitch e Tasitch, embriagaram-na com conhaques em
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Sintra, e com intenções. Do ataque do Sr. Tasitch salvou-a um motorista. Partiu de barco
depois de uma espera de mais de um ano, apesar do Sr. Dr. Aloizíie Kuhar ter prometido
que lhe pagaria a diferença para o avião.
A criada Roza foi posta fora da legação por parte do Trpkovitch com as palavras
«marcha, para a rua, cadela do raio», porque perguntou se podia ver o texto de um
telegrama que lhe dizia respeito.
Os sargentos aviadores Ielitch e Mititch, que fugiram de um campo alemão, foram
insultados e humilhados de tal forma por parte dos Srs. Koíitch e Trpkovitch na legação,
que na rua choravam e lamentavam-se publicamente, quando encontraram o Sr. Vladeta
Militchevitch, que os levou a almoçar com o subscritor para os acalmar. Após um novo
insulto na legação, o sargento Mititch foi a chorar para uma igreja católica em Lisboa e
jurou que ainda se vingará do Sr. Trpkovitch. Após a chegada a Londres, os Srs. Ielitch e
Mititch queixaram-se num relatório aos seus superiores hierárquicos. Actualmente, eles
encontram-se em serviço militar no Canadá.
A legação, tendo à sua frente o Sr. Koíitch, não prestou a necessária ajuda aos
refugiados do país após a sua chegada a Lisboa. No aeródromo em Sintra, os nossos
cidadãos passaram maus momentos porque as autoridades portuguesas não permitiam a
entrada em Portugal com passaportes da Croácia e a legação pouco ou nada se interessou.
O Sr. Vladeta Militchevitch e o estudante de medicina Sr. Ladislav Heksner, que se
encontra na (N.doT.: ilha da) Trindade, podem confirmar isso. [ - 4 - ]
O estudante Sr. Lenchetchak foi preso pelas autoridades portuguesas quando foi
de bicicleta à cidade universitária de Coimbra para assistir a algumas aulas, porque não
tinha autorização para a viagem. A legação foi informada sobre isso no dia seguinte.
Todavia, a carta para a polícia só foi escrita no quinto ou sexto dia com a justificação que
«passe um pouco na cadeia». O Sr. Lenchetchak foi libertado por intervenção do governo
inglês. O Sr. Lenchetchak encontra-se em Londres.
A criada Roza, que antes fora destinada para o trabalho na Cruz Vermelha,
queixou-se por carta ao Senhor Presidente do Governo sobre o procedimento e obrigação
de fazer trabalhos domésticos, em lugar de empacotar as encomendas. Essa carta foi
entregue na legação, que fez correr o boato que a carta tinha sido escrita por este
subscritor, com o objectivo de provocar uma zanga entre o Sr. Dr. Niko Mirochevitch-
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Sorgo e o subscritor. O subscritor não conhece pessoalmente a menina Roza e nunca teve
qualquer contacto directo ou indirecto com ela.
O Sr. Mihailo Kovatchevitch apresentou duas queixas na polícia portuguesa
contra o Sr. Spasoíe Sterdjevitch, membro da legação, que é amigo do subscritor. Por
causa disso, o Sr. Kovatchevitch foi ouvido na legação e no auto, que mais tarde foi feito,
foi interpolado que incitaram o Sr. Kovatchevitch a apresentar queixa contra os Srs.
Milan Babitch e Dr. Milenko Popovitch, embora isso fosse falso e nunca foi declarado
pelo Sr. Kovatchevitch. (Anexo: declaração do Sr. Kovatchevitch88). O objectivo desta
manobra foi de provocar uma zanga entre o Sr. Spasoíe Sterdjevitch e o subscritor. Tudo
isto sabia também o Sr. Koíitch, que assistiu à inquirição do Sr. Kovatchevitch.
Por fim, gostaria de expor também o meu caso como adido de imprensa. Para
adido de imprensa junto da legação de Lisboa, fui nomeado em 18 de Agosto de 1941. O
Sr. Chefe da Secção de Propaganda era o Sr. Nikola Vilehar. No dia seguinte,
apresentei-me no trabalho. O Sr. Koíitch informou-me que não podia receber um espaço
na legação, mas que trabalhasse em casa. Assinei a imprensa italiana, alemã e portuguesa,
fiz relatórios e originais com recortes dos jornais que enviei para Londres, e as cópias
regularmente para a legação. Assim trabalhei e apesar grandes dificuldades até fins de
1941. Através do Ofício Confidencial C.K. nº. 5 de 18 de Setembro de 1941, o chefe Sr.
Vilehar informou-me que se nos ordenava que fizéssemos relatórios dos nossos
refugiados acerca da situação no país. Procedi segundo a ordem recebida e quando
apresentei a cópia do primeiro relatório ao Sr. Koíitch, fui recebido com uma dura
reprimenda para nunca mais me meter em tais coisas, que não devo interrogar mais
ninguém, nem tomar qualquer declaração que seja, porque isso é função da legação e que
desconheço tal trabalho e não sei de que forma esses [ - 5 - ] relatórios devem ser
escritos. Como adido de imprensa nunca pude ter conhecimento quais eram as instruções
para os interrogatórios dos refugiados. Todavia, com isso, também me foi impedido de
cumprir a segunda ordem do meu chefe, Sr. Vilehar, ou seja de entregar tal material
directamente aos representantes da imprensa aliada em Lisboa. Contudo, apesar disso,
continuei sozinho a colaborar. Propus ao Sr. Koiítch para editar, todas as semanas, um
boletim em língua francesa. Todavia, o Sr. Koíitch proibiu-me estritamente de utilizar o
88

Este documento não foi encontrado.
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nome da legação nesse boletim, porque isso podia conduzir a legação a uma posição
incómoda perante o governo português e eventualmente à recusa de hospitalidade. Em
Novembro de 1941, sem rodeios, começaram as sabotagens do meu trabalho por parte da
legação, isto é, dos Srs. Koíitch, Trpkovitch e Tasitch. Durante o mês de Dezembro,
partiram quatro correios para Londres e disso não fui informado. O ministro Sr. Bojidar
Puritch recusou a levar correio, porque isso não estava de acordo com a sua posição.
Quando os jornalistas estrangeiros ou restantes adidos de imprensa procuravam o adido
de imprensa na legação, era respondido: n′est pas à la legàtion. Aguentei assim até
meados de Janeiro, mas não pude continuar. Escrevi para Londres, mas respostas não
chegaram. Propus ao novo chefe da Secção de Imprensa, então, o Sr. Dr. Aloizíie Kuhar,
o alargamento das actividades. Mais tarde, soube que me foi concedida uma verba de 400
dólares para esse fim, a começar de Fevereiro desse ano. Essa verba chegou e chega
ainda hoje. Todavia, nunca nada me foi comunicado ou pago por parte da legação. Há
três meses, foi-me tirada também a verba para representação e compra de jornais,
segundo uma proposta da legação. Fui caluniado, fui ofendido, fui humilhado porque
amo sinceramente e desinteressadamente o meu povo e a minha pátria. Embora não
colaborasse com a Legação, nunca deixei de trabalhar. Apesar das grandes dificuldades
materiais, mantive as ligações com todos os jornalistas ingleses e americanos e alguns
portugueses, como também com os restantes adidos de imprensa. Muitas vezes, não tenho
dinheiro para retribuir algum almoço ou jantar. À noite, ouço as rádios europeias e anoto
as notícias que, no dia seguinte, possam apresentar o meu povo de uma forma
conveniente e vantajosa aos jornalistas aliados. Actualmente, tenho coisas empenhadas
por 3000 escudos, somente dois fatos, mas nem isto nem as intrigas me impediram de
trabalhar e de continuar activo. Enquanto, todos os dias, na legação, se ridiculariza os
esforços de guerra da Grã-Bretanha e União Soviética na presença do Sr. Koíitch, acho
que é um luxo para a Jugoslávia arranjar, além da Alemanha e Itália, ainda mais dois
inimigos; com esta actividade não se reforça a [ - 5 - ] amizade. Por fim, gostaria de me
deter ainda num outro caso. Por ocasião da passagem por Lisboa, o Senhor Ministro Snoi
pediu-me para assinar todos os mais importantes jornais alemães, italianos, suíços e, se
possível, também os nossos jornais e de enviar os recortes e resumos. Para esse fim,
foram-me enviados 300 dólares. Fiz as assinaturas e, actualmente, todos esses jornais

85

86
estão em minha casa porque a legação recusou como impossível o meu pedido que tal
material se enviasse por correio diplomático para os EUA através da legação americana.
Contudo, foi-me dito que os americanos aceitariam com muito gosto um pacote até um
quilograma por cada Clipper, caso isso pedir a nossa legação. Por correio regular, um
quilograma custa 980 escudos.
Fazendo os melhores votos para que se esclareça a situação na legação em Lisboa
e que tudo seja colocado no seu lugar, pedia-lhe, estimado Senhor, que queira aceitar a
expressão da minha consideração.
(Dr. Milenko Popovitch)
Adido de imprensa junto da
legação real de Lisboa

AJ, 103 -157

22 [Relatório da viagem a Lisboa de Miho Krek]
Londres, 24 de Agosto de 1942
Senhor Presidente !
Penso que é contudo relevante reunir e pôr no papel as minhas notas e
impressões da viagem a Lisboa, para que algo não seja esquecido e para ser mais fácil a
V. Ex.ª resolver certos assuntos.
Essencialmente, considero que é preciso:
1.) mudar todos os nossos funcionários, que se prove que não são idóneos para esta
função e não gozem de toda a confiança seja do serviço diplomático, seja dos outros
serviços ingleses em Lisboa. Só uma total coordenação e colaboração do nosso aparelho e
o aparelho inglês podem dar alguns resultados positivos. Actualmente, tal colaboração
não existe.
2.) O total do pessoal em Lisboa deve ser aumentado pelo menos em três-quatro pessoas,
porque até hoje o número de funcionários não efectua nem as tarefas mais necessárias e é
impossível que este serviço o efectue bem com os actuais funcionários.
3.) É preciso encontrar a medida certa na colaboração dos funcionários dos diversos
sectores para que toda a equipa trabalhe harmoniosamente, mas também que cada um
fique no seu campo de actividade. Assim como é preciso ter em vista, que o pessoal
diplomático é o representante legal do país, que deve ser sempre rigorosamente legalista,
franco e consciente perante todas as exigências do Estado em que está acreditado, e que
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os órgãos do serviço de informações e do exército têm de aproveitar ao máximo, dentro
das possibilidades, a sua estada num país neutral, apesar de, no entanto, muitas vezes não
se conseguir qualquer sucesso, caso se permaneça nas formas e feitios que exige o
serviço diplomático. Muitas vezes é de tal modo que o diplomata não deve saber o que
faz um seu colega de outro departamento, pois podia significar, segundo as regras
diplomáticas, um abuso da hospitalidade. A correcta divisão de tarefas e competências
significa neste caso uma correcta cooperação e justa medida de confiança de todos os
órgãos estatais entre si. Isto requer também a indispensável necessidade da separação de
responsabilidades.
[-2-]
4.) Deve ser rigorosamente proibido o jogo em geral a todos os nossos funcionários e
refugiados, principalmente o jogo no mal-afamado casino onde está o centro da
espionagem alemã.
5.) Controlar constantemente e acompanhar subtilmente se existe uma constante
confiança de todos os órgãos ingleses em relação a todos os nossos órgãos.
6.) A actividade da Cruz Vermelha em Lisboa deve aumentar-se substancialmente,
aproveitando-se ao máximo todas as possibilidades que ali são dadas em abundância,
transformando a nossa actual pequena tenda numa loja por grosso.
À frente da nossa delegação em Lisboa deve colocar-se um homem com
elevada categoria e autoridade, totalmente sério e objectivo em relação a todos os
jugoslavos, uma pessoa que saiba chefiar, que inspire confiança entre os nossos e os
estrangeiros. Penso que o Sr. Koíitch, que é talvez um bom funcionário, não pode chefiar
bem a delegação, porque está em conflito com muita gente, por causa da sua doença, e
talvez também por causa da sua situação familiar89, não é suficientemente activo, nem
suficientemente social, não mantém fortes ligações e os actuais acontecimentos em
Lisboa minaram muito a sua autoridade em todos lados.
O tesoureiro Sr. Tasitch, que era parece amigo bastante íntimo do defunto
Sr. Trpkovitch, acho também que seria vantajoso que fosse substituído.
89

Vivia com uma «russa branca» que, segundo Popovitch, conheceu em Sofia e não apresentava a
ninguém.
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Na legação está empregado um português, como ajudante do chefe da
legação. Contra ele ouvi muitas alusões, alusões desvantajosas, de tal maneira, caso ele
fique na legação, dever-se-ia tirar-lhe todas as tarefas que não sejam de natureza
puramente técnica e não tenham qualquer ligação com as funções da legação.
O coronel Guerba, que lá também trabalha sem qualquer posição oficial,
como algum nosso especialista militar, parece-me um velho oficial ponderado, capaz,
sabe línguas e como personalidade inspira confiança. Ouvi que tal confiança também
goza sobretudo numa parte dos serviços ingleses, os quais ajuda nos seus esforços de
penetrar em Itália e no Estado do Pavelitch. Por outro lado, ouvi também, que uma outra
parte dos serviços ingleses não acredita nele e isso dever-se-ia confirmar. Em qualquer
caso, se o Sr. Guerba ficar em Lisboa, dever-se-ia oficializar o seu trabalho, designar-lhe
alguma função na legação, pois a actual situação [ - 3 - ] não se pode manter.
Em relação a isto digo, que muitos dos nossos melhores amigos
recomendaram-me calorosamente de empenhar todas as forças para colocar também na
Suíça um nosso especialista militar, oficial que saiba falar pelo menos francês, italiano e
alemão. Todos os adidos aliados sentem esta falta do nosso serviço suíço.
O adido de imprensa Sr. Popovitch está em constante luta com a legação.
Na legação não trabalha, ele diz que nunca lhe foi dada oportunidade de trabalhar, o Sr.
Koíitch diz que nunca quis trabalhar o que lhe foi ordenado. O Sr. Popovitch goza da
confiança dos ingleses, parece-me que tudo o que faz para eles, faz a favor do nosso país,
e certamente a actual situação é tal, que seria vantajoso obter a sua total cooperação, e
criar nele uma tal disposição que, por qualquer parte onde andar, fale só bem de nós e dos
nossos funcionários, seus colaboradores.
O Sr. Sterdjevitch é muito vivo e jovem para esta sua difícil posição, mas
cheio de boa vontade, sinceramente deseja fazer só bem e tem certos sucessos e bons
resultados. Os nossos aliados confiam nele e isso é a qualidade mais necessária no seu
trabalho. Sob o constante controlo do Ministério dos Assuntos Interiores, penso que
poderá efectuar muito bem as suas funções.
O defunto Trpkovitch trabalhou com as novas tabelas da cifra com três
exemplares. O primeiro exemplar foi levado para Berna por Atanasíievitch, o segundo
exemplar foi para Londres com um correio, e o terceiro ficou em Lisboa. Embora o Sr.
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Koíitch pense que está excluída qualquer suspeita, todavia, a prudência exige que se
mudem as tabelas da cifra. Acerca do defunto Trpkovitch ouvi que jogava
constantemente no casino e vivia acima da sua posição e possibilidades. Tinha
automóvel, comprava gasolina no mercado negro e no jogo perdeu pelo menos cinco
vezes tantas quantias, quanto ganhava por mês. Publicamente, perante todo o mundo,
declarava as suas simpatias pelos alemães, mostrava uma tabaqueira que lhe ofereceu o
chefe do «Pressbureau» de Berlim, Sr. Dietrich, e foi visto na companhia de pessoas, que
pertenciam a serviços inimigos, e até com aqueles que chegavam a Lisboa de países
inimigos e para eles voltavam. O defunto Trpkovitch gozava da total confiança do Sr.
[ - 4 - ] Koíitch, tratava de todos os assuntos de secretaria, geria a cifra e a tesouraria,
apesar da legação ter um segundo tesoureiro, o Sr. Tasitch. Ele e o citado português, que
é empregado da legação, estavam autorizados, em nome da legação, a levantar dinheiro
no banco. Assim, em 3 de Julho, o Sr. Trpkovitch levantou no banco 25.000 escudos, que
o Sr. legado não sabia até à morte de Trpkovitch. O dinheiro desapareceu. A par disso, o
Sr. Trpkovitch utilizou o dinheiro que se encontrava em caixa e o depósito do Ministério
dos Assuntos Interiores, de tal forma que, no total, o desfalque se elevou a 73.000
escudos90. O Sr. Trpkovitch sabia que, em Londres, se propagavam algumas pequenas
notícias contra ele e estava ao corrente de tudo o que era acusado. Segundo o
tenente-coronel Voinovitch, declarou alguns dias antes da sua morte que estava numa
situação da qual não havia saída. Outros disseram-me, que não queria ir a Londres, apesar
de oficialmente só ter sido informado que ia numa missão qualquer e não que fora
transferido. No dia da sua morte, anteriormente telefonou talvez umas seis vezes e, depois
dessas conversas telefónicas, cerca das 10,45 da manhã, com um tiro de revólver matou a
mulher e a si próprio. A mulher deixou três cartas, nas quais diz que decidiu com o seu
marido irem voluntariamente para a morte e despediu-se dos pais, mas não fala do motivo
do suicídio. As cartas foram escritas no dia anterior. O apartamento estava bem
arrumado, estava indicado exactamente em bilhetes onde se encontrava determinado
objecto, aonde pertenciam as chaves, quais eram os objectos emprestados, aonde era
preciso devolvê-los, etc., de tal forma que as pessoas que examinaram o apartamento
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Segundo o registo da comissão — formada por Koíitch, Mirochevitch-Sorgo, Sterdjevitch e Jivko
Tasitch — que foi efectuado ao «cofre, armário e secretária do falecido BORKO TRPKOVITCH», no
mesmo dia do seu suicídio (12/Ago./42), essa quantia era de « ESCUDOS 79 682,34».

89

90
tiveram a impressão que, no dia anterior, os defuntos arranjaram e prepararam tudo muito
bem para a sua partida para a morte. No defunto encontraram cerca de 10.000 escudos e
um bilhete sobre o penhor de certos objectos de ouro. Recordo que o Sr. Koíitch me
disse, em oposição a todas as informações, que o Sr. Trpkovitch queria ir quanto antes a
Londres e que, segundo a sua opinião, estava excluído que foi a viagem para Londres a
razão do suicídio. Precisamente por isso, porque o Sr. Koíitch defendeu com persistência
e firmeza o defunto e estava convencido da sua honestidade e correcção profissional,
precisamente por isso, aqueles, que estavam convencidos do contrário, suspeitaram
também do Sr. Koíitch.
Como estive alguns dias em Lisboa, contactaram-me [ - 5 - ] também
certos funcionários e refugiados do país. No essencial considero que se deve empenhar
em não manter refugiados, em Portugal, em nenhum dos casos. A cada um se deverá
indicar o lugar onde terá de ir e também aqueles que sejam suspeitos é necessário que
sejam retirados quanto antes de Portugal. Esperando ali, os viajantes criam uma
atmosfera de insatisfação, lamentação e intrigas num sítio que está cheio de todos os
possíveis espiões e onde se cruzam notícias de todos os países que vão para todos os
países. Esta porta para o continente e também para o nosso país deve-se manter limpa e
livre de todas essas más influências. É preciso a rápida retirada dos refugiados e porque,
num país neutral, não temos, nem nós, nem os aliados, qualquer poder sobre aqueles que
transgridem os nossos interesses. Este facto arruína, constantemente e a cada momento, a
autoridade da nossa delegação e do Estado.
Em Lisboa, encontra-se a família Golik. São industriais de óleo da
Croácia. Chegaram, há 4 meses, o pai, mãe e dois filhos. Um alistou-se na aviação,
recebeu, em 22 de Julho, a informação para o visto, e os outros desejavam viajar para a
América do Sul, mas ainda não conseguiram vistos. Actualmente, encontram-se
internados. Juntamente com eles, está internada também a família Stoger, igualmente da
Croácia, que deseja viajar também para a América do Sul. Todas estas famílias têm vistos
cubanos, mas Cuba soube de alguma maneira que esses vistos foram comprados por
grandes quantias de dinheiro e, no começo de Julho, cortou com isto e, por isso, todos os
vistos foram anulados.
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Em Lisboa, encontra-se o Dr. Bully91, conselheiro do nosso Ministério dos
Negócios Estrangeiros, reformado no ano de 1939, como secretário do V grupo, 57 anos
de idade, com 14 anos de serviço estatal, saiu juntamente com a mulher e o filho. O filho
alistou-se como voluntário no exército jugoslavo, diz que o Dr. Nintchitch o conhece bem
e deseja ser colocado, quanto antes, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e considera
que podia servir melhor em qualquer parte da América do Sul, porque além do francês,
alemão e inglês, fala ainda espanhol.
Em Lisboa, encontra-se Koening, filho do conselheiro superior do
Ministério da Saúde Pública em Belgrado, com a mulher francesa, Susanne Koening.
Pede que receba os necessários passaportes [ - 6 - ] para ele e mulher, que iria para onde
ele fosse. Caso ele deva ir para o exército, a mulher quer ir para o mesmo sítio como
enfermeira. Têm meios económicos para a viagem. Ele disse-me que, em Marselha, se
encontram ainda cinco estudantes jugoslavos que esperam sair de França e, em Lyon,
cerca de 20 prisioneiros jugoslavos que fugiram da Alemanha.
Da conversa com o coronel Guerba, vi que ele deseja estar mais ocupado,
que o magoa mais é não ter qualquer função oficial, pensa que podia ser conselheiro da
legação como foi regularizado pelos polacos, onde o seu especialista militar é conselheiro
da legação. Ele reconhece que o Estado do Pavelitch ofereceu-lhe o posto de general do
exército croata, que lhe enviou todos os papéis para poder viajar para a Croácia, mas diz
que disse de forma breve e firme ao funcionário alemão que foi intermediário disto tudo,
que o ligava ao Rei o juramento e que ele nunca poderia faltar à sua palavra nem ao
juramento. Considera que goza da total confiança tanto entre os nossos, como entre os
ingleses.
O tenente-coronel Voinovitch está todo desesperado, invoca a sua carreira
ao serviço do Paço, as funções mais confidenciais junto à legação em Paris e não pode
compreender como há tanto tempo permanece em Lisboa. Chegou lá, em 12 de
Novembro de 1941, convencido firmemente que seria mandado imediatamente para
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Ainda trabalhou na delegação da Cruz Vermelha Jugoslava, antes de ser expulso (Mai./1943) pela PVDE.
Partiu com a mulher para União Sul-Africana, onde estiveram até ao regresso a Belgrado (1945). A partida
do filho (n.1925) foi anterior à dos seus pais. Acompanhados de Iakov Montilho (V. Doc. n.º 24), eles
tinham chegado a Lisboa (Jul./1942), vindos de Roma, após a fuga da Jugoslávia. Henri Buli (Belgrado,
1885-1948) licenciou-se em Direito (Paris) e doutorou-se em Genebra (1915). Diplomata (Praga, Berlim e
Cairo) foi reformado (1939) por ser judeu sob o «regime germanófilo do Governo do Dr. Tsvetkovitch».
Línguas estrangeiras: francês, alemão, inglês e espanhol (V. «Ficha de Funcionário» no AJ).
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Londres e utilizado como militar ou como especialista económico, mas em Março foi-lhe
comunicado que não podia vir para Londres. Está desesperado, porque considera que foi
caluniado, os ingleses afirmam-lhe que não têm nada contra ele e, com base disso, ele
suspeita que portanto há da nossa parte alguma intriga ou insinuações injustificadas.
Pareceu-me um homem bastante inteligente e capaz, considero que se devia esclarecer a
sua situação.
O contínuo Lombardo92: à legação, chegou da legação de Madrid a Lisboa
há um par de dias antes e, em 13 de Agosto, já fez um escândalo, embriagou-se, saiu para
a rua e parou dois eléctricos, bateu-se com a polícia e, em definitivo, quando a polícia o
dominou foi conduzido à prisão da polícia criminal. Todo o incidente aconteceu na rua
em frente da casa do Presidente Salazar. Este contínuo — dizem — está constantemente
bêbado.
[-7-]

Selinger viajou para Lisboa há três meses de acordo com a decisão do

Conselho Ministerial, que o chamou aqui como especialista naval. Tem a sua empresa
naval, há 11 meses saiu do país, residiu na Suíça e, neste momento, em Lisboa vive
principalmente nos meios suíços. Agora, recebeu a informação do Ministério dos
Negócios Estrangeiros que não vai para Londres, porque a sua vinda por agora não pode
ser autorizada e porque não há meios de transporte. Ele considera que, por causa de todos
os dados que tem sobre a nossa marinha, deveria ser indispensável que chegasse aqui e
que podia ser de grande utilidade para a nossa marinha mercante. Viveu antes em
Londres e trabalhou em firmas londrinas. Tem 33 anos de idade e no exército foi tenente
intendente, não-combatente porque vê mal. Por outro lado, ouvi que os ingleses têm
objecções contra Selinger e, por isso, o seu assunto não pode avançar mais. O
encarregado dos serviços secretos para a Jugoslávia, inglês, contudo recomendou-me
bastante o Sr. Selinger como um homem capaz e seguro.
A família Bailoni, de Belgrado: a Sra. Bailoni, com o filho adulto e duas
filhas adultas, pede vistos para a América do Norte e roga que se urja, porque esperam já
há mais de seis meses e não podem partir para nenhum lado. A senhora pediu um
empréstimo ao Banco Nacional para cobrir as suas obrigações em Portugal. Na América
tem os meios de vida. A Sra. Bailoni comunicou-me isto mesmo, que é a mulher de
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Tratava-se de Lubarda (Aleksandar).
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Bócheko Todorovitch, que caiu no campo de batalha como oficial do Draja, está numa
grande miséria e pobreza, pelo que seria preciso ajudá-la de qualquer maneira. A Sra.
Bailoni não pode compreender por que lhe põem obstáculos à viagem seguinte e
considera que é tudo calúnias, algo que se fala sobretudo em relação à sua filha mais
velha. Por outro lado, ouvi que a sua filha mais velha é suspeita para os ingleses.
O delegado do Ministério dos Assuntos Interiores, Sr. Sterdjevitch,
deu-me a conhecer como trabalha, sobretudo com a Eslovénia, como recebe certos
relatórios dessa região e considero que trabalha bem. Pediu-me que seja refeito o depósito
de 50000 escudos, pois tal depósito foi desfalcado pelo Sr. Trpkovitch. Peço
agradecidamente que isso se faça com urgência para que o Sr. Sterdjevitch possa
continuar o seu trabalho.
[-8-]

Em Lisboa, encontra-se muita gente nova, Koenig, Babitch, Bully, Vuga,

Kosmatch, que lá esperam sem fazer nada, todos desejam ser encaminhados para outro
lado e penso que, quanto antes, seria de mandá-los, no interesse da ordem, para qualquer
trabalho, que cada um esteja no seu lugar preciso. Por exemplo, Babitch está em Lisboa
há mais de ano.
O Eng. Marian Maitsen com a mulher, funcionário da empresa de
electricidade da Banovina93 da Croácia, engenheiro mecânico-electrotécnico e
hidrotécnico, disse-me que tinha recebido visto para Londres, em 8/7, e, em 17/7, foi-lhe
anulado. Pede para ir daqui quanto antes, onde possa trabalhar ou aqui, ou em Londres ou
na América. Homem honesto, não ouvi em nenhuma parte nada contra ele e ninguém
sabe a razão por que ele está em Lisboa. Talvez o prejudique só o facto de que, em
Zagreb, a sua mulher foi secretária do cônsul honorário chileno, Sr. Sever, e tem
dificuldades com os vistos chilenos, como com todas essas pessoas que tiveram
problemas com os chilenos nos últimos tempos. Considero que o casal Maitsen não tem
qualquer ligação, na realidade, com qualquer incorrecção que seja e se deveria fazer tudo
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A Província (ou Região Autónoma) da Croácia teria largas competências administrativas (comércio,
indústria, agricultura, ensino, justiça e política social) e surgiu do chamado Acordo Tsvetkovitch-Matchek
(Ago./1939), que procurou resolver a principal questão nacional do país com uma solução que atenuasse o
conflito entre os nacionalismos croata e sérvio. Tinha uma superfície de 65 456 km2 e 4,4 milhões de
habitantes (75% croatas e 20% sérvios) num país com 247542 km2 e uns 15 milhões de habitantes,
repartidos por 8 banovinas e Belgrado.
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para resolver isto e mandá-los com passaportes nossos para onde o governo determine
como lugar.
O Dr. Mogan, com mulher e um filho nascido em Zagreb, saiu também da
Croácia com um visto chileno, diz que esteve com o seu pai na cadeia e que,
primeiramente, foram presos pelos alemães, depois pelos ustachas e conseguiu sair.
Agora, anularam-lhe o visto e não pode seguir viagem. Acusam-no, que falam dele, de
que em Lisboa perdeu ao jogo cerca de meio milhão de escudos e que aconteceram
algumas irregularidades com os seus documentos de viagem. Ele comunicou-me que em
Lisboa espera também um certo Morosalhevitch que chegou através de Madrid e traz
consigo um invento qualquer, que poderia servir para o exército aliado.
O Sr. Popovitch, adido de imprensa, disse-me que recebeu outrora
instruções do Sr. Vilehar para o que devia anotar e enviar à Presidência do Governo todas
as informações que pode obter das pessoas que saem do país. O Sr. Koíitch proibiu-o de
fazer isso, não lhe deu nem um espaço ou secretária para poder trabalhar na legação.
Assim chegou-se ao conflito entre ele e Koíitch, embora, ele tenha feito o seu trabalho,
isto é, seguiu a imprensa portuguesa, italiana, húngara e alemã e colocou [ - 9 - ] na
imprensa portuguesa, quanto lhe foi possível, notícias relativas ao nosso país. Decerto,
tudo isto fez fora da legação, pois na legação não podia trabalhar. Deu também
informações aos ingleses, porque perguntavam-lhe como jornalista e energicamente
rejeita que tivesse qualquer obrigação que fosse com os ingleses, que deles recebeu
dinheiro e esteve ao seu serviço. Ele disse-me que toda a Lisboa sabia que o defunto
Trpkovitch tinha as suas ligações com a espionagem do Eixo e que se matou
principalmente por isso. Também, disse-me ainda que Trpkovitch recebeu dinheiro por
diversos serviços dos nossos refugiados, sobretudo, dos judeus. Escreveu as suas notas
sobre Lisboa para mim pessoalmente, não para uso oficial, pelo que junto a V. Exa. este
seu apontamento também a título privado.
Considero que se devia dar instruções ao adido de imprensa para o seu
trabalho. Desde Lisboa, pode-se publicar mais facilmente notícias na imprensa
sul-americana do que a partir de Londres, de lá pode-se enviar artigos e informações para
a imprensa dos países neutrais na Europa, aqui pode-se distribuir muito do que queremos
que chegue, desta forma, como notícia neutral até ao conhecimento dos nossos inimigos e
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também ao nosso ocupado país. Por isso, esta posição é importante e delicada, exige todo
um homem, um jornalista muito capaz. Para nosso prejuízo, penso que este sector esteve
até agora muito descuidado.
Recordo ainda, que o delegado do Ministério dos Assuntos Interiores se
queixou que a legação não cumpre a ordem do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Estr. Conf. n.º 71 de 10 de Novembro de 1941 a respeito das competências deste
funcionário.
(carimbo)

AJ, 103 -157

Dr. Miho Krek94
Vice-Presidente do Conselho Ministerial
e Ministro da Construção

23 [Manuscrito de V.Milanovitch: Portugal, os Aliados e o perigo bolchevique (conversa com Armindo Monteiro)]
26 – 10 – 42 95
O embaixador português disse-me, entre outras coisas, o seguinte:
A razão por que Portugal não está totalmente ao lado dos Aliados é somente por causa de que teme o
bolchevismo. Também Portugal, diz, tem bolchevistas, como também a Espanha. Foi um erro pensar que, durante
a guerra espanhola, foram lá por causa de ambições pessoais. O perigo bolchevista era então grande e real.
Também hoje a classe média em Portugal tem muito medo da possibilidade de que o bolchevismo não alastre pela
Europa após a guerra, como não ganhe também a Península Ibérica. Desde então, Portugal deseja guardar por
muito tempo e quanto mais possível a estrutura interna de neutralismo e paz e com tal estrutura aguardar os
acontecimentos do após guerra. Contudo, diz, é natural que as simpatias de Portugal vão para o grupo das
potências democráticas.
V. Milanovitch
AJ, 103-60-279

24 [Relatório do caso Iakov Montilho (preso pela PVDE, tentativa de suicídio no Aljube, Hospital de S. José, etc.)]
Feito em 10 de Novembro de 1942
No Hospital «S. José» em LISBOA.
INTERROGATÓRIO
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Político esloveno (1897-1969), dirigente do Partido Popular Esloveno e ministro do governo jugoslavo.
Em Londres, o autor desta nota de 26/Out./42, Vladimir Milanovitch, ministro-adjunto dos Negócios
Estrangeiros, refere-se ao embaixador Armindo Monteiro (V. Anexos).
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O cidadão jugoslavo Sr. MONTILHO M. IAKOV, 52 anos de
idade, nascido em Saraíevo, residente na cidade de Belgrado, comerciante — por causa
do assunto da sua prisão por parte da Polícia Internacional portuguesa e tentativa de
suicídio. O Sr. Montilho M. Iakov declarou o seguinte:
No dia 26 de Outubro de 1942, às 14 horas, chegaram ao meu
apartamento na rua: Rua do Castilho n.º… em Lisboa, dois agentes policiais da Polícia
Internacional portuguesa e, após prévia informação acerca do meu nome, efectuaram uma
busca ao meu apartamento por ordem do Director da Polícia Internacional.
Durante a busca foram apreendidas diversas cartas que tinha nas
suas malas, como também todo o dinheiro que tinha — cerca de 1200 escudos — e outras
coisas de valor, cuja lista comunicarei à Legação Real.
Depois de terminada a busca os agentes policiais levaram-me para
interrogatório na Polícia Internacional. Fui conduzido imediatamente perante um
funcionário, que me depois das habituais perguntas para verificar a minha identidade,
perguntou o que sabia acerca do trabalho da ordem católica «Opera di San Rafael»96, cuja
sede é em Roma. Respondi-lhe que tal ordem, quanto me é conhecido dedica-se a prestar
ajuda aos refugiados de diversos países europeus, que hoje estão ocupados por parte do
inimigo. Esta ajuda a mencionada ordem oferece publicamente, com o conhecimento dos
governos tanto do italiano como também dos governos de outros Estados; acrescentei que
me não é conhecido que a Ordem se dedique a qualquer actividade ilícita. Na insistência
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Segundo a documentação da legação jugoslava, esta organização católica «era dirigida pelo
Pater Weber». Ele próprio, em Lisboa, visitou Koíitch propondo-lhe a sua ajuda em relação aos refugiados
jugoslavos internados em Itália. Sobre este frade, expulso da Alemanha, o ministro dos Negócios
Estrangeiros (Nintchitch) avisava, em Abril de 1942, que não se deveria tomar qualquer iniciativa,
«enquanto Mirochevitch, através dos seus canais conhecidos, não se informe se pode ter confiança total
em Weber». Referia-se, com certeza, a «certos canais polacos» do conhecimento deste diplomata. Embora
não sejam conhecidas as conclusões a que chegou Mirochevitch-Sorgo, um mês depois, ele ainda se
encontrava em Portugal e, como morada sua para contactos presentes ou futuros, em Lisboa, tinha dado a
«do Pater A. Turovski». Nessa altura, os assuntos tratados estavam, em Londres, a cargo do Ministro do
Paço (Radoíie L. Knejevitch). Também, alguns refugiados deixaram a Koíitch as fotografias de familiares
para que aos seus passaportes fossem «dados vistos e entregues ao Pater Turovski que os entregará
depois». Assim, «através do Pater Weber», o conhecido médico belgradense e da Corte, Leon Koen,
chegou a Lisboa. Ali, antes da sua partida para Londres, deixou todos os elementos indispensáveis para os
passaportes de membros de algumas famílias judaicas jugoslavas internadas em Itália, ficando a sua entrega
aos destinatários a cargo do mesmo Weber. Após a prisão de Montilho, também Henri Buli foi chamado à
PVDE para prestar declarações e comprometeu-se, assinando um documento, a sair de Portugal.
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do funcionário policial para dizer o que ainda sei acerca disto, respondi-lhe que nada
mais conheço, pelo que não posso dar nenhum dado mais detalhado.
Certamente insatisfeito com esta resposta, o funcionário policial
privou-me da liberdade e ordenou que fosse encerrado numa cela «curro» para lá pensar
«um pouco melhor acerca de todas as coisas» e até ao dia da minha tentativa de suicídio
nunca mais fui interrogado.
Consciente do facto que entre as minhas coisas apreendidas não
havia qualquer documento comprometedor que justificasse a minha prisão, consciente de
que estava completamente inocente e que sem qualquer razão fui preso e fechado numa
cela «curro», escura, húmida, na qual um homem mal se pode virar, sem esperança de
ajuda, porque estava já há seis dias na cadeia e ela não chegava, perdi toda a fé de que
seria libertado, e não queria nem podia continuar inocente a sofrer. Por isso, no dia 1 do
mês corrente, entre as 3 e 4 horas da manhã tentei suicidar-me cortando a mim próprio as
veias de ambos os braços com as lentes partidas dos óculos. O acaso quis que o guarda
reparasse imediatamente no que tinha feito e assim pôde-me ser prestada ajuda médica, e
hoje considera-se que a minha vida está fora de perigo.
Menciono mais uma vez, que a minha privação [- 2 - ] de liberdade
por parte da Polícia Internacional portuguesa foi totalmente injustificada, porque estou
convencido que contra mim não se podia encontrar nenhum material comprovativo, que
pudesse ser suficiente para motivo de prisão.—
Assinatura,
Iakov Montilho
A audição foi efectuada,
Voíislav Anastasíievitch

CARIMBO
do Delegado do Ministro
dos Assuntos Interiores

Presentes os cidadãos jugoslavos:
1.) Milo Buli
2.) Milan Babitch
AJ, 103-152-544

25 [Situação no Norte de África]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 12 Novembro 1942 às 18,45
Recebido em Londres 13 Novembro 1942 às 10,00
Pessoalmente para o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Por causa dos acontecimentos na África do Norte o público daqui e membros do
governo estão muito inquietos. Aguarda-se com preocupação o desenvolvimento dos
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acontecimentos em Espanha cujo ministro dos Negócios Estrangeiros foi chamado para
uma reunião em Munique. Parece que Hitler pede a Franco que deixe passar as tropas
alemãs com o objectivo da ocupação da costa mediterrânea de Espanha e as ilhas
Baleares.
No caso dos alemães tentarem também uma acção em direcção da Espanha, sem
tomar em conta se Franco oferece ou não resistência, considera-se que os Aliados
desembarcarão em Portugal por causa da segurança de Gibraltar.
Conf. N.º 1406

Koíitch

AJ, 103-60-279

26 [Situação na Península Ibérica]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 18 Novembro 1942 às 23,15
Recebido em Londres 19 Novembro 1942 às 10,00
Pessoalmente para o Ministro.
Ligação meu telegrama Conf. n.º 1406.
Situação na Península Ibérica ainda continua incerta. Portugal em estado de
expectativa. Ao exército e aos legionários ordenada alerta permanente. Notícia não
confirmada acerca de encontro Salazar-Franco. O embaixador espanhol aqui foi pela
segunda vez a Madrid para consulta.
O movimento de tropas e a anunciada mobilização em Espanha contribuem para a
ideia de que existe perigo de acções alemãs. Embora esse perigo não seja imediato, tendo
em conta a actual posição defensiva das potências do Eixo em relação aos
acontecimentos no Norte de África, todavia não se exclui a possibilidade da Alemanha
não procurar, mais tarde, alguma tentativa em direcção de Espanha e Portugal. Neste
sentido, falou-me também o conselheiro da legação americana que considera que é ainda
muito cedo para se chegar a uma conclusão precisa.
A segurança da Península Ibérica dependerá em primeiro lugar das operações
militares na Tunísia e das possibilidades da Alemanha retirar grandes forças da frente
russa. Por causa dos frequentes voos através do território português por parte de aviões
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aliados e, até através de Lisboa, o governo português protestou em Londres e
Washington.
Conf. N.º 1455

Koíitch

AJ, 103-60-279

27 [Conversa com o secretário-geral do MNE acerca das relações entre a Alemanha e Espanha]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 10 Dezembro 1942 às 21,35
Recebido em Londres 11 Dezembro 1942 às 10 horas
Hoje fiz uma visita ao secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros
daqui que é de facto o ministro dos Negócios Estrangeiros.
Ele interessou-se muito pela situação no nosso país. Dei-lhe a conhecer o horrível
sofrimento do nosso povo e o pérfido jogo da Alemanha em desunir a Jugoslávia.
Falei-lhe da abnegação dos heróis reunidos à volta do general Mihailovitch.
Na conversação acerca de Portugal e Espanha, disse-me que não acredita que a
Alemanha ataque a Espanha e isso por duas razões: primeira, porque para ela os neutrais
Portugal e Espanha são portas abertas para contactos com o mundo; segunda, que a
ocupação das enormes costas espanholas exige forças e materiais militares que
actualmente a Alemanha não dispõe.
Conf. N.º 1603
AJ, 103-60-279

Milovanovitch

28 [Apresentação credenciais de Milovanovitch a Salazar]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 12 Dezembro 1942 às 22,20 horas
Recebido em Londres 13 Dezembro 1942 às 11,00 horas
Pessoalmente para Ministro Negócios Estrangeiros.
Hoje recebeu-me o Presidente do Governo Salazar.
Na conversa que durou vinte minutos, e só exclusivamente acerca da Jugoslávia,
surpreendeu-me a atenção que dedicou à situação na Jugoslávia.
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Informou-se acerca de Sua Majestade o Rei, pela luta do general Mihailovitch, e
perguntou-me que novo Estado97 é aquele, que mandou uma delegação a Roma por um
rei.
Depois foi recebido o legado alemão e o conselheiro comercial.
Conf. N.º 1608

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

29 [Visita de Jordana a Lisboa]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 22 Dezembro 1942 às 22,20
Recebido em Londres 23 Dezembro 1942 às 10 horas
Nos círculos diplomáticos daqui considera-se a visita do ministro dos negócios
estrangeiros espanhol como um ganho para a causa aliada na Península Ibérica.
O embaixador inglês disse-me que a visita é importante porque deu de novo a
oportunidade a Salazar de influenciar num contacto pessoal ainda mais a Espanha a
continuar pelo caminho que seguiu.
A mesma opinião tem também o legado americano que está convencido da sincera
neutralidade de Salazar.
O encontro de Jordana e Salazar não afastou em nada da opinião pública a
incerteza a respeito das seguintes intenções alemãs das quais dependem, em primeiro
lugar, o destino da Espanha e Portugal.
Conf. n.º 1674
AJ, 103-60-279

Milovanovitch

30 [Panfleto comunista contra Salazar]
Lisboa, 31 de Dezembro de 1942

Legação Real da Jugoslávia
em Portugal

Conf. N.º 1751
Assunto: panfleto comunista contra Salazar.
Anexo: duas cópias.
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secção Política
Londres

97

Trata-se do Estado Independente da Croácia (EIC).
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O comité central do Partido Comunista português imprimiu um panfleto,
que distribuiu secretamente, no qual chama o povo português a unir-se contra a ocupação
alemã e contra «o governo traidor de Salazar».
No panfleto diz-se: o desfecho da guerra já está decidido há muito tempo;
o poder de Hitler e seus aliados diminui de dia para dia; a segunda frente surgirá na
Europa; Hitler será derrotado no território alemão; um grande perigo se aproxima de
Portugal, porque Hitler tem de conquistar de qualquer maneira novas posições
estratégicas como compensação das posições perdidas em África.
Temos de fazer tudo para fugirmos à catástrofe, continua o panfleto.
Nestes momentos, a inactividade e a indiferença significam um crime contra a nação. Aos
derrotistas que afirmam que somos impotentes para nos defender, é preciso responder: o
povo português tem ainda suficiente energia para repetir os dias dos anos de 1383, 1640,
1820 e 1910.
A invasão e ocupação de Portugal estão próximas graças ao governo de
Salazar e à quinta coluna. Depende de nós portugueses salvar Portugal da escravidão.
Podemos escapar à catástrofe. Nós podemos salvar a independência. A primeira coisa que
temos a fazer é expulsar do poder todos os traidores que nos venderam à Alemanha e
derrubarmos o governo de Salazar da quinta coluna, que se prepara para abrir as
fronteiras ao exército estrangeiro e sufocar brutalmente qualquer tentativa de defesa.
O panfleto termina com grosseiros ataques a Salazar, o qual se afirma traiu
Portugal e que está ao serviço da Alemanha e da Itália.
O Encarregado de Negócios
M. Milovanovitch
AJ, 103-60-279

31 [A situação da URSS, segundo diplomata turco]
Telegrama cifrado

Lisboa, 11 Março 1943
Estrangeiros jugoslavo
Londres

O legado turco disse-me em confidência que conversou com círculos
alemães bem informados daqui acerca da situação na frente oriental. Eles disseram-lhe:
1. Que o exército alemão não pode esperar terceiro inverno na Rússia,
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2. Que a Alemanha fará esforço supremo para até Inverno resolver a
questão da frente oriental a seu favor,
3. Caso isso não consiga, abertamente reconhecerá a sua derrota na Rússia.
Foi minha impressão que os turcos dão uma séria atenção a estas
informações apesar do seu objectivo parecer bastante transparente.
Conf. N.º 341

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

32 [Ocupação dos Açores por tropas brasileiras]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 11 Maio 1943 às 19,10 h.
recebido em Londres 12 Maio 1943 às 10 horas.
Informo-vos para conhecimento.
Nos últimos dias aqui circulam rumores acerca da eventual ocupação das Ilhas
dos Açores por parte de tropas brasileiras. O objectivo desta ocupação seria a utilização
por parte dos ingleses e americanos da posição das ilhas e suas bases.
Estas notícias são divulgadas também pelos alemães.
Conf. N.º 628
AJ, 103-60-279

Milovanovitch

33 [Censura militar e situação política portuguesa]
Legação Real
da Jugoslávia
em Portugal
Conf. N.º 738
Com duas (2) cópias.

Lisboa, 2 de Junho de 1943

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secção Política
Londres
A Legação Real tem a honra de informar o Ministério que sob a data de
ontem foi decretada a censura militar em Portugal, Açores e Madeira.
A censura abrange não só a correspondência postal entre Portugal, Açores
e Madeira como também toda a correspondência com as colónias portuguesas e
estrangeiro.
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Os censores examinam além de cartas e todos os telegramas, também
todos os jornais diários e revistas.
O Encarregado de Negócios
M. Milovanovitch

mm/sk
AJ, 103-60-279

34 [Panfleto do PCP acerca do assassinato do médico António F.Soares pela PVDE]
Lisboa, 9 Julho 1943

Legação Real
da Jugoslávia
em Portugal

Conf. n.º 933
Assunto: panfleto comunista português.
Com duas cópias.
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Secção Política
Londres
Na caixa de correio desta Legação Real foi metido um panfleto do
«Socorro Vermelho Internacional» português, datado: Abril 1943.
No panfleto acusa-se a polícia portuguesa e o presidente do governo
Salazar pelo assassinato do médico António Ferreira Soares98.
No início apresenta-se o relatório oficial acerca do acontecimento do qual
se vê que Soares era antifascista, que foi condenado a quatro anos, que era um perigoso
agente comunista e que atacou os agentes da Polícia de Segurança de Estado quando esta
chegou para o prender por causa disso e morreu. O agente acusado pelo assassinato de
Soares foi libertado por parte do Tribunal Militar do Porto, porque o seu comportamento
foi justificado pelas circunstâncias.
A versão não oficial, segundo o panfleto, parece diferente. O assassinato
foi cometido pela polícia de tal maneira que enviou uma mulher, com dois
acompanhantes, ao médico Soares «para consulta». Estes acompanhantes eram agentes da
polícia e, logo que entraram, abriram fogo no médico que caiu gravemente ferido. Um
pouco depois, chegou ainda um carro com polícias que abateram o médico, pelo que do
seu corpo foram extraídas 14 balas.

98

Não há qualquer referência à data (4/Jul./42) do citado assassinato.
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«Salazar e seus sequazes esforçam-se para apresentar ao mundo a beleza
do regime corporativo, a vida boa da população e a felicidade que existem neste país, mas
não falam que um tribunal libertou um criminoso assassino, legalizando a pena de morte
num antifascista mesmo quando esta é executada por parte de agentes policiais na casa da
vítima».
No fim do panfleto envia-se um apelo ao protesto de todos os intelectuais,
operários e do povo português e o pedido que o panfleto se policopie e se envie para
todos, mesmo para os representantes estrangeiros.
A Legação Real tem a honra de comunicar o anterior para conhecimento.
99

vm/sk

O Encarregado de Negócios
M. Milovanovitch

AJ, 103-60-279

35 [Sabotagens, incêndios e o PCP]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 15 Julho 1943 às 14,00
Recebido em Londres 16 Julho 1943 às 10,00
Os círculos oficiais daqui estão muito preocupados por causa das actividades dos
comunistas que se manifestam por diversos actos de sabotagem e que aumentam de dia
para dia.
Os incêndios que são nos últimos dias um facto diário na capital e em todas as
regiões de Portugal são atribuídos aos comunistas.
Ardem bosques, aldeias e edifícios que pertencem ao regime.
Na localidade de Cofretbra100 os comunistas atacaram várias organizações do
actual regime. Foram presos muitas centenas de comunistas.
Os jornais não tinham uma palavra acerca disto.
Conf. n.º 992

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

36 [A queda de Mussolini e reacções em Portugal]
Telegrama cifrado
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Estrangeiros jugoslavo
Londres

Iniciais de funcionários da legação (Vukadin Miletitch e Savo Kaditch).
Erro de cifra. Coimbra?
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Lisboa, 26 Julho 1943

105
Todos os jornais matutinos trazem a notícia sensacional da
demissão de Mussolini e a nomeação de Badogli para chefe do governo sem uma palavra
de comentário.
A surpresa das massas é grande e fazem-se diversos comentários,
todos desfavoráveis, para a seguinte resistência da Itália.
Os círculos oficiais esperavam já há dezena de dias grandes
acontecimentos políticos em Itália. Um funcionário do Ministério dos Negócios
Estrangeiros daqui já há uma semana falou-me da possibilidade de Mussolini aparecer
uma manhã em Portugal.
Nesse caso, disse este funcionário, segundo sua opinião privada, o
governo português dar-lhe-ia hospitalidade porque Mussolini é portador da Ordem da
Grande Cruz.

AJ, 103-60-279

Conf. N.º 1043
Milovanovitch

37 [A queda de Mussolini, mais notícias]
Telegrama cifrado

Lisboa,28 Julho 1943
Estrangeiros jugoslavo
Londres
A queda de Mussolini agitou as massas operárias daqui. O

entusiasmo é grande entre elas. Critica-se a ditadura de Salazar. Em algumas fábricas
desencadearam greves. Os trabalhadores da doca lisboeta estiveram ontem no trabalho
mas passaram todo o dia sem trabalhar. Nos arredores de Lisboa foi pelos ares um grande
armazém de alimentos. Os jornais acerca disto não trazem nada. A polícia já está há três
dias de prevenção.
Conf. N.º 1055

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

38 [«Sangrentas

desordens operárias»]

Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa 29 Julho 1943 às 21,10 h.
Recebido em Londres 30 Julho 1943 às 10,00 h.
Ligação meu telegrama Conf. n.º 1055.
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Sangrentas desordens operárias tornam-se mais intensas. Além da polícia e
aviação militar de prevenção. Do outro lado do rio numa localidade onde se encontram as
fábricas, a polícia foi reforçada com o exército.
O major Moniz, que organizou o batalhão de voluntários portugueses e
lutou na guerra civil espanhola no lado de Franco, foi nomeado para delegado do
Ministério do Exército e Marinha para a mobilização industrial. Conhecido germanófilo.
Todos os jornais trazem grandes artigos acerca das desordens operárias e
as medidas tomadas.
Conf. n.º 1067

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

39 [Queda Mussolini, revoltas e futuro do regime]
Legação Real da Jugoslávia
em Portugal

Lisboa, 31 de Julho de 1943

Conf. N.º 1086

Senhor Ministro,
Em relação aos meus telegramas Conf. n.º 1055 e Conf. n.º 1067, tenho a
honra de informar-vos que os momentos mais críticos dos distúrbios, que surgiram por
ocasião da queda de Mussolini, foram ultrapassados. Com medidas enérgicas, o governo
de Salazar conseguiu sufocar, pode-se dizer, a revolta que, se tivesse tido qualquer apoio
de fora, teria posto em questão a ditadura de Salazar.
Embora uma grande parte dos operários não tenha voltado ao trabalho, e
muitos nem voltarão porque foram deportados, as fábricas voltaram a trabalhar graças aos
novos operários recrutados e ao exército que também foi utilizado.
A calma temporária, cuja duração dependerá do desenvolvimento da
situação na guerra, em nada influenciará o apaziguamento da indisposição das massas,
que, por causa da grande miséria, estão orientadas completamente para o comunismo.
O regime de Salazar não pode, mesmo segundo a opinião dos seus amigos,
sobreviver em nenhum caso ao fim da guerra. Por isso, agora, já se fazem diversas
combinações em relação ao futuro presidente do governo. O candidato mais sério é o
actual embaixador português em Londres, que aqui é considerado um homem de grandes
capacidades e futuro. Unicamente se lhe censura a exagerada ambição, mas talvez seja
ela o tal facto que o conduzirá até ao cargo de Presidente do Governo.
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Queira aceitar, Senhor Ministro, também por esta ocasião a confirmação
do meu mais profundo respeito.
Senhor
Milan Grol
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Londres

M. Milanovitch

AJ, 103-60-279

40 [O ouro de Ciano em Portugal]
11 Agosto 1943
Conf. N.º 1133
Com duas cópias

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Departamento Político
Londres
O marquês Lanza d’Ajeta, que imediatamente após a queda de

Mussolini foi nomeado para conselheiro da legação italiana neste país, chegou a Lisboa.
Um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros
daqui disse-me que o marquês Lanza d’Ajeta, que vem da embaixada italiana junto ao
Vaticano, foi nomeado para Lisboa somente para transportar ouro e objectos de valor do
conde Ciano para Portugal. Desta maneira, foram transladados para o estrangeiro os bens
pessoais da filha de Mussolini e do conde Ciano.
Encarregado de Negócios
M. M.

AJ,103-60-279

41 [Uma delegação italiana em Lisboa]
Telegrama cifrado

Lisboa, 20 Agosto 1943

Estrangeiros jugoslavo
Londres
Soube que aqui se encontra já há dois dias uma delegação italiana de três
membros.
As opiniões acerca da delegação estão divididas. Uns acreditam que se
trata de negociações para a paz, e outros que a delegação viaja para a América do Norte
para negociar a proclamação de Roma cidade aberta. O verdadeiro objectivo é difícil de
saber.
AJ, 103-60-279

Conf. n.º 1171

Milovanovitch
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42 [Uma delegação italiana]
Telegrama cifrado

Lisboa, 23 Agosto 1943
Estrangeiros jugoslavo

Ver meu telegrama Conf. N.º 1171.
No Ministério dos Negócios Estrangeiros daqui não consegui obter a
confirmação das notícias comunicadas.
O chefe do Protocolo, que é colaborador próximo de Salazar, disse-me que
nas vésperas da queda de Mussolini foi enviado a Lisboa o anterior legado italiano em
Lisboa Franzoni e o secretário do partido Muti por causa das negociações de paz. A
queda de Mussolini impediu estas negociações e ambos regressaram a Itália.
Conf. N.º 1180

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

43 [Situação política interna e Timor]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa, 2 Setembro 1943 às 14,50
Recebido em Londres, 3 Setembro 1943 às 10,00
Em ligação com meu telegrama Conf. n.º1187.
Hoje foi divulgado o comunicado da Presidência do Governo no qual se explicam
as medidas militares tomadas com a situação internacional.
Estas medidas, diz-se, podem servir para a defesa do inimigo externo como
também contra as conspirações antinacionais internas.
Ouve-se que Salazar não ( cortou ? ) as relações com o Japão por causa do acordo
relativo a Timor conseguido à última hora.
Conf. n.º 1219

Milovanovitch

AJ, 103-60-279

44 [Apresentação credenciais de Knejevitch a Salazar]
Telegrama cifrado

Lisboa, 6 Outubro 1943
Legação Jugoslava
Cairo

Hoje fui recebido pelo senhor Salazar, por causa da entrega de credenciais.
As suas primeiras perguntas foram acerca de Sua Majestade o Rei (saúde, actual
residência). Interessou-se muito pelas lutas que se conduzem no nosso país, acerca das
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forças que ali lutam, acerca do general Mihailovitch, acerca dos sentimentos russófilos do
nosso povo.
Conf. n.º 1314
Knejevitch
AJ, 103-60-279

45 [Aproximação de Portugal aos Aliados]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa, 8 Outubro 1943 às 21,30 h.
Recebido em Londres, 11 Outubro 1943 às 10,00 h.
Nos últimos dias apressadamente se efectuam os preparativos para a aproximação
de Portugal aos Aliados. Efectua-se uma mobilização geral que embora não seja pública
tem quase um carácter geral. Igualmente mobilizam-se os maiores barcos de pesca e são
adaptados para servir como caça-minas. Há informações que entre os ingleses e Salazar
foram assinadas certas obrigações de natureza militar, cuja publicação foi adiada a pedido
de Salazar. Segundo esse acordo, Portugal concede bases aos Aliados nas ilhas dos
Açores. Recebe da Inglaterra um certo número de barcos de guerra para serviço de
patrulha nas águas dos Açores (tripulações portuguesas), como também um certo número
de aviões e certa quantidade de material militar. Constroem-se aeroportos em vários
lugares para o treino de pilotos e pessoal auxiliar com instrutores ingleses e canadianos.
Em meados de Outubro começam grandes manobras militares.
Comunico com reserva a notícia que insistentemente se mantém que em
breve será formado um governo puramente militar tendo à frente o general Cabral ou o
general Santos. O anterior embaixador em Londres Monteiro tornar-se-ia nesse caso em
ministro dos Negócios Estrangeiros. Segundo esta versão Salazar iria recuperar para a
Suíça.
Conf. n.º 1330

Knejevitch

AJ, 103-60-279

46 [Embaixada britânica e os Açores]
Telegrama cifrado
Enviado de Lisboa, 12 Outubro 1943 às 13,55 horas.
Recebido no Cairo, 13 Outubro 1943 às 16,00 horas.
Esta manhã o embaixador inglês convocou os chefes das missões aliadas e
deu-nos a conhecer as declarações que serão divulgadas hoje em Londres e aqui em
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relação às ilhas dos Açores. Antes disso deu também uma certa explicação complementar
com a observação que estas serão comunicadas aos nossos governos.
Conf. n.º 344

Knejevitch

AJ, 103-60-279

47 [«Life» na montra da embaixada alemã em Lisboa]
Telegrama cifrado

Lisboa, 5/IV/1944

A propaganda alemã expôs na sua montra no lugar mais movimentado em Lisboa,
a revista americana «Life» com um artigo e fotografia dos partizans de Tito. Junto à
revista foi exposta uma fotografia muito ampliada de Tito e de alguns comunistas.
Toda a montra estava dedicada à bolchevização dos Balcãs com diversos títulos
que salientavam a ajuda dos mais importantes factores aliados aos objectivos comunistas.
Por carta mais pormenorizado.
Mais tarde se provará.
Conf. n.º 287

Milovanovitch

AJ, 103-3-37

48 [Apresentação credenciais de Markovitch a Salazar]
telegrama cifrado
enviado de Lisboa 28 Julho 1944 às 20,00
recebido em Londres 29 Julho 1944 às 18 horas
Ontem tive uma longa reunião com o Presidente do Governo que visitei
para entrega da credencial do gabinete. Numa conversação amigável e muito interessante
Salazar tocou espontaneamente certos problemas da actualidade e exprimiu abertamente a
as suas opiniões.
Depois das habituais palavras de saudação de boas-vindas, ele perguntou
muito por Sua Majestade o Rei e pela Rainha como também acerca da situação militar e
política na Jugoslávia, prestando por essa ocasião um longo reconhecimento à luta
heróica do nosso povo. Interessou-se também pela extensão do território libertado e onde
ele se encontra.
A propósito dos últimos acontecimentos na Alemanha, considera que o
terceiro Reich é militarmente todavia suficientemente forte e que a condição aliada da
rendição incondicional dificulta bastante o rápido desenvolvimento da situação interna e
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dirige os alemães para jogarem, para ganhar tempo, em duas cartas: a soviética e a
anglo-americana. A este propósito mencionou sobretudo o facto que a resistência alemã
no Ocidente é muito mais forte do que a resistência das tropas alemãs no Oriente, o que,
segundo ele, representa um grave perigo para os povos europeus.
Para os soviéticos, disse que continuam com sucesso, junto às suas
fronteiras, a política da expansão imperialista do regime dos czares: Finlândia, estados
balcânicos, Polónia, como também provavelmente uma parte dos Balcãs entram no
quadro da esfera de interesses de Moscovo. [ - 2 - ]
Na sua declaração que os povos da Europa aguardam desejadamente a paz.
perguntei se existe um ar de esperança de que o seu desejo se concretize num futuro
próximo.
«Quem sabe, quem sabe» respondeu-me Salazar depois uma curta
reflexão.
Recebeu com evidente satisfação as expressões de agradecimento em
nome do Governo Real e da Cruz Vermelha do Reino da Jugoslávia dirigidas à Cruz
Vermelha portuguesa e poderes competentes pelo esforço investido e a preocupação em
redor do envio da ajuda tão necessária para os nossos prisioneiros e a obtenção de
informações acerca de certas pessoas no país.
Estr. Conf. n.º 529

Markovitch

AJ, 103-27-177

49 [Salazar segundo Markovitch]
LÉGATION ROYALE
DE

Lisbonne101, le 10 Agosto 1944

YOUGOSLAVIE
AU
PORTUGAL

Estri. Conf. N.º 12

Exmo. Senhor
Dr. Ivan Chubachitch
Presidente do Conselho de Ministros
Ministro dos Negócios Estrangeiros
LONDRES
Senhor Presidente,
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Papel de carta da legação.
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A propósito dos brilhantes sucessos do Exército Vermelho, tenho a
honra de lhe expor certas opiniões deste país e seus dirigentes em relação à União
Soviética, como também aos restantes Aliados.
A posição de Portugal perante a União Soviética parece-se muito
com a nossa antiga atitude perante Moscovo, principalmente no ano de 1927, quando
houve uma discussão pública acerca do estabelecimento de relações regulares com a
Rússia. Logo que esta questão foi levantada, surgiu com toda força elementar o nosso
velho amor pelo povo russo. Ela estava encoberta pela desconfiança com a qual então se
olhava o regime bolchevique. Enquanto uns acreditavam que nós no futuro não teríamos
sobrevivência sem o apoio na mãe Rússia, muitos dos chamados «especialistas» e
«conhecedores» da questão russa afirmavam então de consciência sossegada que o
bolchevismo é o mal e que ele nem deu, nem pode dar nada de bom. Quando ele
desaparecer, ficarão depois dele só negros rastos.
Para o Dr. Salazar e seu regime, o comunismo é ainda um mal com
o qual se deve lutar. Por isso, 20 000 voluntários portugueses participaram ao lado das
tropas franquistas durante a guerra civil em Espanha. A luta acabou com a vitória dos
nacionalistas, mas aqui ainda estão frescas as recordações do sangue derramado, os
horrores e o selvagem ajuste de contas entre os vermelhos e brancos. Elas estão
matizadas, até certo ponto, com uma certa dose de medo de que algo semelhante não
aconteça num futuro próximo.
Como também muitos outros, o presidente do governo português
acreditou que a Rússia não podia aguentar uma longa e grande guerra com a Alemanha.
Como decidido adversário do comunismo, ele teve um particular interesse que a Rússia
Soviética enfraquecesse o mais possível na luta, para que a Europa escapasse ao perigo
da bolchevização, que a ameaça no caso da vitória do Exército Vermelho. Igualmente, ele
sentiu que a vitória dos Aliados significaria o fim dos grandes e pequenos ditadores com
a sua actual «antiquada» ideologia. Para ele parece também que actualmente nenhumas
medidas ou meias medidas não podem impedir neste caso o alargamento do comunismo
na esfomeada e devastada Europa pela guerra. Daí também a sua firme confiança de que
para Portugal é muito importante proteger [ - 2 - ] o país e a ordem existente do
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comunismo, que sem convulsões revolucionárias ultrapassar com êxito a seguinte
profunda crise social e espiritual.
Disto tudo, que foi dito, factores competentes chegaram, faz um
certo tempo, às seguintes conclusões:
A guerra deve acabar num empate, o que é no interesse de
Portugal. Somente a paz através de compromissos, e não a rendição incondicional,
poderia assegurar a passagem por via pacífica a uma nova vida à sociedade humana, que
tem só contornos.
Por seu lado, os Aliados falaram insistemente e de forma
convincente acerca da evolução do regime na Rússia, quer dizer que actual disposição do
Kremlin não tem qualquer semelhança com os sangrentos dias da grande Revolução de
Outubro. O importante é ganhar a guerra, apregoaram eles, e depois veremos se eram e
quanto justificados os medos do Dr. Salazar do perigo comunista. Nas suas exposições
eles esforçaram-se para que a posição de Moscovo estivesse de acordo com a política
aliada, realçando-se todas as vantagens que a Europa pós-guerra gozará da futura
cooperação estreita e harmoniosa das três grandes potências: Grã-Bretanha, América e
Rússia Soviética.
A radical mudança da situação militar em prejuízo da Wehrmacht,
como também a gravidade dos últimos acontecimentos na própria Alemanha criaram uma
nova situação e uma certa inquietação entre os círculos políticos daqui, que continuam a
recear que, no caso da derrocada militar da Alemanha, ninguém poderá impedir a
Moscovo de tomar a sua parte e marchar mais adiante em direcção da Europa Central e
Balcãs. Para eles, actualmente, é absolutamente claro que a Alemanha não só não pode
ganhar a guerra, mas também que todos os dias diminuem as possibilidades de uma
solução de compromisso do confronto militar entre as grandes potências. Com este facto
já conta também a imprensa daqui, embora a sua escrita esteja sujeita a uma censura
bastante rigorosa por parte dos órgãos governamentais. Igualmente não são
insignificantes, em relação a isto, os esforços e as consequências da propaganda aliada,
que jogam um papel importante e têm possibilidade de influenciar favoravelmente o
seguinte desenvolvimento da situação em Portugal. A sua escrita, como também as
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declarações dos diplomatas aliados, contêm nos últimos tempos bastante optimismo em
relação à possibilidade do fim da guerra durante este ano.
Portugal tem amigos em ambos os campos beligerantes, mas está
ligado com a Inglaterra também por ligações aliadas. Conduzindo até agora uma política
de neutralismo incondicional, o Sr. Dr. Salazar conseguiu manter a amizade com todas as
partes beligerantes. Todavia, a mudança da sorte militar, a favor dos aliados, cria um
novo desafio para o estadista português. Portugal tem um império colonial, que joga um
importante papel na vida económica deste país. Eventualmente a introdução de uma nova
ordem no Extremo Oriente sem a participação de delegados portugueses pode atingir
seriamente os seus direitos e interesses coloniais. Em relação a isto, o embaixador
americano disse-me que ele como o seu colega britânico desejam sinceramente que
Portugal participe activamente na futura organização das relações com o Japão e
assegurar-lhe o lugar que lhe pertence pela sua importância. Mas, acrescentou
imediatamente, sob condição do governo português fazer algo a favor da causa aliada,
por exemplo, cortar relações com o Japão, cuja Legação aqui não é nada mais do que um
ninho de espiões.
[-3-]

Tenho a impressão que nenhumas exigências concretas em relação

a isto ainda foram formuladas explicitamente pelo Dr. Salazar, mas caso se chegue até à
formal distinção com a parte aliada de novas exigências no aspecto militar e político,
viradas desta vez contra o Japão, em todo o caso, os acontecimentos no campo militar,
como também a posição muito sensível da colónia portuguesa de Macau, influenciarão a
orientação da decisão do Dr. Salazar.
E o povo? O povo português sente muito bem que as verdadeiras
causas do estado doentio em que o mundo sobrevive não são de natureza externa e não
repousam no perigo da bolchevismo que ameaça a comunidade europeia, mas encontra-se
nas bases do regime existente, o qual, neste país, contém uns certos traços do feudalismo.
Actualmente, o povo português cala-se não porque se conformou com a actual situação,
mas porque não sabe o que amanhã lhe espera. Quer dizer, ele saberia desembaraçar-se,
sem dúvida, quando lhe fosse permitido resolver sozinho o seu futuro destino.
Queira aceitar, Senhor Presidente, a afirmação do meu mais
profundo respeito.
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LEGADO REAL
Vladimir Markovitch

AJ, 103-27-177

50 [Mudanças na actividade das missões diplomáticas em Lisboa com a libertação da França]
LÉGATION ROYALE
DE

Lisbonne, le 11 Setembro 1944

YOUGOSLAVIE
AU
Portugal

_______
Conf. N.º 630.
Com duas cópias.

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Departamento Político
Londres
A libertação da França e Bélgica, e o seguinte avanço

aliado através da Holanda, também tiveram influência na actividade das representações
diplomáticas aliadas neste país.
A representação diplomática francesa passou, hoje, para o
edifício que antes ocupava a legação de Vichy. Embora o governo português ainda não
tenha reconhecido oficialmente o governo provisório francês, todavia o nome do seu
representante diplomático aqui foi mencionado na imprensa. Um certo número de
refugiados franceses que permaneceu em Portugal, agora prepara-se para a partida.
A legação belga já começou com a dispersão do pessoal. A
principal tarefa da legação era a manutenção das ligações entre o governo em Londres e o
Congo Belga, a realização da evacuação dos cidadãos belgas e acompanhamento da
imprensa dos países ocupados e da Alemanha. Agora, a legação volta ao seu trabalho
regular e todas essas actividades mais ou menos desaparecem. Uma parte dos
funcionários prepara-se para o regresso à Bélgica, enquanto outros são enviados para
funções fora de Portugal, ficando em Lisboa só os que são necessários.
A legação holandesa procede da mesma maneira. Um
jornalista holandês, que antes da guerra foi correspondente de jornais holandeses em
Paris e aqui na qualidade de correspondente para a imprensa, agora viaja através de
Londres para Paris; o anterior cônsul holandês em Bruxelas regressa às suas antigas
funções.
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As mudanças sentem-se até na embaixada inglesa neste
país, de cujo pessoal já foi escolhido o cônsul para Marselha e o conselheiro económico
para Viena. Outras pessoas, que estavam como especialistas económicos incorporados
provisoriamente na embaixada, agora também são dispensados. Alguns regressam a
França.
Em geral, desde que foi libertada a França, especialmente a
sua fronteira com a Espanha, as representações de todos os países aliados diminuíram o
seu volume de trabalho. Para coisas puramente europeias, Portugal começa a ocupar
novamente o lugar que tinha antes da guerra.
vsm/jk102

LEGADO REAL
Vladimir Markovitch

AJ,103-27-177

51 [Rumores de golpe de Estado]
TELEGRAMA CIFRADO
Enviado de Lisboa 29 Janeiro 1945 às 19,25 h.
recebido em Londres 30 Janeiro 1945 às 12,00 h.
Nos últimos dias persistentemente ouvem-se boatos de golpe de Estado da
parte de alguns generais. Fala-se que Salazar soube e o ministro do exército saiu de
Lisboa por três dias para preparar resistência.
O novo governo seria formado por personalidades militares e civis e teria
por programa a resolução das questões sociais e concessão de mais liberdades.
Estr.Conf. n.º 31

Miletitch

AJ 103-27-177

52 [Incidente diplomático devido adiamento do reconhecimento português do novo governo jugoslavo (relatório do MNE
jugoslavo)]
IV Secção Regional

Belgrado, 28 Abril 1945

O INCIDENTE DO RECONHECIMENTO DO NOSSO GOVERNO E A
POSIÇÃO DA NOSSA LEGAÇÃO EM LISBOA
A história desta questão a respeito do incidente pode ver-se nos telegramas
trocados entre a nossa embaixada em Londres, a legação em Lisboa, o nosso Ministério,
como também nas notas trocadas entre nós e os britânicos.
102

Vukadin S. Miletitch e Iovan Kovatchevitch.
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Qual é a essência deste incidente? Fica-se com a convicção, pelo material
de que dispomos, que o telegrama de 6 deste mês n.º 141, no qual o nosso encarregado de
negócios em Lisboa, Sr. Miletitch, informou a nossa embaixada em Londres deste caso,
sem qualquer dúvida expôs fielmente a nota, que recebeu do chefe do protocolo
português acerca da irresponsabilidade do governo português na questão do
reconhecimento do nosso governo enquanto a guerra não acabe e, por isso, que a nossa
legação em Lisboa não se podia considerar oficial.
Mas, embora não mude a própria essência do próprio assunto, o nosso
encarregado de negócios deveria ter ido, logo que recebeu a nota do chefe do protocolo
acerca deste importante assunto, até ao próprio ministro ou até ao secretário-geral ou pelo
menos até o director do departamento político, para que um deles, em relação à nota
recebida do chefe do protocolo, confirmasse ou precisasse a nota. Depois disso, já com
factos seguros, de informar a nossa embaixada em Londres.
Deve-se a isto acrescentar, que também uma tal nota tem carácter oficial, o
que de resto também o Sr. Miletitch sublinhou no seu telegrama. O chefe do protocolo
não poderia dar uma tal importante declaração sem o conhecimento e a aprovação do seu
superior.
Fica-se com a convicção, depois do passo acerca da retirada da nossa
legação de Lisboa e, seguramente, da conversação que teve o embaixador britânico de lá,
que o governo português compreendeu a inoportunidade daquilo que tinha feito. Agora,
para se resolver o contratempo feito pela nota, dá-se uma explicação, que isso só dizia
respeito ao estatuto pessoal do Sr. Miletitch, como encarregado de negócios, e não com o
nosso governo.
Que a posição do governo português foi assim, como a expôs o Sr.
Miletitch, vê-se também pelos factos, que estão no citado telegrama: «o chefe do
protocolo sublinhou, que há também o mesmo caso com a legação húngara». A par disso,
no relatório da nossa embaixada em Londres de 10 de Abril deste ano, Estri. Conf. n.º54,
está: ...« tendo em conta que até hoje o carácter diplomático da nossa missão em Lisboa
não foi posta nunca em dúvida».
Depois disto, temos ainda estes factos:
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1. O telegrama do nosso Ministério de 16 de Abril deste ano para a
embaixada em Londres sobre a conversação do embaixador britânico com o
secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros português em Lisboa, que disse,
que reconhecem o Governo jugoslavo, e que só disseram que não podiam considerar
como encarregado de negócios o Sr. Miletitch, porque nesse cargo o colocou o anterior
encarregado.
2. O telegrama da embaixada em Londres de 22 de Abril deste ano, em
que o encarregado de negócios português recebeu um telegrama a comunicar que o
governo português tomou conhecimento da nota acerca da formação do novo Governo
jugoslavo e que não se coloca em questão o não reconhecimento do governo, mas sim o
estatuto pessoal do nosso encarregado de negócios.
3. O telegrama da embaixada em Londres de 22 de Abril deste ano, que o
embaixador português regressa a Londres e que estará mandatado para regularizar toda
esta questão com Ribarje. Igualmente, no telegrama está que Miletich comunica que o
chefe do protocolo lhe comunicou posteriormente que o Ministério dos Negócios
Estrangeiros português estudou novamente a questão da nossa legação e decidiu
colocá-lo na lista diplomática, na qual o Sr. Miletitch seria referido como Chargé
d’Affaires.
4. O telegrama da embaixada em Londres de 22 de Abril deste ano, no
qual se comunica, que o Foreign Office pensa que não seria bom abandonar
completamente a Península Ibérica, pois já retirámos a nossa representação de Espanha.
A opinião do Sr. Ribarje é que o Sr. Miletitch se substitua e regresse à Jugoslávia,
nomeando-se um funcionário diplomático mais velho, que o nosso governo participe
oficialmente como encarregado, até à nomeação do legado.
5. A nota do Sr. Ministro-adjunto, que o embaixador britânico lhe disse
que é uma disputa, não do reconhecimento do nosso governo, mas do Miletitch, como
encarregado de negócios.
No fim seria conveniente acrescentar, que é difícil compreender, que o Sr.
Miletitch com o seu relatório pudesse dar outro significado, a não ser aquele que recebeu
do chefe do protocolo português.
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É pouco claro o ponto 4 do relatório da nossa embaixada em Londres de
10 de Abril deste ano, Estri. Conf. n.º 54, que se relaciona com o encarregado de
negócios português acreditado junto o nosso governo em Londres.
Como os britânicos nos aconselharam, para não abandonarmos
completamente a Península Ibérica, seguramente, que fizeram também o mesmo com os
portugueses, para não abandonarem completamente os Balcãs, pois a resolução deste
incidente pode-se atribuir a isto até certo ponto.
Em qualquer caso, deste incidente tivemos a satisfação e o
reconhecimento, que se vê no relatório da nossa embaixada em Londres, segundo o qual
o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, em 24 deste mês, tomou
conhecimento da notificação acerca da regência e do novo governo.
AD MNE, Portugal(1945),F-26

53 [Apresentação credenciais de Iovanovitch a Salazar]
Legação
da Jugoslávia Democrática

Lisboa, 14 de Junho de 1945

Federativa
em
Portugal

Conf. n.º 287
Assunto: apresentação credenciais do
novo encarregado de negócios
Iovanovitch.
(com uma cópia)

Ministério dos Negócios Estrangeiros
- para Ministro-Adjunto Velebit103 -

Em aditamento à minha informação Conf. n.º 280 de 13 do mês
corrente apresento o seguinte relatório:
Após 15 dias de espera o Presidente do Conselho de Ministros e
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Salazar, recebeu-me em 12 do mês corrente, às
17 horas, e manteve uma conversação de 35 minutos, o que não é habitual para tais casos.
A reunião saiu da forma e motivos habituais, porque Salazar
mostrou grande interesse em conduzir a conversa no sentido de informações acerca da
posição jurídico-internacional da Nova Jugoslávia, da sua legitimidade jurídica relativa
103
Vladimir Velebit (1907-2004), jurista, diplomata e oficial do Exército Popular Jugoslavo. Em 1944,
encontrou-se, em Londres, com Churchill e, depois, em Nápoles, nas conversações que este teve com Tito.
Após a guerra (1945-48), foi ministro-adjunto no MNE. Teve outras funções (embaixador na Itália, Reino
Unido, etc.) e na Comissão Económica Europeia, em Genebra (1960-67).
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ao sistema interno, como também da personalidade do Marechal Tito. Depois, acerca do
Rei Petar e Draja Mihailovitch.
Considerei que não existiam quaisquer razões que me devessem
conduzir a evitar dar-lhe as necessárias respostas, porque podemos estar em toda a parte
somente orgulhosos pela nossa luta e disse-lhe essencialmente o seguinte:
A nova Jugoslávia conseguiu a sua actual posição internacional,
não numa mesa de conferências, mas numa difícil luta de quatro anos de todos os seus
povos, ombro a ombro com os seus grandes aliados de guerra, a Grã-Bretanha, URSS e
EUA, contra o inimigo comum. Tal luta encontrou ainda uma total compreensão na
Conferência de Moscovo e Reunião de Teerão, nas quais com decisões históricas foram
edificados os alicerces da posição internacional da nova Jugoslávia. Os seguintes esforços
bélicos, os sucessos e os enormes sacrifícios do exército jugoslavo, como também a justa
e clara linha política da política externa jugoslava, deram entre outras coisas tais
resultados internacionais, que a Grã-Bretanha, URSS e EUA elevaram as suas anteriores
legações em Belgrado ao nível de embaixada.
Quanto à legitimidade jurídica da nova Jugoslávia, evoquei a
Primeira e, principalmente, as decisões históricas da Segunda Sessão da AALPJ (N.doT.:
Assembleia Antifascista de Libertação Popular da Jugoslávia) de 29 de Novembro de
1943. A todos os nossos aliados nesta guerra é conhecido — disse — que com tais
decisões legalizaram as conquistas dos três anos da luta de libertação popular dos nossos
povos e colocadas as bases da nova comunidade dos povos da Jugoslávia, da Jugoslávia
democrática e federativa. Os nossos aliados sabem que a AALPJ se constituiu nessa
reunião no supremo corpo legislativo e executivo presidencial dos povos da Jugoslávia,
no supremo representante da soberania dos povos e do Estado da Jugoslávia como um
todo, que actuou [ - 2 - ] durante a guerra de libertação popular. Igualmente, para eles era
bem conhecido que nessa mesma reunião foi dado um mandato à Presidência da AALPJ,
para nomear o Comité Nacional de Libertação da Jugoslávia, como o máximo órgão
executivo e de comando, através do qual a AALPJ exerceu a sua vontade e que tem todas
as características de governo nacional. Assim, ninguém pode dizer que não estão
respeitadas todos os três elementos jurídicos para a legitimidade jurídica mais justa, quer
dizer o poder organizado, território libertado e povo.
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Em relação ao seu interesse a respeito da aprovação do título de
«Marechal da Jugoslávia» e a decisão da atribuição deste título de Marechal a Tito, o qual
disse que ouviu que era um velho combatente comunista, disse-lhe que a decisão acerca
da aprovação do título «Marechal da Jugoslávia» e a decisão da atribuição desse título ao
actual Presidente do Governo e Marechal da Jugoslávia a Iosip Broz Tito foi dada
também em 29 de Novembro de 1943 na segunda sessão da AALPJ e está ligada
inseparavelmente ao reconhecimento dos povos da Jugoslávia ao seu Herói Nacional
pelos sucessos até hoje na LLN (N.doT.:Luta de Libertação Nacional), porque ele soube
retirar com o seu genial comando o nosso exército invencível das situações mais difíceis,
como também colocar, como linha política fundamental do MLN (Movimento de
Libertação Nacional), a luta contra o ocupante e seus lacaios, realizando assim a
fraternidade e unidade de todos os povos da Jugoslávia. Quanto à estrela de cinco pontas,
que viu na bandeira da Legação, ela é o símbolo legalizado dessa luta, dessa fraternidade
e dessa unidade.
A respeito do Rei Pedro, voltei novamente à Segunda Sessão, quer
dizer à decisão da proibição do seu regresso ao país enquanto o povo não se decidisse a
esse respeito e, depois, expliquei-lhe a essência do acordo com Chubachitch. Na
definição da traição dos «quislingues», entre os quais o mais representativo é Draja
Mihailovitch, empreguei uma particular dureza.
Por fim, aproveitei para me deter na hostilidade da imprensa
portuguesa, na forma como lhe comuniquei em 13 do mês corrente no Conf. n.º 280.
Toda a conversação decorreu, mutuamente, num tom muito sério e
o mais correcto. Talvez, valha mencionar, que o novo legado mexicano (que nos é
bastante favorável) esperou mais de um mês para entregar as credenciais.
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO
Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch

Carimbo
Ministério Negócios Estrangeiros
Conf.nº2886 Político (assinatura ilegível)

Visto pelo Director do Departamento
Político (assinatura ilegível)
7-VIII-1945

6-VIII -1945

Belgrado

AD MNE, Portugal (1945), F-26
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54 [«Um olhar pela situação interna» portuguesa]
LEGAÇÃO
DA JUGOSLÁVIA DEMOCRÁTICA
FEDERATIVA
EM PORTUGAL

Conf. n.º 291
Assunto: um olhar pela situação
interna.
(com uma cópia)

Lisboa, 15 de Junho de 1945

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –

Embora

ainda

não

tenhamos

um

quadro

exacto

dos

últimos

acontecimentos internos, todavia, enviamos-lhes aquilo que pudemos saber nos últimos
dias.
O acontecimento mais desagradável para Salazar foi sem dúvida a falta de
jeito (assim chamam aqui a isto na gíria diplomática) em redor da proclamação do «luto
nacional» pelo desaparecido criminoso do Hitler.
Os acontecimentos desenrolaram-se da seguinte maneira:
No 1 de Maio, Lisboa apareceu com bandeiras por causa do «feriado do
Trabalho»;
2, 3 e 4 de Maio, as bandeiras foram colocadas a meia haste por causa do
Hitler, excepto em 4 de Maio na marinha de guerra, que nesse dia festejava a descoberta
do Brasil;
5 de Maio, só a marinha de guerra colocou as bandeiras a meia haste para
«compensar» o 4 de Maio;
6 de Maio, Salazar informou de repente o legado alemão, que o governo
português considerava a sua missão como terminada e que todos os bens estatais alemães
seriam selados. Quando o legado alemão voltou à legação, encontrou já todos os espaços
selados e sob guarda;
7 de Maio, o embaixador inglês convidou todos os representantes aliados a
içar a bandeira em sinal de vitória. Imediatamente, seguiram-se também as bandeiras
portuguesas pelos edifícios estatais, como também as manifestações de rua;
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8 de Maio, Salazar saudou a vitória aliada com um discurso no Parlamento
e, com isso, começou a comemoração oficial da vitória;
9 de Maio, todos os desfiles foram proibidos, pois ouviu-se que, em
Londres, tal dia foi dedicado ao Exército Vermelho, e o povo invadiu as ruas lisboetas.
Aqui vale mencionar o seguinte:
Durante as manifestações populares foi proibido rigorosamente que se
manifestasse de qualquer maneira que fosse pela Rússia e o Exército Vermelho e,
especialmente, empenhando imagens e emblemas da União Soviética. E, obedientemente,
as massas empunhavam as bandeiras inglesa e americana, como também a fotografia de
Churchill, Roosevelt, etc. Mas todo o mundo se perguntava, o que significavam aqueles
panos vazios, aquelas molduras sem fotografias e aquelas hastes sem bandeiras, que os
desfiles de trabalhadores levavam entre os emblemas ingleses e americanos. O povo
trabalhador sabia o que isso significava e sorria-se, mas também a polícia se lembrou
depressa e começou uma corrida e apreensão dos panos em branco, as hastes sem
bandeiras e molduras sem fotografias. Em 9 de Maio, foi preso todo aquele que erguesse
bem alto qualquer pau que fosse ou levasse qualquer moldura vazia.
[-2-]

Com este desenvolvimento dos acontecimentos, o governo encontrou-se

realmente em dificuldades, porque tinha passado somente 24 ou 48 horas desde a
bandeira a meia haste até à selagem da legação alemã e às bandeiras aliadas vitoriosas.
Uma situação um pouco incómoda, porque os ingleses endureceram muito
o tom e, no mundo, só mais a Irlanda se comportou de forma semelhante. Era preciso
atirar com as culpas para cima de alguém e começou-se a murmurar que tudo isto foi
feito pelo secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, agora o falecido
Sampaio. Aguardava-se por isso a sua reforma, mas a sua imprevista morte tudo resolveu
(eu visitei-o três dias antes da morte e encontrei-o muito abatido e resignado).
Por estes dias, começaram novas manobras. Fala-se aliás — quem sabe
por quantas vezes — que se seguirão novos decretos governamentais acerca de uma certa
democracia sua e que Salazar fez a este respeito uma precisa promessa aos ingleses.
Nós não podemos saber se sairão e como serão esses decretos, mas
sabemos e vemos todos os dias, que a guerra trouxe para o Portugal neutral, por um lado,
uma enorme riqueza e, por outro, uma pesada miséria. Todas as manhãs olhamos como
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os pobres escolhem os restos de comida pelo lixo atirado dos palácios da cidade, como
nos subúrbios da cidade dos ricos impera a doença, a sujidade e a miséria, como lá o
nosso carro é seguido de olhares cheios de ódio e, pelas as ruas principais, dificilmente
podemos defender-nos dos mendigos encobertos.
Como Salazar arranjará tudo isto com decretos, isso o tempo nos mostrará.
Por agora diz-se, que a posição dele é todavia estável, porque o seu regime garante —
ordem e paz.
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO
O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch
PS : Faltou-me mencionar que, no dia 9 do mês corrente, os ingleses, americanos e
franceses ocuparam o local da legação alemã. Fala-se que os alemães deixaram intacta,
propositadamente, aquela parte do arquivo que é comprometedora para os portugueses.
(carimbo)
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conf. N.º 2674
28-VII 1945
BELGRADO

AD MNE, Portugal(1945), F-26

55 [Situação política portuguesa e possíveis mudanças]
Legação
da Jugoslávia Democrática e Federativa
em
Portugal

Lisboa, 27 de Junho de 1945

Conf. n.º 332
Assunto: aparências de mudança a respeito
situação política interna

Ministério Negócios Estrangeiros
- Departamento Político –

Nos círculos dos representantes estrangeiros neste país constantemente se
insiste, nos últimos dias, que Portugal se encontra à beira de «grandes» mudanças
internas. Por exemplo, afirma-se que o regime do Presidente Salazar tem de mudar e que
os ingleses a esse respeito já fazem uma forte pressão. A questão está unicamente —
como adiante se afirma — se, no futuro, Salazar conseguirá manter-se no poder,
efectuando certas concessões que permitiriam «um estado de transição», durante o qual
preparar-se-iam reformas de «raiz», que conduziriam o país sem perturbações até uma
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«verdadeira» administração democrática — ou ter-se-á de encontrar alguma outra
personalidade política conveniente para efectuar esta transição. Tudo depende, como se
diz, dos resultados na Inglaterra.
Segundo ulteriores informações desta Legação, espera-se aqui com a
maior impaciência o resultado das eleições inglesas, em grande medida, por o regime já
ter efectuado todas as necessárias medidas policiais, como para estar preparado a tempo
para impedir qualquer eventualidade. Nos círculos liberais daqui afirma-se, que, depois
das eleições em Inglaterra, em Portugal devem-se esperar grandes mudanças, seja qual
for o resultado dessas eleições.
Também, o conflito franco-espanhol reforça a «latente crise política»,
assim se chama já a situação política deste país. Com a ajuda dos seus amigos daqui,
Franco efectuou aqui um grande reclame em redor do chamado apoio inglês ao seu
regime — reclame que relacionou consigo e Salazar. Os fortes ataques da imprensa
francesa à Espanha foram muito bem aproveitados por parte dos adversários de Salazar,
criaram muitas esperanças e provocaram ainda mais um contratempo, juntamente a tantos
outros.
Finalmente, o fim favorável da conferência em S. Francisco, em redor da
qual se teceram aqui grandes intrigas, retira das mãos dos agentes governamentais o
trunfo tão preferido da

«próxima inevitável» [ - 2 - ] cisão entre os Aliados e o

isolamento da Rússia.
O anterior se comunica em relação ao relatório da Legação Conf. nº. 291
de 15 d.m. (N.doT.: deste mês) e Conf. n.º 331 de 27 d. m.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO
Encarregado de Negócios
carimbo
D Iovanovitch

Jugoslávia Democrática e Federativa
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conf. N.º 2381
20 VII 1945 Belgrado

ADMNE, Portugal(1945), F-2

________________________________________________________________________
56 [O corpo diplomático em Lisboa]
LEGAÇÃO
DA JUGOSLÁVIA DEMOCRÁTICA
FEDERATIVA
EM
PORTUGAL

Lisboa, 28 de Junho de 1945
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Conf. N.º 333
Assunto: Corpo diplomático em Portugal.
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –
Depois da entrega das credenciais, em 12 do mês corrente, comecei e,
principalmente, cheguei ao fim das habituais visitas protocolares aos chefes das missões
diplomáticas estrangeiras neste país. Penso que não deixará de ter interesse que me refira
a estas visitas pelo menos a quanto toca a expressiva inclinação ou hostilidade em relação
à nova Jugoslávia.
Na capital portuguesa estão representados 38 estados, através de
embaixadores, legados ou encarregados de negócios104. Falta-me visitar, depois da troca
de cartas de cortesia e cartões, 25 representantes, suprimindo: polacos, espanhóis,
japoneses, italianos, romenos, finlandeses, irlandeses e búlgaros (o encarregado de
negócios búlgaro, que encerra a legação, entrou em contacto comigo imediatamente após
a chegada, sem ter em conta o protocolo).
O embaixador inglês, Sr. Ronald Campbell, que por estes dias deixa
Lisboa, por ter alcançado o direito à reforma, recebeu-me o mais correcto e
amigavelmente, apresentando-me imediatamente o seu substituto, o conselheiro da
embaixada o ministro Clarke, que já me retribuiu a visita e ocupa-se, de acordo com
Ribarje, do meu visto para Espanha. Eles prometeram-nos apoio para tudo o que se lhes
recorra. A embaixada deles é a mais numerosa e essencialmente domina a situação
política em Portugal.
O embaixador americano, Sr. Herman Baruch, está informado
positivamente, através do seu amigo pessoal, como diz, o Sr. Petrinovitch. Recebeu-me
amigável e calorosamente, prometeu-nos ajuda e apoio, enviando os seus melhores votos
ao Marechal e à nova Jugoslávia. Ofereceu-se para se ocupar a fim de recebermos para
instalações da legação a vila do antigo escritório da propaganda alemã, que está sob o seu
sequestro (V. minha carta Conf. n.º 273 de 8 de Junho de 1945).

104
Neste período, como nos seguintes, estas referências às missões diplomáticas recomendam uma
pesquisa pelos arquivos desses países e a digitalização da documentação, colocando-a à disposição dos
investigadores num arquivo português.
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O núncio papal, monseigneur Pietro Ciriaci, deteve-me mais de uma hora
e acompanhou-me até à rua, o que realmente me surpreendeu. Quis apresentar-se como
um «ardente» antifascista e, como se exprimiu, que nós mostramos sinceramente os erros
da Igreja Católica durante a guerra. Disse que admira a nossa luta e considera que se
pode encontrar uma base de entendimento em relação à questão religiosa, tendo em conta
as últimas conversações do delegado da Santa Sé com o Marechal. Finalmente,
evocou-me, longa e amplamente, a sua luta pessoal contra os alemães durante a sua
estada em Praga, onde passou muitos anos como núncio papal.
Na ausência temporária do legado francês, Sr. Jean du Sault, visitei o
encarregado de negócios a.i., o secretário da legação pouco interessante e desinformado.
O

legado

mexicano,

Sr.

Luciano

Joublanc

Rivas,

visitou-me

imediatamente após a nossa chegada, não tendo em conta o protocolo. Nas visitas
mútuas, mostrou-se como um grande amigo do nosso país e forneceu-nos informações
muito úteis. Falámos em russo, pelo que pude dar-lhe alguma literatura acerca do nosso
país.
O legado sueco, Sr. Gustaf Weidel, interessou-se muito pela nova
Jugoslávia e o nosso legado em Estocolmo, Djermanovitch. Conhece bem a situação em
Portugal.
O representante da China, o legado Sr. Henry Kunghui Chang,
acompanhou e conhece bastante a evolução dos nossos acontecimentos. Compara a nossa
luta com a luta do povo chinês, que já dura há nove anos. Deu-me dados muito úteis.
O legado grego, Sr. Kimon Collas, limitou-se à correcção e amabilidade
protocolar,
O legado norueguês, Sr. Winter Jakhelln, que está aqui desde 1936
envelheceu e cansado de tudo, espera a evolução dos acontecimentos no seu país e... a
reforma.
[-2-]

O legado do Egipto, Sr. Ilias Ismail Bey, quis mostrar-se como nosso

amigo.
Com o encarregado de negócios suíço, o legado Sr. Henri Martin, a
conversação foi longa e interessante. Foi uma verdadeira «lamúria», a exposição sobre as
relações deles com a Rússia. Expôs-me a derrota que sofreram em Outubro passado.
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Sondaram o terreno para o restabelecimento das relações, por meio da embaixada
soviética em Londres, e receberam uma resposta negativa através da... Rádio Moscovo, o
que provocou, como é conhecido, a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros.
Afirma, compreende-se, que «eles não são nada culpados», e muito menos são
«pró-fascistas», como Moscovo os tratou. Disse que toda a Suíça deseja que se chegue a
esse acordo com a União Soviética, mas agora ele não sabe mais como isso poderá ser
atingido.
O encarregado de negócios belga, o legado, Sr. André Motte esforçou-se
em vão para esconder a sua insinceridade e má intenção. Ele passou muitos anos na
Bulgária e está sob a evidente influência da sua mulher búlgara, filha do falecido
Malinov, antigo presidente do governo búlgaro. Chora por Kiril, Gruíev e companhia e
está pronto a aceitar qualquer intriga da imprensa portuguesa.
O encarregado de negócios turco está completamente isolado e quase
desconhecido. Eles esperam um novo legado.
Os búlgaros estão no encerramento da legação. O seu legado, Sr.
Boiadjíiev, não regressa e, por agora, dedica-se às intrigas. O encarregado de negócios
encerra a legação, Sr. Boian Atanasov, segundo secretário da legação, apareceu-nos logo
que a imprensa anunciou que tínhamos chegado e pareceu que tenta constantemente os
maiores esforços para se mostrar como um partidário da nova Bulgária.
Os representantes da América do Sul e África, como os restantes, não
conhecem a nossa situação, mas têm uma atitude amigável para connosco.
Por nossa parte aproveitei todas estas conversações, quanto me foi
possível, para fornecer dados úteis acerca do nosso país, como também sobre a questão
de Trieste, Goritsa e o litoral esloveno. Acerca disto comunicaremos, quando por tal se
mostrar interesse, também dados escritos.
Das representações com as quais não temos relações, deve realçar-se
especialmente a polaca e romena. Como já informei, na legação polaca, que representa
os interesses do governo polaco londrino, forjam-se todas as intrigas e mentiras contra a
União Soviética, Varsóvia, Bulgária e o nosso país. Provavelmente, ali se encontra
também a fonte das suas falsas informações a imprensa deste país. Os romenos não são
nada melhores.
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MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO !
carimbo
do Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conf. N.º 2384
20-VII 1945
BELGRADO
ADMNE, Portugal (1945),F-26

O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

57 [Prisão de oficiais conspiradores]
TELEGRAMA

carimbo

DEPARTAMENTO POLÍTICO
SECRETARIADO

Recebido: 5 X 1945

LISBOA 4 /X/ 1945

MIN. NEGÓCIOS ESTRANG.
Uma organização conspirativa de oficiais contra regime foi desmantelada na passada
semana. Então foram presos: antigo comandante da guarda nacional, general Ramires,
coronel Rego, brigadeiro Souza, inspector da infantaria e muitos outros do exército e
marinha. Ainda não foi publicitado este assunto. No caso desta conspiração ter tido
ligação com Frente105, nesse caso foi contra Salazar.
Estri. Conf. N.º 450
3 X 1945

Iovanovitch

IV
Informar Estado-Maior
Min. Informação
M

ADMNE, Portugal(1945), F-26

58 [Novo embaixador britânico em Portugal]
LEGAÇÃO
DA JUGOSLÁVIA DEMOCRÁTICA
FEDERATIVA
EM PORTUGAL

Lisboa, 4 de Outubro de 1945

Estri.Conf. n.º 453
Assunto: novo embaixador da Grã-Bretanha em Portugal.
(com duas cópias).
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político -

105

Refere-se ao MUD.
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Em relação ao ofício da Legação Conf. n.º 333 de 28 de Junho deste ano,
comunicamos que o novo embaixador da Grã-Bretanha, Sr. Owen O’Malley, apresentou
as credenciais ao Presidente da República Portuguesa em 17 de Agosto deste ano.
Imediatamente após a sua chegada aqui, a Legação recebeu através das
suas ligações um relatório muito desfavorável acerca das suas concepções políticas. Além
disso, o legado mexicano neste país disse-me que este é o mesmo embaixador que,
durante o seu tempo como legado da Grã-Bretanha no México, provocou a corte das
relações diplomáticas entre o México e a Grã-Bretanha, por ocasião da nacionalização do
petróleo no México.
Acerca das suas concepções políticas, o subscritor também as pôde
verificar pessoalmente, por ocasião da troca de visitas protocolares mútuas.
Numa forma muito pouco habitual, durante a minha visita, quase não
escondendo o ódio, não poupou de se servir só daqueles argumentos contra a nova
Jugoslávia e o Marechal Tito, que se podem encontrar no «Amerikanski Srbobran» de
Pitsburgo. Segundo as suas ideias «na Jugoslávia foram mortos mais de 80% dos
sacerdotes, desapareceram depois para sempre todos os seus amigos do antigo clube
Triglav, do qual era sócio, que o pobre Mihailovitch foi enganado e que agora grita em
vão pelo direito à ilha de Elba», etc.
Nesta impossível discussão, tendo em conta a pessoa que tinha perante
mim, pareceu-me que o mais conveniente seria servir-me dos argumentos que se serviu a
BBC inglesa, durante 1943-44, como também o Sr. Churchill no parlamento inglês, no
que lhe recordei quase por datas. Em relação aos «crimes e atrocidades», enviei-lhe no
dia seguinte a tradução: entrevista do Marechal Tito com jornalistas estrangeiros, de 10
de Agosto deste ano, o discurso de La Guardia, em Nova Iorque em 29 de Agosto, os
aviadores do 15.º Corpo de Aviação americano, as conclusões da última sessão da
AALPJ, como muitos outros artigos da imprensa inglesa.
Aliás, a presença do Sr. O’Malley sente-se bastante em Lisboa. Depois do
reaccionário, mas correcto e cauteloso Campbell, que além disso teve um certo papel
durante a guerra, o Sr. Churchill escolheu-lhe realmente um sucessor, cuja aberta
concepção reaccionária mostrou claramente qual seria a política que seguiria em Portugal
o Partido Conservador inglês, caso chegasse ao poder. Nos círculos democráticos
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portugueses ainda domina o pessimismo, em relação aos esforços que fazem em Londres,
para afastar o novo embaixador.
Carimbo do MNE
Con. n.º 7119
18- XII – 1945
BELGRADO

MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE, Portugal (F-26)

59 [Eleições e MUD]

carimbo
Departamento Político
Secretariado
Recebido; 31/X/45

Telegrama cifrado

Lisboa 29 / X / 1945
Min. Neg. Estrangeiros

Em relação ao relatório número conf. 464. Foi uma surpresa vinte dois deste mês
embaixador britânico entrou em contacto com oposição, depois da recusa Carmona de
intervir sob condições da oposição para participação nas eleições. Aconselhou sair nas
eleições e no aspecto condições prometeu sua intervenção. Oposição marcou hoje nova
conferência com presença imprensa estrangeira e governador civil. Só em Lisboa 60 mil
assinaram a petição da oposição a Carmona. Até agora oposição actua completamente
unida. Boicotaram eleições da semana passada para órgãos administrativos. 40% votou.
Número estri. conf.º 477
28 /X/ 1945
IV Ver relatórios até hoje e preparar
completo relatório sobre actual situação em
Portugal com breve pré-história do regime
salazarista
(ilegível)

Existe no Ministério um relatório geral acerca
situação polit. em Portugal, pois sem isso este telegrama
não se pode interpretar. Se existe relatório mandem-me
um para ver.
30/X
(ilegível)

ADMNE, Portugal, F-26 (1945)

60 [Portugal em Tânger]
LEGAÇÃO
DA JUGOSLÁVIA DEMOCRÁTICA
FEDERATIVA
EM
PORTUGAL

Estri..Conf. N.º 491
Assunto: Portugal em
Tânger
(com 2 cópias).

Lisboa, 3 de Novembro de 1945

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
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- Departamento Político –
Toda a imprensa salazarista anunciou em 31 do mês passado, amplamente
e com as habituais propagandísticas palavras de ordem, a nomeação do vice-almirante
português Magalhães Correia, para administrador da zona internacional de Tânger. Foi
realçado especialmente que com esta nomeação foi prestado reconhecimento a Portugal
pela sua atitude na guerra, como também com isso ele começa a entrar « no primeiro
plano da política mundial».
É compreensível que esta nomeação provocou ainda mais uma decepção
nas fileiras dos antifascistas. Acerca da personalidade de Magalhães Correia, eles
disseram-nos o seguinte:
Este desonesto e corrupto oficial serviu em 1922-23 e 24 na colónia
portuguesa de Macau, como intendente para o controlo do ópio. Era então
capitão-de-fragata. Nesse tempo, de acordo com os ingleses, o governo português fazia os
maiores esforços para diminuir a venda de ópio aos chineses, o que como se compreende
cortava os interesses dos comerciantes chineses.
Em base da denúncia do poder inglês de Hong-Kong, para que se agisse
sobre o grande contrabando de ópio por parte dos comerciantes chineses, e que o
contrabando provinha de Macau, foi pedida uma vigilância discreta. Além das suas
funções, Magalhães Correia era também o comandante do porto de Macau, e como tal
estava encarregado de fiscalizar os barcos e controlar os carregamentos de ópio, segundo
as quantidades estipuladas do acordo anglo-português.
A acusação contra ele, que recebia subornos dos comerciantes chineses de
ópio, foi apresentada nessa altura pelo general (marechal da ditadura) Gomes da Costa,
oficial que teve uma importante participação na instauração da ditadura em Portugal em
28 de Maio de 1926.
Este general, também tão corrupto e aventureiro, servia nesse tempo como
inspector das colónias portuguesas no Oriente — Macau, a Índia portuguesa e Timor.
Entregou a acusação ao Dr. Rodrigo José Rodrigues (republicano democrata), o
governador-civil da colónia de Macau, com provas acerca das grandes quantias de
dinheiro e jóias que Magalhães recebeu dos comerciantes chineses pelo contrabando de
ópio.
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Mas a investigação fez tudo para encobrir todo o assunto e tudo se
esqueceu em 1926, quando o acusado participou no golpe de Estado e se tornou um dos
colaboradores mais íntimos de Salazar e, por isso, também seu ministro da Marinha.
Actualmente, é uma das pessoas mais ricas de Portugal. Durante esta guerra, com a sua
astúcia e jogo duplo, conseguiu convencer os ingleses da sua anglofília.
No que diz respeito à sua nova nomeação, como os antifascistas dizem,
Salazar efectuou com isto só aquilo que tinha combinado com Franco: enviar para Tânger
um seu homem que goza da total confiança de ambos os ditadores, bom especialista e
muito astuto, que saberá «combinar» a defesa dos interesses de Franco com a política
inglesa naquela região, que ao mesmo tempo receiam a presença dos americanos e russos
nesta zona dos seus interesses, e não mesmo também dos próprios franceses, depois das
eleições francesas. Este fascista cem por cento será ajudado no seu trabalho pelo cônsul
português em Tânger, Vasco da Cunha, que não é menos fascista. Ao serviço do
consulado foi nomeado António Lucena, da família do marquês do Lavradio e de Asseca,
membro da Gestapo portuguesa e o maior inimigo [ - 2 - ] de tudo o que é liberal.
Como esta «eleita equipa» portuguesa irá trabalhar é muito claro. Os mais
conhecidos fascistas, até ontem fiéis de alma e corpo a Hitler, hoje servem os ingleses.
No consulado português de Tânger estão escondidos os arquivos do antigo consulado
alemão ali, e com arquivos e métodos de trabalhos nazistas, tudo é bem conhecido dos
ingleses. Não lhes podia passar despercebido que para esta nomeação do novo
administrador português, o conhecido fascista e corrupto vice-almirante Magalhães
Correia, o ditador Franco deu o seu acordo a Salazar.
Como é possível um tipo destes poder trabalhar ao lado do delegado da
URSS? — perguntam-se os antifascistas portugueses. A imprensa salazarista trouxe —
dizem eles no fim — que o administrador português foi eleito por unanimidade, isto é
com o voto da Rússia e França, e é isto que os entristece e foi o maior golpe, porque eles
fazem todos os esforços para derrubar a tirania fascista portuguesa, de quem é também
um eminente representante o vice-almirante Magalhães Correia.
Só lhes transmitimos as suas palavras.
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
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D Iovanovitch

carimbo do MNE
Conf. N.º 7117
18- XII- 45
BELGRADO
ADMNE, Portugal (1945), F-26

61 [Situação política portuguesa e eleições]
Lisboa, 3 de Novembro de 1945
Estri.Conf. N.º 489
Assunto: situação interna de
Portugal – novas eleições.
Anexo: proclamação eleitoral
Partido Comunista.
Ministério dos Negócios Estrangeiros
- Departamento Político –
Em aditamento ao nosso relatório Conf. n.º 464 de 9 do mês passado,
segundo assunto em epígrafe, enviamos o seguinte:
Como já informámos pelo telegrama Estri. Conf. n.º 477 de 24 do m.p.,
depois da recusa do Presidente da República Carmona de intervir a respeito das
condições da oposição para participar nas eleições, houve — inesperadamente em 22
m.p.— o contacto do embaixador inglês com o Movimento na reunião na Almirante Reis.
Por aquilo que soubemos do próprio Movimento, o representante do embaixador inglês
quis mostrar a insatisfação da embaixada pela obstinação de Salazar. Aconselhou a irem
às eleições. Segundo as suas palavras, os ingleses estão prontos a dar os passos no sentido
da aceitação das condições da oposição.
Uma nova conferência da oposição, com a presença do governador civil e
a imprensa estrangeira, foi realizada 24 do m.p. O relator resumiu o trabalho até então.
Foi formada a «Comissão Central do Movimento de Unidade Democrática» e como
importante foi aprovada a resolução que, a partir de 27 de Outubro, de suspender no país
todas as reuniões públicas marcadas até 10 de Novembro; todos as futuras reuniões, a
partir de 10 de Novembro, têm-se de realizar organizadamente e de acordo com a
Comissão Central; toda a actividade, através da imprensa e outros meios, efectuar-se-á de
acordo com a Comissão Central, tendo sempre em vista as condições colocadas pela
oposição. Neste sentido, na reunião foi distribuído um comunicado à imprensa.
Com estas actividades, os representantes do Movimento quiseram
assegurar uma correcta organização do Movimento no seu trabalho legal, para que acções
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desorganizadas e violentas das massas exasperadas não conduzam a desordens
desnecessárias que Salazar deseja.
Entretanto, durante todo o Outubro, os jornais oposicionistas «República»
e «Diário de Lisboa», que foram autorizados novamente, continuaram a trazer entrevistas
com as pessoas portuguesas mais conhecidas, membros da Frente, dos círculos científicos
e outros da vida pública.
Depois da recusa do Carmona e a intervenção do embaixador inglês,
perante o Movimento de Unidade Antifascista apresentam-se três possibilidades:
1) Ou os ingleses — caso isso seja realmente do seu interesse — obrigam
Salazar a adiar as eleições;
2) Ou o exército fará um golpe de Estado;
3) Ou as eleições efectuar-se-ão, em 18 de Novembro, segundo as
disposições do Decreto n.º 34938.
Nos dois primeiros casos, tendo em conta que as eleições serão adiadas, o
Movimento irá às eleições unido como o «Movimento de Unidade Democrática»; no
terceiro caso, volta à actividade clandestina.
[- 2 -]

O embaixador inglês partiu para Londres. Os membros do Movimento

consideram que, depois do seu regresso, a situação estará mais definida. A sua viagem
pôde ocorrer por duas razões:
1) Durante a guerra, os ingleses endividaram-se em Portugal em cerca de
450 milhões de libras, a par da obrigação de pagarem a dívida após o fim da guerra —
dívida pelo fornecimento de volfrâmio, cortiça, etc. Agora, os ingleses pedem um
prolongamento de 40 anos. Salazar regateia, procurando sacar vantagens políticas, e
oferece agora 20 anos. Salazar desejava que Portugal entrasse na nova organização
internacional que resultou de S. Francisco, mas com o seu representante, como agora
obteve para Tanger (nosso Conf. n.º 491 de hoje). Ele pensa que para isso é suficiente que
se vista com traje democrático e assim vestido facilitaria aos ingleses para lhe preparar o
terreno. Também, é muito possível que o Parlamento se dissolveu um ano antes do prazo
por estas razões.
2) Nem Salazar, nem os ingleses — continuam a pensar os membros do
Movimento — não esperavam que, depois da dissolução do Parlamento, o movimento
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oposicionista tivesse tanto impulso. Em Londres encontra-se, vindo de Paris, o Dr. José
Domingues dos Santos, emigrante político português de longo data e Presidente do
Governo de 1924. Por encargo da Frente, ele muito discretamente trabalha entre os
ingleses para trazer a Portugal uma comissão parlamentar franco-inglesa, constituída por
deputados socialistas. Isto deve ser conhecido do governo inglês e este chamou o
embaixador para consulta.
A segunda possibilidade de um golpe de Estado militar não é sem
fundamento. Uma parte do exército deseja tirar de si próprio a responsabilidade pelo
trabalho de Salazar. Os dirigentes do Movimento estão informados que um grupo de
oficiais pressiona o Carmona para intervir a favor do adiamento da eleições. Por outro
lado e independentemente de Carmona, o exército prepara-se, no caso da obstinação de
Salazar, tomar o poder, formar um governo e efectuar eleições. Isto deveria ter ocorrido
ainda antes, mas o adiamento foi em virtude dos acontecimentos em Espanha, que não se
esperavam. As coisas prolongaram-se e, por isso, foram descobertas (Ver nosso Conf. n.º
450 de 3 m.p.).
Entrando em actividades legais, sobretudo a partir de 1 de Outubro, o
Movimento aspira a manter o seu pluralismo. Entretanto foram recebidas notícias que a
polícia efectua um inquérito no sentido de investigar os subscritores das acções da
oposição (60 000 em Lisboa), especialmente os funcionários estatais e públicos, o
Movimento contratou um advogado, fotografou as listas dos subscritores, autenticou-as
e, depois, o advogado entregou-as na polícia. Desta maneira foi afastado o receio de que
alguém possa destruir as listas e foi guardada toda a legalidade da actividade. Tudo isto
foi divulgado. É interessante que depois da divulgação, foi recebida do Comando da
Marinha uma nova lista com 16 nomes de oficiais da Marinha, com uma carta anexa para
que também os seus nomes fossem comunicados à polícia. Como já acima mencionámos,
no caso de as eleições contudo se efectuarem em 18 de Novembro, resta o regresso ao
trabalho clandestino.
MORTE FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO !
Encarregado de Negócios
D Iovanovitch
ADMNE, Portugal (1945), F-26
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62 [Situação política em Portugal]

CARIMBO
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Telegrama cifrado

Lisboa

16/XI/1945
Min. Negócios Estrangeiros

Conf. n.º 6101
19-XI-1945
BELGRADO

Em relação ao relatório número estri. conf. 489. Para oposição foi abolida toda liberdade
de reunião desde doze deste mês. Polícia interveio ontem em todo país e dispersou todas
as reuniões antifascistas. No Porto quase estado de sítio. Desde ontem à noite aqui
rigorosa prevenção camisas verdes e polícia. Ontem à noite Salazar fez declaração à
imprensa, que por causa perigo comunista foram tomadas estas precauções, mas as
eleições serão livres como na Britânia. Aqui estado muito tenso.
N.º Conf. 509
IV
14 XI 1945

Informar TANJUG

ADMNE, Portugal (1945), F-26

63 [Comemoração do 29 Novembro-Festa Nacional, Hotel Aviz em Lisboa]
LISBOA, 30 Novembro 1945

LEGAÇÃO
DA JUGOSLÁVIA DEMOCRÁTICA
FEDERATIVA
EM PORTUGAL

carimbo do MNE
Recebido 28-XII-45

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –
Ver Vosso telegrama conf. n.º 5932 e telegrama da Legação conf.
n.º 521.
Como já informámos com o acima telegrama, a Festa Nacional foi
celebrada muito solenemente por nós. Enviámos a tempo 220 convites que englobavam:
todos os representantes das nações com as quais mantemos relações; representantes
oficiais daqui; como também numerosas personalidades ilustres de todos os círculos
científicos, literários e da vida pública. Pela primeira vez depois de muitos anos, numa
recepção de semelhante género, tomaram parte os representantes legais do «Movimento
de Unidade Democrática».
A recepção foi realizada no melhor hotel daqui, o «Aviz», das
17,30 até 20 horas. Com pequenas excepções, a par das desculpas protocolares e cartões
de felicitações, compareceram quase todos os convidados. O corpo diplomático este
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presente com os adidos militares e navais, como também os representantes da imprensa.
Uma única excepção, a este respeito, foi feita pelo embaixador inglês Sr. O’Malley, que
se desculpou, mas por isso chegou toda a embaixada com o ministro Sr. Clarke. Da
imprensa local, estiveram presentes: o redactor-chefe do «Diário de Notícias», director do
«Diário de Lisboa» e o redactor político do «Diário Popular», como o director do
«República»
A recepção decorreu numa óptima disposição e pensamos que teve
um total sucesso.
De amigos desconhecidos de Portugal recebemos alguns
telegramas bastante calorosos, como também um cartão de felicitações muito caloroso
com as assinaturas dos motoristas portugueses, que conduziram os convidados à
recepção, os quais, através do nosso motorista, nós também obsequiámos.
No fim da própria recepção, chegaram as notícias da proclamação
da nossa República Federativa dos Povos da Jugoslávia, que uns amigos nos
comunicaram por telefone, a par de sinceras palavras de amizade.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO!
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch
PS -

Mencionamos que nas vésperas da festa distribuímos por todas as missões

estrangeiras e a imprensa o nosso boletim (Secção da Imprensa da Legação) acerca dos
resultados definitivos das eleições, na totalidade e por regiões, que apanhámos na rádio,
em 23 deste mês, como relatório da Comissão Eleitoral Federal.

D Iov.

ADMNE, Portugal (1945), F-26

64 [Dívida inglesa de 80 milhões libras]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

LISBOA, 6 de Dezembro de 1945
Carimbo do M.N.E
Departamento Político
SECRETARIADO
Recebido: 15-II-46

Conf. n.º 543
Assunto: dívida de guerra inglesa
a Portugal (com duas cópias)

Ministério dos Negócios Estrangeiros da RFPJ
- Departamento Político –
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Ver nosso Estri. Conf. n.º 489 de 3 do mês passado.
Segundo posteriores informações recolhidas, a vós comunicámos
erradamente que a dívida de guerra inglesa a Portugal se elevava a 450 milhões de libras.
Na verdade, a dívida eleva-se a cerca de 80 milhões libras, o que aproximadamente
corresponde ao total da circulação monetária do banco emissor português.
Nas conversações conduzidas já há muito tempo, os ingleses pediram um
prolongamento do pagamento e, em Novembro, propuseram que a questão se resolvesse
de tal maneira, que o governo português comprometer-se-ia a comprar mercadorias na
Inglaterra por 60 milhões de libras, ficando 20 milhões livres para o comércio português.
Como até hoje os ingleses não anularam o direito ao «Navy-certificat», isto é, ao pedido
obrigatório da autorização da sua embaixada em Lisboa para cada exportação de
mercadorias portuguesas — o que lhes assegura na realidade o monopólio sobre o
comércio português — de tal modo que se assegura com esta medida o total predomínio
do capital inglês no mercado português.
Embora Salazar esteja pronto a todas as concessões possíveis, em troca do
apoio político, parece todavia que não podia ir tão longe, provavelmente — como aqui se
pensa — por causa da oposição do capital americano, que não aceita que Portugal
pertença exclusivamente à zona da libra.
A última proposta de Salazar parece que estragou as suas relações com a
embaixada inglesa neste país. Assim, Salazar propôs que uma parte da dívida se pagasse
de tal maneira que os accionistas portugueses ficassem com as acções das companhias
dos eléctricos e telefones, que pertencem na totalidade ao capital inglês. Esta proposta
deparou-se com a oposição, não só dos ingleses, mas também dos funcionários superiores
portugueses empregados nas citadas empresas, que enriqueceram com elevados
ordenados e dividendos desproporcionados. Desta forma, as conversações ficaram
novamente em ponto-morto.
Entretanto, os ingleses continuam a prolongar que as exportações de
Portugal, graças ao «navy-certificat», atinjam os preços mais favoráveis. Os portugueses
acreditam, que uma grande parte das mercadorias compradas, os ingleses revendem a
outros países por preços muito mais caros. Eles compraram aqui, por exemplo, grandes
quantidades de atum a 18 escudos por quilo, vendendo o mesmo aos suíços por 35
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escudos por quilo. A sardinha (em caixa) vendeu-se durante a guerra a 310 escudos por
caixa, os ingleses atingiram agora o preço de 280 escudos.
Embora, no fundo, as conversações não foram interrompidas, considera-se
que o seu curso e interrupção agravaram a posição da política externa de Salazar.
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO!
Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1945), F-26

65 [Comportamento do embaixador britânico na recepção

de Ano Novo do Presidente da República ]

LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Lisboa, 8 de Janeiro de 1946

Conf. N.º 13

Assunto: comportamento do
embaixador inglês na recepção
do Ano Novo do Presidente da
República.
(com duas cópias)

MINISTÉRIO NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –

Como é habitual em Portugal, o Presidente da República recebeu
também este ano todo o corpo diplomático no Ano Novo, às 11,30 da manhã, na presença
do Presidente do Governo, seu séquito e determinados funcionários do Ministério dos
Negócios Estrangeiros.
Após o Núncio Papal ter lido os votos de Ano Novo, em que foi
sublinhado o papel humanitário de Portugal durante a guerra em relação ao acolhimento
de refugiados de diversos países europeus e recebeu a resposta do Presidente da
República, começaram as felicitações por data da chegada dos chefes de missão, de
embaixador a encarregado de negócios.
A embaixada inglesa era a terceira por ordem e ainda durante a
ocupação

dos

lugares

notou-se

que

chegou

em

menor

número,

sem

o

ministro-conselheiro da embaixada e o adido militar e naval. O embaixador, seguido dos
restantes

funcionários,

aproximou-se

do

Presidente

da

República,

e

depois

demonstrativamente evitou Salazar e abandonou a sala. Foi evidente para todos que este
imprevisto procedimento provocou a maior confusão ao Presidente do Governo, que
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estava a dois passos do Presidente da República e já estava preparado para receber as
felicitações da missão inglesa.
Como o acontecimento aconteceu perante trinta e cinco missões
estrangeiras, quase completas, como também perante muitos portugueses, provocou
muitos comentários, em geral desfavoráveis para Salazar.
Na grande recepção na legação francesa, em 5 do mês corrente,
podia-se ouvir que o embaixador americano estava muito descontente com este
comportamento do inglês, que — como se exprimiu — antes não lhe tinha informado
nada sobre isto. Também mencionamos ainda, que o conselheiro da embaixada, que nas
vésperas do Ano Novo partiu para os arredores de Lisboa, ainda não voltou ao serviço.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO!
O Encarregado de Negócios
carimbo do MNE
Conf.N.º 1641

16 –II -1946

D. Iovanovitch

embaixada Jug.
londres
18/II VK

BELGRADO
ADMNE, Portugal (1946), F-74

66 [Pedido da «Cosmos» - dados para um livro]
LA LÉGATION
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
AU PORTUGAL

LISBONNE 16 de Janeiro de 194 6
carimbo
Ministério Negócios Estrangeiros

Conf. n.º 24
Assunto: «Cosmos» - material
acerca nova Jugoslávia
(com duas cópias)
Anexo: dois livros.

Secção Política
SECRETARIADO
RECEBIDO

20/ II / 46

Enviar Min. Informação

Pessoalmente para o chefe
camarada Lukin .

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS RFPJ
- Secção de Pessoal –
Em Lisboa, existe uma empresa editorial «Cosmos», dirigida por
conhecidos intelectuais portugueses antifascistas. A empresa tem 3.000 assinantes, as
edições são semelhantes às nossas edições pré-guerra da biblioteca popular da «Nolit»
(Po-Bi). Procuram numa linguagem popular e com preços acessíveis, divulgar os
problemas histórico-políticos e científicos entre as classes trabalhadoras e média de
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Portugal. Para conhecimento enviamos dois exemplares da citada empresa, dos quais, um
é da autoria do prof. universitário Bento de Jesus Caraça, director da empresa editorial
«Cosmos», aliás nosso bom amigo e membro da comissão executiva da Democracia
Unida106.
No objectivo de informar os seus leitores acerca dos nossos actuais
problemas e, em geral, do nosso país, o prof. Caraça dirigiu-se a nós e pediu-nos, caso
possível, para lhe enviarmos, em francês ou inglês, material informativo acerca da nova
Jugoslávia, que contenha: um curto panorama histórico-geográfico até aos dias actuais;
desenvolvimento da luta de libertação popular; nova legislação; planos para a
reconstrução do país destruído pela guerra e tudo o que foi feito neste campo até agora.
Acreditamos que com o nosso empenho conseguiríamos editar também
alguns contos dos nossos escritores, certamente é desejável que o conteúdo seja da luta
de libertação popular, para tal material em língua francesa e inglesa pudermos também
utilizar de forma vantajosa.
Estimando importante, solicitamos que este pedido da empresa editorial
«Cosmos» seja tomado em consideração e se envie o material necessário e desejado.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE, Portugal(1946), F-74

67 [Tentativa de legalização do Partido Socialista]
Legação
da República Federativa
Popular da Jugoslávia
em Portugal

Lisboa, 2 de Fevereiro de 1946

Conf.N.º 34/6

Assunto: tentativa reconhecimento
legal partido socialista.
(duas cópias)

CARIMBO
DEPARTAMENTO POLÍTICO

Secretariado
Recebido: 23-III-46

Ministério dos Negócios Estrangeiros da RFPJ
- Departamento Político A pedido de um grupo de membros do antigo Partido Socialista de
Portugal, chefiados pelo Dr. Raul Wheelhouse, Manuel Feijó, Demétrio Duarte e outros,
106

Refere-se ao MUD.
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a prefeitura daqui (Governador Civil) autorizou a convocação do encontro socialista, que
se realizou em 27 de Janeiro. O encontro não teve sucesso e numa sala meio vazia os
oradores foram sobretudo os acima citados convocadores. Além de ataques esporádicos à
política fascista, não foram promulgadas nenhumas resoluções, nem foi anunciado
qualquer programa político.
Enquanto o Movimento de Unidade Democrática (MUD) se esforça com
todos os meios possíveis de dar a conhecer ao público em Portugal e à OIJ (N.doT.:
Organização Internacional dos Jornalistas), em Londres, os falsificados resultados
eleitorais do ditador Salazar, as perseguições que começaram novamente após terminadas
as eleições, o encerramento por parte da polícia fascista das organizações legais do MUD,
então um grupo de socialistas achou oportuno pedir a autorização da polícia para exercer
a sua actividade.
Segundo as nossas informações, os antifascistas portugueses reunidos em
redor do MUD não têm quaisquer ligações com estes «socialistas». Pelo contrário, eles
tiveram muitas razões para duvidar, que por trás das cortinas desta actividade se deve
esconder o Salazar ou alguma outra força obscura, que não tem interesse que os
democratas portugueses continuem unidos.
Conduzindo

a

investigação

nesse

sentido,

as

nossas

ligações

informaram-nos que por trás dos activistas do encontro se esconde uma pessoa de nome
Adler, para o qual se sabe seguramente que pertence aos serviços secretos ingleses. Esta
pessoa chegou de alguma maneira a esta ligação com a nova comissão executiva do
Partido Socialista, eleita em 27 de Janeiro, ainda antes da eleição e conseguiu meter-se na
própria comissão executiva.
Uma vez que, deste modo, se introduziu entre os dirigentes do partido,
este Adler ofereceu ao partido uma quantia de 400-500000 escudos para fins
organizativos e de propaganda.
Soube-se, igualmente, que o serviço inglês está especialmente interessado
em criar de qualquer maneira uma «oposição legal» ao actual regime.
Por agora, as manobras de Adler ainda não tiveram resultados, visto que a
maioria dos membros da nova Comissão Executiva dos socialistas não o conhece e está
contra ele.
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Recordamos que este grupo de socialistas não tem qualquer influência nas
massas e está totalmente separado do MUD. Seguem-se outras informações.
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1946), F-74

68 [Carta de Bento Jesus Caraça (tradução do sérvio-croata)]
(Tradução em sérvio-croata de uma carta em português107).
Estimado correligionário e amigo,
Só agora me foi dada a possibilidade de responder a vossa carta de 25 de Janeiro
deste ano (não tive problema para escrever a resposta, mas sim de encontrar uma maneira
segura para o seu envio).
Soubemos das dificuldades na questão da obtenção do visto para o Dr. José
Domingues dos Santos. Embora as condições gerais nos preparam para semelhante
previsão, não nos surpreendeu muito tais factos, não obstante não acreditássemos que
nestas coisas se pudesse ir tão longe.
Consideramos que, agora, não é necessária a sua ida a Londres, e será mais útil
em França junto do governo da República Espanhola.
Respondo à sua pergunta. Temos uma veemente vontade de estarmos em estreito
contacto com o governo da República Espanhola. Por estas horas, o Dr. José Domingues
dos Santos já tem as nossas instruções.
Tivemos a visita de um delegado do movimento «Galuzca» (Galiza-CatalunhaEuzcadi). É-nos necessário saber o grau das suas relações mútuas. Em todo o caso, não
nos convinha que à questão da liquidação do fascismo na Península juntemos a confusão
por causa do desconhecimento. Ficaríamos muito contentes com a vossa informação
detalhada. As últimas notícias, que recebemos através da rádio acerca da unificação dos
antifascistas espanhóis deu-nos entusiasmo.
Contudo, a respeito da situação política interna, o governo continuou a sufocar a
vontade popular. Procedeu ao encerramento de sede por sede do MUD, primeiro em Beja,
depois em Viana do Castelo e Porto e, finalmente, também, em Lisboa, Évora e Braga.
107
O original foi enviado para Londres por mala diplomática. O seu destinatário seria, possivelmente,
Armando Cortesão. Não foi encontrada a cópia desse original.
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Desta maneira o governo tenta empurrar-nos para a ilegalidade, sem isso anunciar.
Qualquer menção ao MUD é evitada nas acções policiais.
Assim, por exemplo, a polícia que chegou para selar a sede do MUD em Lisboa,
chegou com a ordem «de conduzir uma acção contra casa na Rua da Trindade, 15/III
(Privado), porque nessa casa se reúne uma sociedade ilegal que efectua propaganda
subversiva». A continuação lógica deste procedimento seria a prisão dos membros do
C.(onselho) e Comissão Regional de Lisboa. Todavia, até agora ainda não foi o caso...
sufoca-se sem murmúrio.
O MUD continua a reclamar a sua situação legal e não permite que seja
empurrado para a clandestinidade, o que o governo procura fazer à força, de forma desta
maneira tirar mais tarde efeitos políticos. Por causa deste motivo, novamente,
dirigimo-nos ao Presidente da República, o que pode ver nos documentos em anexo108.
A última atitude do Presidente da República para connosco foi muito estranha,
por causa da entrega da petição foi pedida uma audiência, a qual até agora era obtida sem
tensão e longa espera. Mas, desta vez, enviou-nos um recado «que a sua situação é muito
delicada, visto que o governo tem direito a defender-se, mas que está pronto a ler a nossa
petição, sem nos receber».
A nossa actividade legal é dirigida para as duas seguintes direcções: que o maior
número dos nossos apoiantes e, em geral, o povo se inscrevam nos cadernos eleitorais (o
que é muito difícil tendo em conta as dificuldades, que criam não só as comissões, mas
também a lei eleitoral existente), e depois a organização legal dos sectores profissionais
— tanto de operários, como de intelectuais. Alguns sucessos já conseguimos a este
respeito — médicos, advogados, jornalistas e escritores, mulheres e amplas camadas de
trabalhadores organizam-se e começam a trabalhar. Trata-se de um movimento que não
se pode deter, seja quais forem os procedimentos e manobras do governo, com o
objectivo de mudar o actual ambiente político (que é muito diferente daquele de há dois
anos).
Gostaria de responder ainda a uma pergunta da sua carta. Quem é o Partido
Trabalhista de Portugal? Não sei se lhe posso responder e que não cause alguma
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Estes documentos não foram encontrados.
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injustiça; este partido é-me muito pouco conhecido, e nesta ignorância encontram-se
actualmente 99,999% dos portugueses.
O sector antifascista não está integrado no Partido Republicano, nem no Partido
Comunista e, nos últimos dias, esteve muito activo, o que por si só é [ - 2 - ]
compreensível.
Hoje, subentende-se «socialista» como outrora subentendia-se «republicano», por
isso, por aqui e por ali, nascem alguns pequenos grupos, que em base da ligação a
personalidades, conduzem ou não actividade política; as condições clandestinas de acção
favorecem absolutamente este estado de coisas (um exemplo desta situação foi o recente
«movimento» do Partido Socialista, nele há uma quantidade de coisas que não posso
explicar, de modo nenhum, a mim próprio).
O Conselho Nacional da Unidade Antifascista procurou unir todas as forças
antifascistas, coordenar diversas iniciativas e grupos independentes. O «Partido
Trabalhista» recusou entrar no Conselho. Esta atitude aumentou só a nossa ignorância das
verdadeiras forças e objectivos do PT. Em qualquer caso, também em todas as acções até
agora efectuadas, este partido não apareceu como uma força organizada e actuante
[N.do.T.: No original, por erro, esta frase volta a ser repetida].
Como continuação da minha última carta — enviámos-lhe o telegrama
combinado, acerca da petição que foi depois entregue ao Presidente da República, mas
como vejo da sua carta de 25 de Janeiro, não o recebeu. Um par de dias depois, repetimos
o seu envio, terá recebido este?
Agradecer-lhe-íamos todas as informações sobre a vida política internacional,
especialmente todas aquelas que se relacionam com Portugal, e particularmente acerca de
uma grande manobra internacional (sobre o qual tenho conhecimento), baseada no
catolicismo, e que é ajudada pelo grande capital dos EUA, Canadá e etc.
Quanto esta manobra se relaciona também com a política do governo inglês?
Receba estimado correligionário e amigo as calorosas saudações do
Caraça
Lisboa, 21-II-1946
ADMNE, Portugal (1946), F-74
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69 [Desafio de futebol entre equipas da RAF-FA portuguesas]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Lisboa, 2 de Março de 1946

Conf. N.º 70
Assunto: relato desafio de futebol
da RAF-equipa militar port.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
O anúncio do desafio de futebol entre as equipas da RAF e
do exército português para 17/II/46, a imprensa aproveitou este encontro desportivo para
dar-lhe um claro significado político. Sem excepções, por ordem do Secretariado de
Propaganda, toda a imprensa falou, como crianças nos bancos da escola que repetem em
voz alta,

que tal encontro era uma manifestação e prova da fraternidade dos dois

exércitos, uma fraternidade que se baseia na secular amizade entre os povos da GrãBretanha e Portugal.
No dia anterior ao encontro, ouviu-se que a oposição democrática
aproveitaria

este acontecimento para seus fins propagandísticos e que se preparam

manifestações para o estádio. Sabendo disso, a Polícia a primeira coisa que fez foi
aumentar o preço dos bilhetes que já eram muito elevados (de 10 a 150 esc.); depois,
enviou os seus compradores à procura de bilhetes, oferecendo mesmo loucas quantias.
Assim um bilhete de 15 esc. foi comprado por 250 esc. (comprovado). Desta forma, a
Polícia quis impossibilitar a entrada no estádio às massas populares. Embora com estas
manobras, se a Polícia conseguiu até certo ponto impressionar certos indivíduos, que
pensaram que era uma boa ocasião para se ganhar algo de maneira fácil, não conseguiu
impedir as manifestações de um povo com intenções democráticas.
Durante o próprio jogo, ouviram-se, do peão e tribunas mais baratas,
clamores: «Viva a Democracia, Viva a Liberdade!». A Polícia, com a sua cavalaria,
ajudada pelo exército, lançou-se sobre os manifestantes, dispersou e fustigou-os
duramente, apesar de tudo isso ocorrer ao alcance dos olhos dos chefes do governo
português, Presidente da República, membros da embaixada inglesa com o embaixador
O’Malley à frente, e os representantes da RAF, entre os quais, o vice-marechal Addison e
outros.
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Antes do começo do jogo, foram tocados os hinos de ambos os países. O
público, educado no fascismo e no medo, saudou os hinos à maneira fascista — de braço
levantado. Realmente, foi um espectáculo espantoso quando, durante a entoação do hino
inglês, também o público saudou-o à fascista. Tudo isto acontecia sob os olhos do
embaixador, oficiais superiores ingleses — representantes da RAF e 11 soldados que se
batiam ainda há um curto espaço de tempo contra o fascismo.
Nem um voz de protesto se ouviu da parte oficial. Os círculos
democráticos, segundo as possibilidades, esforçaram-se por que este facto vergonhoso
fosse conhecido por todo o povo. Publicamente, podia-se ouvir a pergunta como isto é
possível, que um exército que sangrou 4 anos na luta contra o fascismo, agora suporte
friamente que lhe firam os olhos milhares de braços, que, como por ordem, se levantaram
perante os seus narizes.
A equipa portuguesa, embora equipada, apareceu com barretes militares.
Sabe-se que isto foi ordenado por Salazar, de forma que pudesse saudar com a saudação
militar em lugar da fascista.
Morte ao fascismo – Liberdade para o Povo.
(CARIMBO)
DEPARTAMENTO POLÍTICO
SECRETARIADO
RECEBIDO: 23/III/46
ADMNE, Portugal (1946), F-74

70 [Delegação estudantil portuguesa

O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch
na Legação]

TELEGRAMA

(carimbo)
Departamento Político

Secretariado
Recebido: 11/V/46

LISBOA

11 / V /1946
MINISTÉRIO NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Delegação estudantil antifascista pediu-nos hoje, pois ontem foi impedida pela polícia,
que transmitíssemos saudações sinceras e admiração à nossa juventude estudantil pela
sua luta heróica na guerra e entusiasmo na construção pacífica. Envia especialmente
saudações às brigadas de trabalho da linha ferroviária Brtchko-Banovitchi, e lamenta que
não se lhes possa juntar. Serve-lhes como exemplo da nossa contribuição pela luta dos
povos pela verdadeira democracia.
Enviado
9/V/1946
Comissão Central U(nião) da J(uventude) A(ntifascista) da J(ugoslávia).
Ver cópia
14 Maio 1946
ADMNE, Portugal (1946), F-74
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71 [Pedido da Enciclopédia Luso-Brasileira (dados sobre a Jugoslávia), referência a António Sérgio.]
(ESCUDO)
LÉGATION
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE
AU PORTUGAL

Conf. n.º 130
Assunto: Enciclopédia
brasileiro-portuguesa,
páginas acerca da Jugoslávia

Lisboa, 11 de Maio de 1946
(carimbo)
SECÇÃO POLÍTICA
SECRETARIADO
Recebido 28/VI

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- SECÇÃO POLÍTICA –
Sob a direcção de um amigo da Nova Jugoslávia, o Dr. António Sérgio, professor
e antigo ministro da Instrução — antes da ditadura de Salazar —, começou a editar-se a
Enciclopédia Brasileiro-Portuguesa (N.doT.:Luso-Brasileira), na qual colaboram
conjuntamente, em geral, os maiores valores intelectuais de Portugal.
Aproximando-se da letra «J», dirigiu-se-nos o Dr. Sérgio para lhe darmos dados
acerca da Jugoslávia. Indo ao encontro deste pedido, por ocasião da elaboração dos
dados, esta legação concentrou principalmente a sua atenção nas características principais
da Nova Jugoslávia, servindo-se principalmente da Constituição e das novas leis
populares.
Os dados geográficos e económicos, o Sr. Sérgio tirou-os seguramente das citadas
enciclopédias de anos anteriores e os dados acerca da Nova Jugoslávia foram editados
integralmente e tal como esta legação entregou com o subtítulo: Principais Características
da Constituição.
Para efeitos de análise, tenho a honra de enviar dois exemplares do texto acerca
da Jugoslávia.
Morte ao Fascismo – Liberdade para o Povo !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1946), F-74

72 [Manifestações pelo Aniversário da Vitória]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

LISBOA, 22 de Maio de 1946
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Conf. N.º 124
Assunto: aniversário da Vitória –
Intervenção da polícia.
Anexo: 2
(com duas cópias).
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
Aproveitando cada ocasião favorável para mover as massas contra
o regime ditatorial de Salazar e na constante aspiração de reforçar a unidade combativa
das forças antifascistas, o Conselho Nacional de Unidade Antifascista, organizou e
preparou, através do MUD, em todo o país, maciças manifestações dos democratas
portugueses pelo aniversário da Vitória sobre o fascismo na Europa.
Em Lisboa, segundo um previsto programa, os manifestantes
dever-se-iam reunir em frente da legação francesa, no dia 8 de Maio às 19 horas, onde
uma delegação tinha a tarefa de saudar o legado francês com uma saudação especial. Daí,
o cortejo deveria passar perante a nossa legação, com o mesmo objectivo, e depois
perfilar-se em silêncio perante a embaixada inglesa. Daí, parar nos americanos e, por fim,
dispersar em frente da embaixada brasileira.
Tendo em consideração a censura da imprensa, o MUD só pôde
publicar o programa e o conteúdo da comemoração através de panfletos (anexo nº.1109),
entregues também com antecedência os relativos às representações estrangeiras.
No dia 8 de Maio, às 17 horas, uma sua delegação visitou o legado
francês Sr. Du Sault, como para o informar pessoalmente do programa da manifestação.
Todavia, um secretário da legação disse à delegação que o Sr. Du Sault «não se encontra
na chancelaria», mas ele pode dizer-lhes em privado que, na realidade, ele estava ali,
somente não os queria receber. Na insistência dos delegados e depois de longas
negociações, por fim o legado recebeu-os e ouvi-os, mas recusou-se absolutamente a
conversar novamente com a delegação dos manifestantes que nessa tarde, à hora
marcada, dever-lhe-ia ler a saudação. Este comportamento do Sr. Du Sault fez os
delegados dizerem-lhe que o povo francês será informado um dia da sua atitude pouco
amistosa para com os democratas portugueses. Por indiscrição do citado secretário da
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Os 2 anexos deste documento não foram encontrados.
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legação, os delegados puderam saber que o Du Sault se tinha aconselhado com o
embaixador americano Sr. Baruh e que aceitou a sua ideia.
Em 10 de Maio, no almoço em casa do subscritor, o Du Sault
entrou desorientado na discussão acerca deste assunto com o legado mexicano e
explicou-lhe que ele não esperava qualquer manifestação «visto que, oficialmente, nada
foi anunciado», pelo que considerou todo o assunto como ilegal — o que, na realidade, é
o ponto de vista de Salazar contra o qual o MUD, como grupo legal da oposição política,
já luta há meses (V. Conf. N.º 50 de 23/II/46).
Em 8 de Maio, já pelas 15 horas, todos os pátios em redor da nossa
legação, ruas de acesso, como também o espaço em frente da legação, estavam cheios de
gendarmes armados e, na cidade, a polícia estava em rigorosa prevenção. A partir das 18
horas, começaram os seus ataques contra grupos de manifestantes reunidos diante da
legação francesa, que se transformaram cerca das 19 horas numa verdadeira caça ao
homem. Todas as portas da legação francesa estavam fechadas, pelo que a anunciada
delegação de todo não pôde entrar no edifício. A polícia terminou o seu selvagem
trabalho cerca 21 horas. Ficou registada a data do seu selvagem espancamento e prisão de
desarmados antifascistas portugueses, somente porque queriam comemorar o primeiro
aniversário da Vitória sobre as principais forças do fascismo na Europa. Ficou criada
mais uma tradição de luta da juventude portuguesa, que juntamente com o operariado da
cidade, lutou principalmente contra a polícia.
[-2-]
No dia seguinte, cerca das 18 horas, uma delegação de estudantes110
antifascistas visitou o subscritor, explicou por que a delegação dos manifestantes não
pôde chegar no dia 8 e leu-me uma saudação dirigida à nossa juventude, especialmente
às brigadas de trabalho voluntário na linha de Brtchko-Banovitchi (V. Conf. N.º 126 de
9/V). Porque o subscritor expôs na sua resposta o trabalho da nossa juventude na guerra e
na construção pacífica, e o seu entusiasmo exemplar e abnegação, levámos os jovens à
sala da Frente111, onde lhes mostrámos o desenvolvimento das nossas realidades através
110

Após o 25 de Abril, um dos membros desta delegação do MUD Juvenil, Mário Soares, referiu-se a esta
reunião numa conversa com o embaixador jugoslavo.
111
Frente Popular da Jugoslávia (Narodni Front Jugoslavije) passou a designar-se, em 1953, Aliança
Socialista do Povo Trabalhador da Jugoslávia (Socijalistički Savez Radnog Naroda Jugoslavije).
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das nossas publicações, palavras de ordem e jornais de parede. No dia 10 deste mês,
sobretudo os jovens delegados estiveram no almoço da legação.
Além desta delegação, a legação recebeu do Comité Regional do
MUD do Porto as seguintes felicitações por telegrama: « Com entusiasmo saudamos o
povo jugoslavo e o seu heróico Marechal Tito, por ocasião primeiro aniversário do
triunfo da democracia e vossa magnífica libertação – Ruy Luiz Gomes, prof. un.; Olívio
Franco (N.doT.: França?), adv.: António Ricca, eng.; António Barros Machado, prof.
liceu; António Macedo, adv.; Manuel Lopes Ferreira, mar. mercante; Domingues
Loureiro Dias, operário; Fernando Azevedo Antas, médico, Joaquim Oliveira Junior,
comer.; Mário Cal Brandão, adv.; José Borrego, estudante; Carlos Henriques, eng. A
nossa resposta (anexo n.º2)
Resta-nos ainda sublinhar que foram precisos muitos grandes
esforços à direcção do MUD, para convencer os antifascistas de Lisboa que também era
necessário passar em frente da embaixada inglesa. A indisposição das massas portuguesas
em relação aos ingleses atingiu um tal grau que, com dificuldade, se conseguiu obter a
aprovação para uma certa espécie de protesto passivo, isto é, um desfile perante a
embaixada no maior silêncio (V. nosso Conf. N.º 137). Precisamente por esta razão,
como local da concentração dos manifestantes foi escolhido a legação francesa e, na
proclamação, a França foi mencionada em primeiro lugar.
Ao mesmo tempo, em todo o país, os comités rurais, urbanos e
regionais do MUD realizaram manifestações pela Vitória, mas no maior número dos
casos foram espancados e dispersos pela polícia. A imprensa não pôde trazer uma única
palavra acerca deste assunto.
Salazar impediu selvaticamente os antifascistas de comemorar o
dia da Vitória sobre o fascismo, como no ano passado prendeu e espancou, no mesmo
dia, todo aquele que também ousou mostrar de qualquer forma que também a União
Soviética participou, e de que maneira, na aniquilação dos criminosos fascistas na Europa
(V. nosso Conf. N.º 291/45). Igualmente, nessa ocasião, Salazar pôde agir assim, porque
considera que os acontecimentos no mundo vão constantemente a seu favor. Na ofensiva
geral da reacção mundial e sua sabotagem da paz, apoiado pela Igreja Católica, avaliou
que contam com ele — e, hoje, ao lado daqueles que, até recentemente se proclamavam
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os maiores adversários do seu fascismo, com ele combinam e pactuam para ganharem
umas migalhas. Nas complexas questões políticas, que actualmente abalam o mundo, a
sua imprensa compila cautelosamente só aquilo que está a favor do regime, provoca e
joga o papel de instigador da guerra.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch

carimbo do MNE
Conf. N.º 7524
1 JUL 1946
BELGRADO
ADMNE, Portugal (1946), F-74

73 [Navio soviético no porto de Lisboa]
Legação
da República Federativa
Popular da Jugoslávia
em Portugal

Carimbo
DEPARTAMENTO POLÍTICO

Lisboa, 22 de Maio de 1946

Secretariado
Recebido: 28-VI

Conf. N.º 138
Assunto: Navio soviético no
porto de Lisboa.
(com duas cópias)

Ministério dos Negócios Estrangeiros RFPJ
- Departamento Político –

No início deste mês, chegou a Lisboa o navio soviético «ESNEH», que
partiu alguns dias depois com um carregamento de cortiça.
Quando reconheceram o navio pela bandeira, os trabalhadores portuários
tentaram organizar manifestações de simpatia, o que a polícia os impediu com o bloqueio da
entrada, que foi efectuada durante todo o tempo da estada do navio no porto.
A notícia da chegada do navio espalhou-se rapidamente pela cidade e uma
massa de gente desceu ao porto, para o ver de longe e, depois, para continuar a falar acerca do
trabalho exemplar dos marinheiros, que efectuaram rapidamente os trabalhos, ao som de
balalaicas, harmónicas e canções. Aos oficiais e marinheiros foi proibida a saída à cidade.
Este é o segundo navio soviético que navegou por águas portuguesas depois
do fim da guerra. Ao primeiro, o mau tempo apanhou-o em frente de Lisboa no fim do Inverno,
escrevendo a esse respeito a imprensa daqui, como também que aos oficiais e marinheiros lhes
mostraram a cidade e arredores. Acerca do segundo não foi dito nada, até nem nas notas dos
jornais especializados, que regularmente trazem o movimento dos barcos estrangeiros.
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MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios,
D. Iovanovitch
ADMNE, Portugal(1946), F-74

74 [Reunião de Colbers (Departamento de Estado dos EUA) com o MUD]
Legação
da República Federativa
Popular da Jugoslávia
em Portugal

Lisboa, 22 Maio 1946

Conf. N.º 139
Assunto: Colbers, inspector do
Departamento de Estado EUA —
conversação com MUD.
(com duas cópias)

Ministério dos Negócios Estrangeiros RFPJ
— Departamento Político —

A meados do mês corrente, chegou a Lisboa e alojou-se na
embaixada americana o Dr. Colbers, que dizem ser inspector do Departamento de Estado
dos EUA.
Soube-se da sua chegada, quando o médico da embaixada, pessoa
inclinada amigavelmente para os círculos oposicionistas portugueses, pediu uma ligação
através deles com representantes do MUD e com o objectivo de uma reunião informativa
com o Sr. Colbers.
O MUD aceitou o convite e a reunião teve lugar no apartamento
privado do médico, onde foram convidados para jantar os seus três membros, que foram
escolhidos para esse efeito.
Imediatamente, no início da conversação, o Sr. Colbers pediu
discrição, e interessou-se principalmente: acerca da situação política em Portugal em
geral, e principalmente a partir das eleições do ano passado, depois acerca da Espanha,
ligações concretas do regime de Salazar com a mesma e, por fim, acerca dos negócios e
trabalho político do embaixador Sr.Baruch.
Os delegados do MUD actuaram prudentemente, tendo em conta
no passado, em particular durante a guerra, a má experiência

com semelhantes

«inquéritos» anglo-americanos. (Aconteceu, por exemplo, durante a guerra, que foram
presas e deportadas precisamente aquelas pessoas a quem os ingleses davam informações
na embaixada acerca da colaboração de Salazar com os alemães).
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Em relação a Portugal, eles apresentaram essencialmente só aquilo
que já foi impresso e distribuído contra o regime sob a forma de panfletos e outras suas
publicações, e na plataforma do trabalho legal, abrangendo a cooperação do regime com
o nazi-fascismo durante a guerra e toda a sua violência, depois da guerra, apoiando-se
precisamente na política anglo-americana. Em relação à Espanha, fizeram um breve
resumo dos acontecimentos desde a preparação do ataque contra o legal governo
republicano a partir do território português, depois até à actual solidariedade dos dois
fascismos, sublinhando que os democratas portugueses sabem que o capital
anglo-americano abastece ainda de armas ambos os fascismos. Em relação ao embaixador
Baruch, só aquilo que Lisboa toda sabe, e isso é que transformou a embaixada numa loja
de especulação comercial, onde o principal é ganhar, o que convém muito bem ao actual
regime de Portugal. Como exemplo do trabalho político do Sr. Baruch, mencionaram que
ele recusou a professores da Universidade, cientistas e trabalhadores públicos
portugueses, que lhe propuseram que patrocinasse a comemoração da morte de
Roosevelt, somente porque pertencem à oposição democrática portuguesa.
O Sr. Colbers desejou mostrar que muitas coisas eram-lhe
conhecidas e já anotadas pelo Departamento de Estado.
Foi notado, que aspirava saber especialmente quais são todas as
forças políticas que constituem a oposição democrática portuguesa, dando a entender, que
na América são desconfiados em relação ao PC, «cujo programa não corresponde às
concepções da democracia americana».
MORTE AO FASCISMO — LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
Carimbo
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Conf. N.º 7532
1 JUL.1946
Belgrado
ADMNE, Portugal (1946), F-74

D. Iovanovitch

75 [« Massas portuguesas contra governo trabalhista»]
LEGAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Lisboa, 22 de Maio de 1946
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Conf. n.º 137
Assunto: Indisposição das massas
portuguesas contra governo trabalhista
Anexo: 1 (um)
(com duas cópias).
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
Várias vezes nos nossos anteriores relatórios, tivemos a
oportunidade de falar da indisposição cada vez maior das massas portuguesas em relação
aos ingleses, concretamente em relação ao governo trabalhista.
Durante o ano passado, os antifascistas esperaram com a maior
apreensão os resultados das eleições inglesas. As palavras de ordem eleitorais trabalhistas
davam-lhes muitas esperanças, o que é compreensível, quando se observa através de uma
perspectiva daqui. Embora a censura salazarista cortasse rigorosamente tudo aquilo que
se relacionasse com a campanha eleitoral do Partido Trabalhista, não pôde, contudo,
impedir que não chegassem até às massas portuguesas as suas principais proposições,
como por exemplo: aprofundamento da aliança com a URSS, apoiar-se na política
externa nas forças democráticas no mundo, revisão da política colonial britânica e,
finalmente, um profundo programa social na política interna.
Também, a vitória eleitoral trabalhista foi saudada pelos
antifascistas portugueses realmente com sincero entusiasmo. Enquanto, por outro lado, os
fascistas portugueses, que não esperavam esta vitória, baseando todas as esperanças em
Churchill, perderam completamente a cabeça. O seu embaraço revelou-se também no
deitar fora os emblemas fascistas e na deserção diária das fileiras da «União Nacional»,
«Legião Portuguesa», «Mocidade Portuguesa», etc.
Todavia, os acontecimentos que se seguiram depois das eleições
inglesas e ainda se seguem, rapidamente mudaram completamente esta imagem. Os
antifascistas portugueses que, durante toda a guerra encheram as prisões e campos de
concentração precisamente pelos seus sentimentos pró-Aliados — expressos aqui mais na
anglofília, tendo em conta na posição geopolítica de Portugal e as ligações seculares com
a Inglaterra —, e continuam a estar sujeitos às perseguições mais brutais do fascismo
clerical de Salazar. Durante a guerra, Salazar persegui-os e matou-os apoiado em Hitler,
Mussolini e Franco e em nome da solidariedade fascista. Hoje, ele persegue-os,
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apoiando-se na Grã-Bretanha e em nome dos «grandes e seculares aliados», da
«democracia ocidental» e da «civilização cristã». Todavia, os fascistas portugueses
apressaram-se a colocar de novo os seus emblemas, e nem lhes foram necessárias novas
palavras de ordem, porque só repetem aquilo que gritaram 20 anos e que aprenderam de
diversos Goebbels, Salazares, Francos, etc. Somente eles não sabiam que as suas
provocações seriam tão agradáveis para os ouvidos dos senhores trabalhistas ingleses,
com os quais de repente se encontraram na mesma frente tanto na política externa, como
na interna. Na externa, porque a realidade desmascarou inevitavelmente a mentira das
teorias pré-eleitorais trabalhistas; em todas as questões internacionais, por exemplo,
desde a Indonésia, Grécia, Jugoslávia, Espanha, Itália, etc., eles viram os trabalhistas
oporem-se às forças democráticas no mundo, com a União Soviética à frente,
precisamente da forma que seria muito próxima daquela de Salazar. Na política interna,
ficou claro para eles que uma tal política externa só podia apoiar-se exclusivamente
naquelas forças no mundo, com as quais se solidarizam também o fascismo clerical
português, e para não ir mais longe, o exemplo mais evidente disso foi-lhes dado pelo
embaixador inglês em Portugal, Sr. O’Malley.
Uma tal evolução da realidade teve de reflectir-se nas ideias e
conduzir a uma total reviravolta nas perspectivas portuguesas. Perante as massas
democráticas portuguesas, os ingleses dilapidaram um velho capital de simpatia,
aumentado enormemente durante a guerra; em lugar de simpatia e confiança, [ - 2 - ]
criou-se uma desconfiança, que vai até ao ódio. Assim se pode dizer, porque a direcção
do MUD consegue dificilmente, nos últimos tempos, conter as maciças expressões desse
ódio em ocasiões em que isso se considera desnecessário.
Para não repetir os acontecimentos, durante a chegada da frota
inglesa, mencionaremos somente o último exemplo. Durante as manifestações
organizadas no dia 8 deste mês pela Vitória, que a polícia dispersou, à direcção do MUD
foi preciso muito esforço, para convencer os comités regionais que se deviam manifestar
também em frente da embaixada inglesa. As massas recusaram isso energicamente e, por
fim, apenas se conseguiu chegar à solução da realização da manifestação perante a
embaixada, mas no maior silêncio (Ver Of. Conf. N.º 124).
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A imprensa antifascista clandestina contém-se ainda de assumir
uma posição aberta sobre esta questão. Todavia, alguns jornais clandestinos, atrás dos
quais se escondem diversos grupos e grupinhos, aproveitam uma tal disposição das
massas portuguesas para os seus fins demagógicos. Neste sentido distinguem-se,
particularmente, os jornais «Lanterna» e «Claridade», supostamente ambos órgãos do
proletariado combativo.
Neste aspecto, é característico particularmente o jornal «Voz do
Povo», cujo último número, de 15 do mês corrente, enviamos em anexo com dois artigos
traduzidos. Este jornal seguiu um tempo a linha da UNAF (Conselho Nacional de
Unidade Antifascista)112. Nos últimos tempos, contudo, ocorreram certas mudanças na
redacção, acerca das quais informaremos posteriormente, embora o jornal nunca tenha
sido o órgão da UNAF. Por isso, a sua escrita deve ser tomada com reservas.
MORTE FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

Carimbo do MNE
Conf.N.º 7531
1 JULHO 1946
BELGRADO
ADMNE, Portugal (1946), F-74

76 [Dobrovitch, A viagem de Álvaro Cunhal e outros assuntos]
Carta de Dobrovitch de 2 de Agosto de 1946
Camaradas,
Com um atraso de 4 meses chegaram-me as vossas directivas de 11 de
Abril acerca da interrupção das minhas ligações. Tal atraso foi a razão do envio
demorado do relatório. Tendo em conta que, antes da recepção das citadas directivas,
recebi novo material que mandarei pela primeira mala diplomática.
Não entrando em elementos desconhecidos para mim que provocaram
essa sua decisão, antes de passar às actuais condições de trabalho, recapitularei de forma
breve o meu trabalho no qual, talvez subjectivamente, não consegui encontrar o meu erro.
Um mês e meio, após a minha chegada a Lisboa, estabeleci ligações com
o Conselho Antifascista que me deu a possibilidade de estabelecer contactos com o PC de
112
Trata-se do MUNAF (Movimento de Unidade Nacional Antifascista). Um erro que se repete noutros
documentos.
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Portugal, e sobre isto o encarregado de negócios informou o MNE, através do seu
telegrama confidencial n.º 353 de 6 de Julho de 1945.
O MNE respondeu: "Necessário recolher o maior número de dados não
entrai em contacto oficial".
Com essa directiva, que respeitei estritamente, e o contacto com todas as
minhas ligações fi-lo sem interrupção, exclusivamente de carácter privado, até à vossa
ordem acerca da interrupção.
Três meses depois do citado telegrama, a minha ligação (não pelo PC —
concretamente Mendes113) comunicou-me o desejo de um encontro da Dona Maria114
para conhecer o Iovanovitch. Tendo em conta o seu trabalho e confirmadas convicções
políticas, achei que esta relação podia servir ao trabalho de Iovanovitch, como da
Legação. Através do citado, Iovanovitch conheceu em breve o professor Caraça, a minha
primeira ligação, que também partidariamente não está integrado.
Notando os primeiros sintomas de discordância e o agravamento das
relações entre Iovanovitch e o camarada Albinun no campo das suas ligações com o
MUD, tornei as minhas ligações o mais conspirativas possível.
Através das minhas ligações, tinha uma visão e controlo sobre as restantes
ligações da Legação.
Os relatórios e dados que recebi foram sempre verdadeiros e não foi nunca
necessária qualquer posterior correcção.
Todas as advertências recebidas foram sempre úteis e correctas.
Em nenhuma ocasião estive em perigo.
Nunca da parte das suas ligações como também dos camaradas da
Legação fui advertido por qualquer erro que fosse no trabalho.
A causa fundamental da discordância e agravamento das relações entre
Iovanovitch e o camarada Abinun, que conduziu gradualmente até a nocivas relações
internas e impediu qualquer trabalho construtivo, encontrava–se numa mútua atitude
incorrecta, nas exageradas ambições e rivalidades junto das ligações comuns.
Perspectivas de trabalho
113
114

Manuel Mendes.
Maria Aboim Inglês.
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No caso das vossas directivas sobre a necessidade de restabelecer ou
entregar as ligações com o P.C. a um novo camarada, evitaria muito tempo semelhantes
pedidos e previ a garantia das possibilidades de directo restabelecimento.
No que diz respeito ao nosso futuro trabalho, investiremos todos os
esforços para o satisfazer. No caso de surgirem dificuldades por parte de Iovanovitch,
informar-vos-emos.
Espero que, actuando autocriticamente, o camarada Abinun explicará
correctamente as condições do trabalho neste país.
directivas.

Seria necessário que na primeira oportunidade possível nos enviassem
Saudações amigáveis
Dobrovitch

AJ, 507, IX, 103/1-20

77 [Prisões de antifascistas]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Estri.Conf. N.º 256
Assunto: prisão de
antifascistas.
(com duas cópias).

(CARIMBO)
DEPARTAMENTO POLÍTICO
SECRETARIADO 6-9-46

Lisboa, 24 de Agosto de 1946

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS RFPJ
— Departamento Político —

V. nossos Estri. Conf. N.º 238 de 16 m(ês) cor(rente) e Estr. Conf. N.º 254
de hoje.
Segundo as últimas informações que recebemos dos nossos contactos,
foram presos durante os dias 21, 22 e 23 do mês corrente os seguintes antifascistas:
Dr. Ruy Luiz Gomes, Prof. Universidade do Porto;
Dr. Marques Teixeira, "

"

"

Dr. Cal Brandão, advogado no Porto
Dr. Azevedo Anta, médico

"

— todos os quatro membros do Comité

Regional do MUD.
Dr. Mário Silva, prof. Univ. de Coimbra, membro do Comité Regional do
MUD.

160

161
Crê-se que estas prisões seguiram-se após o apelo do MUD ao povo
português relativamente ao pedido de admissão na ONU (V. nosso Estri.Conf. N.º 241
m.cor.115). Todavia, as perseguições e a pressão da Polícia Política, desde há um mês
antes, agravaram-se muito.
Quando fomos informados das mencionadas prisões, os nossos contactos
pediram-nos para alertar os círculos científicos em França, Suíça e Itália, onde o trabalho
científico do prof. Univ. Dr. Ruy Luiz Gomes é bem conhecido.
Mencionamos, como informámos em tempo útil, que o prof. Gomes foi
um dos primeiros que nos felicitou, em nome dos democratas dos Porto, pela República e
o primeiro aniversário da Vitória.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1946), F-74
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[Prisões em Portugal]

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
TELEGRAMA
Gabinete
: _______________________
Data: 3 Setembro 1946
Departamento: Político
Secção
: IV
N.º : Conf. 10311
TELEGRAMA CIFRADO
1. Embaixada da RFPJ – Paris
2. Legação da RFPJ – Berna
3. Delegação jugoslava no
Conselho Aliado para a Itália – Roma
A Legação de Lisboa informa: foram efectuadas novas prisões de
democratas, entre os presos encontram-se os professores universitários Rui Luís Gomes e
Mankues Esteira (N.doT.: Marques Teixeira ) ambos do Porto e Mário Silva de Coimbra.
Peço na melhor forma alertar para isto os círculos científicos desses
países, especialmente para caso de Rui Luís Gomes, que deles é bem conhecido.
Enviado
3-IX-1946
J.K.

Velebit

ADMNE, Portugal (1946), F-74

115

N.doT.: mês corrente.
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79 [Dobrovitch,

Relações com PCP]

carimbo

Do Relatório de Dobrovitch de 2 de Outubro de 1946
MUDANÇA DE LIGAÇÕES COM O PC

CC PCJ
Arquivo

Conjuntamente com o restante material e relatórios entregues aos
camaradas em Paris para si116, informei que o actual elemento de ligação com o PC vai
por vários meses para Paris. É o mesmo camarada que me entregou, nos últimos 6 meses,
o material do PC e, segundo as suas directivas e necessidades, levou-me até às suas
ligações superiores. O mencionado elemento de ligação vive na legalidade, por profissão
Dr. em Matemáticas, pseudónimo "Sousa"117. A viagem do camarada para Paris é legal,
de carácter privado, com autorização do PC.
A partida desta ligação legal impôs a necessidade de uma nova. No
encontro clandestino, realizado fora de Lisboa imediatamente após o II Congresso ilegal
do PCP, no qual me foi entregue o material do Congresso, como também me colocaram a
questão das possibilidades de darmos apoio à evacuação de um dirigente partidário,
provisoriamente fiquei ligado com um elemento de ligação acima do camarada Sousa..
Após o regresso de Paris, entreguei ao meu novo elemento de ligação as
directivas recebidas acerca do assunto "evacuação do dirigente partidário". Quase no fim
do encontro, o camarada informou-me que, a respeito do citado assunto, era necessário o
meu contacto pessoal com o seu elemento de ligação. Tendo em conta a clandestinidade
do dirigente em questão, o encontro será organizado e assegurado pelo PC. — Ao mesmo
tempo foi-me entregue o novo material: relatório das questões de organização no II
Congresso ilegal, relator o camarada Duarte do CC, texto original em português (enviarei
a tradução no próximo correio) como outro material. Pela minha parte, pedi material
acerca das forças armadas e material acerca do capital estrangeiro em Portugal. Ficou
combinado que este material me será obtido e entregue em 20 dias.
No último dia do mês passado, de automóvel, fui levado para a província
do Ribatejo, onde se realizou um rigoroso encontro clandestino com o dirigente na
ilegalidade do CC do PCP num bosque nos arredores de Santarém.

116
117

Esta documentação não foi encontrada.
Tratava-se do físico Manuel Valadares.
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O mencionado camarada sublinhou a necessidade de um contacto directo
comigo para uma análise imediata, concreta e detalhada das possibilidades e problemas
em relação ao assunto acima citado. Realçando a necessidade da maior precaução,
analisou os perigos como as vantagens do feito.
[-2-]

Entreguei ao camarada as directivas recebidas, informando-o das

possibilidades sob condições. Quando toquei no ponto de princípios, separação dos
dirigentes do organismo partidário, o camarada respondeu o seguinte: «No caso concreto
não se trata da separação do camarada dirigente do trabalho partidário, mas de uma
separação passageira do organismo partidário com o objectivo da execução de tarefas
especiais para o Partido Comunista no estrangeiro. No caso concreto, trata-se de um
camarada dirigente, membro do Secretariado do CC, para o qual me serão dadas, no
momento próprio, as referências soviéticas, francesas e espanholas. O dirigente em
questão foi outrora delegado num congresso partidário na URSS, como participante da
Guerra Civil Espanhola é conhecido da direcção do PC espanhol e pelo anterior trabalho
e contactos políticos pela direcção do PC francês.»
Respondi ao camarada que o assunto citado foi apresentado anteriormente
só como princípio e colocado de forma genérica. Seguindo isso, apresentei-o à minha
direcção da mesma forma. Terminando, disse ao camarada que informaria imediatamente
a minha direcção nesta forma concreta, a qual corrige o anterior assunto colocado de
forma genérica.
Antes do fim, o camarada informou-me que devido à minha necessária
protecção como funcionário diplomático e tendo em conta a grande actividade política e,
por isso, a exposição da minhas actuais ligações, foi decidido que nesse sentido foram
dadas instruções para a minha conexão com um novo elemento de ligação, um camarada
dos quadros legais do Partido. Para a manutenção das ligações, entrega de materiais e
informações foi determinada uma nova ligação.
AJ, 507- IX, 103/I

80 [Tentativa de golpe militar]
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Telegrama
Enviado: LISBOA
11 /X/ 1946

Recebido: 12 /X/ 1946
Analisado: 12/ X
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Conf. N.º 325

Terminado: 12 /X

Para MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Com o golpe no Porto o movimento antifascista não tem qualquer ligação
— nosso relatório estri. conf. número 303, página número 3. Golpe foi feito por
descontentes elementos militares. Pela manhã governo comunicou que domina situação.
Iovanovitch
ADMNE, Portugal (1946), F-74

81 [Tentativa de golpe militar (Mealhada)]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

LISBOA, 23 de Outubro de 1946

Estri. Conf. N.º 322
Assunto: Tentativa de golpe.
Anexo: (um).
(com duas cópias).
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –
Ver nossos Estri. Conf. N.º 314 e 315 de 10 e 11 do corrente mês.
Dos relatórios recebidos das nossas ligações, resulta que o golpe de
10 do mês corrente teve insucesso graças à cobardia de um general conspirador, cuja
indecisão impediu todas as coisas.
Os círculos militares prepararam aliás cuidadosamente o golpe e
tinha sido efectuada uma mobilização de grandes dimensões. Todas as guarnições no país
estavam abrangidas pela acção, excepto as tropas motorizadas do Porto e Lisboa,
claramente fascistas, as quais deveriam ser imobilizadas no primeiro ataque dos golpistas.
O centro da conspiração encontrava-se em Tomar, a cerca de 150
km de Lisboa, no estado-maior

da região militar e directamente ligado com as

guarnições em: Torres Novas (Escola de Cavalaria); Tancos (engenharia e escola de
aeronáutica); Abrantes (regimentos de artilharia e infantaria); e Entroncamento
(entroncamento ferroviário e centro estratégico e geográfico do país). Um segundo grupo
tinha de operar no sentido do Porto-Aveiro-Figueira de Foz-Coimbra-Viseu-GuardaCastelo Branco. O centro lisboeta com a marinha, aviação e as guarnições dos arredores,
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tinha como tarefa de imobilizar as tropas motorizadas e a Guarda Republicana. No Sul do
país, o estado-maior dos conspiradores encontrava-se em Évora.
No dia 10 deste mês, pelas duas da manhã, o centro principal (4
generais e 2 almirantes) tinha de tomar a sede da Região Militar em Tomar e dali pôr em
movimento todas as guarnições da conspiração. Palavra de ordem: a ordem telefónica da
Região Militar «O estado-maior ordena que saiam as tropas». Todavia, no último
momento, o comandante da guarnição em Tomar assustou-se e recusou a entrada dos
conspiradores no edifício da Região Militar e no quartel da guarnição, com a desculpa
que tinha informações de que o governo tinha conhecimento do acontecimento. Os
restantes conspiradores apressaram-se imediatamente a retirar quanto antes para Lisboa,
de maneira a chegar a suas casas antes da alvorada, ficando no local só um general. Às 4
horas da manhã, o comandante da guarnição arrependeu-se e fez saber que estava pronto
para executar a missão, mas já era tarde para tudo.
Os conspiradores das restantes guarnições, como não receberam a
combinada palavra de ordem do centro, consideraram que algum acontecimento impediu
as coisas e retiraram-se. No Porto, um jovem oficial118, ex-fascista, recusou a retirar-se,
como oficial de dia tinha nas mãos a guarnição, reuniu uma coluna motorizada de cerca
de uma centena de sargentos e soldados e, cerca das 5 horas da manhã, avançou para
Coimbra através de Aveiro. As guarnições dos locais de passagem, não tendo a palavra
de ordem, não se quiseram juntar, mas fecharam os olhos à sua passagem, que foi
comunicada por um polícia dum posto de trânsito, e assim o ministro do Exército já tinha
dados, cerca das 6 horas, acerca desta coluna e deu as necessárias ordens. Esta foi cercada
por tropas motorizadas de Lisboa e Porto e rendeu-se na Mealhada.
Durante a noite da conspiração, Salazar encontrava-se fora de
Lisboa, em férias em Santa Comba Dão, sua terra natal119. Informado dos
acontecimentos, chegou a Lisboa no mesmo dia, cerca das 14 horas, imediatamente
rasgou a «teatral» proclamação do ministro do Exército, preparada para o exército e
povo, a qual descobriria, caso fosse publicada, tudo o que se passou ao país, como

118
119

Fernando Queiroga (1909-71), então tenente.
Estaria sim, nesse concelho, na sua casa em Vimieiro, onde nascera.
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perante o estrangeiro e anulou-a. No dia 11 deste mês, saiu o seu breve comunicado, cujo
texto enviamos em anexo.
Segundo as nossas seguintes informações, tratou-se de um puro
golpe militar, sem qualquer participação de civis ou antifascistas portugueses. Todavia,
alguns dos generais conspiradores [- 2 -] tentaram, sem sucesso, conseguir a colaboração
do general Norton de Matos (presidente do Conselho Nacional da UNAF120), que ele
recusou, seguindo as últimas decisões da UNAF de que com os golpistas não se entraria
em qualquer contacto que fosse. Eles disseram-lhe, que apesar da recusa de colaboração,
tornar-se-ia presidente do governo e ministro dos Negócios Estrangeiros caso o golpe
tivesse sucesso.
Nos círculos antifascistas portugueses considera-se que o golpe
representa mais uma infeliz tentativa dos irrecuperáveis e ambiciosos generais golpistas,
que não tomam em atenção as condições objectivas do país e consideram que Salazar só
se pode derrubar exclusivamente por um golpe militar. A posição dos antifascistas
portugueses para com os golpistas e em relação à linha política da UNAF foi relatada no
nosso Estri. Conf. N.º 303/2 de 1 deste mês (páginas 3 e 8). Contudo, é necessário anotar
que por ocasião da organização deste golpe notou-se uma grande deserção de seguros
oficiais do regime para o lado dos golpistas.
No Conselho Nacional da UNAF, foram também anotados os
seguintes factos:
a) No golpe esteve também metido o antigo oficial Celestino
Soares, conhecido agente americano do tempo da guerra, agora comerciante e em
constantes ligações próximas com a embaixada americana neste país.
b) O encarregado de negócios americano Sr. Crocker (o
embaixador está ausente já há um mês), afirmou directamente antes do golpe a uma
pessoa próxima do Conselho Nacional, que a situação no país é difícil, mas que se deve
evitar a guerra civil, e que isso pode e deve fazer o exército com um rápido golpe.
c) Um dos chefes do centro de informações inglês, Sr. Marshall,
director aqui da «Reuter», que aliás tenta mostrar-se constantemente como um amigo dos
antifascistas portugueses e mantém ligações com o MUD, não sabia nada acerca do golpe
120

N.doT.: MUNAF. Um erro que se repete neste e noutros documentos.
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e investiu muitos esforços depois do acontecimento para obter a lista dos oficiais
implicados. A sua opinião perante democratas portugueses foi «que tinha sido uma
horrível estupidez e que seguramente conduziria a um novo Salazar».
Tendo em conta o antagonismo cada vez mais forte dos dois
imperialismos no mercado português e nas manobras de Salazar, que todavia pertence
mais aos ingleses, os antifascistas portugueses acima citados chegaram à conclusão de
que os americanos sabiam do golpe e o aprovavam.
O processo dos oficiais presos é conduzido muito secretamente. Só
dois deles estavam na conspiração, os restantes saíram espontaneamente, e maior parte
dos sargentos fugiram ainda durante a rendição da coluna. Quanto se pôde saber até
agora, o chefe da coluna afirmou e persiste nisso, que não se trata de nenhuma
conspiração e que eles «saíram para buscar pão e comida, pois já não podem consegui-los
a não ser no mercado negro, e isso os seus salários não lhes permitem». Depois do golpe,
no Ministério do Exército realizou uma reunião de três dias com todos os comandantes
militares, começando pelos comandantes das divisões (muitos deles estiveram na
conspiração). Não foi publicado qualquer comunicado.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO!
carimbo MNE
Conf. n.º14079

O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

29 XI 1946
BELGRADO
ADMNE, Portugal (1946), F-74

82 [Golpistas]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Estri. Conf. n.º337
Assunto: golpistas
(com duas cópias)
Anexo: proclamação.

Lisboa, 31 de Outubro de 1946

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –
Nossa referência Estri. Conf. N.º 322 de 23 do mês corrente.
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Na reunião de três dias no Ministério do Exército — em 19, 20 e
21 do mês corrente —, que mencionámos no nosso relatório acima citado, falou-se mais
de medidas que deviam ser tomadas urgentemente para eliminar-se o espírito
conspirativo e o descontentamento no Exército. Das conversações efectuadas, os
comandantes-conspiradores saíram convencidos que o governo não estava informado
sobre as proporções da conspiração. Em geral, disseram ao ministro do Exército, que os
oficiais estão descontentes em virtude do difícil estado económico do país, agravado pela
falta de escrúpulos do «mercado negro»; que o governo não seguiu o programa da
«revolução», como tinha sido prometido ao Exército; que o país tem de permitir a vida
internacional através da comunidade dos povos e que isso se pode atingir unicamente por
eleições livres.
Depois da reunião no Ministério do Exército, Salazar comunicou o
desejo de receber os comandantes e abertamente perguntar-lhes se o governo pode ter
confiança no Exército. Responderam-lhe afirmativamente, mas também lhe salientaram
todas as dificuldades nas quais o país se encontra pela sua política interna e externa,
como também a responsabilidade que caí a esse respeito sobre o Exército, tendo em conta
que ele foi o titular da «revolução» de 1926, que lhe permitiu assumir o poder. O tom da
conversação com Salazar foi autoritário, como com um homem que já não pode
comandar mais uma situação, o que há pouco tempo não se podia nem imaginar.
Por fim, o Presidente da República, general Carmona, recebeu os
comandantes com as palavras: «Se quiserem começaremos de novo, eu estou pronto,
somente apresentem as razões?».
Desde a sua prisão até hoje — como os conspiradores estão
informados — o chefe da coluna preso continua sempre com as primeiras declarações,
isto é, que actuou independentemente no desejo de manifestar o descontentamento por
causa do «mercado negro» e o difícil estado económico do país e dos oficiais.
Trataram-no excepcionalmente bem, a par de todas as lisonjas e comodidades, e recebeu
um advogado.
Entretanto, a conspiração alarga-se, mas com os habituais conflitos
de ambições e desejos de cada indivíduo se vender o mais caro possível.
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Na segunda-feira, 4 de Novembro, tem de começar o curso anual
para coronéis que alcançaram o direito para a patente de general. Entre eles há bastantes
conspiradores e eles insistem em efectuar o golpe antes do curso, porque as ambições
pessoais os incitam a jogar um papel, e as razões são que os generais do centro não têm
tropas. Contudo, outros sem importantes tarefas atribuídas aproveitam o curso para adiar
e, nomeadamente, para substituir os coronéis ausentes e assim terem melhor
classificação. Até à decisão para o início ou adiamento, isto é, até sábado 2 de Novembro,
toda a luta se conduzirá nesse sentido, ou seja, entre os comandantes em funções e
cursistas e aqueles que os teriam de substituir pelo adiamento.
O centro da conspiração e a disposição estratégica continuam
como anteriormente. Mudou só que, caso cair a decisão, os comandantes sairão com as
tropas no domingo, 2 de Novembro, antes do meio-dia a coberto de regulares jogos de
guerra e para assim ocuparem todas as posições mais importantes. As figuras centrais
são: generais Ramires, Godinho e almirante Cabeçadas. O primeiro e o segundo
seguiram-se como comandantes das Ilhas dos Açores durante a guerra e Salazar tem neles
a maior confiança: o primeiro muito tempo pendeu para o fascismo; o segundo passa
como um oficial correcto e honesto. A primeira intenção era que os três citados oficiais
pedissem a Carmona, em nome do Exército, para afastar Salazar. Depois venceu a
opinião, de que o Exército deve passar à acção directa «porque lhe foi roubada a
revolução de 1926 pela direita (Salazar), e o actual estado do [ - 2 - ] país pode levar a
que o poder lhe possa ser arrebatado pela esquerda».
A posição do PC ficou claramente definida no recente Congresso
(Ver nosso Estri.Conf. N.º 303 de 1 mês corrente). A posição do MUD: deixar que os
golpistas actuem à vontade e não se misturar, como não pedir nada excepto eleições
livres. A opinião do MUD: o Exército é essencialmente republicano com um pequeno
resto monárquico e deseja ainda defender a República, e esse desejo reforça-se por causa
do forte favoritismo dos monárquicos por parte da Igreja, seguido pelo próprio Salazar.
Por causa da difícil situação económica, da incerta situação internacional, de ódios
pessoais vingativos em relação ao duradouro despotismo de Salazar, de ambições feridas,
etc. — os oficiais consideram que chegou o momento favorável para tomar o poder e,
com o derrubamento de Salazar, livrarem-se da responsabilidade que tiveram por um
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período infeliz da história portuguesa, para cujo início eles foram culpados porque, com o
golpe de 1926, sobretudo, eles estimularam a chegada de Salazar ao poder. Também,
além disso, talvez seja decisivo, eles esperarem que desta vez neutralizarão os ingleses
com o apoio americano e quando o Salazar tiver caído — ver-se-á no futuro...
Segundo outras informações, o governo tem um grande receio e
incerteza, pois basicamente não domina mais o exército, embora cada vez mais pareça
que novamente o recupera. Por outro lado, são-lhe desconhecidas as dimensões da
conspiração e, principalmente, não sabe se e quanto está implicado o elemento burguês,
como também se os golpistas se apoiam no estrangeiro. Por essas razões, nos últimos
dias, por um lado, foram libertados quase todos os democratas antes presos e, por outro,
a polícia está dia e noite nas suas pisadas.
Igualmente, continuam a confirmar-se as notícias de que os
americanos estão a par dos acontecimentos, embora deles não se dêem pormenores nem
nomes. As suas relações com os ingleses, aqui, claramente que não são boas. Os últimos
acontecimentos com os Açores (V. nosso Conf. n.º 328 de 30 deste mês), mostraram isso
mais uma vez. O embaixador americano Baruh ainda não voltou de viagem e da
embaixada propagam notícias que ele deseja receber a embaixada em Paris. Baruh teve
uma amizade pessoal com Salazar e disso tirou muitos proveitos pessoais; o encarregado
de negócios Crocker afirma, pelo contrário, que Salazar não convém mais e que o
exército tem de se envolver para se evitar uma guerra civil.
Por seu lado, os ingleses vêem claro, que o exército está em
marcha e que Salazar perdeu o seu apoio. Igualmente, têm conhecimento de quão difícil é
o estado no país e quereriam envolver-se directamente, mesmo até ajudando
monetariamente. Contudo, os generais têm más experiências com eles desde o ano
passado e estão convencidos que seriam traídos, caso lhes revelassem e pedissem o seu
apoio. Por isso, Marshall faz esforços junto do MUD para chegar por esse caminho a
dados mais próximos. « Prestei-lhes alguns serviços, agora é altura de receber os juros»
— disse recentemente aqui a um nosso contacto. Por outro lado, foram notadas as suas
relações reforçadas com o general na reforma121 Armindo Monteiro, embaixador
121
Dados biográficos que nunca foram corrigidos por Dragolhub Iovanovitch na sua correspondência
(encontrada) para Belgrado, pois este político nunca foi militar, nem ministro após essa data.
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português em Londres no primeiro ano da guerra, e depois ministro dos Negócios
Estrangeiros e Colónias. Monteiro confrontou-se com Salazar e demitiu-se no período
da ascensão do nazismo (no Inverno de 1941/42)122, e faz 15 dias atrás recusou o seu
convite para novamente receber o ministério das Colónias, declarando aos seus amigos
«que de restos não precisa».
Isto seria, essencialmente, a conclusão e resumo daquilo que nos
informaram os nossos contactos nestes últimos dias. Todavia, é difícil dar uma nossa
apreciação pessoal. Num grupo pretoriano sem ideias e heterogéneo, onde estão em jogo
ambições pessoais, chantagens, ódios e medo, onde o círculo sob as mesmas condições
constantemente se alarga, a cada hora pode chegar a mudança, a indisciplina, a traição e
rupturas. Em todo o caso, aparece claramente o erro fundamental dos golpistas: eles
realçam constantemente que trabalham para o povo — mas sem povo e são comandados
quase exclusivamente pelo egoísmo pessoal ou medo. Igualmente, não há qualquer
dúvida que o sanguinário regime de Salazar se encontra na agonia, que mostra claramente
todos os sinais de decadência e desintegração e que se comerá a si próprio, apesar de
todas as possíveis conspirações da reacção e do Vaticano para o salvar e prolongar-lhe a
vida.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
Encarregado de Negócios
D Iovanovitch
Observação: Em 2 de Novembro, durante a noite, recebemos a proclamação (em
anexo123),

rigorosamente conspirativa, da «Junta Militar de Libertação Nacional»

recebida durante a tarde do mesmo dia por parte da Junta Militar dos golpistas, que devia
ser lançado de avião, hoje 3 de Novembro, quando o golpe deveria começar. Como nos
foi informado, no último momento — quando já estava tudo pronto — surgiram
desacordos e chantagem e ganhou a corrente defensora do adiamento, de forma que os
golpistas separam-se rapidamente ainda durante a noite retiraram a ordem para o golpe e
impediram que se repetissem os incidentes de indisciplina de 10 de Outubro ( V. nosso
Estri. Conf. N.º 339 de 2/XI). O texto da proclamação é conhecido e aprovado somente
122
123

Outro erro, pois essa exoneração só ocorreu em Julho de 1943.
V. Anexos.
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por um círculo muito reduzido, e agora foi confiado à guarda de pessoas da maior
confiança, pelo que nos pediram para termos isso em conta, caso se chegue a um longo
adiamento da acção.
D Iov.

3 Novembro 1946
carimbo
Ministério Negócios Estrangeiros
Conf. N.º 14080
29-XI 1946
BELGRADO

ADMNE, Portugal (1946), F-74

83 [Festa Nacional (29 Novembro) no Hotel Aviz]
Legação
da República Federativa
Popular da Jugoslávia
em Portugal

Conf. n.º 369/5a
Assunto: Comemoração
29 Novembro
Anexo: material complementar
(com duas cópias).

Lisboa, 30 de Novembro de 1946

Ministério dos Negócios Estrangeiros da RFPJ
- Secção Política –

A comemoração deste ano do 29 de Novembro mostrou-nos, em certa
medida, quanta consideração e simpatia goza entre as massas democráticas portuguesas a
Legação da RFPJ em Lisboa, ou seja a nossa República Popular. Um ano passou desde
que o nosso escudo republicano adorna esta Legação, pelo que neste passado período
pôde-se acompanhar uma série de mudanças positivas.
Recordamos os primeiros dias da nossa chegada, quando os antifascistas
portugueses passavam diariamente em frente do edifício da Legação para, tirando o
chapéu, saudarem rapidamente a nossa estrela de cinco pontas (N.d.T.: a estrela da
bandeira jugoslava) e depois desaparecerem apressadamente perante os olhares
ameaçadores da polícia. Recordamos a passada festa, quando cerca de uma trintena de
democratas discutiu longamente se podia vir à nossa recepção e, depois lá, andaram
desorientados — rodeados de diplomatas desconhecidos e inimigos representantes
oficiais portugueses —, desacostumados pelos 20 anos do regime fascista deste género
de reuniões.
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Neste ano foi completamente diferente. Se tivéssemos mais verbas,
poderíamos ter reunido centenas de amigos da Jugoslávia, conhecidos antifascistas, que
se disputaram para chegarem até nós, considerando uma grande honra e alegria de
exprimirem-nos pessoalmente a sua simpatia e o respeito pela nossa República.
Apesar das verbas disponíveis, pudemos reunir — ao lado do corpo
diplomático e representantes oficiais do governo — cerca de uma centena dos mais
conhecidos democratas portugueses, incluindo aqui a Comissão Central do MUD e
representantes dos seus comités regionais. Os representantes mais notáveis da ciência,
arte, literatura, música portuguesas, uma delegação de antifascistas, representantes do
Conselho Nacional de Mulheres, jovens, etc., foram convidados da Legação. Podemos
afirmar que, sob as actuais circunstâncias, nenhuma outra representação diplomática — e
mesmo que isso quisesse — conseguiria reunir muitas destas pessoas. Juntamos a lista
dos mais conhecidos124.
Os antifascistas portugueses chegaram organizados e pediram-nos para
puderem chegar no maior número possível, porque o MUD é a plataforma legal da sua
luta e constantemente se opõe aos esforços de Salazar de o atirar para a ilegalidade. Nós
aceitámos, porque consideramos que não há razões para esconder a nossa conhecida
posição no mundo e, além disso, também pelas intrigas policiais, que inventam
constantemente «secretas conspirações» organizadas por nós com os antifascistas
portugueses.
De Portugal inteiro, recebemos numerosos telegramas de felicitações e as
mulheres antifascistas e a juventude entregaram-nos pessoalmente as cartas de
felicitações, que juntamos, com as nossas respostas.
Da imprensa portuguesa, participaram os representantes dos jornais:
«Diário de Notícias; «Diário de Lisboa»; «República»; «Primeiro de Janeiro»; «Comércio
do Porto». A «República» e o «Diário de Lisboa» enviaram o seu fotógrafo, que
fotografou125 particularmente eminentes democratas e nos enviou as fotografias, que não
pudemos recusar e cujos exemplares lhes enviamos. Todos estes jornais escreveram sobre
a comemoração, na medida que puderam devido à censura.
124

V. Anexos.
Sujeito singular no original. As fotografias (nove) encontram-se no ADMNE, cujas cópias foram
oferecidas ao CD25A (V.Anexos).
125
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Além dos representantes do governo, na recepção participou todo o corpo
diplomático com excepção dos americanos e, pode-se dizer também, dos ingleses. Os
americanos boicotearam hostilmente, o que nem esconderam, mas 29 enviaram-nos os
seus cartões. Os ingleses foram representados só por um secretário da embaixada, o qual
é considerado aqui como o representante dos seus serviços secretos e adido de imprensa,
e o director da «Reuter», Sr. Marshall, chegou em nome próprio. Enquanto, todos os
restantes chefes de missões estiveram com o pessoal convidado, [ -2- ] permanecendo
todo o tempo de duração da recepção, já o legado francês Du Sault ficou cerca de 20
minutos; provavelmente, assustou-se quando viu a ausência dos americanos e ingleses e
um número tão grande de democratas portugueses, cujos representantes recusou receber,
neste ano, no dia da comemoração da Vitória. O embaixador inglês, sr. O’Malley, nem
respondeu ao convite e ninguém da embaixada enviou cartões.
Acerca da nossa recepção, ainda se comenta e enquanto, por um lado,
vozes amistosas se expandem por todo o Portugal, por outro lado, tecem-se diversas
intrigas. A «mais sensacionalista» foi, como já informámos, que estava tudo organizado
com vista a preparar o terreno para o estabelecimento das relações com a União
Soviética.
MORTE AO FASCISMO ! LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

carimbo

Ministério Negócios Estrangeiros
Conf.n.º 15283
27 DEZ. 1946
BELGRADO
AD MNE, Portugal, F-74 (1946)

84 [Carta para MNE jugoslavo]
CC
PCJ
Arquivo 12043

DA CARTA DE DOBROVITCH DE 16 DE DEZEMBRO DE 1946
No tempo passado desde o último relatório, foram pedidos e realizei dois

encontros com a ligação superior acerca do assunto da evacuação do membro do CC,
camarada Duarte. Todavia, no citado espaço de tempo, nenhum barco nosso chegou a
águas portuguesas. Independentemente das suas funções dirigentes, o camarada Duarte
representa um combatente e teórico de raras qualidades e capacidades. (Ver o I e II
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Congressos ilegais da PCP). Mesmo com uma doença pulmonar, por sua causa o CC
tomou a citada decisão, a sua actividade e energia revolucionária é inesgotável. Realizar
esta acção mencionada representa uma contribuição inestimável para o PCP, como
também contribui para a causa revolucionária internacional. Independentemente de ser
esta a primeira ajuda pedida nos últimos anos por parte do PCP; analisando a utilidade da
ajuda, como também o risco da acção, analisando as possibilidades e condições sob as
quais a acção se realizaria, sou da opinião que se devia tentar a sua realização.
AJ,507/ IX,103

85 [Nazistas em Portugal]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Estr. Conf. N.º 13/2
Assunto: Nazistas em
Portugal.
(Com duas cópias).

Lisboa, 16 de Janeiro de 1947

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
V. nosso Conf. N.º 296/12 de 26 Set. a. pas.
Segundo as informações recebidas, em 14 deste mês, a polícia

«descobriu»

em Lisboa Karl Weissmann, ex-adido de imprensa junto à embaixada

alemã, e Adolf Nassenstein, agente da Gestapo, ambos em «fuga» depois da capitulação
da Alemanha. Embora a notícia não tenha sido publicada em nenhuma parte, da polícia
foram lançados boatos, que os nomeados se defenderam por ocasião da prisão e que nessa
altura Weissmann envenenou-se, enquanto o segundo foi preso.
Todavia, os nossos contactos têm um relatório em que Weissmann
não se envenenou mas que foi envenenado pela polícia, como também muitos outros
nazistas que poderiam comprometer, e que Nassenstein já se encontra em Gibraltar a
caminho da América, a pedido da embaixada americana que também exigiu esta prisão.
Os nossos contactos souberam ainda que, com Weissmann, foram
encontrados 14 milhões de escudos, destinados a financiar a aberta propaganda e
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actividades nazistas neste país, como também o jornal fascista «A Nação», que acerca da
sua escrita informámos o Ministério. Foi sob o seu patrocínio que foi celebrada a missa
anual por Mussolini (V. nosso Conf. N.º 102 de 16 Abril a.pas.) e que acima citada
quantia foi sequestrada pela embaixada americana.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D. Iovanovitch
ADMNE, Portugal (1947), F-101

86 [Resumo da política interna]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
E POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Estri. Conf. N.º 24/2
Assunto: Resumo da
situação interna.
(com duas cópias).

Lisboa, 31 de Janeiro de 1947

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
V. nosso Conf. N.º 408/46 de 31 Dez. a.pas.
Durante o mês de Janeiro, com a observação atenta e numerosos

sinais externos ainda mais se confirmou a convicção dos antifascistas portugueses, que a
unidade nas fileiras do fascismo salazarista se rompe cada vez mais e que as forças
reaccionárias internacionais e o Vaticano se encontram à procura de uma nova
combinação que, em dado momento, esteja pronta para substituir Salazar.
Nesse sentido já se desenham claramente três grupos — não menos
fascistas que Salazar — que lutam pelo poder aspirando ao mesmo tempo a ganhar a
preferência e a confiança dos imperialistas e senhores estrangeiros.
O primeiro grupo reúne-se em redor do actual ministro das
Colónias, Marcelo Caetano (V. ficha A/I), a chamada tendência católica liberal, muito
próximo do Vaticano e predestinado deste — caso Salazar possa ser sacrificado — para o
substituir. Segundo determinadas linhas da sua política do pós-guerra, o Vaticano
pretende com isso controlar também, em Portugal, a vida política do país, através de um
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forte partido católico do tipo MRP126, que poderia opor-se às forças democráticas,
tentando dividi-los com o afastamento dos representantes dos partidos «históricos» e
elementos hesitantes, sempre prontos para compromissos no objectivo de conquistar o
poder. Marcelo Caetano poderia jogar esse papel.
A segunda combinação é dirigida pelos actuais ministros da Guerra
e Interior: Santos Costa e Júlio Botelho Moniz (V. ficha A/I). Por trás deste grupo
esconde-se a SOFINA127, através do general-brig. Tamagnini Barbosa, ex-presidente do
governo, ministro e etc. antes da ditadura, tipo astuto e sem escrúpulos, e o financeiro
Cunha Leal, acerca das suas intrigas tivemos já oportunidade de informar o ministério
por ocasião da criação da «Frente Socialista». Eles estão ambos ligados com a SOFINA
através da companhia lisboeta de gás e electricidade, onde têm uma forte participação
financeira, a qual é controlada pela SOFINA. Além disso, Barbosa está ligado também ao
capital inglês com a sua participação na companhia lisboeta dos eléctricos e telefones.
Por seu lado, o Vaticano controla este grupo através de Cunha Leal. Tanto Barbosa, como
Cunha Leal foram membros, antes da ditadura, do Partido Democrático128 e, no fim do
ano passado, apresentaram-se novamente e neste foram aceites.
Também, as constantes intrigas para a ruptura do MUD, isto é, pela
exclusão do PC da regular vida política de Portugal, este grupo encontrou apoio por agora
em Domingos Pereira, membro do Partido Democrático, ex-membro da UNAF (N.doT.:
MUNAF129) e da qual foi afastado em Agosto do ano passado. Preso no ano passado,
perante o agente da PVDE ele declarou que participou na UNAF somente como
observador, isto é, para ajudar a efectuar a unidade de todas as forças democráticas no
país, com a exclusão do PC e, assim, para se criar as condições para uma «legal»
oposição, depois disso saiu imediatamente da prisão. Em 10 do mês corrente, Cunha
Leal

fez

uma

declaração

semelhante,

atacando

o

MUD

como

irrealista

(«dom-quixotesca») combinação política, controlado pelo PC. Nos últimos tempos, estes
três efectuam ainda sem sucesso o recrutamento nas fileiras do Partido Democrático com
o objectivo do recrutamento de partidários para a sua saída do MUD e a entrada em
126

Mouvement Républicain Populaire (francês).
A Societé Financiére de Transport et d'Entreprises Industrielles, empresa belga (1898). Em Portugal,
desde 1913, associada à CRGE, na construção da Central do Tejo.
128
Outro erro de informação, pois eles não foram membros deste partido.
129
Um erro que se repete em todo o documento.
127
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negociações com uma nova combinação «de todos adversários de Salazar, sem ter em
conta onde eles se encontram neste momento». Na reunião política do Partido
Democrático na cidade de Vouzela, no fim do a.pas. (N.doT.: ano passado), os seus
membros partidários do MUD designaram esta acção como fraccionista e tentaram
conseguir sem sucesso a expulsão do partido de alguns dos seus membros. Por essa
ocasião, a maioria dos dirigentes do partido declarou-se pelo MUD.
[-2-]

A terceira combinação dever-se-ia ligar ao golpe de 18 de Outubro

do a. pas. (V. nosso Estri. Conf. N.º 322/2 de 23 e 31 de Outubro a.pas.). As nossas
notícias, que por trás dos golpistas se escondiam todas as agudas contradições do capital
anglo-americano em Portugal, não só se confirmam mas recebem também formas
concretas. Segundo as últimas informações que temos, agora, os nossos contactos sabem
exactamente que o capital preparou o golpe, com o objectivo da obtenção da concessão
de grandes dimensões para a exploração de borracha em Angola, concessão essa na qual
também os ingleses põem os olhos e já há muito tempo que regateiam com Salazar a esse
respeito. Aliás, um dos golpistas mais activo, o coronel Carlos Selvagem, ligou-se com a
embaixada americana através de Celestino Soares e comprometeu-se que, como futuro
ministro das Colónias (este era o lugar assegurado no novo governo), terminaria este
assunto. Santos Correia, comerciante e muito rico, ligado ao capital inglês e amigo
pessoal do agente da Intelligence Service em Lisboa, Ghill, e com relações de negócios
com Celestino Soares, soube do assunto e transmitiu-o ao Ghill. Contudo, o papel de
Celestino Soares poderia ser também duplo, tendo em conta nas suas antigas ligações
com os ingleses, enquanto foi cônsul em Boston. Logo que soube o preço do golpe,
Ghill informou acerca disso o seu amigo pessoal Catalla (N.doT.: Catela), chefe da
secção de estrangeiros da PVDE. Igualmente, todo este assunto relaciona-se, agora, com
a transferência de Portugal do embaixador Baruh (V. nosso Conf. N.º 16 de 18 deste
mês).
Tendo em conta o acima mencionado, para se assegurar de novas
surpresas e ter em reserva ainda mais uma sua combinação para qualquer eventualidade,
os ingleses exercem agora uma nova e última pressão no MUD através da «Frente
Socialista» (V. nossos Estri. Conf. N.º 155/2 de 7 Junho a.pas. e Estr. Conf.N.º 188/2 de 4
Julho a.pas.). Em 15 deste mês, o presidente desta frente, António Sérgio, pediu ao
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Conselho Nacional da UNAF que se resolva a questão da entrada da frente na UNAF ou
chegar-se-á ao rompimento das negociações e a frente encontrará a forma de informar o
país, que por este rompimento ele não é responsável. Em 23 d. m., o presidente do
Conselho Nacional da UNAF, general Norton de Matos (V. ficha V130) informou as suas
comissões executiva e política, que apresentaria a demissão das suas funções e que se
retiraria da vida política, caso se continuar a adiar a resolução do pedido da FS, ou seja,
caso não haja uma solução favorável até 1 de Fevereiro o mais tardar e com isso permitir
uma « base mais ampla da unidade de todas as forças democráticas do país no âmbito da
UNAF, respectivamente MUD, que se impõe como necessária por causa da situação
política do país».
Perante a Comissão Executiva e Política da UNAF, foi colocada
uma séria tarefa com estas «démarches». O general Norton de Matos — embora,
energicamente, recuse actuar segundo os conselhos ingleses — considera-se, todavia,
como um homem no qual eles teriam confiança. Além disso, as suas ambições de velho
estão doentiamente concentradas em que contribua pessoalmente para a unificação de
todas as forças democráticas do país na luta contra Salazar. Por fim, a sua saída da UNAF
causaria, nas condições actuais, muitos danos, tendo em conta a reputação muito grande
que tem no país e no facto da FS poder utilizá-la contra os dirigentes dos antifascistas
portugueses, principalmente, em relação aos partidos «históricos».
Contudo, por outro lado, são conhecidas e controladas as ligações
de António Sérgio com Laski e a admissão da FS, a par de todas as suas intrigas e a
relação com os ingleses, abriria possibilidades de divisão e de criar condições para a
cisão das forças antifascistas. Quando se toma em consideração a política fraccionária do
governo inglês em relação às Frentes Populares na Europa e o papel reservado a esse
respeito aos Partidos Socialistas, então é claro o objectivo por que a FS se introduz na
UNAF e para que deve servir uma eventual saída do gen. de Matos, porque aqui está
excluído, apesar das suas afirmações, que ele se retire por iniciativa própria. Por
consequência, também por esta via manobra-se para a expulsão do PC, ou seja, para a
ruptura da unidade da UNAF no MUD, e com isso para a criação de terreno favorável
para as seguintes manobras inglesas.
130

Estas fichas (políticos, empresas e outros temas) não foram encontradas no ADMNE.
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No último encontro com o nosso contacto do CN UNAF, por essa
ocasião, foi-nos comunicado o acima mencionado, tive a impressão que o pedido da FS
será satisfeito, porque — como me dizem — a realidade portuguesa é tal que os
antifascistas têm de passar também por este caminho, e eles lutarão para salvaguardar a
unidade e opor-se-ão a todos os planos fraccionistas. Além disso, a FS não representa
nenhuma força no país, e a «União Socialista», que está na UNAF desde o início, está
firmemente com o PC. Por estes dias, o PC deverá dar uma decisão definitiva acerca
desta questão, reunindo-se esta noite em sessão plenária o Conselho Nacional, tendo em
conta que amanhã terá de comunicar o resultado a António Sérgio.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1947), F-101

87 [Relatório mensal]
LEGAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Conf. N.º 34/6a
Assunto : Relatório mensal
de Janeiro 1947.
(com duas cópias).

Lisboa, 3 de Fevereiro de 1947

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- Departamento Político –

Ver nosso Conf. N.º 1/6a de 2 do passado mês.
I. SITUAÇÃO INTERNA — Em 1 de Janeiro, o Conselho
Nacional das Mulheres Portuguesas abriu na sala «Belas Artes» uma grande exposição de
livros e retratos de mulheres-escritoras de todo o mundo. As antifascistas portuguesas
integradas no MUD conseguiram exercer influência no CNMP, de tal modo que foram
eliminadas as mulheres da Espanha de Franco e a exposição recebeu um carácter
antifascista. A exposição foi inaugurada na ausência dos representantes oficiais, tendo em
conta que o regime acompanhou com desconfiança toda a manifestação (V. nosso Conf.
N.º 6/4 de 5 passado mês).
Por ocasião da morte do cientista português e eminente lutador
antifascista, prof. Un. Dr. Abel Salazar, a Comissão Central do MUD organizou em 31 de
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Dezembro e 1 de Janeiro o cortejo fúnebre deste democrata perseguido durante anos pelo
fascismo e por esse motivo chegou a haver numerosas manifestações contra o fascismo
salazarista, até a brutais intervenções da polícia e à prisão de participantes no cortejo
fúnebre (V. nosso Conf. N.º 3/6b de 3 p. m.).
Como no ano passado também neste 31 de Janeiro, o MUD
organizou em todo o país grandes manifestações políticas com uma série de conferências
sob o signo da comemoração da tentativa revolucionária de 1891 para a implantação da
República em Portugal. Como sempre, a polícia interveio, mas foi, em geral, impotente.
Realizaram-se mais de 500 conferências em todo o país com a participação de mais de
300 000 cidadãos (V. nosso Conf. N.º 31/6c de 2 deste mês).
Durante o mês de Janeiro foram notados novos sinais do
rompimento da unidade nas fileiras do fascismo salazarista, como também manobras da
reacção internacional e do Vaticano na busca de novas combinações que em dado
momento estariam preparadas para substituir Salazar. A par disso, também se alargam as
manobras do regime para provocar a ruptura da unidade do MUD (dados no nosso Estri.
Conf. N.º 24/2 de 31 p.m.).
II. SITUAÇÃO POLÍTICA EXTERNA — A recepção solene pelo
Presidente da República no Ano Novo, este ano foi anulada supostamente por causa de
doença do Carmona, mas as verdadeiras razões estão na personalidade do embaixador
espanhol, como decano do corpo diplomático, que na ausência do núncio papal, tinha de
efectuar as formalidades protocolares. (V. nosso Conf. N.º 4/10 de 2 p. m.).
Em 3 de Janeiro, entrou no porto de Lisboa o cruzador anti-aéreo
americano de recente construção «Spokane». Num curto intervalo, esta é a segunda visita
oficial da marinha de guerra americana (V. nosso Conf. N.º 33).
Segundo notícias publicadas, espera-se no início do próximo mês
uma nova visita da marinha de guerra britânica a Portugal e suas colónias (V. nosso Conf.
N.º 21/5b de p.m).
Em 14 de Janeiro, a polícia política «descobriu» em Lisboa Karl
Weissmann, antigo adido de imprensa junto à embaixada alemã em Portugal, e Adolf
Nassenstein, agente da Gestapo, ambos em «fuga» após a capitulação da Alemanha.
Weissmann envenenou-se supostamente, enquanto o segundo foi preso e conduzido para
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Gibraltar. Todos os sinais apontam, contudo, para a crença que Weissmann (como
também muitos outros nazistas que durante a guerra colaboraram com a PVDE) foi morto
por esta. Por ocasião da prisão foram encontrados 14 milhões de escudos (V. nosso Estri.
Conf. N.º13/2 de 16 p.m.). [ - 2 - ]
De regresso do Brasil, deteve-se no aeroporto de Lisboa, em 27 de
Janeiro, o anterior ministro dos Neg. Estrangeiros da G-B Anthony Eden e, por essa
ocasião, fez uma declaração à imprensa portuguesa (V. nosso Conf.N.º 22/5b de 28 p.m.).
Durante o mês de Janeiro, foram transferidos de Lisboa o
embaixador americano Herman Baruh e o legado chinês Henry Kunghui Chang, ambos
para embaixadores em Haia (V. nosso Conf. N.º 16/5d de 18 p.m.), e em 15 de Janeiro
apresentou credenciais o legado da República italiana Dr. Antonio Crossali (V. nosso
Conf.N.º 12/5e de 16 p.m.).
III. SITUAÇÃO ECONÓMICA — Os dados do nosso C. Ec. N.º
26/7a de 1 d.m. enviados para o Departamento Consular-Económico.
IV. IMPRENSA — Dados no nosso Conf.N.º 25/4 de 1 d.m.
OBSERVAÇÕES — O nosso correio de Janeiro e o restante de
Dezembro enviámos pelo correio, secretário da embaixada em Londres, F. Korenitch,
nossa folha de exp.(N.doT.: expedição) 6/I de 6 de Fevereiro deste ano.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO
(carimbo)
Ministério dos Negócios Estrangeiros

O Encarregado de Negócios
D.Iovanovitch

Conf. N.º 43966
6 Março 1947
BELGRADO

ADMNE, Portugal(1947), F-101

88 [Resumo da situação interna]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Estri. Conf. N.º 85/2
Assunto: resumo da
situação interna.
(com duas cópias).

Lisboa, 5 de Março de 1947

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
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V. nosso Estri. Conf. N.º 24/2 de 31 de Janeiro.
Num relato do último passado período, a situação interna
poder-se-ia resumir aos seguintes acontecimentos:
1) A reconstrução do governo clerical fascista de 4 de Fevereiro
( V. nosso Conf. N.º 35/6b de 4/II e Estri. Conf. N.º 60/2 de 13/II );
2) Mudança dos quadros dirigentes no partido salazarista «União
Nacional»;
3) Discurso do cardeal-patriarca (V. nosso Conf. N.º76/6b de
24/II);
4) Discurso do ditador Salazar ( V. nosso Conf. N.º 88/6b de 5 do
mês corrente);
5) Acção renovada e reforçada do MUD contra a violência
governamental e, concretamente, contra o mal-afamado campo do Tarrafal (V. nosso
Estri. Conf. N.º 86/2 de 3 m.c.);
6) Actividade reforçada dos monárquico-fascistas e começo do seu
órgão oficial «Diário Nacional» ( V. nosso Conf. N.º 89/6b de 5 m.c.);
7) Novas confusões no exército e o restabelecimento das ligações
da «Frente Socialista» com os golpistas.
O novo governo de Salazar, pelas personalidades que foram
colocadas no poder, considera-se como o pior desde o começo da ditadura131, como mais
uma manobra de Salazar para afastar os seus adversários pessoais e adiar profundos
choques e crise na «União Nacional», crise essa que se alarga latentemente como
expressão dos acontecimentos internacionais e internos.
Pelas mesmas razões, Salazar mudou também todos os quadros
directivos partidários, colocando â sua frente Marcelo Caetano, o ex-ministro das
Colónias, um dos seus maiores adversários pessoais, monárquico-fascista muito próximo

131
Esta remodelação governamental (4/Fev./47) traduziu um equilíbrio entre a ala "conservadora", afecta a Santos
Costa (ministro da Guerra), e a ala "reformista" de Marcelo Caetano (ministro das Colónias no anterior governo, foi
nomeado presidente da comissão executiva da União Nacional), deixando Salazar a pasta dos Negócios Estrangeiros
(1936-47). Outros ministros: Costa Leite Lumbrales (Finanças); Cancela de Abreu (Interior); Homem de Melo
(Agricultura), Cavaleiro de Ferreira (Justiça); Caeiro da Mata (Negócios Estrangeiros); José Frederico Ulrich (Obras
Públicas); Gomes de Araújo (Comunicações); Teófilo Duarte (Colónias); Fernando Pires de Lima (Educação
Nacional); Daniel Barbosa (Economia).
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do Vaticano e já há longo tempo predestinado de uma parte dos círculos partidários para
substituir «o doente e muito cansado» Salazar. Ao colocar tal quadro em novas funções,
no seu discurso, Salazar sublinhou claramente, ainda mais um vez, que continua por um
sistema de partido único, portanto são sem fundamento e fantasistas todas as
combinações dos últimos dias acerca de profundas reformas no sentido ao regresso a uma
democracia «tipo ocidental». Em lugar disso, Salazar anunciou no seu discurso uma
«grande frente patriótica», alargada e consolidada através da «União Nacional» com a
«boa vontade dos portugueses».
Parecia que Salazar aspirava também com o seu discurso a
desmentir o discurso do cardeal patriarca, ou seja, que estes dois discursos são
contraditórios, tendo em conta que, depois do discurso do Dr. Cerejeira do patriarcado,
correm boatos que a sua declaração representa o começo de aberta campanha para a
criação de um «partido democrático católico».
Todavia, quanto se toma em consideração que, na realidade
portuguesa, como também em todas as realidades semelhantes, abundam diversos truques
e manobras politiqueiras, quando se toma em consideração as manobras do Vaticano e da
reacção internacional, a luta pela conquista do mercado deste país semi-colonial, quando
tudo isto se compara, resulta que estes dois discursos se completam mutuamente. A
«Internacional [ - 2 - ] Negra», comprometida com as ligações com o fascismo e sob os
intensos golpes das democracias progressistas, desenvolve uma actividade multifacetada
para se reabilitar através de novas fórmulas, através de fórmulas da chamada
«democracia católica» e, através destas fórmulas «sui generis», retomar o seu predomínio
nos países católicos e no mundo. Contudo, é conhecido de Salazar que a autorização para
um partido católico arrastaria consigo a autorização e acções do MUD, pelo que não
deseja arriscar nada em relação ao poder e, como compromisso, oferece a sua «União
Nacional», como «grande e alargada frente patriótica», com Marcelo Caetano à frente.
Além disso, assim se evita também a cisão das forças fascistas, pois um novo partido
católico levaria consigo a maior parte dos membros da «União Nacional».
Apesar sem actividades visíveis neste período, o movimento de
resistência democrática continua a sua luta com perseverança contra o regime, tentando
conseguir, com uma acção constante, manter permanentemente a sua organização
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vigilante e agrupada. Os recentes panfletos do MUD contra a prisão e violência sobre os
democratas portugueses por parte da PVDE e a petição da sua direcção ao ministro da
Justiça em relação ao Tarrafal, foram também comunicados através de panfletos e
despertaram o interesse geral em todas as camadas sociais. O Tarrafal é uma das maiores
violências do regime de Salazar, herança da época da raiva fascista, e acerca deste campo
já se escreveu muito e no estrangeiro, sendo o regime muito sensível a esta questão. O
último artigo sobre o fascismo português da revista «La Pensée», relido e recopiado em
todo o país, enraiveceu mas também preocupou os fascistas clericais, que não desejam
que lhes aconteça também algo semelhante com o Tarrafal.
Por outro lado, o UNAF (N.doT.:MUNAF) encontra-se ainda
perante a questão aberta da integração nas suas fileiras da «Frente Socialista» (V. nosso
Estri.Conf. N.º 24/2 de 31/I deste ano). Embora tenha sido dada a aprovação de princípio
ao presidente dessa frente e de ele se ter tornado membro e um dos vice-presidentes da
Comissão Consultiva do MUD, ainda não se chegou a um acordo em relação a outros
lugares nos corpos directivos. Tal acordo é dificultado com as últimas informações que
tem o Conselho Nacional do MUNAF em relação ao reatamento das ligações e novas
intrigas da FS com os golpistas, informações que precisam os frequentes e longos
encontros de António Sérgio com Celestino Soares e, além disso, este último espalha
boatos que entrará na FS. Por outro lado, o general Norton de Matos está informado que
os generais golpistas estão novamente muito activos.
Depois da destituição por parte do pretendente Dom Duarte do
«substituto real» e nomeação para o mesmo do Dr. Fezas Vital (V. nosso Conf. N.º
330/6b de 30 Out.do a.pas – ficha D/I), a actividade dos monárquico-fascistas aumenta
constantemente e, no fim do mês passado, saiu o primeiro número do seu jornal «Diário
Nacional». Como já mencionámos em relatório separado sobre esta questão, os recursos
monetários para este jornal vieram de algum fundo internacional, e o novo legado italiano
pensa que aqui está metido também o destronado Humberto. Isto não está excluído,
porque no primeiro número do jornal o seu editorial é precisamente dedicado ao
Humberto e à sua actual estada — a estação balnear do Estoril, próximo de Lisboa —,
receptáculo de todos os possíveis pretendentes, começando pelo Dom Juan até ao conde
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de Paris e, juntamente, todas as possíveis intrigas monárquico-fascistas. Só falta ainda o
Petar II132.
Como mencionámos no nosso relatório sobre o discurso de
Salazar, ele gritou «para aqueles que do estrangeiro nos criticam», que deseja ficar onde
está e convida-os «que eles se escapem dos seus impasses». Quando será o fim e como o
sujo impasse salazarista será para sempre eliminado, isto é difícil de ver daqui, porque
depende, caso não totalmente, pelo menos muitíssimo, da seguinte evolução da política
internacional.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !

(carimbo)
RFPJ
MNE
Conf. N.º 45647
31MAR.1947
BELGRADO

O Encarregado de Negócios
D Iovanovitch

ADMNE,Portugal(1947), F-101

89 [Tentativa de golpe de Estado e possível corte de relações]
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
TELEGRAMA
Envia:

LISBOA
22/ IV/1947
Estri.Conf. n.º160

Recebido: 23/IV/1947, 9H00
Analisado: 23/IV, 12H40
Terminado: 23/IV, 13H30
M.C.

Para Ministério Negócios Estrangeiros
Nossa ligação estri.conf. n.º 128, 136 relatório por correio. Antes de ontem o governo
publicou comunicado acerca tentativa de golpe de Estado e sabotagem da parte dos
golpistas, 10 Abril, perto de Lisboa, cerca de 20 aviões. No comunicado diz-se que os
golpistas estavam ligados com movimentos de esquerda. As provocações do governo vão
até ao ponto de apresentar todos os últimos acontecimentos de greves e deportação dos
trabalhadores portuários, prisão de estudantes e tentativa do golpe de Estado como
resultado da ingerência do estrangeiro através do PCP e movimentos de esquerda, onde a
polícia aumenta as provocações é através da Legação, estamos cercados por agentes e ao
mesmo tempo correm boatos que a legação estava implicada em todos os acontecimentos
acima citados. Segundo algumas indicações ainda insuficientemente confirmadas é
132

Refere-se a Pedro II Karadjordjevitch (1923-70), rei da Jugoslávia (1941-45).
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possível que Salazar deseje aproveitar o actual momento internacional para provocar o
corte de relações, porque ser-lhe-ia necessária a autorização dos EUA e eventualmente da
Inglaterra.

Iovanovitch

ADMNE,Portugal(1947), F-101

90 [Agente da Gestapo]
LEGAÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA
POPULAR DA JUGOSLÁVIA
EM PORTUGAL

Lisboa, 2 de Maio de 1947

Estri.Conf. N.º 171/2

Assunto: agente da Gestapo
Gesmann-Guilhermo Martins.
(com duas cópias).
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RFPJ
- Departamento Político –
V. nosso Estri.Conf. N.º 13/2 de 16 Janeiro deste ano.
Segundo seguras informações dos nossos contactos, em Agosto do
ano passado, foi preso em Lisboa, a pedido da embaixada inglesa, o ex-agente da
Gestapo, do segundo «bureau» francês e da PVDE, Gesmann, de origem austríaca, que
trabalhou em Espanha por conta da PVDE sob o nome de Guilhermo Martins.
Antes da guerra, Gesmann pertenceu à Gestapo e trabalhou no
sector francês, mas foi também ao mesmo tempo agente do segundo «bureau». Em dada
altura, antes da guerra, teve de fugir para França e foi condenado à morte pela Gestapo.
Depois da ocupação da França, fugiu para Portugal e para remir-se
passou novamente para França, por ordem da Gestapo, em 1942, com um passaporte
português, fazendo muito mal à resistência francesa, como agente provocador,
utilizando as muitas ligações do anterior serviço no segundo «bureau».
Antes do fim da guerra, fugiu de novo para Portugal e daí foi
enviado para Espanha sob o nome de Guilhermo Martins, dotado de documentos falsos
por parte do director da PVDE, Catela. Em Espanha, entrou em contacto com o
movimento da resistência catalã e obteve a sua total confiança. Durante 1945, vinha
todos os meses a Lisboa e denunciou à PVDE, para Franco, muitos antifascistas
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espanhóis. Em Lisboa, morava na Rua Edit Cawell (N.doT.: Edith Cavel), onde se
encontrava com Catela e o agente da Gestapo, Kramer que, durante a guerra, trabalhou
em Portugal com a PVDE.
Por ocasião das suas vindas a Lisboa conseguiu com boas
recomendações entrar em contacto com alguns dos dirigentes do MUNAF. Propôs-lhes,
em nome do movimento de resistência catalão, « negociações preliminares para uma
futura aliança e eventual unificação na base de repúblicas autónomas de Portugal com as
regiões periféricas espanholas», o que condicionaria previamente — como disse — a
unificação da Espanha e Portugal e a criação da República Federativa Ibérica. Para obter
mais confiança conseguiu dispor também de uma recomendação do general Rojo ( talvez
falsificada).
Segundo a afirmação dos nossos contactos com ele agiram muito
cautelosamente, não só porque não acreditavam nele, mas porque o MUNAF não queria
entrar em negociações deste tipo antes do derrubamento do fascismo em Espanha e
Portugal, o que lhe foi também dito.
De Portugal, Gesmann foi levado para a Inglaterra e todas as
tentativas do MUNAF para encontrar traços dele acabaram sem sucesso, mas fica o facto,
que no seu trabalho provocatório por conta da Gestapo envolveu-se a partir de 1942 e a
PVDE salazarista, fornecendo-lhe passaporte português em duas ocasiões e, em 1945,
enviando-o para Espanha para se infiltrar por conta de Franco, o mesmo que enviou para
a morte numerosos combatentes da resistência francesa durante a guerra por ordem da
Gestapo.
Para os antifascistas portugueses seria de grande importância que
se saiba o que foi feito depois do Gesmann, como também se a Intelligence Service tem
os seus passaportes portugueses assinados pelo capitão Catela e emitidos pela PVDE.
MORTE AO FASCISMO – LIBERDADE PARA O POVO !
O Encarregado de Negócios

(carimbo)
MNE
Conf. N.º 48307
13 MAIO1947
BELGRADO

D. Iovanovitch

ADMNE, Portugal (1947), F-101

188

189
91 [Teleg. de Ignhatovitch, a data da chegada do «Partizanka» a Split]
Cópia do telegrama de Ignhatovich de 27/XI/1947 133

12036 CC
PCJ
Arquivo

O camarada Duarte, secretário geral do PC de Portugal, cuja passagem foi autorizada ao
camarada DOBROVITCH na Conferência de Paz134 em Paris, viajou no "Partizanka".
Chega a Split no domingo ou segunda-feira peço-te para mandarem alguém para o
esperar. Ignhatovitch.
AJ, 507/IX,103-I

92 [Conversa com Dobrovitch por causa da

viagem de Álvaro Cunhal]

Da conversa com Dobrovitch 2/XII/1947

CC

12039 PCJ
Arquivo

Da conversa com Dobrovitch de 2/XII/1947, em relação à questão das suas
relações com o PC de Portugal, como também à questão do transporte para a Jugoslávia
do membro do CC do PCJ, camarada Duarte, não pude constatar nada mais do que foi
dito nos relatórios escritos até ao presente por Dobrovitch, excepto o seguinte:
1. A ligação com o CC não foi feita segundo instruções de Iovanovitch, mas
sim por sua iniciativa própria, com o fim de uma informação mais completa acerca da
situação em Portugal, como ele diz.
2. No pedido do CC do PC de Portugal para se passar para a Jugoslávia o
camarada Duarte, não havia qualquer grande perigo para a vida de Duarte por parte da
polícia portuguesa, mas pelas ligações que o CC PCJ queria estabelecer com os partidos
francês e bolchevista e por alguns determinados e importantes problemas.
O seu último encontro com o PC de Portugal foi em Novembro de 1946, próximo do
regresso ao país. Antes da partida não entregou a sua ligação a Ignhatovitch. Presume que
a ligação de Ignhatovitch com o PC possa ter sido estabelecida através de Mendes ou
Caraça. Menciona que também Ignhatovitch possa ter conhecimento da questão da
passagem de Duarte através dos telegramas cifrados.
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Quinta-feira.
Esta Conferência iniciou os seus trabalhos em finais de Julho de 1946. Segundo outros documentos,
Dobrovitch foi a Paris, em meados de Setembro desse ano, como correio diplomático.
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É sua firme convicção que no caso Duarte não se trata de nenhuma armadilha,
mas que se trata de uma sincera e séria tarefa do CC do PC Portugal.
AJ, 507/IX, 103-I

93 [Notícia da chegada «Partizanka» num diário de Belgrado]
Politika, 4/12/1947

A CONSTRUÇÃO DA NOSSA MARINHA MERCANTE

Em Split foi feita uma recepção solene
ao nosso novo paquete transatlântico "Partizanka"
(fotografia) 135

Paquete "Partizanka"

Split, 3 Dezembro

136

O nosso novo paquete transatlântico "Partizanka" entrou ontem no porto de Split.
Ao encontro do "Partizanka" embarcaram num navio da Marinha de Guerra Jugoslava o
ministro da Marinha Mercante do Governo Federal Ante Vrklhan, o comandante da
Marinha de Guerra Jugoslava contra-almirante Iosip Tcherni, o ministro das Pescas do
governo da RP da Croácia Vid Bulhan e representantes da Direcção-Geral da Navegação
Marítima. Na ponte de comando do "Partizanka" a tripulação escreveu com grandes letras
o nome do Marechal Tito e a frase: "Cumprimos a missão que nos foi dada".
No cais do porto de Split, esperava-o apesar do mau tempo uma grande massa
popular. Após o navio atracar, desceu o comandante do barco Andro Ratchitch e prestou
honras ao ministro da Marinha Mercante Ante Vrklhan. Depois os ministros Vrklhan e
Bulhan e o contra-almirante Tcherni visitaram o barco.
O director das Linhas Jugoslavas de Navegação, Slavko Pozelhe, abriu a
manifestação no cais do porto, tendo em seguida tomado a palavra o ministro Ante
Vrklhan que fez um curto discurso.

135
V. Anexos. O acontecimento, relatado nesta notícia, foi presenciado por Álvaro Cunhal e Martin
Gabritchevitch, funcionário da Direcção da Segurança do Estado, que o conduziu a Belgrado. Todavia,
enquanto o primeiro se lembrou de um grande comício com uma multidão no cais (entrevista de Ago./98,
cit. no «Duas Viagens de Álvaro Cunhal à Jugoslávia»), o segundo referiu só alguns aspectos da sua
missão a Split num documento posterior (5/Fev./75). Este encontra-se na colectânea que abrange os
primeiros anos do pós-25 Abril, e cuja edição completará esta introdução documental às relações
jugoslavo-portuguesas nestes quatro decénios do Século XX.
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Noutro matutino belgradense, «Borba» (2/Dez./47), apareceu uma pequena notícia da chegada do
"Partizanka" começando com um "ontem", ou seja, 1 de Dezembro. Como não foi encontrado o dossiê
deste navio nos arquivos de Belgrado, não foi possível confirmar esta data.
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O ministro Vrklhan agradeceu a missão cumprida com sucesso e sublinhou que a
entrada do "Partizanka" no quadro da nossa marinha mercante é uma data importante no
desenvolvimento dos nossos transportes marítimos. O "Partizanka" é o orgulho dos
nossos povos que, dois anos após a guerra, foram talvez o primeiro entre os povos
ocupados que tiveram a possibilidade de adquirir uma unidade semelhante. O
"Partizanka" é parte do nosso desenvolvimento, ele é parte dos trabalhadores de todo
país, que permitiram através do seu empenhamento na execução das tarefas do Plano
Quinquenal nas fábricas, minas, empresas e restantes ramos da nossa economia a
aquisição de semelhante barco.
Dirigindo-se à tripulação do "Partizanka" o ministro Vrklhan disse que a
tripulação do "Partizanka" se deve esmerar como exemplo de disciplina e representar nas
suas viagens o povo sacrificado que ergue o seu país com os seus próprios recursos.
Com o seu exemplo os marinheiros do "Partizanka" têm de mostrar que vêm de um país
democrático, onde se cria uma vida melhor para os trabalhadores, um país onde se
constrói o socialismo. A tripulação do "Partizanka" e o povo presente saudaram o
discurso do ministro Vrklhan.
Depois falaram Vid Bulhan, ministro das Pescas da RP da Croácia, e Karlo Juitch,
presidente da União dos Trabalhadores Marítimos, Portuários e da Construção Naval.
94 [Viagem a Portugal (encerramento da legação)]
Embaixada
da República Federativa Popular
da Jugoslávia
em França

Paris, 19 de Abril de 1948

Conf. n.º 1249
Assunto: viagem a Portugal

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS RFPJ
II Secção Regional
Belgrado
Em relação ao telegrama do Ministério, Conf. n.º 677/20 de 13/III deste
ano, viajei de avião, em 2 de Abril137, e nesse mesmo dia cheguei a Lisboa. Antes da
saída do avião, os passaportes foram recolhidos e entregues só depois do controlo
137

Sexta-feira.
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alfandegário da bagagem, de tal modo que durante o controlo, os passageiros que
eventualmente tivessem passaportes diplomáticos não os pudessem mostrar aos
funcionários aduaneiros.
Quando recebi de volta o passaporte, ao mesmo tempo, deram-me um
impresso (que envio em anexo138) no qual sob b) se diz que os possuidores de passaporte
diplomático, que não estejam acreditados em Portugal, devem apresentar o seu passaporte
na Polícia Internacional para o visto. ( Sob a designação de Polícia Internacional deve-se
entender como polícia política de Salazar ). Quando na segunda-feira visaram o
passaporte na Polícia Internacional e regressei à Legação, passada meia-hora, chegou um
agente da polícia e pediu que enviasse novamente o passaporte para a polícia «porque não
anotaram certos dados», embora seja bem conhecido que na realidade num passaporte
diplomático nada se pode ver a não ser o nome e estatuto, e isto já lhes era bem
conhecido. Desta vez o passaporte ficou mais de meio-dia na polícia, seguramente, por
que tinham intenção de fotografar a minha fotografia do passaporte.
Desde que cheguei do aeródromo à Legação139, esta esteve bloqueada por
todos os lados pela Polícia Internacional. Em frente do edifício, constantemente,
encontravam-se pelo menos seis agentes à civil, dois a quatro guardas, dois carros da
polícia e um motociclista. Houve dias que em frente do edifício se encontravam 15 a 20
agentes. Cada pessoa que entrasse ou saísse da Legação era identificada e o nome era
anotado por um agente. Caso fosse portador de qualquer objecto, quem fosse que
chegasse à Legação, ou dela saísse, os agentes examinavam atentamente tal objecto ou
encomenda. Somente, isto não pediam a mim e aos funcionários da Legação. Nestas
revistas foram até tal ponto que à mulher da limpeza da Legação, a quem o contínuo da
Legação ofereceu um cesto com uma galinha e ovos, examinaram por debaixo da galinha
e dos ovos se não haveria alguma coisa escondida na palha.
A qualquer sítio que fosse, ia atrás de mim, à distância de alguns metros,
um carro da polícia e, por vezes, os carros e um motociclista. Quando fosse a pé pela
cidade, era seguido pelo menos por dois agentes e este acompanhamento, tendo em conta
a sua proximidade, parecia mais uma escolta do que um acompanhamento. Onde quer
138
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O citado documento não foi encontrado.
Na Rua de Santa Ana à Lapa, 11-C.
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que entrasse, numa loja, café, banco ou noutro lugar que fosse, entrava comigo pelo
menos um agente, e o outro ou os restantes agentes bloqueavam as saídas. Caso me
sentasse num café, os agentes sentavam-se mesmo na minha proximidade e isto
habitualmente um e outro de cada lado atravessando-me com olhares. Quando ia ao
cinema, as saídas eram bloqueadas e os agentes podiam-se ver no átrio. Na sala do
cinema, todavia, os agentes ficavam um num lado e outro no outro lado da fila onde era o
meu lugar. Não podia ir a parte nenhuma a que os agentes não fossem comigo, mesmo a
um urinol público. No hotel onde estava alojado, dois agentes passavam todas as noites
nos sofás a alguns metros da porta do meu quarto. No átrio encontrava-se
constantemente, pelo menos, um terceiro agente, e em frente do hotel obrigatoriamente,
pelo menos, um carro da polícia e motociclista. Caso, por acaso, alguma pessoa se me
dirigia num café, pedindo fósforos para acender um cigarro, ou, por causa do café estar
cheio, se sentasse na minha mesa, logo que me levantava, os agentes aproximavam-se,
identificavam-na e anotavam o seu nome. Quando numa noite, saindo primeiramente ao
centro da cidade com o carro da Legação, depois de um curto passeio, entrei de repente
num táxi que arrancou antes que os agentes se inteirassem, de imediato eles telefonaram
directamente para o chefe da polícia e houve um autêntico alarme enquanto não
voltei uma meia hora depois140. Estes casos eram conhecidos até do seu Ministério dos
Negócios Estrangeiros. Numa outra ocasião, quando entrei num táxi, que tinha de utilizar
com frequência depois da venda do automóvel da Legação, um dos agentes até tentou
entrar comigo no carro, mas quando recusei permitir isso o mais energicamente, ele
ordenou ao motorista do táxi que não podia partir enquanto ele não encontrasse um outro
táxi, ou seja, enquanto não chegasse o seu carro, que nessa rua não me podia seguir por
que o trânsito só tinha um sentido.
Por ocasião do leilão público das coisas da Legação, que se realizou numa
parte do edifício que tem uma entrada separada da restante parte onde colocámos a placa
da Legação, em frente da entrada encontravam-se agentes permanentemente, que também
140
Segundo documento do MNE (Maio 1948 ?), enviado a Salazar, pode-se ler: «...que quando há semanas
aqui esteve Secretário Embaixada Jugoslávia em Paris que veio encerrar Legação daquele país em Lisboa,
uma das primeiras pessoas com quem procurou entrar em contacto foi a Senhora Camargo». Esta
secretária do adido de imprensa da embaixada espanhola, segundo o embaixador, «fôra mandada para aqui
pelos Serviços Secretos espanhois e ele julgava sua missão seria estar em contacto com elementos
jugoslavos,...» e que iria falar com o director da PIDE (AOS/CO/NE-2B2). Sobre este assunto, não foi
encontrado qualquer outro documento ou referência.
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nesse dia, embora a venda fosse por licitação pública e a entrada livre para qualquer,
todavia identificaram cada pessoa que veio ao leilão e anotaram o seu nome. E quando,
no dia seguinte, foram levadas as coisas compradas, na rua, os agentes examinaram e
revistaram bem cada coisa. Nesse sentido, na rua, eles estenderam tapetes e cortinados,
abriram secretárias e revistaram cada gaveta, seguravam cada garrafa e olhavam se por
acaso não havia algo escondido nelas (porque vendemos um certo número de garrafas
vazias), examinaram o fogão da cozinha, tubos da chaminé e coisas semelhantes.
Um russo141 , que vivia há muito anos em Lisboa e que dava explicações
de língua russa aos funcionários da Legação, veio somente num dos dias em que cheguei
a Lisboa, isto é, no dia seguinte à minha chegada. Como durante toda a semana seguinte
não apareceu, então o contínuo Tchurtchitch telefonou-lhe com a intenção de lhe dizer
que ele e Ignhatovitch deixavam Lisboa e que aparecesse para lhe entregarem o manual
emprestado. Ao telefonar, responderam-lhe rudemente que o citado já há mais de uma
semana que estava na cadeia.
Sem dúvida que o telefone da Legação estava também vigiado e todas as
conversações eram escutadas. Uma noite, o empregado da empresa que ficou mais tempo
na parte já vazia da Legação e fazia as contas das quantias recebidas da venda, chamou
por telefone o seu patrão e, dizendo-lhe que todos nós estávamos no andar de cima, e que
ele estava sozinho em baixo, acrescentou que em frente das portas da Legação há muitas
«putas», pensando nos agentes. No dia seguinte, foi chamado à Polícia Internacional e até
à nossa partida de Lisboa não saiu da prisão.
O único contacto oficial que tive foi com o velho chefe do Protocolo no
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Viana. Após a minha chegada, falei com ele por
telefone e perguntei-lhe se me podia receber para ver com ele quais eram as formalidades
necessárias para a venda das coisas e do automóvel da Legação. Em primeiro lugar,

141
Vladimir Mihailovitch, 58 anos, vivia há 13 anos em Lisboa. Em Fevereiro de 1947, apresentou a
Dragolhub Iovanovitch um pedido de repatriação para a URSS («...empurrado certamente pela velhice,
miséria e indigência...»), que este enviou para Belgrado, apoiando-o e solicitando a sua entrega na
embaixada soviética. Além das explicações de russo, alguma «caridade» e uma recente ajuda mensal de
400 escudos do Unitarian Service Committee, que também o recomendou, era « conhecido em toda a
Lisboa como ‘o engenheiro russo’, tinha entrada gratuita em todos os concertos e teatros, tudo isto
permitia-lhe de certa maneira remediar a subsistência mensal e não morrer de fome, tendo em conta que
se satisfazia com muito pouco e não bebia». Após a anulação de um primeiro ofício, o MNE jugoslavo só
enviou esta petição um ano depois, em 1 de Abril.
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disse-me que ia ver com o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que
depois me comunicaria se me podia receber. Pouco tempo depois, comunicou-me que
podia logo que quisesse. Estive em contacto com ele várias vezes para tratar de todos as
formalidades em redor da venda, expedição das coisas, vistos e coisas semelhantes. Já no
primeiro encontro, disse-lhe que me parecia haver «excessivas honras» e que os agentes
me seguiam de automóvel e a pé em cada passo dado. Através dele pedi também a
prorrogação do meu visto, que me foi dado só com o direito a uma estadia de 9 dias,
embora eles dêem habitualmente 30 dias de estadia. Como este visto me expirava
precisamente naquele dia que foi marcado como o primeiro dia do leilão, por isso
dirigi-me a ele, pedindo a prorrogação do visto por uma semana. Primeiramente,
disse-me que ia ver com o ministro e que me contactaria dentro de momentos. Só depois
de uma hora me ligou a dizer que me podiam prolongar o visto por mais quatro dias, pois
então tinha o expresso através de Espanha para Paris. Todavia, eu tinha pedido uma
semana, porque só 7 dias depois podia ter um outro avião para Paris, e também poderia
liquidar a venda e expedir algumas coisas por barco e resolver a questão do dinheiro
recebido. Respondi-lhe que através da Espanha não podia viajar. Então, ele disse-me que
iria falar uma segunda vez com o ministro e para me encontrar com ele no dia seguinte,
pelo meio-dia. Quando cheguei, disse-me que tinha visto até terça-feira (isto era mais um
dia a menos do que me tinha dito no dia anterior), porque então tinha avião para Bordéus,
onde podia apanhar uma ligação para Paris. A isto respondi-lhe que cheguei a Lisboa
para terminar todos os assuntos em redor da venda e de levar comigo todos os
funcionários da Legação. Até essa terça-feira não posso terminar esta tarefa, porque as
contas com o empresa de leilões, segundo o nosso acordo, têm de ser encerradas só na
quarta-feira, e só então posso resolver a questão da transferência do dinheiro. Na sua
Legação em Paris, foi-me dito que, em Lisboa, receberia uma prorrogação do visto
segundo as necessidades. Que, na realidade, a sua polícia não me segue, mas que anda
comigo ( que d'ailleurs ne me suit pas, mais m'accompagne), citando-lhe também outros
procedimentos da polícia. Que não cheguei a Lisboa com a intenção de armar barulho
em redor da minha estadia, e considero que não me vão expulsar se não partir no dia
marcado. Já me telefonaram várias vezes os correspondentes estrangeiros, perguntando o
que se passa, como também acerca dos procedimentos comigo e a Legação,
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colocando-me outras diversas questões, mas não quis fazer qualquer declaração até agora
a todos aqueles que só esperam algum sensacionalismo, o que não seria do interesse nem
do governo português, nem de utilidade para terminar o trabalho para que cheguei. (De
facto, telefonou só um correspondente estrangeiro a perguntar se havia alguma pessoa
responsável que pudesse fazer alguma declaração, o que recusei). Trata-se somente,
disse-lhe, que por favor examinem mais uma vez a questão do meu visto. Primeiramente,
ele pediu-me para lhe mandar uma nota na qual diria que tinha instruções para não
provocar qualquer contratempo ao seu governo, e quando recusei uma tal proposta sua,
prometeu-me que, contudo, iria expor tudo novamente ao ministro e que depois me
telefonaria. Um hora após o meu regresso à Legação, telefonou-me a dizer que tinha sido
deferido o prolongamento do visto por uma semana.
Depois do citado caso, quando um agente mandou parar o táxi onde tinha
entrado enquanto ele não encontrasse outro, telefonei ao Viana, chefe do Protocolo, e
protestei por causa deste comportamento do agente. Disse-lhe que a polícia, embora já
me siga, não me pode impedir os meus movimentos. Não permito que me limitem os
movimentos e me perturbem. Que não cheguei a Lisboa como uma pessoa privada e que
um «attaque» à minha liberdade não ofende só a minha pessoa, mas também o meu país.
Primeiramente, disse-me que isso não foi feito pelo Protocolo, mas pela Polícia
Internacional. Respondi-lhe que isso me é conhecido, mas sei também que o dever do
protocolo é explicar à polícia quais são os meus direitos e repeti-lhe que não podia
permitir nenhum impedimento aos meus movimentos. Ele tentou desculpar-se com
explicações que a polícia assumiu medidas de precaução e que isso está ligado a
acontecimentos do passado. Mantive energicamente o meu protesto e disse-lhe até que
encontrarei onde me queixar. Reparei que lhe era desagradável e não sabia o que
responder. Por fim, suspirando, disse-me que transmitiria o meu protesto. Todavia,
apesar deste meu protesto, semelhante caso repetiu-se ainda outras duas vezes quando
não havia carros da polícia nas proximidades.
Por ocasião da minha última visita ao Viana, nas vésperas da partida,
falando primeiramente sobre as formalidades em redor do dinheiro e as coisas,
coloquei-lhe directamente a pergunta por que razão todo aquele procedimento, acima
citado, foi utilizado durante a minha estada em Lisboa. Primeiramente, lançando-se numa
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polémica em redor se foi correcto que Iovanovitch, partindo de Lisboa, tenha designado o
camarada Chakota como encarregado de negócios (a.i.) e como lhe rebati todos os
argumentos, por fim, ele falou abertamente e disse que tudo desde então tinha razões
políticas. Falando, em primeiro lugar, que a nossa Legação em Lisboa desde a chegada
do encarregado de negócios Iovanovitch meteu-se na política interna de Portugal e,
depois, a própria transferência do encarregado de negócios Iovanovitch aconteceu
imediatamente após a fracassada revolução142 em Portugal, e que eles consideravam que
ele foi transferido por causa de não ter cumprido a tarefa colocada. Perante todo este
disparate, sorri e disse-lhe: « francamente, permita-me que ria por causa das suas
conclusões». Disse-lhe que não conhecia o que Iovanovitch fez, mas que lhe podia dizer
livremente que a sua transferência não teve qualquer ligação com a citada revolução, nem
com a política interna deles, em geral. De qualquer maneira era preciso excluir a
possibilidade que qualquer um de nós pudesse mandar Iovanovitch ou à nossa Legação
em Lisboa, ou a qualquer outra nossa representação, a ingerir-se na política interna fosse
de Portugal ou de qualquer outro país. Além disso, acrescentei que a revolução deles nem
o seu fracasso tiveram qualquer especial repercussão na imprensa francesa. À saída, mais
uma vez lhe disse que o procedimento deles para comigo foi estranho e sublinhei que
mais uma vez me ria por causa destas suposições a respeito da transferência de
Iovanovitch.
À despedida, ele disse-me que a roda da política dá voltas e que esta é
realmente a actual fase das nossas relações, que também se podem modificar, mas que
por agora eles não têm intenções de trocarem representantes.
Em relação à tarefa colocada em redor dos bens da Legação, esta foi
resolvida da seguinte maneira:
Os bens móveis da Legação e o automóvel foram vendidos pela quantia
total de 114 136 escudos. No «Banco Português do Continente e Ilhas» foi depositada a
importância de 80 732,70 escudos quanto ascendeu com todas as despesas a quantia de
800 libras esterlinas que o banco tem por transferir para «N.M.Rothschild & sons», que
serão pagas ao embaixador da RFPJ em Londres. A restante quantia foi utilizada para a
liquidação das dívidas da Legação, ordenados e despesas do motorista e da empregada
142

Referia-se à tentativa de golpe de Estado (Abril 1947).
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da limpeza, como também a entrega de um adiantamento para as despesas de viagem dos
funcionários da Legação e suas famílias até Paris, porque na caixa da Legação não havia
qualquer dinheiro. Sobre tudo isto será apresentado um balanço pormenorizado com os
documentos comprovativos à contabilidade do Ministério.
Parte do dinheiro da venda do barco «Vihor143» no montante de
389 990,25 escudos, Ignhatovitch enviou, segundo a sua própria declaração, em dinheiro
efectivo, 3919,10 libras inglesas pelo camarada Kesitch que esteve em Lisboa por causa
da aquisição do navio «Partizanka». Kesitch levou consigo este dinheiro para Londres
com um breve documento na nossa língua endereçado ao «Correspondente do Banco
Nacional de Londres». Depois da conversa desta manhã do contabilista Mirkovitch de
Paris com o contabilista de Londres, camarada Iovachevitch, este disse ao correio de
Londres, Novakovitch, para transmitir oralmente a Mirkovitch (ao qual por telefone
prometeu que iria informar-se junto de Kesitch), que a Agência Marítima em Londres
pagou na conta do Banco Nacional para o Ministério da Marinha Mercante a quantia em
questão.
Por ocasião da vinda de Lisboa conseguimos transportar sem problemas o
protocolo da correspondência confidencial da Legação da RFPJ em Lisboa de 1944 a
1947, o Diário de Depósitos da Legação em Lisboa de 1943 a 1947144, o Arquivo da
Legação em Lisboa de 1942 e 1943 e ainda certos dossiês e livros do arquivo sobre os
quais será apresentada uma lista145 quando forem entregues pelo próximo correio.
Morte ao Fascismo — Liberdade para o Povo !
Pel`Embaixador
assinatura ilegível
(S. B. Todorovitch)

AD MNE, Portugal (1948), F-127

95 [Encontro de Álvaro Cunhal e diplomata jugoslavo, em Paris]

Nota:

143
Cargueiro ancorado no porto de Lisboa desde 1941. Os danos, causados por uma tempestade na costa
portuguesa, e os custos do conserto mantiveram-no imobilizado esses anos no Tejo até à sua venda para a
sucata.
144
Estes documentos não foram encontrados.
145
Há um ofício da embaixada em França sobre o envio desta documentação para Belgrado (ADMNE,
Portugal, 1949, F-90).
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Para arquivar

Duarte esteve em Belgrado quase dois meses 146e
algures no Inverno partiu através da França
para Portugal.
Marko 147

Ministério dos Assuntos Interiores
Direcção da Segurança do Estado
(ilegível)

Estri.Confidencial n.º 296/48
18/Agosto/1948
Belgrado
Ministro dos Assuntos Interiores da RFPJ
General-Coronel Aleksandar Rankovitch
Belgrado
Em fins de Julho deste ano, em Paris, o camarada Iosip Zmaitch
encontrou-se com o camarada Duarte148, membro do CC do PC de Portugal.
Durante a conversa, Duarte interessou-se por qual seria a nossa
posição perante a questão da Resolução do IB149 e pediu que o camarada Zmaitch lhe
desse todo o material em francês que temos a este respeito, dando-lhe este tudo o que até
agora, entre nós, foi traduzido acerca desta questão. Ainda antes de ter lido o material,
Duarte apresentou a sua opinião acerca da Resolução e, parcialmente, da nossa resposta,
pois só tinha lido algo na imprensa francesa. Ele é da opinião que a Resolução não é justa
na questão das nossas relações com a URSS. Considera que a nossa posição perante a
União Soviética foi correcta até agora e, ele próprio, pôde certificar-se da estima do
nosso Povo em relação à União Soviética e que tal disposição do nosso Povo deve-se
agradecer ao PCJ e à sua direcção.
Todavia, relativamente a isto, exprimiu o receio de que esta
posição nos colocará de fora e que existe o perigo de, mesmo não querendo, nos
afastarmos da URSS e restantes países democráticos.

146

V. documento anexo.
Pseudónimo de Aleksandar Rankovitch.
148
Alguns argumentos e questões de Álvaro Cunhal, aqui mencionados, aparecem depois no artigo do
Avante (15/Out./48). Provavelmente, são também de sua autoria os outros dois artigos publicados (15/Set. e
1/Nov./48) acerca da «situação no P.C.Iugoslávia». Até à sua prisão (Abr./49), este tema não voltou a
aparecer neste jornal.
149
«Inform Biro» ou Cominform (1947-56). Referência à sua segunda sessão, em Bucareste (Jun./48).
147
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Considera que não é justa a apreciação do PCS(b)150, como dos
restantes partidos, que o nosso Partido não tem mais méritos que, por exemplo, o PC da
Hungria, Roménia e outros semelhantes, mas ele receia que, por causa deste subestimar
do nosso Partido, não se chegue, entre nós, ao subestimar os restantes partidos e, desta
forma, se chegue, em lugar da aproximação dos nosso Partido com os restantes, a um
maior afastamento.
Duarte é da opinião que talvez haja algo certo na Resolução do IB
sobre a questão do regime militarista no nosso Partido, mas talvez isso seja necessário
por causa do baixo nível dos nossos membros do Partido, dos quais, principalmente os
mais antigos, cerca de 9 000 morreram na Luta de Libertação Nacional. Considera que o
[- 2 -] IB, quando nos critica por isso, tem eventualmente razão. Em seguida, considerou
que a linha do PCJ foi errada na questão do capitalismo no campo, como também acerca
da questão do centralismo democrático e, em geral, da vida partidária. Por isso, porque o
nosso Partido não sublinha o suficiente que “fez isto e aquilo” e “propôs isto e aquilo”,
existe o perigo que vastas massas fiquem com a impressão que não é o Partido que dirige
toda a vida social e que não se preocupa com os interesses da classe trabalhadora, mas
sim a Frente Popular. Desta maneira, perante os olhos de vastas massas, cai o prestígio
do Partido.
Depois, falou que, porque certos membros não podem dizer
livremente que são membros do Partido, existe o perigo de eles não poderem defender
abertamente a linha do Partido e, da mesma maneira, não existe possibilidade de
discussão nas vastas massas populares acerca da justeza da linha do Partido e da luta por
essa linha, como também não há possibilidades de controlo de baixo para cima em
relação à condução da linha partidária. Citou um exemplo que viu, durante a visita a uma
das nossas fábricas, os membros do Partido não se reuniam publicamente e não discutiam
abertamente a linha partidária.
Mais adiante, Duarte foi da opinião que é impossível que a nossa
direcção tenha traído os interesses da classe operária e do proletariado internacional.
Todavia, pensa que, não obstante, todas as incorrecções cometidas por parte do IB e PCS
(b) devia-se ir a Bucareste, tanto para lutar, como para demonstrar que temos razão.
150

Partido Comunista Soviético (bolchevique).
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Depois disto, disse que alguns camaradas do PCF se lhe queixaram
da propaganda desenvolvida por nós, em Paris, contra o seu Partido e, assim, caímos,
cada vez mais, na traição. Por exemplo, contaram-lhe que editámos uma certa “edição de
luxo”, na qual atacamos o PCF. Quando o camarada Zmaitch lhe deu tudo o que
imprimimos até agora na língua francesa, ficou surpreendido e disse que diria àqueles
camaradas, que assim o informaram, que a suas informações não eram exactas e que não
tinham nenhuma necessidade de enganar nem a ele, nem aos outros, com histórias de
“edições de luxo”. Os camaradas do PCF aconselharam-lhe a interromper todas as
ligações connosco, como eles o fizeram, ao que lhes respondeu que não tinha qualquer
razão para interromper essas relações e deseja continuar a cooperação connosco como o
fez até agora.
O PC de Portugal ainda não tomou, até agora, uma posição em
relação a nós. Duarte enviou-lhes a sua opinião e os materiais que imprimimos. Disse
que, quando o seu Partido tomar uma posição em relação a nós, como militante
disciplinado, defendê-la-á.
Duarte irritou-se com os comunistas franceses e italianos que
desenvolveram uma tal frenética propaganda contra o nosso país, porque se servem de
mentiras na discussão e nos atacam desta maneira. Considera que eles utilizam estes
métodos para nos obrigar a ver, o mais depressa possível, os erros e regressarmos ao
campo comum.
Depois de ter tido conhecimento das nossas respostas e artigos do
«Borba», disse que acha que erramos na discussão porque, ao defendermo-nos, atacamos
os restantes partidos irmãos e, por isso, os nossos argumentos perdem valor.
Censurou-nos por termos tornado público que, entre nós, os Russos criaram um serviço
de espionagem e tenham exercido pressões sobre camaradas nossos que estudavam na
[- 3 -] URSS. Fora disto, considera esta a única prova que fizemos propaganda
anti-soviética.
O camarada Zmaitch analisou-lhe, ponto por ponto e de forma
pormenorizada, a nossa posição. No fim, todavia, ele ficou com as seguintes convicções:
primeiro, que devíamos ter ido a Bucareste151; segundo, que a crítica vinda do PCS(b) e
151

V, citado «Duas viagens de Álvaro Cunhal à Jugoslávia», Vértice n.º128, Maio-Junho 2006.
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restantes partidos foi bem-intencionada e como tal deve ser tomada; terceiro, que nem
tudo que apareceu na Resolução é exacto, mas que, seguramente existe algo incorrecto no
nosso trabalho na questão camponesa e na forma de funcionamento do nosso Partido; e
quarto, que o ponto fraco da nossa defesa está em que atacámos, ao mesmo tempo, os
restantes partidos, parecendo, desta forma, que não fomos suficientemente modestos.
Duarte afirmou que, embora tenha analisado o nosso material, ainda não está convencido
que não somos culpados nas questões mencionadas. Quanto tomar conhecimento dos
materiais do nosso congresso, não excluiu a possibilidade de modificar a sua opinião.
Na continuação da conversa, Duarte contou ao camarada Zmaitch
que presenciou num encontro, onde um dos dirigentes do PCF (não quis dizer o seu
nome) disse que, uma vez, o camarada Tito tinha declarado que na Rússia governa o
fascismo. Disse-lhe que isto o irritou terrivelmente e que disse aos camaradas do CC do
PCF que eles, desta forma, não vão para uma solução do problema, mas sim para um
maior agravamento da situação.
Na questão colocada ao camarada Zmaitch, através do telegrama
de 8 de Agosto deste ano, se continuava a manter a ligação com Duarte, como este se
comporta em relação a nós, se o PC de Portugal se pronunciou e como, recebemos, em
10 de Agosto, a resposta que as relações ficaram inalteráveis e que Duarte espera os
discursos do camarada Marechal e dos nossos restantes dirigentes no congresso. O seu
Partido ainda não se pronunciou. Ele deseja continuar como até agora, apesar de tudo, a
manter as ligações com os nossos camaradas. Ataca e condena duramente a maneira de
escrever do “ L’Humanité” e “Unita”.
Morte ao fascismo — Liberdade para o Povo
Chefe – General-major

Militch

Carimbo

Ministério dos Assuntos Interiores
Direcção da Segurança do Estado
RFPJ
AJ, 507/ IX, 103-I
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II — Um (quase) interregno (1949-60).
De 1948 a 1953, um conflito (ideológico) no seio do Cominform entre os
partidos comunistas da URSS e Jugoslávia transformou-se numa divisão do movimento
comunista internacional e dos países do «bloco socialista». Entre as principais causas
aponta-se a federação balcânica, acordada por Dimitrov e Tito152, e a reunião de Moscovo
(Fev./48) sobre este passo nas relações jugoslavo-búlgaras153. Até 1953, as suas
consequências foram para a Jugoslávia, entre outras, as seguintes: corte de relações
económicas e políticas com os seus aliados; incidentes fronteiriços e confrontos armados;
prisão de milhares de membros154 do PCJ acusados de conspiração; cadeias, como a da
Goli Otok (Ilha Nua) no Mar Adriático, ficaram conhecidas por um cruel regime prisional
de trabalhos forçados, torturas e centenas de mortos.
Após a morte de Stalin (Mar./53), seguiu-se o reatamento das relações políticas
que culminou com os acordos de Belgrado (Mai./Jun.55 ) e Moscovo (Jun./56), assinados
por Tito e Hruchetchov.
152

Esta proposta dos acordos de Bled (Ago./47) e de Evksinograd (Nov./47) e a posterior declaração de
Dimitrov, em Bucareste (Jan./48), acerca de uma futura federação ou confederação da Polónia até à Grécia,
foram criticadas no «Pravda» (28/Jan./48), Nesse texto, «as artificiais federações ou confederações» não
eram necessárias na Europa Oriental. «Tratava-se de uma iniciativa demasiado grande sem consultação
com Moscovo», segundo Branko Petranovitch (A Federação Balcânica 1943-1948, Belgrado, 1991).
153
Nesta reunião estiveram presentes Stalin, Dimitrov e uma delegação jugoslava (Kardelhe, Djilas e
Bakaritch). Cinco semanas depois, começou a saída dos especialistas militares e civis soviéticos da
Jugoslávia. A ruptura confirmou-se na reunião do Cominform em Bucareste (28/Jun./48). V. AA.VV., 1948
- Jugoslávia e Cominform – cinquenta anos depois, Belgrado, 1998.
154
Idem, uma estatística do Serviço de Segurança do Estado (jugoslavo) registou 55 663 presos na
Jugoslávia, entre 1948 e 1963, sendo a grande parte destas prisões efectuada até 1955.
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Nesses anos da Guerra Fria, o governo jugoslavo recebeu uma importante ajuda
económica e encontrou nos «países ocidentais» (EUA, Reino Unido e França) um apoio
decisivo à sua nova política externa155. Como, até meados de 1948, a Jugoslávia fora
considerada um dos aliados «mais fiel e aguerrido» da URSS, o governo dos EUA
avaliou a situação na Jugoslávia como demasiado confusa e assumiu uma posição de
«esperar para ver». Alguns meses passados, aprovou a política de «manter Tito à
superfície». Primeiramente em secreto, depois abertamente, começou a chegar a ajuda
económica e, em finais de 1950, a militar. No ano seguinte, Trumann reforçou, devido à
tensão nas fronteiras jugoslavas, a ajuda militar com 77,5 milhões de dólares e uma ajuda
económica suplementar. Sobre o valor total destas ajudas, mais tarde, um dirigente
político jugoslavo estimou-a superior a 1,5 mil milhões de dólares156 no período de
1949-58 e sem ingerência na política interna da Jugoslávia.
Com a chegada de Eisenhower à presidência, em 1952, a política estado-unidense
tornou-se mais agressiva. Segundo a política de « contenção» de George F. Kennan
(embaixador na Jugoslávia, 1961-63), a Jugoslávia passou a estar no centro da sua
política europeia. Igualmente, o secretário de Estado, John Foster Dulles, achava que esse
apoio oferecia possibilidades para quebrar a unidade do «bloco comunista».
Apesar do reatamento de relações com a URSS (1955/56), a Jugoslávia contou
sempre com o apoio de Dulles. Segundo Leo Mates

— embaixador jugoslavo em

Washington (1954-58) —, « este homem que [era] conhecido como o guerreiro mais
furioso da Guerra Fria, foi o nosso melhor amigo nos EUA». Uma relação confirmada
pelo próprio Dulles, quando considerou o seu encontro com Tito em Brioni (Nov./55)
como «um dos [seus] dias mais belos, alguma vez vivido».
Depois do encontro de Tito com Nehru e Nasser (Brioni, 1957), considerado um
dos primeiros passos do movimento do países não-alinhados, o presidente jugoslavo
conseguiu encontrar — após ter resolvido os conflitos com as «grandes potências» e sido
aceite como intermediário privilegiado entre os dois «blocos» — um novo campo de

155
Sobre as relações jugoslavo-estado-unidenses neste período: Lorraine M. Lees, Keeping Tito Afloat,
1993. Consultámos a edição sérvia (Belgrado, 2003).
156
Outros autores (B. Petranovitch) avaliaram essa ajuda em 30 mil milhões de dólares (de 1985) até 1965.
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actuação na política internacional, no qual, será um dos principais líderes até à sua morte
(1980).
II.1 – Um (quase) interregno
A quase totalidade da documentação deste (quase) interregno nas relações
jugoslavo-portuguesas é constituída por correspondência das representações diplomáticas
jugoslavas (encontros com diplomatas portugueses), algumas ofertas comerciais de
empresas portuguesas, reuniões ou congressos internacionais em Portugal e os protestos
pela proibição do desembarque das tripulações e passageiros de vários navios mercantes
jugoslavos no porto de Lisboa. Há, ainda, um número reduzido de pedidos de vistos,
como os de um sacerdote católico e de alguns comerciantes portugueses ou de um
dirigente de orquestra jugoslavo por causa de um «concurso de piano» em Lisboa.
II.1a – Documentos: vistos e uma viagem a Portugal
Porém, uma ou outra excepção, como um relatório da viagem turística a Portugal,
em Julho de 1957, do correspondente da radiodifusão jugoslava em Londres, Bojidar
Bojovitch, e sua mulher. Nas suas «Notas de uma visita a Portugal»157, descreveu como
e onde passaram um mês — « (quase 2 semanas) passámos num pequena estância
balnear no extremo sul do país, Praia da Rocha; o resto do tempo, um pouco mais de
duas semanas, repartimo-lo por toda uma série de lugares, visitando cerca de 17 cidades
(quatro ou cinco pequenas localidades só de passagem). Em Lisboa estivemos três vezes,
num total de cerca de uma semana». Embora, após a sua chegada de barco a Lisboa e
uma conversa com «um oficial da polícia que nos levou para o posto policial no cais»,
foi-lhes exigido que dessem «dados pormenorizados acerca do itinerário em Portugal,
nomes de hotéis onde ir[iam] ficar e perguntas semelhantes». Apesar de terem
respondido que ainda não sabiam, «foram educados e até ao fim da estadia» não lhes
criaram problemas. Todavia, acrescentou: « Fomos seguidos constantemente, acerca
disso tivemos bastantes provas, mas novamente sem quaisquer incidentes ou
contrariedades».

157

Cinco páginas dactilografadas (200 linhas de texto), (ADMNE, Portugal, 1957, F-84).
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Através de um jornalista, que vivia em Londres e «apoiante do regime de
Salazar», em Lisboa, conheceu um amigo dele, que trabalhava numa livraria e editora.
«Desta maneira, criei contactos com círculos daqueles que eram adversários do regime;
eram todos intelectuais, a maior parte de orientação de esquerda», acrescentando que
contactou ainda «pessoas que estavam ao serviço do regime», mas teve menos
possibilidades «para falar com pessoas da classe operária e com camponeses, por causa
das dificuldades em relação à língua».
Nesses contactos com portugueses de esquerda, «teve também possibilidades de
ver literatura ilegal, maioritariamente material do clandestino PC de Portugal».
Achando que a apatia era « a melhor palavra» para descrever a situação política no país,
nas restantes quatro páginas destas notas de um jornalista bem informado — cita diversos
dados estatísticos (económicos e sociais), conhece a política corporativista de Salazar,
sabe da «incrível forte» influência da Igreja Católica, e compreende a situação
económica, a emigração e outros problemas socioeconómicos portugueses — , há uma
análise da oposição ao regime e, segundo uma avaliação «condicionada pelas
possibilidades que [lhe] estavam à disposição, diria que, sem dúvida, o PC clandestino
representa a força política mais forte no país — além do movimento fascista oficial. Os
restantes grupos são mais fracos em organização e mais heterogéneos. Todavia,
tomando em conjunto todos os diferentes grupos burgueses, que vão de uma direita
moderada a socialistas do tipo trabalhista, e dos quais muitos se ligam em redor dos
restos proibidos dos antigos partidos, é muito possível que, se houvesse alguma mudança
política, teriam mais influência do que os comunistas, caso se unissem para os
confrontar».
Mais adiante, diz que « dentro de alguns meses, em Portugal, deve haver
eleições. Segundo o que dizem aqueles com quem conversei, as eleições provocam
sempre uma certa atmosfera mais electrizante, embora ninguém tem ilusões em relação
às possibilidades que elas possam servir para uma mudança». Depois, entre outras
observações, escreveu que valia «anotar o excelente nível da hotelaria. Por todo o lado é
mais limpa do que nos nossos hotéis mais caros».
Para terminar, disse que se sabia muito pouco da Jugoslávia e quando diziam que
eram jugoslavos provocavam «espanto e por vezes também medo, provavelmente, do
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comprometimento perante a polícia. Os conhecidos com os quais nos encontrámos
insistiram no segredo das reuniões».

Quanto ao «número e tipo de emigrantes

jugoslavos que viv[iam] em Portugal (segundo dizem, a maior parte mesmo em Lisboa e
no Estoril» nada puderam saber, embora diria que seriam, proporcionalmente, tantos
quantos viviam noutros países da Europa Ocidental. «Não encontrámos nenhum»,
concluiu. Realmente não eram muitos, tendo alguns deles chegado a Portugal, em 1941,
como os Bailoni, Rozalia Nadjivan158, Savo Kaditch e Franho Petrak.
II.1b – Tentativas de reabertura da legação jugoslava
Quanto à reabertura da legação jugoslava em Portugal — a proposta foi
apresentada (Out./51) numa reunião entre os embaixadores dos dois países em França
(Srdja Pritsa e Marcelo Matias) e noutros contactos diplomáticos —, há diversas cartas e
telegramas cifrados sobre este assunto. Entre eles, nesse ano, há a iniciativa de António
Ferro, então legado na Suíça, que era «pessoalmente para o estabelecimento de normais
relações diplomáticas e também gostaria de ir a Belgrado por este assunto», embora
segundo esta carta, datada de fins de Julho, do seu interlocutor jugoslavo159, teria
acrescentado «mas que antes escreverá sobre isto ao presidente Salazar para obter a
concordância dele». Contudo, a ausência de qualquer outro documento a respeito destes
contactos em Berna pode ser explicada pela correspondência e encontros dos citados
embaixadores na capital francesa. A resposta negativa do governo português, «por não
terem suficientes quadros», foi enviada depois, em fins de Novembro, por Pritsa para
Belgrado.

158
Foi uma das criadas que chegou no comboio especial Roma-Lisboa (Mai./41). Após 4 anos em Portugal
(recebeu um subsídio de 1000 escudos mensais e trabalhou em casas de diplomatas jugoslavos) foi
cozinheira da legação jugoslava (1945-47) e, depois, dos Bailoni, segundo um documento da embaixada
jugoslava (1976). Igualmente, neste documento há referências a Savo Kaditch e Franho Petrak. O primeiro,
funcionário da legação em Portugal (1942-45), ali ficou a viver, onde morreu em 1970. O segundo,
futebolista de clubes portugueses, onde chegou em 1940, vivia na Costa do Sol.
159
Tratava-se de Raiko Djermanovitch, então legado na Suíça, e indigitado para reabrir a legação em
Portugal, já meses antes, quando chefiava a missão diplomática no Brasil. Em Março de 1942, por ocasião
da sua prisão pela polícia da capital italiana, houve várias intervenções a seu favor por parte de um
diplomata português, o secretário Pedroso Lima. Este já tinha assinado o visto português no "laissez-passer" italiano do grupo chefiado por Hristitch (Mai./41). Embora este advogado belgradense tivesse um
amigo, Sousa Marques, juiz português que conhecia o citado diplomata, pode-se supor uma certa
compreensão pelos pedidos de visto dos refugiados jugoslavos nesta legação (AJ-103-86-331). Há,
também, uma indicação que terá passado por Lisboa a caminho da América do Sul.
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Apesar da recusa do governo português160, a reabertura da legação continuou a ser
motivo de conversa em posteriores encontros de diplomatas em diversos países. Por
exemplo, a um pedido de esclarecimento sobre este assunto pelo embaixador português
no Japão (Mai./56), foi dito que não só nem havia motivos para a «modificação
substancial posições até agora temos mantido», como uma recente «visita de Tito à
Rússia» mais o «facto particular atitude Jugoeslávia no caso Goa, abertamente hostil
nossos interesses, aconselham prudência em face suas iniciativas

[...] »161. Como este

tema aparece na correspondência existente nos arquivos históricos dos MNE de ambos os
países, esta permite uma boa comparação destas fontes da década de cinquenta (1951-58).
Ainda no campo das relações oficiais, houve contactos e marcação de reuniões
entre os bancos nacionais, uma delas na capital francesa (Jan./59), para assinatura de um
acordo comercial, que previa trocas comerciais num valor de cinco milhões de dólares
anuais. Todavia, dessas ligações comerciais, há só algumas propostas de empresas
portuguesas e jugoslavas, mas sem qualquer confirmação da sua realização. Porém, num
documento posterior162 do Secretariado Federal do Comércio Exterior, pode-se ler que
«no período de 1946-1959, houve trocas mercantis entre os dois países, mas em muito
pequenas proporções (cerca de 80 000 dólares anuais em cada sentido). Mais tarde,
também o valor deste comércio caiu, pelo que desde de 1954 até 1960 cessou qualquer
troca mercantil».

160

Em resposta à proposta jugoslava, foi enviado ao mesmo Marcelo Matias um «texto autorisado por
S.Exª. o Ministro.27.X.951», em que se comunica «[…] que não se afigura oportuno dar satisfação, nas
circunstâncias actuais, ao desejo do Governo da Yugoslávia para a reabertura das Legações de Portugal
em Belgrado e da Yugoslávia em Lisboa. // Poderá por isso V. Exa. responder ao Embaixador da
Yugoslávia, nos termos que entender mais convenientes, que não temos possibilidade de estabelecer uma
Legação em Belgrado e não nos parece que se deva estabelecer uma Legação da Yugoslávia em Lisboa
sem reciprocidade, e que, por outro lado, a prática tem demonstrado que a falta de Legações dos dois
países em Lisboa e Belgrado não tem impedido contactos entre os respectivos Governos sempre que se
tornam necessários, nem o Governo Português tem deixado de colaborar, por intermédio do Pacto do
Atlântico, quanto à assistência que por alguns países participantes daquele Organismo tem sido prestada à
Yugoslávia.//A BEM DA NAÇÃO // Pelo Ministro// Vasco da Cunha», ( AHD MNE, PEA M299).
161
Telegrama cifrado (12/Jun./56) do MNE português (AHDMNE, PEA M299). Embora a Declaração de
Moscovo seja só de 20 de Junho, a citada visita de Tito começou no dia 1 desse mês. Esta confirmou a
anterior Declaração de Belgrado (Jun./55), assinada por ocasião da visita de Nikita Hruchetchov à
Jugoslávia, e completou o processo da normalização das relações entre a Jugoslávia e a URSS que se tinha
iniciado após a morte de Stalin (Mar./53).
162
«Informação sobre as relações económicas da RSFJ com Portugal» (18/Abr./66). (ADMNE, F-219,
1966).
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Igualmente, há uma quase ausência de informações sobre a situação política
portuguesa por parte dos diplomatas jugoslavos. Mesmo as eleições presidenciais de 1958
só são referidas numa carta da embaixada de Rabat, em que se relata a conversa com um
diplomata português sobre «a situação pré-eleitoral muito tensa».
II.1c - Os documentos e os arquivos
A documentação relativa ao (quase) interregno de 1949-60 encontra-se no
ADMNE, pois no AJ — fundos da ASPTJ e da LCJ — existem só alguns jornais do
PCP, enviados de Paris por um remetente anónimo. Não foi encontrada qualquer
referência ao corte de relações entre os partidos comunistas português e jugoslavo ou
outro assunto. Contudo, o seu número é reduzido, havendo anos sem qualquer traço
documental (1955) e, nos restantes, há raramente umas vinte páginas de documentos.
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D O C U M E N T O S (1949-1960)
96 [Proposta de reabertura da legação jugoslava em Portugal]
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA
Envia
Número
Data

PARIS
Estr. conf. 213
30-XI-51

-ADD –

Recebido 1-XII-51 às 10,30
Examinado 1-XII-51 às 11,30
Terminado 1-XII-51 às 13,31

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Para Vlahovitch. Hoje o embaixador português comunicou que eles não
estão preparados para troca representações diplomáticas, porque não têm suficientes
quadros, e não querem ter representações diplomáticas de países nos quais não podem
enviar os seus representantes. Nós podemos continuar as relações através das embaixadas
em Paris. Além disso, eles ajudarão no Pacto do Atlântico todas as eventuais acções de
ajuda à Jugoslávia.
Pritsa

ADMNE, F-71, 1951 (Portugal)

97 [Relações diplomáticas (legação jugoslava em Tóquio)]
II Secção
46 382
3/V/1956

carta cifrada
L E G A Ç Ã O RFPJ
Tóquio
Em relação ao vosso 105. Depois do encerramento da nossa representação

em Lisboa, em 1948, toda a correspondência com Portugal foi efectuada através de Paris.
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Em Julho de 1953, foram conduzidas conversações oficiais acerca da normalização das
relações mas sem resultados, porque o governo português não estava disposto a isso.
Depois disso, várias vezes e em vários lugares certos representantes portugueses
colocaram essa questão junto dos nossos representantes. Todavia, em nenhum desses
casos se pode dizer que foram reflexo de instruções ou posição do governo português
para sondagem do terreno nessa direcção, isso principalmente após o corte das nossas
relações com o Vaticano.
A iniciativa de Matias deixa-nos também a impressão de ser uma sua
aspiração pessoal.
Em relação a isto, procure examinar de forma conveniente junto dele a
posição do governo português e se a sua iniciativa é reflexo de instruções do seu governo
ou sua acção pessoal.
Informe-o que informou o seu governo acerca disso e sugira-lhe de forma
conveniente que seria mais vantajoso que as iniciativas para eventuais conversações
fossem conduzidas em qualquer parte da Europa.
Pritsa

a/a
DS. 23-V-56

AD MNE, F-75,1956, (Portugal)

98 [Eleições em Portugal (legação jugoslava em Rabat)]
Secretariado de Estado dos
Negócios Estrangeiros da RFPJ
CARTA CIFRADA
Envia
Número
Data

Recebido 14-VI-58 às 11,45
Examinado 15-VI-58 às 11,30
Terminado 16-VI-58 às 08,30

Rabat
Número 101
9-VI-1958

Secretariado dos Negócios Estrangeiros

1. Após o regresso de Lisboa, o ministro português disse-me que a
situação pré-eleitoral163 é muito tensa. É evidente que existe um visível descontentamento
e insatisfação. Particularmente, a situação económica é bastante difícil. Tudo isto foi
aproveitado pela oposição, mas numa forma demagógica e destrutiva. Em redor do
candidato oposicionista Delgado juntaram-se elementos heterogéneos desde da
163
Como a citada eleição presidencial realizou-se no dia 8 de Junho (domingo), esta conversação ocorreu
alguns dias antes desta data.
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extrema-direita, fascistas (o regime de Salazar, considera naturalmente liberal) até ao PC
de Portugal, que apesar de pequeno está bem organizado. As desordens foram provocadas
por grupos especialmente preparados da oposição.
Embora afirme que a oposição não tem possibilidades de «fazer tremer o
regime», claramente mostra grande preocupação, não agora pelas eleições, mas sim para
a evolução futura.
2. Diz que, em Lisboa, mencionou as nossas relações. Foi-lhe dito que as
relações nunca foram cortadas, e que o encerramento da representação diplomática
aconteceu «por causa do comportamento de alguns dos nossos funcionários em relação às
coisas internas de Portugal».
3. Dei-lhe a conhecer o tratamento discriminatório dos nossos marinheiros
nos portos portugueses, aos quais é proibida a saída a terra, e agora a chegada dos nossos
barcos é bastante frequente. Prometeu que irá intervir pessoalmente em Lisboa onde, em
breve, vai novamente.
Carimbo do SENE
Arquivo Confidencial
Nº 414336
data 17.6.58 Portugal

Vilovitch

AD MNE, F-102,1958, (Portugal)

Visto na V
18- VI M.B
Visto na ref. França
18VI 58 FK

99 [Questão das negociações económicas com Portugal]
Comité do Comércio Exterior
Secção das Relações Económicas
com o Estrangeiro
Conf. nº. ______
16-X-1958
Belgrado

NOTA

acerca da questão das negociações económicas com Portugal
O funcionário do «Banque de Portugal», Armino (N.doT.: Armindo) Fonseca
Lopes, disse ao camarada Velebit164 na XIII Sessão da CEE165 que o governo de Portugal
164

V. nota n.º 102.
A Comissão Económica Europeia da ONU. A convite de Dag Hamarsheld, secretário-geral da ONU,
Vladimir Velebit foi secretário-executivo desta organização internacional (1960-67).
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concorda, apesar da inexistência de relações diplomáticas, de restabelecer o comércio
com Portugal na base de um acordo interbancário semelhante aquele que a Jugoslávia
tem com a Espanha. O Sr. Lopes propôs que, após a sua visita à Roménia (meados de
Junho de 1958), passe por Belgrado com vista a assinar o mencionado acordo. Segundo
ele, o valor das trocas mercantis poderiam atingir 10-15 milhões $ (N.doT.: dólares EUA)
em ambos os sentidos.
A proposta portuguesa foi discutida, em 4-VI-1958, no Comité do Comércio
Exterior. A posição do SENE é de insistir nas negociações interestaduais porque as
relações diplomáticas com Portugal não foram cortadas, apesar de não existir
representação diplomática. A aceitação da proposta do acordo interbancário poderia ser
compreendido como o reconhecimento que as relações diplomáticas não existem. O
acordo interbancário poder-se-ia aceitar, em caso extremo, se isso for separado
completamente da questão das relações diplomáticas166.
O SENE assumiu entrar em contacto oficialmente com os representantes
diplomáticos de Portugal e examinar a que nível se deviam efectuar as negociações e,
eventualmente, fixar a data das negociações.
O SENE deu instruções nesse sentido à nossa Embaixada em Berna. O SENE
informou-nos que o nosso embaixador na Suiça viajará em breve para Belgrado e, nessa
altura, estabelecer-se-á como se encontra a questão das negociações económicas com
Portugal.
As nossas instituições interessadas já concluíram que não seria realista prever um
valor de trocas mercantis com Portugal superior a 5 milhões $ em ambos sentidos.
Enviado:

AD MNE, F-102,1958, (Portugal)

166

Segundo um posterior documento do Secretariado Federal do Comércio Exterior (18/Abr./66), «os
portugueses declararam então que não estavam autorizados a conduzir negociações sobre essas questões e
deixaram que as instituições bancárias preparassem o campo para negociações. Praticamente, os
portugueses não mostraram interesse para se caminhar para um acordo comercial com o nosso país até
ao ano passado, quando em Genebra entregaram à nossa delegação permanente a proposta para a
assinatura de um acordo interbancário como aquele que temos com a Espanha, deixando a possibilidade
de que a questão, eventualmente, se resolva também de outra maneira. Nós não aceitámos esta iniciativa,
nesta nova situação, motivando a nossa posição a obrigação em relação ao Fundo Monetário
Internacional de não assinarmos novos acordos «clearing», como também salientando que nas actuais
condições são suficientes os contactos entre empresas e etc.». V. «Informação sobre as relações
económicas da RSFJ com Portugal» (ADMNE, F-219, 1966).
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100 [Relações diplomáticas (embaixada jugoslava em Âncara)]
Embaixada RFPJ
Ancara
Conf.n.º 94/59

NOTA
do Embaixador M. B. Tsarevitch acerca da conversação com o Embaixador de Portugal
Senhor Dr. Luís Norton De Mattos no dia 23 de Março de 1959 no Gabinete do
Embaixador Tsarevitch.
O Sr. De Mattos chegou em visita de despedida. Parte para o cargo de
Director da Secção Política no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, depois
de três anos passados em Ancara.
Depois das habituais frases, começou por iniciativa própria:
« Parto para o cargo de Director da Secção Política. Nessas funções
procurarei que se interessem pelo vosso país. Mas, ao lado disso, desejo dizer-vos que
pessoalmente estou interessado que melhorem as relações do meu país com a Jugoslávia.
Não estamos num corte de relações, mas não temos regulares ligações diplomáticas, nós
retirámos o nosso representante diplomático, creio sem qualquer troca de notas, depois da
partida de Iovanovitch de Lisboa». ( Na pergunta se conhecia Iovanovitch, respondi-lhe
que ele é um meu bom camarada do campo de prisioneiros167 e, depois, o Sr. De Mattos
referiu-se muito bem acerca do camarada Iovanovitch.)
« O Senhor Iovanovitch partiu, não estou seguro, provavelmente como
persona non grata, depois da insistência por parte dos Embaixadores da Grã-Bretanha e
América que a Embaixada jugoslava era um centro de espionagem». Nós aqui actuámos
sem averiguação, justamente não tendo nada de concreto nas mãos. Todavia,
pessoalmente estou convencido, porque acompanho há muitos anos o percurso e a
política de Sua Excelência o Marechal Tito, que vós sois um país orgulhoso e
independente, que deseja cooperar em igualdade de direitos com todos os países, não se
167
Dragolhub Iovanovitch (1896- ...) foi prisioneiro de guerra na Alemanha e Itália (1941-45). Em meados
de Abril de 1945, é reintegrado no MNE (diplomata de 1923-41) e nomeado para chefiar a legação em
Portugal. Combatente das guerras balcânicas e da I Guerra Mundial, condecorado e com o posto de capitão
na reserva, foi mobilizado e passou a maior parte dos anos da II Guerra Mundial num campo de
prisioneiros italiano.
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ingerindo nas coisas internas dos outros países. A última vez, o Marechal convenceu-me
disso completamente».
« Isto é, ouviu o que penso — tenho vontade de fazer tudo o que possa
para melhorar as relações168. Isso ser-me-á fácil porque o ministro dos Negócios
Estrangeiros foi colega de carteira na escola e grande amigo.
Se a este respeito algo quiserem, estou à vossa disposição. Caso viajar pela
Europa, visite Lisboa».
Acrescento: desde o primeiro dia em que nos conhecemos, nestes seis
meses, mantivemos ligações com a clara simpatia por parte do senhor e da senhora De
Mattos. Embora, há alguns dias tivesse organizado o cocktail de despedida para o corpo
diplomático, particularmente, ele e a sua esposa vieram despedir-se de nós após esse
cocktail.
Embaixador
Assinatura
(Miloche B. Tsarevitch)

Entregue:
Gabinete camarada S. Pritsa
III Secção Política
Secção Coordenadora
II Secção Política
Arquivos da Embaixada
AD MNE, F-103, 1959 (Portugal)

101 [Relações diplomáticas (embaixada jugoslava em Âncara)]
Conf. n.º 72/60

NOTA

Hoje, 14/III/1960, visitou-me o recém-nomeado Embaixador de Portugal
na Turquia, Sr. Carlos de Liz Branquinho.
Na conversação disse-me que esteve indicado para primeiro legado de
Portugal em Belgrado depois da guerra e que lhe foi dado o agrément mas não assumiu as
funções, «porque então aconteceu aquele desagradável caso em Lisboa com um vosso
168
Três meses depois (26/Jun./59), a agência marítima portuguesa, representante das Linhas de Navegação
Jugoslavas, comunicava que devido aos seus «renewed approaches and insistence» as «autoridades
policiais» tinham permitido a visita de passageiros e tripulantes de um navio dessa companhia jugoslava a
Lisboa e arredores, que terminou com um jantar «at one of the folkloric restaurants». Como durante anos,
tais saídas foram proibidas, talvez, essa vontade possa ter ajudado...
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funcionário subalterno no qual se meteu a polícia169 e por causa disso chegou-se até à
revocação do vosso Chargé d'Affaires de Lisboa, pelo que as relações não foram
estabelecidas com a abertura de representações diplomáticas».
Pessoalmente exprimiu-me a sua simpatia pelo nosso país, cujo próspero
desenvolvimento depois da guerra segue com atenção, assegurando-me que «existe
grande interesse» pelo nosso país em Portugal.
Exprimiu satisfação por o seu antecessor ter deixado ligações tão cordiais
com o embaixador jugoslavo e espera que ele as possa também estabelecer com sucesso.
Disse-me que procurará aproveitar a primeira oportunidade para visitar
como turista a Jugoslávia, talvez ainda durante este Verão.
Por meu lado, retorqui com o desejo de que as nossas relações pessoais
sejam úteis para ambos.

Enviado:
IV Secção Política
Gabinete do camarada Kotcha Popovitch
Secção Coordenadora
Arquivo da Embaixada

Embaixador
assinatura
(Miloche B. Tsarevitch)

AD MNE, F-109,1960 (Portugal)

169
Um facto que não aparece na documentação relativa ao período após a saída de Dragolhub Iovanovitch
(1947-48), ou a anos posteriores.
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III — De 1961 ao 25 de Abril.
Após o encontro na ilha de Brioni (1956) entre Tito, Nehru e Nasser — um dos
primeiros passos do Movimento dos Países Não-Alinhados —, a sua primeira conferência
teve lugar, em Setembro de 1961, na capital jugoslava com a participação de 28 países
(dos quais, 3 observadores) e cerca de 40 convidados (movimentos de libertação e
progressistas). Entre os seus principais objectivos, a descolonização do continente
africano ocupou um lugar importante.
Em Belgrado, duas delegações angolanas (UPA170 e MPLA171) assistiram como
organizações convidadas à citada conferência: a primeira, chefiada por Holden Roberto
(então, também conhecido por José Gilmore); a segunda, por Mário de Andrade. A
CONCP172 foi representada por Marcelino dos Santos. Estiveram ainda presentes: o

170

Uma primeira delegação (Holden Roberto e Jonas Savimbi) esteve na Jugoslávia de 2 a 7 de Agosto
desse ano. Nessa Conferência (1-6/Set), além destes dirigentes da UPA, estiveram também Johnny Pinnock
e Eduardo Webber (dirigente juvenil e estudante em Viena) e não somente Weber como, erradamente,
aparece neste documento. Diversos documentos sobre estas duas visitas fazem um relato das conversações
havidas e das posições políticas da UPA, assim como as suas relações com o MPLA.
171
A estada (30Ago./12Set.) dos membros desta delegação (Mário de Andrade e Gentil Viana) foi descrita
em pormenor por vários relatórios e notas. Um desses documentos (5 páginas) é uma excelente síntese do
que fizeram e disseram, como uma apreciação destes dirigentes por um (experiente) funcionário político
jugoslavo.
172
A Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas teve a sua sede, em Rabat, até
1963 e, depois, em Argel. Também, Marcelino dos Santos mereceu uma nota mais lacónica (uma página),
escrita por um outro funcionário que não gostou muito do que viu e ouviu deste (futuro) dirigente da
FRELIMO. Apreciação que se tornou, noutras posteriores visitas, muito mais favorável, considerando-o
como um «homem sério e realista». Em 1965, era um dos «líderes nacionalistas africanos mais
conhecidos» e considerado «o chefe ideológico da FRELIMO».
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PAIGC173; a UDENAMO (Adelino Gwambe); e a Junta Central de Acção Patriótica174.
Estas relações iniciaram-se em anteriores reuniões havidas em Nova Iorque (na ONU,
com Holden Roberto), Tunis (II Conferência dos Povos Africanos, Jan./60), Londres
(Dez./60), Casablanca (I CONCP, Abr./61) e nas embaixadas jugoslavas em países
africanos.
Um ano marcado pelo assassinato de Patrice Lumumba, em que a guerra da
independência da Argélia entrou nos seus últimos meses apesar dos atentados da OAS e,
em Angola, outra guerra colonial tinha começado. Em Portugal, esse ano de 1961
começou com o assalto do DRIL ao paquete Santa Maria, a guerra em Angola — o 4 de
Fevereiro do MPLA e o 15 de Março da UPA — e terminou com o fim do chamado
Estado Português da Índia pela invasão da União Indiana. Além destes acontecimentos
exteriores, houve, entre outros, a tentativa de golpe de Estado (Abril), a mobilização
militar, a partida de tropas, uma agitada campanha eleitoral para as eleições legislativas
(Novembro) e a falhada revolta do quartel de Beja.
III. 1 — FPLN, PCP e ASP/PSP
Uma das ripostas ao ocorrido durante e após as eleições presidenciais de 1958 —
quando a oposição ao Estado Novo procurou organizar uma certa unidade surgida em
redor da candidatura de Humberto Delgado —, como foi «a acção do "Santa Maria"»,
aparece bem documentada na correspondência175 de algumas embaixadas jugoslavas
(Caracas e Rio de Janeiro). Segundo o embaixador na Venezuela, que falou com diversos
elementos do DRIL, «a revolta» neste barco influenciou o «atear da luta de Angola,
particularmente, por que os revoltosos fizeram declarações que tencionavam
173

Encontram-se referências à presença de Amílcar Cabral em documentos posteriores,
Representada por Mário Ruivo que, como ministro dos Negócios Estrangeiros (Ago./75), disse ao
embaixador jugoslavo em Portugal: «(clandestinamente estive também em Belgrado, em 1961, tive
conversações no CC LCJ e na ASPTJ em nome da frente antifascista portuguesa, em cujo nome enviei
também uma mensagem à primeira conferência dos não-alinhados em Belgrado, pela descolonização das
colónias portuguesas. Mais tarde, estive várias vezes na Jugoslávia)». (ADMNE, F-114, Portugal, 1975).
Excertos desta «mensagem» encontram-se reproduzidos num «memorandum» da FPLN (s.d./1963?),
enviado para a ASPTJ. Porém, não foram encontrados documentos relativos à sua presença, em Setembro
desse ano, na capital jugoslava.
175
Umas 20 páginas de documentos (cartas e telegramas cifrados) sobre os preparativos e relatos da
«primeira grande acção [do DRIL que deveria] chamar a atenção do mundo para a sua luta pelo
derrubamento do regime fascista na Península Ibérica». Houve, ainda, posteriores reuniões do embaixador
jugoslavo na Venezuela com alguns dos seus dirigentes (excepto Henrique Galvão) da chamada «Operação
Dulcineia» (ADMNE, Portugal, F-108,1961).
174

220

221
desembarcar em Angola». Os acontecimentos em redor do começo da guerra mostraram
que «Angola saiu do quadro da questão interna de Portugal e tornou-se uma questão de
carácter internacional». Outros traços de anteriores contactos encontram-se, por
exemplo, num documento176 sobre «los objetivos de nuestra acción», enviado de Paris
(18/Fev./60), para conhecimento do governo jugoslavo e dirigido ao presidente Tito.
Outro dos primeiros traços documentais deste período nos arquivos belgradenses
é o pedido do «general sem medo» de um visto jugoslavo (Set./61), quando se encontrava
de passagem por Roma, e a sua viagem a Belgrado. Todavia, os poucos documentos
relativos à sua estada de «8-10 dias», como convidado da Liga da Paz, não dão muitos
dados acerca do que fez e com quem falou. Noutros dois pedidos (Jun./62 e Mai./63),
apresentados pela «Sra. Maria Pia De Bragassa (N.doT.: Bragança) casada Blais» em
seu nome, a mesma embaixada recebeu instruções do SENE de que não havia
« necessidade de Delgado vir à Jugoslávia. Seus pedidos que a vós os apresente. Nós
analisá-los-emos e através de vós responderemos». No segundo, nem houve qualquer
resposta, porque o pedido foi anulado, entretanto, por lhe ter sido recusado o visto
italiano.
Através da mesma embaixada jugoslava, Mário Ruivo veio a Belgrado (Fev./62) e
teve conversações, ainda em nome da Junta Patriótica Central, com a ASPTJ, que seriam
retomadas pela FPLN em Argel (Mar./63). Em Maio/Junho do ano seguinte, esteve
também na Jugoslávia uma delegação da FPLN, formada por Piteira Santos e Tito
Morais.
Quanto ao PCP, só em Dezembro de 1963, os seus primeiros contactos foram
efectuados com a entrega de uma carta para a LCJ, datada de Outubro desse ano, na
representação diplomática jugoslava na URSS. Depois de 1948 — e do encontro, em
Paris, de Álvaro Cunhal com um diplomata jugoslavo —, este foi, nesses quinze anos, o
primeiro contacto entre os dois partidos comunistas. Todavia, o seu restabelecimento
efectivo ocorreu só, em Outubro de 1964, com a visita do secretário-geral do PCP177 a
Belgrado, vindo de Argel.
176
177

AJ, 507,IX,103/V-25. Documento em castelhano.
V. nosso artigo, Duas Viagens de Álvaro Cunhal à Jugoslávia, Vértice, n.º 128, Maio-Junho 2006.
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Entre estas duas visitas, em Agosto desse ano, chegou também Vítor Cunha Rego
«[...] com o objectivo de estudar o sistema da autogestão social e trabalhadora» e, para
isso, tinha intenção de passar «um par de meses na Jugoslávia», suportando ele as
«questões de despesas de residência». Pediu, contudo, a ajuda para esse estudo e
alojamento, mais um visto de residência para si e sua família. Apesar das três cartas da
FPLN — uma delas, assinada por Humberto Delgado —, estes pedidos não foram, pelos
comentários do dirigente da ASPTJ, lá muito bem recebidos. Igualmente, como foi
encontrado só um relatório relativo aos primeiros dias desta sua longa estada — três
meses depois, recebeu a visita de Emídio Guerreiro —, faltam muitos dados sobre esta
viagem de estudo. Sabe-se que o frio inverno belgradense o levou a mudar-se para o
clima mais ameno de Dubrovnik, donde partiu para Itália178. Ali, publicou depois um
estudo bastante crítico sobre a situação política e a autogestão jugoslava179.
A crise existente na FPLN, referida por Cunha Rego, e as suas consequências bem
visíveis na III Conferência (afastamento de Humberto Delgado) foram explicadas por
Álvaro Cunhal aos seus anfitriões jugoslavos. Dias depois, ouviram a apreciação de
Emídio Guerreiro da citada conferência em que participou, no final de Setembro, na
capital argelina Outro documento sobre esta ruptura foi enviado pela própria FPLN para
a ASPTJ. Uma explicação semelhante já não foi encontrada nestes fundos do AJ para as
saídas, em 1965, de Tito de Morais e Ramos da Costa — membros fundadores da ASP
(Nov.64) — e, em 1970, de Pedro Soares (representante do PCP). Contudo, no ADMNE,
há duas cartas confidenciais da embaixada em Argel, que relatam duas reuniões — uma
com Pedro Soares e outra com Piteira Santos e Manuel Alegre, onde as duas partes
apresentam as suas razões sobre este assunto (V. Doc. n.º 153 e 154).
Durante os anos 60, as relações entre a ASPTJ e a FPLN foram caracterizadas
por diversos contactos em Argel, encontros em congressos de outros partidos e as visitas
de cinco delegações à Jugoslávia. Todavia, não há qualquer traço documental (nota ou
relatório) da última visita, quando Manuel Sertório esteve, em Belgrado, como convidado

178
Uma conversa na ASPTJ com Dimitríie Babitch (1967). Disse-nos, também, que Cunha Rego «se tinha
zangado com eles» quando foi para a Itália, após ter residido em Dubrovnik.
179
Publicado numa revista italiana e que lemos, então, em Belgrado. Não foi possível encontrar dados mais
precisos acerca desta revista, talvez, do PSI.
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ao IX Congresso da LCJ (Mar./69)180. Também, o facto das quatro primeiras terem
ocorrido até 1966 coincide com um período de afirmação desta «organização unitária»,
que foi aceite como tal em Belgrado. Mais tarde, a sua ausência no interior do país foi
verificada, no início da chamada «primavera marcelista», por um funcionário da ASPTJ
que a considerou não ter «possibilidades de maior influência nas bases». E como,
também, o PCP tinha nelas «uma posição dominante [ e estava subordinado] aos
interesses soviéticos», recomendava «uma ligação com as forças democráticas e
socialistas, antes de tudo, no país». Assim, achava que «o Partido Socialista de Portugal
[tinha] consideráveis perspectivas, que em condições clandestinas [actuava] no país,
conduzido pelo Dr. Mário Soares, conhecido advogado lisboeta e guia dos opositores
socialistas ao regime181.» Em 1970, os conflitos internos da FPLN aparecem só na
correspondência da embaixada jugoslava na Argélia (ADMNE), embora, pela sua
importância e assunto, cópias desta documentação deveriam existir também nos fundos
da ASPTJ e LCJ (AJ). Depois, os contactos até 1973 (extinção da FPLN182) tornam-se
mais esporádicos e reduzem-se a uma rara correspondência183.
As relações da ASPTJ com a ASP (PSP a partir de Abr./73) deixaram poucos
traços documentais, embora a «carta circular estritamente confidencial»184 sobre o seu II
Encontro no Estrangeiro, em Suresnes (Mai./71), indique uma certa continuidade nessas
relações. Contudo, não se encontrou, por exemplo, nem uma carta ou relatório sobre as
duas visitas à Jugoslávia por parte de Tito de Morais e Mário Soares (1968 e 1969), que
são mencionadas noutros documentos pós-25 de Abril. Num deles, há também uma

180
Numa «noite livre» do programa das delegações estrangeiras, conversámos acerca da situação política
portuguesa e jugoslava, como das relações FPLN-ASPTJ. Como tinha uma reunião sobre estes assuntos,
esperava encontrar, agora, a habitual nota dessas reuniões. Neste Congresso, a única organização política
portuguesa presente foi a FPLN. Devido à posição jugoslava em relação à «intervenção do Pacto de
Varsóvia na Checoslováquia» (Ago./68), o PCP não aceitou o convite da LCJ, embora tenha enviado uma
saudação ao Congresso («Komunist», 15/Mar./69), que não foi referida no «Avante».
181
V. documento n.º148.
182
Dando lugar ao Partido Revolucionário do Proletariado (PRP), que incorporou as Brigadas
Revolucionárias (BR) surgidas em 1971 e com ligações à FPLN.
183
Nela, encontram-se duas cartas em que fomos acreditado junto da ASPTJ e LCJ como militante da
FPLN e duas notas de reuniões em que se falou da situação política portuguesa e de uma possível visita de
uma delegação a Belgrado, Também, esteve marcada outra do PRP-BR para fins de Abril de 1974, que não
se realizou.
184
«Lettre circulaire strictement confidentielle» da ASP (Paris,20/Mai./71), assinada por Mário Soares.
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explicação185 para as poucas relações até 1974. Assim, depois dos primeiros contactos em
Roma, «[...] no Verão de 1968, seguiu-se a visita de Mário Soares a Belgrado, que
representou também o estabelecimento oficial das relações da ASPTJ com esta formação
política. Após um ano (1969), Mário Soares visitou, em companhia do então
representante em Roma, Tito de Morais, novamente Belgrado. O fim dessa visita foi para
nos pedir apoio para a aquisição de armas, porque tencionavam organizar também
acções armadas no país. Não foi satisfeito este seu pedido. Possivelmente foi esta nossa
recusa que teve influência nas nossas posteriores relações, porque nos anos seguintes
não se chegou a encontros mútuos, excepto esporádicos contactos da nossa embaixada
em Roma com Tito de Morais.» Porém, este pedido de armas foi apresentado (Fev./70)
por Tito de Morais na embaixada jugoslava em Roma, que o considerou «muito estranho
[por] até também contrasta[r] com as suas avaliações da nova situação em P.[ortugal]
186

». Um pedido que seria justificado por um posterior relatório (não encontrado).

Todavia, em Maio desse ano, devido à ausência de uma resposta, o mesmo dirigente
socialista perguntou ao embaixador jugoslavo «se existia a possibilidade de lhes ser
concedida uma ajuda monetária em vez de armas». Não foi encontrada uma resposta a
esta proposta. Há, porém, uma carta para a ASPTJ (Roma, 12/Jun./70) de Tito de Morais,
em que agradece uma recente viagem a Belgrado e faz referência ao pedido importante
«[...] pour le developpement de notre lutte — que le refus basé sur une question de
principe, comme nous l'avons interpretée, nous a déconcerté.» Se esta «démarche» não
desmente o pedido de armamento mencionado em anteriores documentos, já a data desta
viagem — supondo, em Abril ou Maio desse ano — seja de aceitar, embora não tenha
sido encontrado qualquer documento a seu respeito.
Voltando às relações da LCJ com o PCP, alguns meses depois da visita de Álvaro
Cunhal (Out./64), uma delegação, constituída por Francisco Miguel e Pedro Ramos de
Almeida, fez uma visita mais demorada à Jugoslávia (Jan./Fev.65). Delegação essa que,
por coincidência, foi a primeira a ser recebida no novo edifício, conhecido pelo
185
Numa nota acerca dessas relações, datada de 1978 (AJ, 142, A-167- Portugal). Contudo, não há, neste
ou noutro documento, uma referência à presença de Tito de Morais no IX Congresso da SKJ (Mar./69) que
Manuel Sertório anotou no seu relatório sobre as entrevistas e os contactos realizados durante este
congresso. Este documento encontra-se, em Coimbra, no arquivo do CD25A.
186
Este telegrama «estritamente confidencial» tem 25 linhas (ADMNE, Portugal, F-249, 1970)
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«Centralni Komitet», embora além da LCJ outras organizações sociopolíticas ali
estivessem instaladas (ASPTJ, UEJ, UJJ187 e outras). Ficou acordado, igualmente, que
todos contactos passariam a ser feitos através da embaixada jugoslava em Moscovo.
Houve alguma correspondência assinada por Manuel Rodrigues da Silva e, a partir de
1972, por Jorge Vieira (Carlos Aboim Inglês). Todavia, entre meados de 1968 e 1972,
não existem traços documentais de qualquer contacto, nem por ocasião do citado IX
Congresso da LCJ (Mar./69).
Depois desta interrupção, em Outubro de 1972, uma visita já marcada para uma
delegação do PCP «[...] visitar a Jugoslávia a convite da Presidência da LCJ» foi adiada
para Julho do ano seguinte. Segundo um telex da missão diplomática jugoslava, numa
reunião, em Moscovo, do «... membro do CC PCP, J. Vieira, [...] com um representante
da nossa Embaixada», este adiamento foi justificado «com a afirmação que os membros
da direcção mais restrita não [podiam] sair do país. Só o secretário-geral do PCP,
Álvaro Cunhal, [viajaria] à URSS para assistir ao 50º. aniversário da formação da
URSS». Igualmente, foi dito que «[...] Cunhal chefiará segundo todas as probabilidades
a delegação» que iria a Belgrado. Apesar de não haver qualquer documento de 1973
nestes fundos, existem referências a essa visita, efectuada só em Setembro desse ano, na
imprensa jugoslava188 e no «Avante189». A delegação (Pedro Soares e João Tavares)190
teve conversações, entre outros, com B. Chilhégovitch — um dirigente sempre presente
nas conversações com outras anteriores delegações, tanto do PCP, como da FPLN — e
visitou diversas empresas belgradenses e, no Danúbio, a grande barragem do Djerdap,
inaugurada três anos antes.
III. 1a — Documentos e Arquivos
Fazendo um intervalo arquivístico, as centenas de páginas de documentos
relativas a este período das relações jugoslavo-portugueses encontram-se no Arquivo da
187

União dos Estudantes da Jugoslávia e União da Juventude Jugoslava.
Segundo o telex, enviado pelo SFNE, para a embaixada em Moscovo (6/Set./73), «Soares deu
entrevista ‘Komunist’ e prometeu artigo para ‘Medjunarodna Politika’(Política Internacional)» (ADMNE,
Portugal, F-180, 1973).
189
Avante, Nº. 459, Novembro 1973.
190
Noutro telex, da mesma embaixada para Belgrado (27/Jul./73), há uma «observação: como a
composição da delegação é tal que os próprios portugueses não contam num eventual encontro com o
camarada Tito[...]», que diz respeito à ausência de Álvaro Cunhal nessa delegação, cuja presença estava
prevista.
188
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Jugoslávia, principalmente, nos fundos da ASPTJ e da LCJ, havendo ainda um número
muito reduzido no da UEJ191. No Arquivo Iosip Broz Tito192, a documentação dizia
respeito às conversações do presidente jugoslavo com dirigentes dos movimentos de
libertação das colónias portuguesas, pois, neste período, não recebeu nenhum dirigente da
oposição ao Estado Novo. Também, no Arquivo Diplomático do MNE, a
correspondência anual de diversas embaixadas jugoslavas sobre Portugal, Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau contam com um número de páginas muito variável, que
pode ir de menos de uma dezena a mais de duzentas em alguns anos193. Assim, num total,
pode-se contar algumas centenas de páginas, distribuídas pelas citadas organizações
antifascistas, e mais de duas mil para os mencionados movimentos, sendo metade delas
acerca de Angola. Estes números são, diga-se, aproximados, pois não houve a recolha e a
contagem sistematizadas destes documentos. Neles, aparecem, ainda, diversos pedidos de
vistos e visitas (comerciantes, artistas e jornalistas portugueses) à Jugoslávia194.
Todavia, num arquivo, como o Arquivo Militar, foi-nos dito: em relação ao
«papel da Jugoslávia no processo de descolonização e ajuda aos movimentos de
libertação das colónias portuguesas nos anos 1960 e 1970, [...] não dispõe da solicitada
documentação»195. Segundo outras fontes, estes fundos encontravam-se numa
dependência deste arquivo que ardeu, em 1999, com os bombardeamentos da OTAN, ou
ainda estão nas caixas por abrir após a sua mudança apressada de então. Apesar desta
191
Esta organização deu 5 bolsas de estudo (1965-69) a estudantes portugueses e, até 1973, por ano houve
duas bolsas para estudantes portugueses que não foram concedidas por ausência de candidatos. Segundo
dados de 1970, tinham estudado, desde 1962, em escolas médias e universidades jugoslavas, 70 estudantes
angolanos, guineenses e moçambicanos. Até 1974, foram concedidas mais algumas dezenas de bolsas a
estudantes do PAIGC, MPLA e FRELIMO.
192
Este arquivo foi integrado, em meados de 2009, no Arquivo da Jugoslávia. Quanto ao seu importante
arquivo fotográfico, este ficou no Museu da Jugoslávia Como as nossas primeiras pesquisas foram
efectuadas antes desta integração, manteremos a sua designação nos documentos citados.
193
Quanto aos assuntos tratados, há algumas ausências, como informações ou notícias mais
pormenorizadas sobre a situação político-social portuguesa dos anos sessenta. Contudo, em alguns
telegramas das embaixadas jugoslavas, há referências a relatórios ou documentos que seriam enviados para
Belgrado que não foram encontrados.
194
Por exemplo, além do concerto em Belgrado (V. doc. n.º 140), há uma viagem do jornalista José de
Freitas do «Diário Popular» (3 a 7/Maio/72), relatada em três documentos com 60 linhas de texto (ADMNE,
F-178, Portugal, 1972).
195
Por esta carta (Set./2008), ficámos também a saber da inexistência de qualquer documento relativo às
relações da Jugoslávia e a Portugal (1974-77). Outro desaparecimento para confirmar numa futura
pesquisa.
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perda ou não, muitos documentos relativos a essa ajuda encontram-se nos outros citados
arquivos, sendo uma parte deles formada por cópias dessa documentação, que foi enviada
nesses anos para outras instituições estatais ou partidárias. Quanto ao Arquivo do
Ministério dos Assuntos Interiores, os seus fundos continuam inacessíveis aos
historiadores. Como, os testemunhos encontrados196 relativos aos serviços secretos
jugoslavos no estrangeiro são (demasiado) raros, é plenamente justificada qualquer
suposição acerca da existência desta documentação. Também, na TANJUG (agência
noticiosa jugoslava), foi-nos dito que grande parte do seu arquivo se perdeu, durante os
citados bombardeamentos, devido à inundação da cave onde este se encontrava. O
chamado «Boletim Vermelho» desta agência — então, uma das principais a nível mundial
— era uma publicação diária de distribuição reservada e considerada bem informada.
Contudo, como a imprensa jugoslava deste período não foi abrangida por esta
investigação, esperamos podê-la efectuar num futuro próximo.
III. 2 — MPLA, PAIGC e FRELIMO
Sempre considerados como «aliados naturais» da sua luta pelas organizações
antifascistas portuguesas, apesar dos apoios (iniciais) terem sido poucos197, os
movimentos de libertação das colónias (MPLA, PAIGC e FRELIMO) contaram sempre
com o apoio jugoslavo — antes e depois do 25 de Abril —, enquanto o último documento
relativo às relações com a UPA-FNLA seja de 1964. Contudo, em meados desse ano, a
posição da ASPTJ era ainda por continuar a manter as relações e a cooperação com
ambos os movimentos angolanos. Recorde-se, contudo, que após a visita a Belgrado de
Johnny Eduardo Pinnock (Jan./63), estiveram previstas outras para meados desse ano
(Holden Roberto) e início do seguinte (Jonas Savimbi e Florentino Duarte). Porém, se a
primeira não se realizou, já no caso da segunda, a ausência de outros documentos aponta
para que não se tenha realizado. Depois, segundo outro documento, «em fins de 1968,
evitou-se uma iniciativa de Holden para visitar a Jugoslávia». Quanto à UNITA, os

196

V. Doc. n.º 95.
No seu comentário à conferência de imprensa de Mário de Andrade, em Rabat (Dez./61), um diplomata
jugoslavo escreveu: «A oposição em Portugal dá-lhes apoio moral e solidariza-se com a luta deles.
Todavia, da resposta de Andrade pode-se concluir que tal apoio é mínimo e mais de carácter moral».
197
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primeiros contactos só foram efectuados, em Luanda (Fev./75), no processo de
independência.
Este apoio ia, segundo orçamentos anuais, desde armamento198, instrução
militar199 e tratamento de feridos às ajudas monetárias, bolsas de estudo, alimentos e
medicamentos. Igualmente, até meados de 1974, as relações comerciais com Portugal
foram reduzidas por causa da sua política colonial, tendo sido recusados importantes
contratos por parte de empresas jugoslavas, como, entre outros, na construção civil (numa
refinaria em Lisboa e na barragem de Cahora Bassa), venda de aviões militares ou
material ferroviário para Moçambique. Também, segundo um documento ministerial já
citado200, de 1960 a meados de 1966, as importações jugoslavas não atingiram os 100 000
dólares anuais, enquanto, nesse mesmo período, as exportações para Portugal foram
nulas. Porém, nesta importância das trocas comerciais limitadas pelas sanções da ONU,
não estavam incluídos os fretes marítimos dos cargueiros jugoslavos a empresas
portuguesas nas linhas para a América Latina, EUA e Inglaterra.
Entre os muitos documentos relativos à política colonial do governo português e
seus apoios, podem-se encontrar relatórios e um ou outro estudo, assim como centenas de
telegramas e telexes. Se, nos primeiros, as análises podem concluir que «Portugal
conseguiu manter-se em África até aos dias de hoje somente graças aos apoios que
recebeu dos seus aliados»201, nos segundos, os factos comunicados referem-se a
informações mais pontuais. Por exemplo, num telex da embaixada jugoslava na Etiópia
(Out./70), que relata uma conversa com um diplomata francês sobre a visita de Maurice
Schumann a Portugal, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros teria dito a «Caetano
que seria melhor para Portugal seguir o exemplo da França e abandonar a política
198

O primeiro carregamento data de 1965 e foi entregue ao PAIGC.
Na ausência de uma estatística do Secretariado Federal da Defesa Popular (SFDP), existem as
referências a pedidos e estadas (individuais ou de pequenos grupos) para esse efeito por parte do MPLA.
Embora em número reduzido, esses dados aparecem mais depois da abertura do seu Centro Informativo em
Belgrado.
200
V. Doc. 99. «Informação sobre as relações económicas da RSFJ com Portugal» do SFCE (18/Abr./66).
(ADMNE, F-219, 1966).
201
Este estudo de Ivan Ivekovitch, «A Nova Política Imperialista de Portugal — As soluções neocoloniais
em Angola» (Dez./72), tem 65 páginas e, na sua bibliografia, são citados Marcelo Caetano, Silva Cunha e
Adriano Moreira (AJ,507, A-011).
199
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colonialista e que a F. o ajudaria nisso através da sua influência em África. Com a
aceitação da solução política ainda algo se poderia salvar, mas com a continuação da
guerra Portugal perderá tudo». Embora tenha considerado que as mudanças eram
necessárias,

Marcelo Caetano acrescentou «que nada podia fazer. Acerca disso, o

exército impedia-o e, em Moçambique, a situação ainda era mais difícil» por causa dos
imigrantes brancos que, com o apoio da África do Sul, «dariam um golpe e formariam
um Estado separatista tipo Rodésia»202.
III.2a — MPLA
Tendo sido o movimento mais apoiado, o MPLA contou sempre com essa ajuda
reforçada nos seus momentos mais difíceis. Quando se encontrou isolado no plano
internacional ou a URSS lhe suspendeu o seu apoio (1968), essa ajuda teve um papel
decisivo na superação das dificuldades. A partir de 1970, passou a contar com um
«Centro Informativo»203 na capital jugoslava, que contribuiu para um aprofundamento
dessas relações. Um apoio, segundo um documento (Out./77) do Secretariado Federal de
Defesa Popular204, que ascendeu até à independência angolana, em «ajudas gratuitas», a
um total de 12,9 milhões de dólares. Um dado que surpreende pelo seu montante e a
ausência da sua menção em qualquer relatório ou memorando sobre este assunto por
parte da ASPTJ ou LCJ. Embora, os carregamentos de armas tenham aumentado bastante
em 1974 e 1975, há o facto das previsões orçamentais da ASPTJ para 1974 apontarem
para uma ajuda, uma das maiores desde 1961, no valor de uns 155 000 dólares. Assim, as
dúvidas mantêm-se justificadas pela inexistência de outros documentos sobre este assunto

para uma confirmação desta quantia, quando também os orçamentos da ASPTJ incluíam
essas ajudas militares. Contudo, seja qual tenha sido o valor total dessas ajudas, alguém
bem informado das relações com o MPLA afirmou, em Março de 1976, o seguinte: «Nós
conseguimos, em Angola, um enorme capital e penso que nos será devolvido, até mesmo
se olharmos também economicamente. Porque, aquilo que foi gasto durante estes 15
202

Estri. Conf. n.º434473 de 7/Out./70 (10 linhas), ADMNE, F-249, Portugal, 1970.
Este Centro (1970-75) foi dirigido por José Condesse.
204
Esta «Informação acerca das Relações Militares e Económico-Militares da RSFJ-RP Angola» (4 p.) foi
enviada para a ASPTJ por causa de uma visita de Iko Carreira, ministro da Defesa, à Jugoslávia. Este
documento, classificado como «Segredo Militar Confidencial», considerou esta quantia como o valor total
da ajuda militar ao MPLA, pelo que, parece, não incluiu nem os outros tipos de ajuda por parte de
organizações como, por exemplo, a ASPTJ, União dos Sindicatos Jugoslavos e outras.
203
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anos na concessão de ajudas materiais a Angola, quanto sei, caso sejam efectuados
alguns acordos, ser-nos-á restituído várias dezenas de vezes205».
Após um primeiro período (1961-65), em que os «contactos directos» — segundo
a terminologia diplomática jugoslava, estes referiam-se só às conversações efectuadas em
visitas à Jugoslávia — foram quase anuais206, as relações bilaterais aumentaram e
culminaram com as visitas de Agostinho Neto (Fev./68 e Jun./69). A última fazia parte de
uma visita conjunta dos três movimentos, mas que não pôde contar com a presença de
Amílcar Cabral. Quanto à FRELIMO, foi representada por Uria Simango.
O reforço dessas relações traduziu-se, em 1970, para além da abertura do citado
Centro Informativo, em duas visitas de Agostinho Neto e uma «longa estada de estudo»
de Iko Carreira. No ano seguinte, estes dois dirigentes do MPLA voltaram a ter
conversações com a ASPTJ e o SFDP. Continuando a citar uma nota posterior,207 entre
outros factos, são mencionados: a estada de quatro meses de uma «delegação de estudos
de 6 chefes militares do MPLA com o comandante da primeira região militar, Jacob
Caetano, à sua frente»; também, «a solidariedade jugoslava com a luta do povo
angolano contra o colonialismo português foi confirmada com a visita da delegação da
ASPTJ, em Agosto de 1972, às regiões libertadas na parte leste de Angola».208

205

Palavras proferidas por Ivan Ivekovitch, numa reunião da Comissão Internacional da Presidência do CC
LCJ, após uma viagem à RP de Angola (AJ, 507, IX, s/a-288).
206
Excepto em 1962. As seguintes visitas de João Gonçalves Benedito e Luís Azevedo estão bem
documentadas. Este último dirigente descreveu, na sua segunda visita (Fev./65), as dificuldades financeiras
do MPLA que dispunha de 45 000 dólares anuais e precisava de «100 000 dólares para um eficaz
desenvolvimento da luta». dizendo respeito a primeira quantia à ajuda do Comité de Libertação da OUA,
que «devido à ineficácia» só tinham recebido 13 000 até essa data. Como exemplo, em Cabinda, os seus
650 combatentes «[gastavam] 12 000 dólares mensais». Além destes dados, esta nota da ASPTJ (6 p.)
apresenta muitos outros sobre a situação e relações do MPLA com os dois Congos e Zâmbia, assim como
dos apoios da URSS e Argélia. (AJ,142-563)
207
As dez páginas desta «Informação por ocasião da vinda da delegação do MPLA ao X Congresso da
LCJ», de Maio de 1974, dão uma síntese sobre a situação angolana e internacional, como das relações
bilaterais ASPTJ-MPLA (AJ, 507, IX, 3/I-27).
208
Um relatório (36 p.) descreve a viagem (Ago./Set.72) desta delegação jugoslava formada por dois
dirigentes da ASPTJ, outros dois da UJJ e da USJ, um coronel do exército, um jornalista e um operador de
câmara da RTV Belgrado. Os seus 7 membros percorreram 150 km no leste angolano, onde estiveram 15
dias, acompanhados de Fernando Costa Andrade e Afonso Van Dunem, dirigentes do MPLA, e um
«esquadrão militar armado de 80 soldados». Tiveram conversações com Agostinho Neto, Daniel Chipenda
e Iko Carreira. Na Zâmbia e na Tanzânia, encontraram-se com ministros desses países e dirigentes da
FRELIMO (Marcelino dos Santos, Joaquim Chissano, Jorge Belo e Armando Panguene) e de outros
movimentos (SWAPO, ANC e outros). Também, há uma análise da situação político-militar do MPLA e da
política colonial portuguesa. Quanto à reportagem da equipa televisiva, não se encontra no arquivo da RTS.
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Porém, em 1973, o MPLA teve de enfrentar-se com «uma grave crise interna e
mudanças de posições de alguns países independentes africanos, e até também com as
suas pressões». Esta situação foi discutida, em Fevereiro, nas conversações que
decorreram em Belgrado e Brioni (com Tito), como a ajuda militar e os apoios políticos
através de acções diplomáticas junto dos governos desses países, principalmente, o da
Zâmbia . Igualmente, Agostinho Neto falou da sua recente estada em Conacri, onde tinha
assistido às cerimónias do funeral de Amílcar Cabral e participado na comissão
internacional de inquérito que investigou o assassinato do dirigente do PAIGC. Como
reagiu a esse «terrível golpe para todos movimentos libert. das colónias portuguesas»,
segundo um telex da embaixada jugoslava em Moscovo — ali, se encontrava à frente de
uma delegação do MPLA — «Neto muito deprimido, consternado (constantemente em
lágrimas, fala que agora é a sua vez e coisas semelhantes, disse Luvalu)209». Em fins
desse ano, por motivos mais militares, houve uma visita a Belgrado de Iko Carreira210.
Um ano depois, em Fevereiro, vários telexes das embaixadas jugoslavas no
Congo, Zaire, Zâmbia e Tanzânia descreveram o agravamento dessa «crise e o
isolamento do MPLA». Um deles analisou a sua situação nesses países, as suas cisões e,
entre outros factores (tribalismo, conflitos internos, ofensiva do exército português e as
relações das grandes potências), consideraram três deles de grande importância para uma
explicação dessa crise «que, parecia, continuava a aprofundar-se» e eram os seguintes:
1.º) «A posição da China que se decidiu há já bastante tempo, como foi informado (nosso
289 de 1/8/1973 e outros), pelo apoio à FNLA», confirmado pelas recentes visitas de
Holden Roberto a Pequim e Bucareste e pelas consequências negativas (destrutivas) do
conflito China-URSS nos movimentos de libertação; 2.º) «A posição negativa em relação
ao MPLA do Zaire, Zâmbia e Tanzânia211, que embora com ligação de causa com a
evolução e posição da China, tem também as suas razões particulares»; 3.º) «Interesse
insuficiente da África e da OUA por estas relações (funcionários do Comité de
Libertação e outros)», assim como, «alguns países que apoiam o MPLA (Guiné, Congo,
209
Este telex (25/Jan./73) relata uma conversa com Pascal Luvualu, membro da mesma delegação do
MPLA, que dias depois, visitou a Jugoslávia (ADMNE, Angola, F-187, 1973).
210
Destas visitas surgiram fortes laços de amizade com o general Nikola Lhubitchitch (1916-2005),
secretário federal da Defesa Popular (1967-82), que foi padrinho da sua filha.
211
Uma posição que existiu, pois, segundo o citado telex (7/Fev./74) do embaixador jugoslavo em Dar-esSalam, «a Tanzânia e Nyerere tinham relações bastante positivas e favoráveis em relação ao movimento.
Vários encontros com Nyerere e bastante compreensão». Também, sobre este assunto (V. Doc. 163).
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Argélia, Mauritânia e outros) estão ocupados com as suas próprias dificuldades» ou
mais interessados no «fortalecimento da cooperação afro-árabe»212.
Noutro telex, este da embaixada de Dar es Salam, Agostinho Neto descreveu as
pressões zambianas e o apoio de Kaunda a Chipenda que colocaram o MPLA numa
difícil posição. Não permitem «que 64 combatentes do MPLA (treinados na URSS)
passem de Dar para Angola (em fins de Fevereiro em Dar já devem estar cerca de 200
combatentes)», impedindo ainda o abastecimento do material militar e outros, vindo da
Tanzânia, e «segundo Neto, caso isto continuar, tal poderia significar o colapso do
MPLA». Igualmente, referiu-se com mais pormenores à cisão de Chipenda, às relações
com outros países africanos e disse que estavam «admirados com a posição da China,
Roménia e ainda alguns países soc. (não os mencionou) ». Agradeceu, ainda, o
continuado apoio da Jugoslávia e de Tito ao MPLA. Entregou, também, «a lista das suas
necessidades para 1974 213».
Nos primeiros dias de Março, Agostinho Neto esteve novamente na Jugoslávia
(V. Doc. 163) e teve conversações com diversos dirigentes políticos sobre o
desenvolvimento mais recente da situação interna do movimento e das relações com a
Zâmbia e o Zaire. Mais uma vez, foi prometido apoio e ajuda ao MPLA. As mudanças
políticas de Abril, em Portugal, obrigaram depois a reforçar o que tinha sido prometido.
III.2b — PAIGC
Os primeiros contactos entre o PAIGC e a ASPTJ efectuaram-se através das
embaixadas jugoslavas na Guiné e Marrocos. Seguiram-se os «contactos directos» com
Amílcar Cabral, durante a citada I Conferência dos Países Não-Alinhados (Set./61)214.
Depois, em 1964, por ocasião do V Congresso da USJ, novas conversações com Luís
Cabral. No ano seguinte, uma delegação do PAIGC, chefiada por Amílcar Cabral, teve

212
Datado de 10/Fev./74, este relatório (10 páginas com 260 linhas de texto) do embaixador jugoslavo no
Zaire é, além de uma análise da crise do MPLA e da política internacional, um documento cheio de
informações sobre outros assuntos político-económicos, contactos com diplomatas ou referências que vão
das conversações da Zâmbia e do Zaire com Portugal à «estada de dez dias do jornalista soviético Viktor
Luis em Lisboa e o seu encontro com várias ''altas personalidades do governo port.''» (ADMNE, AngolaMoçambique, F-225, 1974)
213
Telex (7/Fev./74) com 60 linhas de texto. Relato da conversação, nesse dia, do embaixador jugoslavo
com Agostinho Neto (ADMNE, Angola-Moçambique, F-225, 1974).
214
Uma referência documental posterior que não foi confirmada por nenhum relatório ou nota.
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uma «exaustiva troca de ideias acerca de muitas questões da actual situação
internacional e o estado no campo da descolonização. Foram constatadas semelhanças e
igualdade de pontos de vista em relação a todas as questões mais importantes. Cabral
exprimiu desejos pelo alargamento da cooperação, considerando positivamente o nosso
apoio e ajuda.» Também, se referiu à cooperação com a oposição portuguesa, dizendo
«caso ela consolide as suas posições, a cooperação com eles reforçar-se-á. A Frente
Patriótica de Portugal apoia-os, mantêm contactos, redigiram comunicados conjuntos. E
depois, o PC de Portugal ajuda-os concretamente. Cunhal é bem capaz de superar as
dificuldades na Frente e no Partido.» Em 1966, Aristides Pereira presenciou o VI
Congresso da ASPTJ e reuniu-se com os principais dirigentes políticos jugoslavos.
Seguiram-se mais duas visitas de delegações do PAIGC, chefiadas por Amílcar Cabral
(Abr./1968 e Fev./72). Contudo, em relação à última visita, só foram encontrados dois
documentos215, anteriores à sua realização, sem qualquer relatório ou nota acerca da
dezena de recepções e conversações previstas com os principais dirigentes políticos
jugoslavos. Porém, a ficha do «Filmske Novosti», relativa ao jornal de actualidades n.º
6/72 (Fev./72), há a referência à sua estadia e conversações com a ASPTJ (duração: 1m
15s, p/b), incluindo também uma visita às suas instalações, onde foi apresentado um
«filme sobre a luta de libertação do povo da Guiné 'Portuguesa' ».
Porém, as ajudas ao PAIGC, como aos outros dois movimentos, foram
consideradas muito modestas — citando uma posterior «Informação216» (Out.67) — por
falta de meios financeiros que registaram, «nos últimos 3 anos, uma diminuição
constante217». Assim, nesse ano, a importância total dessas ajudas financeiras «não
ultrapassou um total de 20 000 dólares». Todavia, noutros testemunhos relativos ao
PAIGC, em 1965, as chamadas «ajudas materiais» (vestuário, medicamentos, alimentos)
215
Uma «Informação acerca do movimento de libertação da Guiné-Bissau» (4 p.), datada de Jan./72, e a
«Proposta do Programa da estadia de A.Cabral, secretário-geral do PAIGC» de 2 a 9/Fev./72 (s.d.).
216
Esta «Informação acerca dos movimentos de libertação das colónias e relações da ASPTJ com eles»
considerava que «segundo a opinião geral, os movimentos das colónias portuguesas [PAIGC, MPLA e
FRELIMO] » eram, nesse momento, os movimentos mais fortes e mais bem organizados de África.
217
Consequências da crise económica provocada pela suspensão, em meados dessa década, das ajudas
financeiras doadas (cerca de 30 mil milhões de dólares a preços de 1985) pelos EUA, Reino Unido e outros
países ocidentais a partir do conflito Jugoslávia-URSS (1948) e das primeiras consequências da reforma
económica (desemprego, emigração, etc).

233

234
montaram a 85 000 dinares (6 800 dólares). No ano seguinte, um barco descarregou, no
porto de Dacar, mais 12 toneladas desses produtos (e sal), embora esse documento não dê
qualquer indicação do seu valor.
É de salientar, em 1968, o início do funcionamento do hospital «Solidariedade»
(80 camas, sala de operações, uma equipa médica e despesas de manutenção) para o
PAIGC, em Boké (cidade guineense a 80 km da fronteira com a Guiné Bissau), que foi
construído, equipado e mantido pela União dos Sindicatos da Jugoslávia. Uma centena de
páginas de documentos (relatórios, estatísticas de doentes e doenças, etc.) dá dados
suficientes do seu funcionamento, problemas de manutenção e sua importância nesses
seis anos de guerra.
Após uma «certa estagnação», em 1970, foi enviada uma «remessa de
uniformes» no valor de cerca de 17 000 dólares. Nesse ano, Amílcar Cabral voltou a
adiar, mais uma vez, a sua visita à Jugoslávia, marcada para a primeira metade de
Novembro. Uma atitude que se podia explicar, segundo um relatório da ASPTJ sobre as
relações mútuas, pela «intenção do PAIGC de não querer ter problemas com a URSS,
Cuba e talvez a Argélia, dos quais depende, em grande medida, do fornecimento de
armas». Por causa dessa «atitude reservada, não se concretizou a criação de um centro
informativo conjunto dos movimentos das colónias portuguesas em Belgrado», acabando
esse centro por pertencer ao MPLA, o único movimento interessado. Contudo, «foi-lhes
dito abertamente que nós compreendíamos as suas dificuldades com terceiros países,
mas dependia em primeiro lugar do PAIGC quais serão as suas relações connosco,
porque nunca pomos condições à nossa ajuda.»
Um dos objectivos do ataque do exército português a Conacri (22/Nov./70) foi a
casa de Amílcar Cabral, que ali não se encontrava devido a uma viagem à Bulgária. Um
dos seus vizinhos, um médico jugoslavo foi ferido e uma das suas filhas (dez anos de
idade) foi morta. Estes e muitos outros factos acerca da operação «Mar Verde»
encontram-se em muitas dezenas de documentos enviados para Belgrado pela embaixada
jugoslava em Conacri.
A morte de Amílcar Cabral (Jan./73) ocorreu — segundo o dirigente da ASPTJ (e
ex-embaixador na Guiné) que tinha falado com ele, um mês antes, em Dacar —
«precisamente no momento em que terminava o processo da proclamação da
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independência da Guiné-Bissau» e tencionava comunicá-la oficialmente ao mundo, mas
foi «disso impedido pelo assassinato que foi efectuado três dias antes.» Dias depois, o
mesmo dirigente presenciou as cerimónias fúnebres em Conacri e o seu relatório
descreveu o que ali viu e ouviu.
Segundo o telex do embaixador jugoslavo, em Conacri, nessas cerimónias «esteve
presente também o representante do movimento português de libertação nacional. tanto
ele, como o delegado do pcp deram todo o apoio aos ml (N.doT.: movimentos de
libertação) das colónias portuguesas. todavia, em particular, foi aplaudida a declaração
do presidente da frente patriótica que disse que o governo de caetano procura com
manobras, terror e a concessão de fictícias independências à g. bissau restringir o
movimento africano e reduzir as três zonas de guerra a duas. todavia, o movimento
patriótico de libertação nacional, juntamente com outras forças progressistas do país,
farão tudo para que, muito em breve, o regime fascista seja obrigado a lutar em quatro
zonas de guerra, isto é, abrirão uma nova frente no próprio portugal. – stanitch218».
Ainda nesse mês de Fevereiro, em Belgrado, Agostinho Neto relatou aos seus
anfitriões jugoslavos as conclusões da comissão de inquérito, a que pertenceu, sobre a
morte do líder do PAIGC. Segundo ele, « a Comissão ouviu cerca de 500 membros do
PAIGC que se encontravam em Conacri. Deste número, só 20 se exprimiram
abertamente por Cabral; 325 declararam-se contra a antiga direcção e Cabral.» Uma
informação mais pormenorizada encontra-se na correspondência da embaixada jugoslava
na Guiné.
A posterior situação político-militar e a independência, proclamada em Setembro
desse ano, não aparecem na documentação existente no AJ, mas há numerosos
documentos no ADMNE sobre esse período.
III.2c — FRELIMO
Após os citados primeiros contactos, em 1961, com Marcelino dos Santos e
Adelino Gwambe, a ASPTJ convidou, em 1963, uma delegação da FRELIMO a visitar a

218
Este telex (3 p.) relata o «simpósio por motivo da morte de Amílcar Cabral» (7/Fev./73) e encontra-se
entre várias dezenas de páginas de documentos (ADMNE, Guiné, F-39, 1973).
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Jugoslávia219. Contudo, esta visita só depois se efectuou (Abr./65). Essa delegação
(Eduardo Mondlane, Marcelino dos Santos e Silvério Nungu) esteve ali quatro dias e nas
conversações, além das questões internacionais e da situação político-militar nas colónias
portuguesas, foram aceites parte dos seus pedidos de ajuda. Pedidos esses de ajuda militar
(armas e formação de quadros militares), financeira, material (alimentos, vestuário e
medicamentos), meios técnicos para a propaganda e formação profissional e universitária
de quadros.
Depois, para terminar, exprimiram «o desejo (de Mondlane) de que a LCJ fosse
intermediária para o estabelecimento de contactos com o PC de Portugal, que estima
que é um partido sectário e se comporta como patrono em relação aos movimentos de
libertação. Quer esclarecimentos e cooperação com eles. Todavia, Dos Santos disse, em
separado, que supostamente Mondlane conhece mal a situação do PC de Portugal e que
esses contactos são úteis de um ponto de vista político, mas prático de pouca utilidade»
Esta primeira visita de uma delegação da FRELIMO está bem documentada,
sendo de realçar as notas estenográficas (27 páginas) de uma das reuniões, em que
Mondlane e Marcelino dos Santos expuseram a situação político-militar nas colónias
portuguesas ao dirigente da ASPTJ, Lazar Moisov.
Além dos contactos com a embaixada jugoslava em Dar es Salam, as visitas
tornaram-se mais frequentes. Assim: Marcelino dos Santos esteve presente no VI
Congresso da ASPTJ (Jun./66); um «grupo de estudo», chefiado por Uria Simango,
esteve mês e meio na Jugoslávia (Jan./Fev.67); e Eduardo Mondlane (acompanhado de
Óscar Monteiro) esteve em Belgrado um ano depois (Jan./Fev.68). Nas oito páginas da
«Informação» sobre esta visita, pode-se ler que, em 1967, a FRELIMO recebeu «de cinco
países socialistas [...] cerca de 50 000 toneladas220 de equipamento, armas e munições e
do Comité de Libertação da OUA cerca de 150 000 dólares». Mondlane disse ainda que
o orçamento para 1968 teria «de montar a cerca de 500 000 dólares» para poder
responder «às tarefas colocadas pela luta». Entre os muitos dados deste relatório, há uma

219
Igualmente, foi convidado um ex-dirigente da FRELIMO, Paulo Gumane, que esteve em Belgrado
(1964). Todavia, dessa visita só foi encontrado um documento sobre uma conferência que proferiu sobre a
situação política moçambicana.
220
Um erro (evidente) do tradutor desta reunião ou do próprio Mondlane que não foi corrigido.
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referência à sua presença221 na estreia do documentário Venceremos222 de Dragutin
Popovitch, que o filmou, em meados de 1967, no «território libertado de Moçambique e

[...] foi o primeiro estrangeiro que ali esteve». Ali, encontrou-se com Samora Machel e
Joaquim Chissano.
Depois dos acontecimentos de meados desse ano de 1968, em que «alguns alunos
do Instituto de Moçambique em Dar es Salam tendo à frente um abade, aliás professor
no Instituto, e um grupo de refugiados que não eram membros da FRELIMO» atacaram a
sua sede, iniciou-se um processo de diferenciação que, segundo Óscar Monteiro223,
«conduzirá à queda de todos aqueles que por diversas razões não puderam aceitar e
integrar-se na evolução do movimento».
O atentado e a morte de Eduardo Mondlane (Fev./69), as visitas de Marcelino dos
Santos — por ocasião do IX Congresso da LCJ, em Março — e de Uria Simango, em
Junho, mereceram as atenções dos funcionários da ASPTJ e dos diplomatas das
embaixadas jugoslavas (Dar es Salam e Lusaca). Igualmente, em fins desse ano, o
afastamento de Simango foi depois explicado pelo próprio a um diplomata jugoslavo,
após a sua chegada ao Egipto (Abr./70), após ter sido preso e expulso da Tanzânia.
Num «memorandum» de seis páginas (19/Dez./70) — enviado para a ASPTJ por
ocasião da sua primeira visita à Jugoslávia224—, Samora Machel descreveu a «situação
221
O «Jornal 5» da Filmske Novosti (1969) tem imagens desta visita (1m 6s, p/b). Também, este
documentário foi projectado (Mar./68) na residência do Presidente Tito com a presença do realizador, «que
o informou de tudo o que sabia» sobre Moçambique e a FRELIMO.
222
Este documentário da Filmske Novosti tem a duração de 20m 46s (16mm, cor). Além da versão em
sérvio-croata, existem outras em português, francês e inglês. O seu realizador esteve duas semanas em
Moçambique e escreveu um relatório sobre essa sua viagem. Este documento tem 28 páginas
(dactilografado a 40 linhas/p.), mas não está completo.
223
Esta apreciação foi anotada pelo sua interlocutor, Dimitríie Babitch, durante a Conferência contra o
Racismo e o Neocolonialismo no Sul de África, em Berlim (RDA). Segundo este funcionário da ASPTJ,
outra opinião tinha o representante do PAIGC, Vítor Maria, que era « muito céptico e desconfiado em
relação ao Dr. Mondlane. Exprimia suspeitas que está ligado, através da sua mulher, com os americanos e
que representa um perigo para o movimento e seu futuro. Maria é da opinião que a FRELIMO virou ″ à
direita″ em relação ao anterior período. O predomínio no movimento têm Mondlane e o vice-presidente
Simango, embora também existisse entre os dois um sério conflito por razões raciais. Supostamente,
Simango é contra os brancos e mestiços no movimento. Maria considera que Dos Santos foi rebaixado e
que a sua nomeação para secretário das questões ideológico-políticas foi na realidade um impedimento
para uma mais activa actuação e influência na política do movimento.»
224
Esta visita realizou-se entre 20/Dez./70 e 16/Jan./71 e repartiu-se por «um período de repouso e exames
médicos» e outro de conversações nos últimos seis dias. O presidente da FRELIMO estava acompanhado
de Armando Panguene.
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politica e militar em Moçambique», antes e depois da operação «Nó Górdio», como os
objectivos e os resultados desfavoráveis dessa «contra-ofensiva inimiga» (Abr./Mai.70)
dos «colonialistas portugueses». Assim, «publicando que 330 soldados morreram na
luta, o inimigo mostrou que as suas baixas foram demasiado grandes para serem
ocultadas totalmente, obrigando-o a reconhecer pelo menos um pequeno número». Na
realidade, essas baixas teriam sido «mais de 1 200 soldados mortos» com perdas de «6
aviões abatidos, cerca de 100 veículos destruídos, 16 pontes cortadas em acções de
sabotagem, 2 comboios minados e uma grande quantidade de material de guerra
apreendido.» Após uma referência à «escalada», que só foi possível com o grande apoio
de armas e investimentos (Cahora Bassa) dos seus aliados da OTAN, termina com a
«solidariedade internacional» e a sua importância junto da opinião pública mundial com
vista a um maior isolamento de Portugal e do apoio político, diplomático e material à luta
da FRELIMO. Neste campo, acrescentou, «também tiveram sucessos. A retirada da
Suécia e Itália de Cahora Bassa, a Conferência Internacional de Solidariedade com os
Povos das Colónias Portuguesas que se realizou em Roma com a presença de 64 países,
a audiência dos dirigentes do MPLA, FRELIMO e PAIGC pelo Papa — foram só alguns
sinais dessa crescente solidariedade.»
Para terminar, foi salientado a importância da «ajuda de todas as forças,
organizações e países, que estão pela sua natureza ao nosso lado na luta contra o
colonialismo e imperialismo», agradecendo-se também o apoio que «sempre nos deu a
República Federal da Jugoslávia» e esperando que esse continuasse a ser dado no
futuro.
Em anexo a este documento, uma «Lista de Necessidades Prioritárias –
FRELIMO // Pedido à República Federal da Jugoslávia» com três páginas. Na primeira:
um pedido de 50 000 dólares; «B- Uniformes e Equipamento para Soldados», de uma
dezena de peças de vestuário e botas (5 000 unidades/cada) a 500 tendas individuais; «CTransportes», 4 camiões e 2 jipes; «D- Materiais para Civis», uma dezena de peças de
vestuário (sem quantidades especificadas); «E- Artigos Alimentares», outra dezena de
produtos (diversas conservas, sal, açúcar e arroz) também sem quantidades. Numa
segunda página, uma lista de 22 medicamentos, tipos de gazes e ligaduras num valor,
segundo um orçamento do exército jugoslavo, de quase 240 mil dinares; na última
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página, uma lista de 26 tipos de munições, minas e algum armamento ligeiro num valor
de 1,06 milhões de dinares.225
Este memorando tem, como outros documentos sobre a ajuda jugoslava aos três
movimentos de libertação das colónias portuguesas, dados suficientes para uma
quantificação e valor dessa ajuda, mas a ausência da confirmação das entregas por ambas
as partes obriga a certas cautelas. Neste caso, por exemplo, numa conversa posterior de
Samora Machel com o «seu velho amigo pessoal» Dragutin Popovitch, segundo um
documento de 23/Mai./75 e enviado para a Presidência da República pelo SFNE,226 este
terá dito: « - Que em 1970 durante a visita a Belgrado assinou um acordo com
Djerdja,227 Belovski, e representantes do Estado-Maior do EPJ acerca da ajuda militar e
outra para a FRELIMO que nunca foi realizada. Ele por causa disso ficou envergonhado
perante a sua gente. E o que foi ainda pior, a FRELIMO ficou de mãos vazias na
ofensiva conduzida por Portugal contra ela; - Os burocratas impediram então o seu
encontro com o Presidente Tito; - No período 1971-74, a ajuda militar da Jugoslávia à
FRELIMO foi só simbólica».
Este período corresponde às agitações nacionalistas — a mais importante foi na
Croácia (1970-71) —, à crise económica (interna e internacional) e à nova Constituição
(1974) que consagrou uma maior autonomia político-económica das repúblicas e uma
evidente diminuição dos poderes do governo federal228. Factos que podem explicar este
225

Em Janeiro de 1971, a cotação do dinar passou de 12,50 para 15 dinares/dólar. Embora, estas duas listas
não tenham datas, devem ser desse mês.
226
Esta informação da embaixada em Dar es Salam foi lida, um mês mais tarde, pelo próprio Tito. Faz
referência também às relações no pós-25 de Abril. O citado encontro realizou-se na capital tanzânica
(AIBT, KPR I-5-C Moçambique).
227
Iosip Djerdja (Zadar,1911-Belgrado,1990) – Político croata e diplomata. Membro do PCJ desde 1934,
preso de 1935-38. Combatente na II Guerra Mundial desde 1941. Após 1945, embaixador na Albânia,
Bulgária, Egipto, Líbia, Índia e Birmânia. Ministro-adjunto dos NE (1959-63), deputado (1963-72) e vicepresidente da Assembleia Federal da RSFJ (1970-72). Demitiu-se (1972) por desacordo com a posição de
Tito em relação à direcção da LC da Croácia durante a agitação nacionalista do ano anterior.
228
No memorando da ASPTJ para a visita da delegação do MPLA (Fev./73) afirma-se que «após a redução
das verbas orçamentais destinadas a bolsas de estudo para estudantes estrangeiros, por razões para nós
inexplicáveis foram anuladas as bolsas para os candidatos dos ML (N.doT.: Movimentos de Libertação).
Todas as propostas, pedidos e protestos da ASPTJ nos últimos dois anos ainda não ajudaram a corrigir a
situação. Tendo em consideração que nos deparamos também com os mesmos problemas na realização da
cooperação com todos os ML — consideramos a continuação no futuro desta situação pode ter
consequências negativas.» Assim, em relação ao MPLA, «parceiro prioritário da ASPTJ em África», o total
das ajudas passou de uma média de 260 000 dólares (1969 e 1970) para 68 000 (1971) e 44 700 (1972).
Contudo, noutros documentos, estas quantias apresentam outros montantes.
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incumprimento deste acordo. Porém, só em parte, pois a ajuda ao MPLA não teve uma
tal ruptura. Igualmente, não se encontrou em nenhum documento uma explicação porque
nem se tentou falar sobre este assunto com a FRELIMO, por exemplo, através a
embaixada jugoslava na Tanzânia.
III.3 — Conclusões e Arquivos
O prestígio político jugoslavo a nível mundial e a sua importância no Movimento
dos Países Não-Alinhados, personificado na figura de Iosip Broz Tito, obrigavam a uma
intensa actividade diplomática, à qual, se juntava o apoio aos movimentos de libertação.
Entre eles, os três movimentos das colónias portuguesas ocuparam um lugar cimeiro na
sua política anticolonialista em África, iniciada com uma importante ajuda à FLN durante
a guerra de independência argelina. Essa política tinha à sua disposição, em meados dos
anos sessenta, uma rede de 18 embaixadas distribuídas pelos países do norte ao sul do
continente africano. Algumas delas — como as de Argel, Conacri, Brazaville, Kinchassa,
Lusaca e Dar es Salam — tiveram um papel significativo no apoio ao PAIGC, MPLA e
FRELIMO. Além das representações diplomáticas, nestas relações a ASPTJ foi a
organização política mais activa, embora nos anos setenta, a LCJ começou também a
estar presente nas conversações com dirigentes desses movimentos, por exemplo, com
Agostinho Neto.
Quanto às organizações antifascistas portuguesas que tiveram relações com a LCJ
(PCP) e a ASPTJ (FPLN e ASP/PSP), nenhuma delas manteve uma continuidade nos
seus contactos durante este período.
A cisão de 1948 no movimento comunista (PCJ-Cominform) provocou não só um
longo corte de relações entre o PCP e o PCJ/LCJ, mas também, quando restabelecidas em
1964, nunca foram muito calorosas, nem muito frequentes. Assim parece pelos
documentos encontrados e os contactos havidos — três (1964, 65 e 73), em Belgrado,
numa dezena de anos. No caso da FPLN, as suas divisões e a falta «de possibilidades de
maior influência nas bases» em Portugal, como escreveu um funcionário da ASPTJ
(1969), marcaram o período descendente dessas relações até ao seu desaparecimento
(1973). A pouca documentação relativa à ASP/PSP traduz os seus poucos contactos com
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a ASPTJ no período delimitado pelas duas visitas de uma delegação a Belgrado, ou seja,
de 1969 a Maio de 1974.
Sob um aspecto mais arquivístico, como foi dito, o número aproximado das
páginas de correspondência, relatórios e publicações nos três arquivos eleva-se a (várias)
centenas — quando se trata do PCP, FPLN e ASP/PSP — e (alguns) milhares no caso
dos movimentos de libertação (MPLA, PAIGC e FRELIMO). Dos 62 documentos
traduzidos, 41 foram subscritos por 26 funcionários diplomáticos e políticos jugoslavos,
pertencendo os restantes a duas organizações políticas (ASPTJ e LCJ). Também, fazendo
parte, sem dúvida alguma, das fontes da história destes países que, nestes arquivos,
esperam os seus historiadores.
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D O C U M E N T O S (1 9 6 1 – 1 9 7 4)
102 [Informação sobre o general Humberto Delgado e seu

pedido de visto na embaixada jugoslava em Roma]

INFORMAÇÃO
sobre o general Humberto (N.doT.: riscado Henrique) Delgado
No telegrama, que esta manhã foi recebido de Roma, a embaixada
informou-nos que o general Delgado, através do PCI, enviou um pedido para que
urgentemente lhe seja permitida a entrada na RFPJ. Delgado foi o candidato da oposição
nas últimas eleições presidenciais em Portugal e chefe do movimento antifascista
português no estrangeiro. Chegou a Roma do Brasil com a intenção de se aproximar de
Portugal e de se encontrar com a família. Os franceses e os suíços recusaram-lhe o visto,
e os italianos deram-lhe só para uma estadia de 4 dias, pelo que o visto lhe expira em
26/IX (hoje). Delgado declarou que ficaria na Jugoslávia um curto espaço de tempo e
tentaria entrar em contacto com a família. Mencionou, também, que já antes tinha
desejado que lhe fosse dada a oportunidade de visitar a RFPJ e estabelecer ligações
connosco.
Acerca do Delgado nós temos os seguintes dados229:
— O general Henrique Delgado foi governador de Angola de 1954 ou
1955. Então apresentou um extenso relatório sobre a difícil situação de Angola,
criticando a política de Salazar e propondo medidas para a melhoria da vida da população
229
Nesta nota, os dados errados são vários (governador de Angola e datas), havendo só a emenda
(manuscrita) do Humberto.
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angolana. Então entrou em oposição aberta a Salazar. Em 1956 ou 1957, candidatou-se às
eleições presidenciais e supostamente ganhou com grande maioria, mas Salazar
falsificou os resultados das eleições e impediu-lhe a chegada ao lugar de presidente. Mais
tarde, sob a ameaça de prisão emigrou para Brasil. Desde então participou na luta da
oposição contra o regime de Salazar. Supostamente foi amigo pessoal de Quadros, ainda
antes que este se tornasse presidente do Brasil. Em 1959, o general Delgado entrou no
DRIL e nele esteve até à acção com o navio «Santa Maria». Depois dessa acção ele e o
capitão Galvão foram expulsos do DRIL,230[ - 2 - ] porque estes dois executaram
arbitrariamente esta acção. O DRIL planeou uma tal acção, mas eles não tinham sido
designados para a conduzir. Uma tal arbitrariedade teria sido perdoada se o navio tivesse
ido para Angola para ajudar os insurrectos daquele país, como o DRIL tinha previsto.
Depois desta acção, o DRIL acusou os dois por posições neocolonialistas em relação
aquela colónia portuguesa. Supostamente, eles afirmaram que o povo de Angola ainda
não está maduro para a autonomia e independência.
A embaixada de Roma informa também no telegrama que do PCI recebeu
a informação de que Delgado cortou relações com Cosi (N.doT.:Henrique) Galvão,
estabeleceu fortes ligações com todos os grupos antifascistas portugueses e a direcção do
movimento de libertação de Angola, em geral, é reconhecido agora como o dirigente do
antifascismo português. Em Roma deu uma entrevista ao «Paese Sera», que será
publicada na quarta-feira (amanhã).
A embaixada espera uma resposta urgente em relação à concessão do visto
para o Delgado. Caso não informarmos231 em contrário, eles concederão um visto para
uma curta visita privada à RFPJ. Delgado chegaria no avião da JAT de 27 deste mês a
Zagreb ou Belgrado. Tem passaporte Apolide (N.doT.:sem nacionalidade). Perguntam a
quem o devem mandar.
26/IX/1961
AJ,507/IX,10-V

103 [Embaixada jugoslava no Brasil, pedido de Humberto Delgado (100 000 dólares)]
230
O Directório Revolucionário Ibérico de Libertação teve contactos (já citados) com o embaixador
jugoslavo em Caracas, que enviou vários relatórios sobre esta organização.
231
Nota não assinada, embora pelo fundo onde está arquivada, a sua autoria deve ser de um funcionário da
LCJ.
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(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia
Rio
Número 3 0
Data
30/I/1962

TELEGRAMA

A

Recebido
31 / I / 62 às 10,00
Recepção para despacho 31 / I / 62 às 14,20
Terminado
31/ I / 62 às 17,30

SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Viditch,
Visitou-me general Delgado chefe da oposição Portugal.
Agradeceu recepção na RPFJ e pediu ajuda de 100 000 dólares. Este era o objectivo
principal da sua visita. Contou que organizou a recente revolta militar em Portugal, que
teve pela primeira vez mortos e foi a primeira tentativa séria contra Salazar. Falou do
descontentamento no exército, que está contra a guerra em Angola. Gastou todos os
recursos nesta revolta e precisa de dinheiro para reunir pelo menos três vezes mais para
uma nova revolta. Solicitou que este pedido permaneça secreto, porque os seus liberais
acusá-lo-iam que pediu dinheiro aos comunistas, e também não poderia aceitar algumas
condições em relação a nós depois desta ajuda. Respondi que nós ajudamos mais
politicamente e moralmente todos os movimentos progressistas no mundo e sem
condições, que não temos muitos recursos, mas que enviarei este seu pedido.
Enviado Vlahovitch
CARIMBO ARQUIVO
Data recepção 1/ II
Número 43292

Portugal

Barichitch
III Secção
Visto pelo resp.(onsável) por França
3/II/62
(rubrica)
1/II/62
(Rubrica)

Assinaturas (ilegíveis)

Opinião do Colégio do SENE, que não se deveria dar ajuda monetária. Enviado para Comissão de Relações
Intern. ASPTJ. (data e assinatura ilegíveis)
ADMNE,F-115 Portugal (1962)

104 [Resposta ao pedido de Humberto Delgado]
(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia
I I I Secção
Número 43292
Data
6/II/1962

TELEGRAMA

B

Recebido
Recepção para despacho
Terminado
EMBAIXADA RFPJ RIO
Ajuda Delgado relativo vosso 30 não pode ser tomada em
consideração. Comunicar-lhe isso na maneira mais conveniente.
Mates
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(rubrica)
ADMNE, F-115, Portugal (1962)
105 [Viagem de Mário Ruivo a Belgrado]
EMBAIXADA
DA REPÚBLICA POPULAR FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
ROMA

14 II 1962

Referências para isto.
Primeiro, dar urgentemente só resumo deste
material porque já amanhã tenho primeira reunião
com esta pessoa. Viditch

Conf. N.º 22/i

Aliança Socialista do Povo Trabalhador

- Comissão de Ligações Internacionais –
Belgrado
Em anexo, a vós enviamos material acerca do movimento de resistência
portuguesa que recebemos do representante da Junta Revolucionária, sobre o qual já
informámos por telegrama e em relação à sua chegada na sexta-feira 16 de Fevereiro no
avião da JAT232 de Roma.
Com saudações amigáveis,
Pela Embaixada
(assinatura ilegível)
[-2-]
Documento dactilografado da Junta Patriótica, em português, datado de 13/ABR./1961,
intitulado: AOS PORTUGUESES
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(2 páginas). No canto superior direito da primeira

página, nome manuscrito: José FERNANDES.
AJ,507,IX,103/V

106 [Relatório da conversação ASPTJ-Mário Ruivo, em Belgrado]
NOTA
acerca da conversação dos camaradas Dobrivoíe Viditich e Predag Aititch com
Mário Ruivo (José Fernandes) representante da Junta de Acção Patriótica de Portugal.

232
233

Transportes Aéreos Jugoslavos.
V. Anexos.
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Mário Ruivo é membro do Comité Central da Junta de Acção Patriótica234
de Portugal. Entre outras coisas é responsável pela coordenação do grupo de trabalho na
Europa. Em Roma trabalha como funcionário da FAO, o que lhe permite, como diz,
viagens a diversos países europeus.
Através das nossas embaixadas em Roma e Paris, a Junta pediu um
contacto com a ASPTJ, ao que nós respondemos que viesse um seu representante, o que
foi efectuado com a chegada do Ruivo. Ele esteve em Belgrado de 16 a 21 de Fevereiro
de 1962.
Na conversação com os camaradas Viditch e Aititch, Ruivo falou: 1.
acerca da situação em Portugal, criação, carácter, força e tarefas da Junta; 2. acerca da
ajuda da Jugoslávia às actividades da Junta.
1. — Depois da queda da República Portuguesa, fundada em 1926
(N.doT.:erro no texto), chegou ao poder Salazar que instaurou o fascismo camuflado com
certas formas da democracia como são as eleições que se falsificam constantemente e
etc., não chamando a atenção para si da opinião pública mundial como Hitler e
Mussolini. Através de Salazar, estes dois infiltraram-se e, juntamente com ele, trouxeram
o Franco com o qual, desde então, constantemente Salazar colabora o mais estreitamente.
O movimento antifascista que foi forte, em particular, em 1945 e se revelou com
manifestações de centenas de milhares de pessoas contra Salazar não conseguiu derrubar
a sua ditadura, porque os EUA o tomaram como um apoio para a manutenção das suas
bases nas costas do Atlântico. Por isso, em Portugal, continua a manter-se uma ditadura
fascista sem liberdade de imprensa, associativismo [ - 2 - ] sindical e etc. As eleições são
controladas e falsificadas até tal medida que nas últimas eleições a oposição nem
apresentou os seus candidatos.
Os gastos de enormes quantias em necessidades militares para a
manutenção das colónias (Angola, Goa, Moçambique) conduziu a uma situação muito
difícil o país, cuja economia é aliás atrasada.
A industrialização está num fase inicial. Nela, os monopólios jogam um
papel principal e que são protegidos pelo governo. O banco estatal dá 75% dos

234

Junta Patriótica Central.
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investimentos industriais, sendo a parte do capital privado de 25%. Todavia, caso a
empresa se mostrar lucrativa, passa para as mãos privadas.
A agricultura se baseia na pequena propriedade com uma lavoura muito
primitiva. O camponês é muito pobre e em 65% dos casos analfabeto.
Os rendimentos das colónias servem um grupo de pessoas muito reduzido,
e, por isso, a política para a conservação da colónias não têm eco em Portugal, porque da
sua exploração nada foi «dado» para a elevação do « nível de vida geral».
Tudo isto na totalidade conduziu a uma insatisfação geral de vastas
camadas do povo, entre as quais também as médias, por exemplo os comerciantes, cuja
situação se agrava com a diminuição do poder de compra do povo e etc.
À crise na política interna se juntou também a crise externa — isolamento
na ONU por ocasião da votação acerca de Angola, depois Goa, etc. Na conservação de
Salazar, estão interessados o capital inglês, americano e belga e, nos últimos tempos, a
Alemanha Ocidental dá ajuda económica (através de Israel) que, em geral, se utiliza no
reforço do potencial militar.
[-3-]

Todavia, na totalidade, a situação para o derrubamento de Salazar

amadureceu. Absolutamente é possível que, muito em breve, também os americanos
comecem com a substituição das suas ditaduras, uma por uma, por governos
democráticos. Por isso, é um dever das forças democráticas e antifascistas de aproveitar
as condições existentes para a formação de um governo o mais democrático possível e a
abertura de um caminho que conduzisse a mudanças na estrutura do sistema. Este é o
objectivo e a essência das actividades da Junta de Acção Patriótica de Portugal.
A Junta foi fundada em 1960 quando para as forças democráticas se
tornou claro que não era suficiente a acção e a oposição a Salazar durante o tempo das
eleições, mas que era necessário lutar mais organizadamente, tanto legal, como
ilegalmente. Porque, por exemplo, apesar da vitória eleitoral do general Delgado, em
1958, os resultados foram falsificados e ele deve de fugir para o Brasil.
A Junta reúne comunistas, socialistas de esquerda, democratas cristãos
progressistas, republicanos, diversas profissões liberais e personalidades que representam
tendências progressistas na opinião pública. Em todo o Portugal, tem grupos ilegais. Os
métodos de luta são legais e ilegais. No estrangeiro, editam boletins em Londres, Paris,
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Brasil e na Venezuela. Agora preparam a saída de um boletim em Itália. Em Portugal têm
três jornais clandestinos — um geral, outro especialmente para o exército e um especial
para a juventude.
Colaboram com Delgado embora não continuadamente e efectuarão
conversações com ele para disciplinadamente se juntar ao movimento. Como anterior
candidato para presidente da República e personalidade distinta pode ser muito útil à
Junta. Consideram o Galvão um aventureiro, homem capaz para acções, como foi a do
«Santa Maria», que são boas para chamar as atenções da opinião pública democrática
mundial para a ditadura de Salazar, mas elas não são suficientes e é muito mais
importante uma luta continuada e organizada. Continuarão a apoiá-lo quando for
vantajoso e a criticá-lo quando efectuar acções imprudentes. Viu-se que não contam com
ele. [ - 4 - ] Por ocasião dos últimos acontecimentos em Portugal esteve lá algumas
semanas e Delgado, mas as acções foram dirigidas pela Junta e não por Delgado que só
tem amigos pessoais.
O maior sucesso da Junta foi que conseguiu reunir todas as forças
antifascistas e, em contraste com a Espanha, a oposição está hoje unida contra Salazar.
Das forças que colaboram na Junta, o Partido Comunista é a força mais
organizada. Para o seu secretário diz que é um homem muito dinâmico, quase sempre se
encontra em Portugal e é capaz para encontrar uma ampla plataforma para a cooperação
de amplas forças democráticas na luta contra Salazar. Nos últimos tempos, reforça-se a
organização dos socialistas de esquerda, de quem Ruivo é também membro. A Igreja
Católica, através de um bispo, oferece resistência nos últimos tempos a Salazar. Também,
no exército se encontra um certo apoio, em particular, através dos intelectuais que estão
provisoriamente no exército como oficiais.
Quanto a respeito de apoios externos, estão ligados com os movimentos de
libertação das colónias portuguesas, os quais, por seu lado actuam também no
desenvolvimento do movimento democrático em Portugal. Em Itália, através dos
socialistas, comunistas e sociais-democratas, criaram um comité de solidariedade com os
antifascistas de Portugal. Um tal comité (constituído por portugueses) existe em França,
depois em Brasil e Venezuela.
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A Junta colabora em Angola com Andrade que considera como patriota e
activo no território de toda Angola, enquanto com Gilmore, cujo movimento de recente
data, não colaboraram. Deixou a impressão que considera Gilmore como homem
americano e que os americanos preparam terreno para substituir Portugal em Angola.
Consideram muito importante o apoio da Jugoslávia que desfruta de uma
grande reputação por causa da sua política em geral [ - 5 - ] e, em particular, em relação
aos movimentos de libertação em África. O apoio da Jugoslávia é também para eles
especialmente importante porque lhes permite reunir as mais amplas forças democráticas
e diversas convicções políticas e ideológicas na luta contra Salazar.
2. — Em relação a ajudas concretas da nossa parte, Ruivo colocou a
questão se poderíamos ajudá-los no equipamento para a instalação de uma estação de
rádio, eventualmente em Marrocos, e disse que o governo de Marrocos concordou que a
Junta instale uma estação de rádio em Marrocos.
Respondemos que tendo em conta a luta que também tivemos contra o
governo fascista antes da guerra e contra a ocupação fascista, e pela nossa política de
princípios, temos total compreensão e simpatia pela sua luta e podem contar com o nosso
apoio. Quanto a respeito da cooperação em geral só agora nos conhecemos e
estabelecemos os primeiros contactos e é necessário empenhar-se mutuamente para que
ela torne ainda mais eficaz.
A respeito do pedido da estação de rádio, examiná-lo-emos e
posteriormente dar-lhe-emos uma resposta. Todavia, podem-nos enviar material que seria
convenientemente transmitido nas emissões da Rádio Belgrado.
Numa conversação à parte, o camarada Aititch esclareceu em pormenor o
Ruivo acerca da nossa luta e a actual política interna e externa.
Deixou uma impressão muito sólida e deu muitos argumentos
convincentes acerca das actividades da Junta. Mostrou-nos documentação da sua
imprensa que faz lembrar a nossa imprensa clandestina antes da guerra. Especialmente,
sublinhou, em relação à estação de rádio, que através dela redigiriam melhor a imprensa,
comentários e etc., e que a estação de rádio seria ouvida amplamente em Portugal. Tendo
em conta a proximidade, Marrocos é o mais conveniente para eles, em particular porque
lá se encontra também o centro dos movimentos das colónias portuguesas.
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[-6-]

Aititch e eu pensamos que se deve examinar seriamente as nossas

possibilidades acerca da estação de rádio (dois ou três quilovátios, ou pelo menos
algumas partes, o que estudaremos e dar proposta).
Enviado: camarada Presidente
«»
Kardelhe
«»
Rankovitch
«»
Vlahovitch
«»
K. Popovitch
Coordenação do SENE (N.doT.:Secretariado de Estado dos Negócios Estrangeiros)
Arquivo da Comissão
AJ,507/IX,10-V

107 [Estação de rádio para emissões de Marrocos e custos]
Estou de acordo
V.

Camarada Velhéko,
Eis o que verificámos e o que propomos.
Viditch.

NOTA

acerca do pedido da Junta de Libertação Nacional de Portugal para a ajuda ao redor da
instalação de uma estação de rádio em Marrocos
1. Uma estação de rádio de 2 a 5 quilovátios pode-se ouvir num círculo de
60 km. Pode-se fabricá-la completamente entre nós e custaria 9 a 12 milhões de
dinares235. Não são necessários recursos em divisas.
2. Uma estação de rádio de 20 quilovátios, que pudesse ser ouvida
eventualmente na relação Marrocos-Portugal pode ser fabricada entre nós, sem
importação de partes paga em divisas. Custaria cerca de 20 milhões.
3. Seguramente ouvir-se-ia uma estação de rádio de 50 quilovátios que
custa 50 milhões de dinares, do que é necessário importar partes no valor de 10.000
dólares.
4. É impossível para qualquer estação que seja, dar somente partes, porque
cada uma se fabrica segundo um projecto único.
5. Nós podíamos dar, caso assim for decidido, ajuda em quadros
especializados para uma eventual instalação de uma estação, porque temos bons
especialistas.
235

US$ 1 = 300 dinares.
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6. A propósito das conversações acerca da ajuda para a estação de rádio, o
camarada Osolnik disse que estávamos interessados em iniciar a emissão em português
na Rádio Belgrado, primeiramente por causa que confirmámos que se pode ouvir no
Brasil e, por isso, estamos muito interessados. Temos possibilidades de examinarmos
tecnicamente se tais emissões seriam ouvidas também em Portugal.
Em relação a isto podíamos pedir à «Junta» dois tradutores que fossem ao
mesmo tempo locutores, chegando exclusivamente como funcionários da Rádio Belgrado
de quem receberiam um ordenado mensal de 45 000 dinares.
7. Os seus materiais podíamos transmiti-los imediatamente nas emissões
em espanhol, inglês e francês, o que seguramente é do seu interesse com vista ao
conhecimento do público mundial da sua luta.
[-2-]

Por consequência, propomos que à direcção da «Junta» se responda que:
1) Não estamos em condições de lhes fornecer uma estação de rádio,

porque não temos tantos recursos e possibilidades;
2) Como começaremos, seguramente, num tempo próximo, as emissões
em português e, para isso, pediremos 1-2 tradutores, que deveriam ser também locutores;
3) Que já nos podem mandar materiais para utilização da Rádio Belgrado,
por agora, em língua espanhola.
18/IV/1962
AJ,507-IX,103/V

108 [Envio do livro «Tufão sobre Portugal» de Humberto Delgado, oferta do autor]
Conf. 42433
25/I 3
III Secção

Por

correio

EMBAIXADA RFPJ
- camarada embaixador Aititch Sofia

Enviamos-lhe um exemplar do livro «Tufão sobre Portugal» do
general Humberto Delgado, que o autor lhe ofereceu.
Anexo: o citado.

O Chefe
(assinatura ilegível)
(Iakcha Petritch)

25/ I / 63 Portugal 100
ADMNE, F-97 Portugal (1963)
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109 [Nota da reunião na embaixada jugoslava em Argel]

JUNTA DA LIBERTAÇÃO NACIONAL DE PORTUGAL
Blajevitch
NOTA
acerca da conversação com Tito de Morais e Fernando Piteira SANTOS, representantes
da Frente Patriótica de Libertação Nacional
Informamos que, em Argel, foi aberta a representação da FPLN com o
total apoio político do governo argelino. A Frente une todas as forças patrióticas
antifascistas, incluindo também o PC de Portugal. A direcção da Frente encontra-se em
Portugal e para o estrangeiro foi delegada uma comissão de seis membros, que chefiará
as forças anti-salazaristas e o acção entre os portugueses no estrangeiro. Ao mesmo
tempo, está mandatada para manter contactos com países e movimentos amigos. Nesta
comissão encontra-se também um membro do CC do PC de Portugal e a Frente não fez
nenhum programa mais extenso porque a esse respeito o PCP opunha-se claramente,
exigindo que após o derrubamento de Salazar se efectuem eleições gerais e então se
poderá discutir sobre outros problemas. A representação em Argel é formado por três
membros da delegação para o estrangeiro e, por isso, são eles os mais competentes para a
manutenção das relações, tendo em conta que, dos restantes três membros, um
encontra-se na Itália (meio-legal) e dois na América do Sul (Brasil e Peru).
O PCP estava contra que Argel fosse o centro, alegando como razões a
existência da OAS e outras. O PCP conduz paralelamente à Frente a sua propaganda
através da estação de rádio em Praga. Reconhecem que o PCP é activo e influente no
país.

Particularmente,

exprimem-se

muito

positivamente

acerca

de

Cunnao

(N.doT.:Cunhal), secretário-geral do Partido, reconhecem-lhe força política, relação
pessoal correcta. O PC de Argélia é muito correcto em relação com eles e colocou-lhes à
disposição os seus serviços (imprensa e outros). Com os representantes da colónia
portuguesa mantêm estreitas relações, considerando que precisam ajudá-los na luta pela
libertação nacional. Na Argélia há cerca de 20 activistas políticos que estão empregados
(médicos, técnicos). Só o Santos não está empregado. Lutam com dificuldades materiais,
tendo em conta que os argelinos não podem ajudá-los materialmente muito mais.
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Anunciam a edição de boletim e estão em negociações para o início

de regulares

emissões de rádio para Portugal através da Rádio Argel.
Pela Jugoslávia mostram grande interesse e simpatia. Pedem que
consideremos se poderíamos prestar ajuda e de que maneira.
Ambos deixam uma impressão muito positiva, gente politicamente
madura, modestos e verdadeiros patriotas.
Tito Demorais (N.doT: de Morais), por profissão engenheiro agrónomo,
residiu em Angola, perante a prisão fugiu para o Brasil, onde esteve dois anos, antes da
chegada a Argel. Por convicção diz que é socialista, sem militância partidária. Ele é ao
mesmo tempo dirigente da delegação para o estrangeiro. Santos é ex-membro do CC
PCP, do qual saiu, segundo declaração pessoal, por causa de razões que eram muito
próximas da posição da LCJ.
Martin Gabritchevitch 236
Argel, 27/III/1963
AJ, 507- IX, 103/I

110 [Nota da ASPTJ para a embaixada jugoslava em Argel]
N O T A237
a respeito das informações acerca da conversação de Gabritchevitch com os
representantes da Frente Patriótica de Libertação de Portugal em Argel
Os representantes da Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal, cuja
representação abriu recentemente em Argel e goza do apoio político do governo argelino,
dirigiram-se à nossa embaixada na Argélia. Informaram o camarada Gabritchevitch, que
falou com eles, sobre o carácter e as actividades da Frente e pediram-lhe para
considerarmos se lhes podíamos dar ajuda e de que maneira. Por essa ocasião, foi pedido
à nossa embaixada para darmos uma resposta a tal solicitação, e também para nos darem
algumas informações acerca da Frente Patriótica.

236
Este diplomata, então oficial da DSE (Direcção da Segurança do Estado), esperou Álvaro Cunhal no
porto de Split (Dez./47).
237
Sem data, mas esta Nota da ASPTJ é, possivelmente, de Abril de 1963.
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Segundo todas as informações que os representantes da Frente deram ao camarada
Gabritchevitch, vê-se que se trata da Junta da Acção Patriótica de Portugal, cujo
representante esteve entre nós, em Janeiro de 1962, quando falou com o camarada
Viditch. Chegou de Roma, onde trabalha na organização FAO, através da nossa
embaixada. Então, o representante da Junta informou-nos que a Junta foi fundada em
1960 e reúne comunistas, socialistas de esquerda, democratas cristãos progressistas,
republicanos e diversas profissões liberais e personalidades que representam as
tendências progressistas na opinião pública. Como o maior sucesso da Junta, ele realçou
o facto que ela reuniu todas as forças antifascistas, o que significa, ao contrário da
Espanha, que a oposição contra Salazar está hoje unida.
Das forças que colaboraram na Junta, o Partido Comunista é a mais organizada.
Quanto a respeito dos apoios externos, a Junta tem ligações com os movimentos
de libertação da colónias portuguesas. Na Itália, através dos socialistas, comunistas e
sociais-democratas, criaram um comité de solidariedade com os antifascistas de Portugal.
Tais comités (formados por portugueses) existem em França, depois no Brasil e
Venezuela.
[- 2 -] Em relação a uma ajuda concreta da nossa parte, o representante da Junta, Ruivo,
colocou a questão se podíamos ajudá-los com equipamento para a instalação de uma
estação de rádio, eventualmente, em Marrocos.
Ao Ruivo foi dada uma resposta de que, em princípio, aceitávamos a cooperação
com a Junta e, depois, respondemos, através da embaixada em Roma, que não estávamos
em condições de lhes fornecer a estação de rádio, mas possivelmente num tempo próximo
teríamos emissões em português e que deles podíamos pedir um a dois tradutores que
pudessem ser também locutores, residindo na Jugoslávia como funcionários da Rádio
Belgrado; e que, agora, já nos podiam enviar materiais que a Rádio Belgrado utilizaria
nas suas emissões em língua espanhola.
A resposta para os tradutores não recebemos, mas o Ruivo mandou-nos materiais
acerca de Portugal e das actividades da Junta que incluímos nas emissões em espanhol
da Rádio Belgrado.
Podíamos informar a nossa embaixada em Argélia:
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1. De verificar se a Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal e a Junta
Patriótica são organizações da mesma organização e que a diferença resultou somente por
causa da tradução francesa. Os portugueses que falaram com Gabritchevitch são
mencionados nos materiais que nós recebemos de Roma.
2. Caso se trate da mesma organização, comunicar à embaixada na Argélia que dê
a conhecer aos representantes da Frente em Argel a nossa cooperação até ao presente e as
propostas para tradutores na Rádio Belgrado, para o que estamos interessados, não só por
causa da emissão para Portugal, mas também para o Brasil.
3. Por nossa parte, enviar à embaixada na Argélia a informação sobre a Junta de
acordo com os dados que dispomos e que eles nos pediram.

Blajevitch
Blajevitch, Estou de acordo.
que primeiro é preciso perguntar à Rádio Belgrado
se eles querem aceitar esses dois
tradutores, pois caso contrário a questão é quem
lhes pagará.
Viditch
AJ,507-IX,103/V

111 [Angola e Salazar, segundo um diplomata britànico]
(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ

Envia
Leopoldville
Número 303
Data
3/VIII/1963

TELEGRAMA

A

11

Recebido
5 / VIII / 63 às 15,15
Recepção para despacho 6 / VIII /63 às 09,25
Terminado
7/ VIII / 63 às 07,23

SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
James, secretário na embaixada britânica, disse que a GB
(N.doT.: Grã-Bretanha) aconselhou Salazar a tomar medidas que conduzissem a preparar
Angola para a autonomia. Isso aconselhámos-lhe, disse ele, ainda em 1961, quando da
visita oficial de Hume e que recentemente lhe repetiram. Ele disse que parece que o
«duro Salazar» cederá desta vez.
Pavlovitch
ADMNE, F-102 Angola (1963)

112 [«Conversações afro-portuguesas»]
(escudo)

V / versão reduzida para todas
afro representações

SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ

256

TELEGRAMA

A

257

Envia Nova-Iorque
Número 712
Data
29/X/1963

13

Recebido
30/ X/ 1963 às 09,45
Recepção para despacho teleimpressor
Terminado
30/ X / 1963 às 10,45

SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Conversações afro-portuguesas.
Por iniciativa do governo de Portugal, aqui, decorrem
conversações entre os seus representantes e os representantes de nove estados africanos
(Madagáscar, Nigéria, Tangânica, Gana, Libéria, Serra Leoa, Marrocos e Tunísia)
designados pelo grupo africano. Até agora, quatro reuniões foram realizadas e
prevêem-se uma série de outras.
Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o
objectivo das conversações é a troca de ideias acerca do problema das colónias
portuguesas. Portugal quer dar a conhecer aos países africanos as intenções da sua futura
política, a qual, isto foi dito a primeira vez publicamente, «não exclui a independência
sob administração portuguesa, caso elas assim o quiserem». Em troca, Portugal considera
que tem direito a pedir que o grupo africano aceite também outras soluções (integração
ou associação de estados independentes), no caso que isso seja o aspiração da população.
Igualmente, pede um pouco mais de tempo para resolver os problemas com os quais se
debatem.
Os representantes dos nove estados exprimiram disposição para
conversações somente no quadro da declaração sobre a concessão da independência das
colónias, na qual, o centro principal está na vontade expressa livremente dos habitantes
das colónias. Consideram só positivo o facto de Portugal pedir conversações e
interpretam isso como uma situação sem saída, na qual Portugal se encontra.
Foi importante que nas conversações, o ministro português
procurou convencer os países africanos de que Holden é um «homem americano» e que a
concessão da independência à Angola sob a direcção do Holden não seria no interesse
dos países africanos, porque seria uma independência fictícia e transformaria Angola
numa «quinta americana como o Congo». O ministro deu a conhecer que, caso se chegar
às negociações, negociará com Andrade.
Lekitch
ADMNE, F-97 Portugal (1963)

113 [Encontro de uma delegação jugoslava, em Roma, com Tito de Morais e Piteira Santos]
(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
TELEGRAMA
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia IV Direcção
Número 435791
Data
5/XI/1963

Recebido
Recepção para despacho
Terminado
EMBAIXADA RSFJ -

257

ARGEL

B

(Carimbo do Arquivo)
N.º 435791
Data 5/11/63 Portugal

258
No congresso do partido do Nenni, em Roma, a nossa delegação teve um
encontro com os representantes da Frente de Libertação Nacional de Portugal. Eles têm o
seu bureau em Argel e pediram para vós manterem ligações com Tito de Marais e Piteina
(N.doT.: Morais e Piteira) Santos. Investiguem o que fazem e, de vez em quando,
informai-nos. Viditch.
ZETS
ADMNE, F-97 Portugal (1963)

114 [Ofício acerca de Francisco Ramos da Costa]
N.º 05-1532

Portugal
Junta

6 de Dezembro de 1963
Embaixada da RSFJ
Paris
Camarada Milhekovitch,

Como informei por ofício de 2/XI, no Congresso do PSI em Roma, encontrei-me
com Francisco Ramos da Costa, representante da Frente de Libertação Nacional de
Portugal, que vive em Paris. Ele disse-me que entraria em contacto com a Embaixada
para a manutenção das ligações. Não sei se o fez, porque não tivemos nenhuma
informação tua.
Segundo o prometido no ofício, envio-te o endereço Da Costa: Francisco Ramos
Da Costa, Hotel St.Pierre,4 – Rue l`ecole de medecine – Paris 6e, telefone DANT 63-88.
Caso Da Costa ainda não vos contactou, penso que seria conveniente encontrar
alguma maneira simpática de entrar em contacto com ele.
Envio-te uma breve informação acerca da Frente Nacional de Libertação de
Portugal e as nossas ligações com ela.
Saudações amigas

AJ, 507-IX,103/II

115 [Ofício da embaixada jugoslava na URSS]
Embaixada
República Socialista
Federativa da Jugoslávia

Conf. n.º 560

Presidente da Comissão
Dobrivoíie Viditch

Por mala diplomática
Moscovo, 11 Dezembro 1963
Dragan,

Escrever resposta para
camarada
24/I

É preciso responder a esta carta.
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COMITÉ CENTRAL DA LIGA COMUNISTA DA JUGOSLÁVIA
- Comissão de Relações Internacionais –
Belgrado
Em anexo, a vós enviamos uma carta do CC PC de Portugal dirigido ao
CC LCJ com anexos.
A carta foi entregue, em 7/XII/1963, na Embaixada por duas raparigas que
não quiseram dar a seu respeito nenhum dado pessoal (morada, telefone ou outro).
Afirmaram só que são portuguesas e que são estudantes em Moscovo.
Disseram que, em 14/XII ou mais tarde, telefonariam para a Embaixada
para perguntar quando poderiam voltar pela resposta.
Anexo: 1238

O Embaixador
Tsvíietin Míiatovitch

(Carimbo)
Comité Central
Liga Comunista da Jugoslávia
Comissão de Relações Internacionais
N.º 05/4
4/ Janeiro 1964

(Carimbo da Embaixada em russo)

AJ, 507- IX, 103/I

116 [Viagem de

Humberto Delgado para Argel e conversações com Álvaro Cunhal em Praga]

(escudo)
A
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
TELEGRAMA
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia
Argel
Recebido
25 /XII / 63 às 10,00
Número 700
Recepção para despacho 25 / XII / 63 às 14,20
Data
24/XII/1963
Terminado
25/XII / 63 às 17,30
SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Viditch. Segundo algumas informações nossas, antes da chegada a Argel,
Delgado deter-se-á em Praga por causa de conversações com Cunhal, sec.-geral do PC de
Portugal. Segundo as nossas informações, o PCP passa por grave crise e está em curso
uma luta de várias fracções. Os chineses acompanham atentamente a situação e
estabelecem ligações com todas as forças de esquerda que são contra Cunhal que é
conhecido como fiel à URSS até ao fim. Isto sente-se em Argel, onde saíram do partido,
por exemplo, 7 membros do PCP (é difícil saber se não foram até mais). Argel deve
tornar-se num centro de actividades anti-salazaristas e Ben Bella já até lhes autorizou
instrução militar em centros argelinos. A direcção já existente em Argel tenciona utilizar

238

V. Anexos.
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Delgado como reputada figura representativa a quem imporão a sua linha.
Confirmaremos.
D i z d a r e v i t c h 239
Enviado:
(Carimbo do Arquivo)
Camarada Viditch
" " Chilhegovitch
N.º 441451
Data 26XII63Portugal

ADMNE, F-97, Portugal (1963)

117 [Ofício da embaixada jugoslava na Argélia]

Embaixada
República Socialista Federativa da Jugoslávia
na Argélia

Conf. n.º12/64

Conselho Federal da ASPTJ
para o camarada Viditch

Argel, 27 de Janeiro 1964
7, Rue d’Anjou
Micho Blajevitch,
É preciso responder através de Dizdarevitch positivamente.
Em relação às fitas (magnéticas) já não estou seguro.
V.(iditch)

No dia 25 de Janeiro, visitaram-me os representantes da Frente unida
portuguesa, Tito e Santos, e entregaram-nos o material anexo para vós e para o SENE. O
material contém as resoluções da segunda reunião que se realizou recentemente. Chamo
a atenção para o facto que o CC do PC de Portugal participa na Frente e aceita
completamente a linha de luta violenta contra Salazar. Isto é importante pela posição
totalmente oposta à do PC da Espanha. Talvez, uma das razões seja por causa da luta
armada anticolonialista contra Salazar, a atitude de luta da África acerca de Angola, a
Guiné portuguesa e Moçambique. Mas, eu penso que junto a isto há também diferenças
por causa da ligação do PC Portugal com o país (Cunhal saiu depois da prisão de Portugal
em 1961), a maioria dos seus efectivos está no país, muitos pelas prisões e a direcção está
mais rejuvenescida. O CC do PC de Espanha e os seus principais quadros estão, contudo,
há mais tempo na emigração, a sua ligação com o país é fraca e esporádica, e a força e
influência organizadas relativamente pequenas. Em Portugal, não há um anticomunismo
declarado nos outros grupos oposicionistas, até pelo contrário, existe um respeito pelos
comunistas que pela luta estão sujeitos às perseguições de Salazar.
239

Níiaz, irmão de Raif Dizdarevitch, será embaixador em França no período de 1974-75.
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Os citados representantes colocaram, além disso, três questões:
1) Procuram um forte contacto connosco, o envio de delegações ao nosso
país. Insistem que as ligações se façam através desta embaixada, tendo em conta que a
direcção da Frente com Delgado está em Argel;
2) Interessaram-se se podem enviar a sua delegação (estatuto de
observador) à próxima conferência dos não-alinhados;
3) Perguntam se é possível que lhes permitam uma emissão semanal da
Frente destinada a Portugal numa nossa emissora de ondas curtas. Actualmente, têm
emissões, mas Salazar organizou interferências e qualquer possibilidade ser-lhes-ia
sempre bem recebida.
Pediram para responder ao primeiro e terceiro ponto. Talvez, pudessem
entrar em contacto com Cunhal que se encontra em Praga.
Com cumprimentos amigos.
O Embaixador
Níiaz Dizdarevitch

C.(ópias) – IV Direcção SENE
AJ, 507/ IX,103-II

118 [Reunião, em S.Paulo, com Henrique Galvão]
(escudo)

São Paulo, 6/II/1964

CONSULAT GÉNÉRAL
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
FEDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
SÃO PAULO
RUA CONSOLAÇÃO, 37 – 8.º

Estri. Conf. n.º 6/64

NOTA

acerca da conversação com o capitão HENRIQUE GALVÃO, líder emigrante político
português, em 4 de Fevereiro de 1964.
Conversação por sua iniciativa e motivo de uma carta que lhe enviou
algum seu amigo da Venezuela, através do camarada Tchupitch (na nossa Embaixada no
Rio), pedindo que se tome uma posição pelo anti-salazarista Sottomayor, preso pela
polícia venezuelana.
Agradece o nosso esforço, diz que ele não pode fazer muito, que tentará
escrever um par de artigos sobre o Sottomayor (esteve com ele no navio «Santa Maria«).
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Fala com simpatia de nós, lembra-se que lhe demos um visto, foi pena que
não tivesse podido vir, etc.
Falou da situação da emigração portuguesa, diz que está dividida e por
causa disso ineficaz. No país, a resistência também desunida e fraca.
Também, o movimento em Angola está dividido. Ele (Galvão) é pela
«coisa do movimento de libertação», mas contra os seus actuais líderes. Explicou isso por
que se deve primeiro derrubar Salazar e, depois, pode-se pensar na mudança do estatuto
colonial por meio da «cooperação com os mesmos direitos», como foi, por exemplo,
historicamente no caso do Brasil.
Critica a situação na maioria do países africanos recém-libertados, nos
quais, diz, reina o neocolonialismo.
Diz que, em Portugal, a influência da Grã-Bretanha está em declínio e,
hoje, são os EUA o factor principal que contribuí para a manutenção de Salazar,
principalmente, o Pentágono que receia que qualquer mudança possa influenciar
desfavoravelmente na posição da OTAN em Portugal. Todavia, o St. Department
compreende cada vez mais que o regime de Salazar está demasiado comprometido e,
gradualmente, passa ao apoio de um grupo de emigrantes, entre os quais está ele
(Galvão). Há um par de anos, os EUA ainda não lhe permitiam a entrada no país e, agora,
para a sua ida à Assembleia-Geral da ONU, não só lhe deram um «salvus conductus»,
mas também lhe financiaram a viagem, um representante do St. Department foi esperá-lo,
instalaram-no num excelente hotel, [ - 2 - ] ignoraram o pedido de extradição de Salazar,
embora exista uma convenção, etc.
A ameaça de Salazar de estabelecer relações com a RP da China foi uma
pressão nos EUA, mas também um esforço para negociar a manutenção das possessões
no Extremo-Oriente. Isto pode levar os EUA a se orientarem mais decisivamente pelo
apoio aos anti-salazaristas. Diz que os americanos rejeitaram definitivamente o Delgado
«como pouco sério» e que este abandonou o Brasil e reside, pensa, na Checoslováquia.
Considera que Salazar sem o apoio dos EUA não se pode manter e, por
consequência, as suas perspectivas e dos seus correligionários estão no «inevitável»
choque de interesses do EUA e a actual camarilha em Portugal.
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Ideologicamente, ele é «indeciso», considera que aqui as diferenças
ideológicas não têm grande importância, mas sim os interesses políticos e militares.
Na ONU, deparou-se com a fria recepção dos países africanos,
principalmente a Argélia, Gana, Guiné, mas também com o grande interesse e a
aprovação da «maioria». Falou mais de 2 horas, foi o primeiro aparecimento de um
emigrante português na ONU, recebeu um grande aplauso do público, etc.
No Brasil, os emigrantes portugueses são bem tratados (não como por
exemplo na Venezuela, onde a pressão de Franco e Salazar é mais sentida), mas o
governo deste país é pouco determinado e o centro da emigração portuguesa passa para
os EUA.
- - - - OBSERVAÇÃO :
Perante mim, Galvão salientou a «indecisão ideológica», aprovou «a causa
do anticolonialismo». Contudo, na realidade, ele é anticomunista, deseja manter Angola e
as restantes possessões ultramarinas. Na entrevista ao jornal «Folha», após o regresso de
Nova Iorque, disse por exemplo: « Naturalmente, não tinha nem ilusões em relação à
recepção numa Assembleia, na qual, a maioria pertence aos afro-asiáticos e comunistas
que arbitrariamente exercem um poder ditatorial, opondo-se à Razão e à Justiça,
infringindo as cláusulas da Carta...»
« É injustificado falar da independência ou dependência antes que sobre
isso se exprimam os povos de Portugal e das colónias, pois é perfeitamente possível que
ambos aprovem uma convivência sem colonialismo, o que prolongaria as tradicionais
relações com mais de 500 anos».
Igualmente, são evidentes as relações do Galvão com os EUA. Os seus
artigos são publicados pelo «O Estado de S. Paulo», jornal pró-americano e aliás
ultraconservador, acerca do qual Galvão fala com grande apreço.
MB/ms

CONSUL-GERAL
MIRKO BRUNER

Enviado: - 2 Direcção da América do Norte e Sul do SENE; (carimbo) (assinatura)
- 1 Departamento Consular do SENE;
- 1 Embaixada RSFJ no Rio e arquivo CG (N.do.T.: Consulado-Geral).
ADMNE, F-126, Portugal (1964)
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119 [Of. da ASPTJ para embaixada jugoslava (Argel)]
Nº. 05-187
Belgrado, 17 de Fevereiro de 1964

Embaixada RSFJ – Argel
Camarada Dizdarevitch,

Por ocasião da visita que te fizeram os representantes da Frente Unida de
Portugal, Pito240 e Santos, acerca do que nos escreveste, no fim de Janeiro, pensamos que
seria vantajosa a visita de uma delegação sua. A esse respeito podias informá-los e,
posteriormente, acerca da data de chegada combinávamos e seria coordenada com as
nossas outras obrigações.
Como te escrevemos, outrora, nós já tivemos alguns contactos com o
representante da Frente em Roma — visita de um seu funcionário a Belgrado, no começo
de 1962. Também, te informámos, através do ofício de 2/XI, da conversa que o camarada
Viditch teve com Tito Morais, em Roma, durante o Congresso do PSI.
Quanto a respeito das emissões da Frente através da Rádio Belgrado para que
enviariam material já gravado em fitas magnéticas, a questão tem dois aspectos: primeiro,
em tais pedidos de outros movimentos apresentámos a nossa posição que tal só pode ser
nas emissões da Rádio Belgrado em determinada língua, destinadas a determinado país.
Nós damos todos os seus materiais à Rádio Belgrado para as emissões em língua
espanhola; segundo, seria necessário ver também todos os problemas técnicos em redor
da aceitação da emissão, mas das próprias fitas.
Penso que, acerca destes e eventuais outras questões concretas da nossa
cooperação com a Frente, será melhor que nos puséssemos de acordo durante a estadia da
sua delegação na Jugoslávia. Nesse sentido, podes também conversar com eles.
Saudações amigas
O Presidente da Comissão
AJ, 507/ IX-103/II

120 [A primeira visita de uma delegação

da FPLN à Jugoslávia]

Argel, número 393, 27/V/1964
240

TELEGRAMA

Vários erros: FPLN e Tito (Morais).
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O R I G I N A L 422843
Very urgent (25)
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SENE. Para Viditch. Como nos comunicaram hoje por telefone a
delegação da Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal, Tito de Morais e
Fernando Santos, chega amanhã 28 de Maio. Este segundo tomou à última hora o lugar
de Soares, membro do CC PCP (ver nosso 392), que recebeu algumas inadiáveis tarefas
partidárias pelas quais deverá ficar aqui.
Soares chegou sozinho e explicou-me que o CC PCP estava interessado
que estivesse representado na delegação da Frente, especialmente, porque esta era a
primeira visita oficial a um país socialista.
Ao mesmo tempo, criticou a proposta das questões que Tito e Santos
levaram para discussão convosco, considerando-a irrealista e desmedida. Segundo ele, a
Frente não está em condições para aproveitar seja qual ajuda militar ou instrução militar,
e se tal pudesse, isso poder-se-ia resolver com a Argélia e não seria necessário pedir à
Jugoslávia . Também está contra o seu pedido da estação de rádio, alegando que eles já
têm uma em Argel com emissões duas vezes por semana e dificilmente as conseguem
preparar, praticamente nada aproveitariam se tivessem ainda mais uma, porque não têm
capacidades para preparar as emissões. Segundo ele, dever-se-ia discutir as questões:
troca de informações e opiniões; 2) cooperação política (incluindo a sua participação na
NCN241); 3) ajuda financeira e outra de acordo com o desenvolvimento das possibilidades
de acção da Frente.
Tem-se a impressão que a discórdia entre o PCP e as outras forças na
Frente não se limita a estas questões. Em relação a nós, Soares tentou adiar até ao último
momento a viagem da delegação da Frente por causa do impedimento deles,
seguramente, porque o PCP queria que antes a sua delegação visitasse a Jugoslávia ( ele
falou-me acerca disso e que a visita estava combinada para uma data próxima). Não
conseguiu porque os restantes da direcção da Frente se opuseram. Dizdarevitch
28, 28, 28/V/1964.
ENVIADO: IV Direcção, Chilhegovitch, Viditch.
MLj

ADMNE, F-126 Portugal (1964)

121 [A visita da delegação FPLN à Jugoslávia]

INFORMAÇÃO
Acerca da visita da delegação da Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal
A delegação chegou a convite do Conselho Federal da ASPTJ e esteve de
28 de Maio a 5 de Junho de 1964. A delegação era constituída pelos membros da
direcção da Frente, Tito Morais e Fernando Piteira Santos. O objectivo da vinda era de
tomar conhecimento com

o trabalho e o papel da ASPTJ e outras organizações

sociopolíticas, como com algumas outras questões da nossa vida política e económica,
241
Nova Conferência dos Não-Alinhados. Referência à conferência marcada para Outubro desse ano no
Cairo.
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dando a conhecer aos nossos órgãos responsáveis a actividade da Frente Patriótica e de
precisar os tipos de ajuda da Aliança Socialista para a Frente Patriótica. Além da RS da
Sérvia, a delegação visitou a Croácia e Eslovénia. Os membros da delegação foram
recebidos no Conselho Federal da ASPTJ, onde tiveram conversações com os camaradas
Dobrivoíie Vidíitch e Iakcha Petritch acerca das actividades das duas organizações e da
sua futura cooperação.
Nas conversações, Santos e Morais apresentaram amplamente a história,
estrutura e actividade da Frente Patriótica. Segundo a sua exposição, o movimento não é
uma coligação de partidos, mas sim agrupa todos os grupos e organizações políticas
antifascistas que se encontram na oposição a Salazar. Das conversações ficou-se com a
impressão de que a força principal na Frente é o Partido Comunista de Portugal. É sua
intenção que a Frente se fortaleça, em primeiro lugar, com a reunião das massas sem
filiação partidária. Foi assumida a obrigação de garantir-se, em determinado momento, a
possibilidade da criação de mais partidos, pois isso foi prometido a todas as correntes
reunidas no seu interior.
Os membros da delegação realçaram que o seu movimento, apesar de,
momentaneamente, actuar do estrangeiro não é um movimento de emigrantes e
declararam que não pertencem a nenhuma organização internacional de emigrantes. Estão
conscientes que o movimento só no país pode conseguir a vitória e, por isso, a Frente se
orientou para o levantamento da insurreição armada.
[ -2 - ]
Posição em relação aos movimentos de libertação das colónias
portuguesas
Durante as conversações, Morais e Santos expuseram a posição do movimento em
relação aos movimentos de libertação das colónias portuguesas.
Quanto à angolana Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), pensam
que é um movimento de libertação, apesar de certas posições pró-americanas e elementos
racistas. Todavia, na FNLA chegou-se a uma certa evolução positiva no sentido do
afastamento dos americanos e a respeito da cooperação com o MPLA. Quanto ao
Governo Provisório, são da opinião de que ele contribui objectivamente para as coisas da
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libertação do país, apesar de se colocar a questão da sua representatividade, tendo em
conta o seu carácter tribal e a real limitada autoridade no país.
Mantém boas relações com o movimento de libertação da Guiné «Portuguesa».
Das organizações de libertação de Moçambique, têm relações só com a
FRELIMO e isso com Dos Santos (N.doT.: Marcelino dos Santos), o representante da
«ala esquerda».
Questão das ajudas
Durante as conversações, os portugueses afirmaram o seguinte:
1) Actividade da ASPTJ — Que a ASPTJ informe, usando as suas amplas
ligações internacionais, os seus parceiros em relação ao seu movimento e que influencie
esses movimentos com quem temos estreitas ligações para que estes os convidem às suas
manifestações, congressos e outros.
— Que se recomende aos nossos representantes no estrangeiro que naqueles
países, onde a Frente tenha os seus representantes, entrem em contacto com eles e lhes
permitam que se relacionem com os representantes de outros países. Isto seria conseguido
com o convite dos seus representantes a presenciar as recepções e outras que organizem
as nossas embaixadas;
— Que se faça mais pela informação do nosso público acerca do estado do
movimento de libertação de Portugal e sua actividade. Pediram-nos se lhes fosse
permitido a emissão de notícias em língua portuguesa através da nossa rede radiofónica.
[-3-]
2. Actividade do nosso Governo – Que as nossas representações na ONU e
noutros países desenvolvam actividades no sentido de explicar as suas posições e prestem
certos apoios aos seus pedidos. Pedem que o nosso representante na ONU intervenha com
os seus representantes para permitir que na organização mundial apresentem as posições
da Frente.
3. Nova conferência dos países não-alinhados (NCN)– Realçaram o seu interesse
e o desejo de assistir à NCN e pediram que o nosso país os ajude nisso.
4. Ajuda material e financeira — Trabalham em condições materiais bastante
difíceis e perguntaram pela possibilidade de lhes seja dada ajuda monetária e material
(material de propaganda, meios técnicos).
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5. Instrução militar — Tendo em conta os preparativos da insurreição armada,
pediram que lhes seja permitido a instrução de quadros militares no nosso país.
Aos portugueses foi respondido o seguinte:
1. Actividade da ASPTJ — Em relação às duas primeiras questões, foi-lhes dito
que recomendaremos aos nossos representantes diplomáticos no estrangeiro que
convidem os seus representantes, onde os haja, às recepções e outras para lhes permitir
contactos. Dos portugueses, foi pedido que nos enviem uma lista de nomes dos seus
representantes e países onde eles trabalham. Prometeram que nos vão enviar essa lista
dentro de pouco tempo.
— Em relação à informação do público, os portugueses foram aconselhados a
contactar o correspondente da TANJUG em Argel, Djabitch, que mandará para a nossa
imprensa certas notícias interessantes acerca das actividades da Frente.
Foi-lhes proposto que escrevam um artigo para a « Política Internacional242 »
acerca do seu movimento, o que aceitaram.
Ficou acordado que no sentido da preparação e emissão de notícias, através da
nossa rede radiofónica, em língua portuguesa que enviem alguém para Belgrado a fim de
ajudar na redacção das emissões. Em relação ao pedido de que lhes fosse permitido a
emissão de notícias sob o nome da secreta estação de rádio «Voz da Liberdade», foi-lhes
dito que não estamos seguros que tal seja possível e que examinaremos se há
possibilidades para uma tal emissão.
[-4-]
2. Actividades do nosso Governo — Em relação ao pedido para que as nossas
representações na ONU e em outros países transmitam e expliquem as posições da
Frente foi respondido positivamente. Contudo, em relação à apresentação de petições, em
princípio, foi dado o nosso acordo, mas foi-lhes salientado as grandes dificuldades que
nesse sentido é preciso vencer por causa das posições dos países da OTAN.
3. Nova Conferência dos Não-Alinhados — Aos portugueses foi dito que é um
posição de princípio, tomada no encontro preparatório de Colombo, que à Conferência só
242
Esta revista do Instituto de Política e Economia Internacionais (Belgrado) começou a ser publicada em
1950 e tinha edições em línguas estrangeiras.
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se convidem representantes dos movimentos anticolonialistas. Todavia, foram
aconselhados a se dirigir ao anfitrião da NCN com vista à obtenção do convite para um
seu representante assistir a título particular à Conferência. Apoiaremos isso, pela nossa
parte, explicando-lhes a possibilidade de enviar memorandos e documentos semelhantes
para a Conferência.
4. Apoio material e financeiro — Foi-lhes prometido máquinas de escrever,
copiador, magnetofone e dada uma ajuda financeira no valor de 2 000 dólares.
5. Instrução militar — O pedido dos portugueses de efectuar, no nosso país,
instrução de quadros militares não foi aceite de acordo com a posição de não darmos tal
tipo de ajuda. No caso que tais cursos se realizem em cooperação com os argelinos,
examinaremos a possibilidade de os ajudar, através dos argelinos, de determinada
maneira (envio de literatura especializada acerca da Guerra de Libertação Popular (GLP),
eventualmente, instrutor).
Além disso, propusemos-lhes o seguinte:
— no sentido do estudo das nossas experiências da GLP, estamos prontos para
receber um seu grupo de estudo;
— daremos bolsas de estudo para formação técnica (navegação, radiotelegrafia)
através do ICTI (Instituto de Cooperação Técnica Internacional).
Os portugueses aceitaram isto e agradeceram a compreensão e ajuda.
Enviado:
membros do Secretariado do Comité Executivo do CF da ASPTJ
Camarada Marko Nikezitch
Arquivo da Comissão de Cooperação e Relações Internacionais do CF da ASPTJ
AJ, 507/IX,103-II

122 [Cunha Rego em Belgrado]
Carimbo
Entrada de correio

Para Babitch
V.(iditch)

NOTA
da conversa com Cunha Rego, membro da Frente Patriótica de Libertação Nacional
de Portugal, 7 de Agosto de 1964
Chegou-se a esta conversa a seu pedido. Enviou-o Tito de Morais, representante
da FLN de Portugal em Argélia, que foi membro da sua delegação que, em Abril, esteve
em Belgrado.
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Rego disse-me que chegou à Jugoslávia com o conhecimento da Frente e na sua
directa iniciativa com o objectivo de estudar o sistema da autogestão social e laboral. O
estudo das nossas experiências neste campo, a direcção dá uma grande atenção, tendo em
conta, como sublinhou, no grande interesse e possibilidades de aplicação às condições
portuguesas, quando Portugal se libertar. Rego pensa ficar um par de meses (a) na
Jugoslávia. Não coloca questões de despesas de residência que ele próprio suportará.
Pede que o ajudem em redor da obtenção da autorização de estadia no nosso país para si,
sua mulher e filhos que também pensa trazer. Igualmente, pede para que lhe permitam e
ajudem no estudo de todas estas coisas, como também no alojamento.
Rego pede que o receba o camarada Dobrivoíie Viditch (b) para o qual tem uma
(a) Na margem, nota manuscrita
junto do primeiro sublinhado —
(b) ...do segundo sublinhado

1) Perguntar opinião e aconselhar-se com o coordenador e
Dizdarevitch antes que se resolva algo mais importante. V.
— 2) Na próxima semana!

V.

mensagem de Tito de Morais, mais uma carta da Frente Patriótica de Libertação Nacional
de Portugal para a Aliança Socialista e a cópia de uma carta do general Delgado.
Além disso, Rego viveu e trabalhou até Abril no Brasil (onde reuniu uma soma
suficiente de dinheiro pelo que pode pagar ele próprio a estadia na Jugoslávia). Então,
imediatamente ao golpe foi afastado do trabalho e preso e, depois, expulso. Estudou
ciências políticas. Diz-se «marxista», mas não é membro do PC de Portugal.
(c)...no fim da página — 3) Observação: Todavia, não se chega assim à RSFJ, depois a mulher, e depois os
filhos, e depois eis que ele se estabelece aqui, depois dá ajuda que pedirá, apesar de agora nada pedir, etc.
Se fica, só, um tempo limitado!

[- 2 -] Quanto à Frente, Rego diz que caiu numa certa crise, bastante séria e, pelo que
parece, decisiva no aspecto da futura orientação das actividades e acções do movimento.
A crise consiste, sobretudo, qual caminho se deverá seguir na seguinte etapa do
desenvolvimento da Frente: dever-se-á continuar o alargamento das acções externas
diplomáticas ou dar prioridade ao fortalecimento e expansão do movimento no próprio
Portugal. Esta pergunta deverá resolver-se no próximo congresso que se realizará dentro
de 2 a 3 meses. Rego acredita que o Congresso promulgará a decisão do levantamento da
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insurreição armada, o que, como parece, a maioria dos membros da direcção é favorável.
A insurreição deveria começar no fim deste ano, ou, no mais tardar, nos primeiros meses
de 1965.
Na minha pergunta se ele ficará aqui, eventualmente, como seu representante e
colaborador da emissão em língua portuguesa através da Rádio Belgrado, Rego disse que
isso ainda não estava decidido definitivamente e que nos informará, depois do
congresso243, a esse respeito.
Acerca da Jugoslávia, Rego exprime-se bastante favoravelmente e diz que com
grande simpatia segue o seu desenvolvimento independente e que está impressionado
com a originalidade de muitas soluções do seu desenvolvimento sociopolítico. Disse-me
que os membros da sua delegação, Santos e Morais, ficaram bastante satisfeitos com a
recepção e a estadia entre nós e que nesse sentido deram conta à direcção.
Dimitríie Babitch
AJ, 507/ IX,103-II

123 [Informação da LCJ - Visita de Álvaro Cunhal a Belgrado]
PROGRAMA
ESTADA DE ÁLVARO CUNHAL, SECRETÁRIO-GERAL DO PC DE PORTUGAL
Sexta-feira, 23/X/1964
10,00 h
10,45 h
13,30 h
17,00 h

Visita de Belgrado
Conversações no CC LCJ
Assistem: V. Vlahovitch e B. Chilhégovitch
Almoço no Clube dos Deputados, oferecido por V.
Vlahovitch.
Assistem: Z. Brkitch e B. Chilhégovitch
Visita ao Museu Histórico-Militar no Kalemegdan.

Sábado, 24/X/1964
08,30 h
/ou 11,30h/riscado

Conversações na sala 86
Visita a Avala e o Parque Comemorativo de Iaíinats. riscado

10,00 h

Conversações com Dragui Stamenkovitch, secretário do
Comité Citadino da LC de Belgrado
Almoço, oferecido por D. Stamenkovitch
Assistem: ...

13,00 h

243

Refere-se ao Congresso da FPLN, em Argel.
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16,25 h

AJ, 507-IX,103/V

Partida do avião para Bucareste.

124 [Programa da visita de Álvaro Cunhal]
(carimbo)
Comité Central

Liga dos Comunistas da Jugoslávia
Comissão de Relações Internacionais
Conf. N.º 05-1817
23 Outubro 1964

Notas acerca de Álvaro Cunhal, secretário-geral do PC de Portugal
- Chegou a Belgrado na noite de 22 /Outubro/1964 no avião de Argel.
- Amanhã, 24/Outubro, pelas 16h, parte de Belgrado no avião para Bucareste,
donde imediatamente continua a sua viagem de avião para Moscovo.
- Agora, vive clandestino em Moscovo.
- Em 1948, esteve na Jugoslávia e, então, falou com os camaradas Rankovitch e
Kardelhe244.
- Em 5/Outubro/1963, a nossa embaixada em Moscovo recebeu uma carta do CC
PC de Portugal na qual referindo-se à Resolução do seu CC e dizem que seria
um prazer se o CC LCJ desse a possibilidade de uma delegação do PC de
Portugal visitar a Jugoslávia, como também que são por o estabelecimento de
relações amigáveis com a LCJ.
A Comissão de Relações Internacionais do CC LCJ respondeu ao CC PC de
Portugal, em 31/Janeiro/1964, exprimindo a disposição que a delegação do PC
de Portugal chegasse, na segunda metade de 1964, em visita ao nosso país, como
também partilhava totalmente a sua opinião que não existia impedimento para o
estabelecimento de relações amigáveis entre a LCJ e o PC de Portugal. Todavia,
eles não mantiveram a correspondência, nem insistiram na sua chegada.
- Cunhal deseja falar, agora, com os camaradas do CC LCJ.
- Pela conversa de ontem à noite, no aeroporto, com Chilhégovitch — parece que
Cunhal gostaria que o seu partido fosse convidado ao nosso Congresso.
23/Outubro/1964
AJ, 507-IX,103/V

244

Referência à estada na Jugoslávia (Dez./47-Jan./48). Também, teve conversações com Milovan Djilas.
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125 [Notas da visita de

Álvaro Cunhal]

Comité Central
Liga dos Comunistas da Jugoslávia
Comissão das Relações Internacionais

Confidencial nº.05-1817
25 de Outubro de 1964

INFORMAÇÃO
Relativa à estadia de ALVARO CUNHAL, Secretário-Geral do PC de Portugal
em Belgrado, 23 e 24 de Outubro de 1964
Álvaro Cunhal, Secretário-Geral do PC de Portugal, dirigiu-se ao
embaixador da RSFJ em Argélia, Dizdarevitch, com o pedido para ficar em Belgrado na
sua viagem de Argel para Bucareste e Moscovo, com o objectivo de estabelecer contactos
pessoais com o CC da LCJ.
Visitou o CC da LCJ, onde conversou com V. Vlahovitch e B.
Chilhégovitch, depois o Comité Citadino da LC de Belgrado, onde numa conversa com
D. Stamenkovitch tomou conhecimento do trabalho das organizações da Liga dos
Comunistas. Com os colaboradores da Comissão das Relações Internacionais do CC LCJ
e o CF da ASPTJ (N.doT.: Conferência Federal da ASPTJ), Instituto de Estudos do
Movimento Operário e Instituto de Política e Economia Internacionais, falou acerca de
Portugal, o trabalho do PC de Portugal e da Frente Patriótica de Portugal.
Da exposição de Cunhal, mencionamos alguns factos:
O PC de Portugal foi formado em 1921, actuando sem grande
influência no país. Em 1926, foi efectuado um golpe de Estado, depois do qual o PC
desapareceu da cena política. No ano 1929, o Partido foi reorganizado — para SecretárioGeral foi eleito Vento Gonzales (N.doT.: Bento Gonçalves), o que criou as condições
para o trabalho do Partido, de tal forma que, até 1934, o PC assumiu um papel primordial
na luta antifascista. Em 1935, toda a direcção foi presa. Em 1940, o Partido adaptou-se às
novas condições e passou à clandestinidade. Hoje, o Partido Comunista conta com cerca
de 10.000 membros. A maior influência do PC encontra-se entre os trabalhadores
agrícolas do Sul, estudantes, juventude e intelectuais (principalmente, escritores). É fraca
a sua influência entre os pequenos camponeses e no exército. O PC é agora a única força
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política organizada em Portugal. O órgão do PC de Portugal é o jornal “Avante”. Publica
ainda boletins para trabalhadores, camponeses, juventude e soldados. Tudo isto se
imprime e publica em Portugal. Cunhal mencionou que, desde de 1950, o Governo não
conseguiu descobrir nenhuma tipografia clandestina.
Além do PC, até 1947, existiu o Partido Socialista, que deixou de
funcionar e desapareceu juntamente com os antigos quadros. Actualmente, existem
pequenos grupos que também actuam contra o regime de Salazar. Os mais importantes
são o Movimento da Acção Socialista (N.doT.: MA Revolucionária), que está sob a
influência da Revolução Cubana e suas ideias. À sua frente está Manuel Lucena e os
membros são estudantes e jovens oficiais.
A Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal foi formada
em 1962. A Frente é uma aliança de apartidários. Mas o PC concretiza a sua influência
através dos seus membros na direcção da Frente. O órgão máximo é a [ - 2 - ]
Conferência da Frente — constituída pelos membros permanentes, representantes de
organizações de Portugal e convidados vindos de Portugal. Uma das figuras mais
interessantes da Frente é Delgado, que, em 1963, aderiu à Frente e, no fim desse mesmo
ano, foi eleito para Presidente da Comissão Executiva. O CC do PC considera que ele é
um colaborador provisório e perigoso. Delgado chefiou organizações fascistas, foi
representante na NATO, general e candidato oposicionista a Salazar nas eleições de 1958.
Devido à sua popularidade, ele foi recebido, em Argel, com grandes honras, foi-lhe
proposta colaboração e, depois, eleito para Presidente. Todavia, ele tentou dispor sozinho
dos meios financeiros, de chefiar a Frente não consultando os camaradas, etc. Esta
posição sua provocou descontentamento entre os outros dirigentes da Frente, pelo que
pediram o seu afastamento. Recentemente, em Argel, realizou-se a Conferência da
Frente, com a presença de membros que vivem no país e estrangeiro. Na Conferência foi
condenado este trabalho de Delgado e foi destituído. Delgado não estava presente por
razões desconhecidas. A direcção da FLN apoia a posição da maioria na Frente.
No final, Cunhal realçou que, neste momento, qualquer auxílio a
Delgado seria inoportuno. A sede da Frente encontra-se em Argel. Grande ajuda material
e outras são dadas pelos dirigentes argelinos com Ben Bella à frente.
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Até agora, Álvaro Cunhal já passou várias vezes por Belgrado,
viajando de Argel para Moscovo e vice-versa, mas sem nos prevenir. Vive
permanentemente em Moscovo, mas viaja muitas vezes a Argel, onde se encontra a sede
da Frente. Mencionou que quatro vezes teve conversações com Ben Bella.
Nas conversações, Cunhal interessou-se pela realização do VIII
Congresso da LCJ e pelos convites aos partidos estrangeiros, exprimindo o desejo que
também fosse convidada ao Congresso uma delegação do PC de Portugal. Depois de
explicação mais detalhada sobre o critério pelo qual convidamos os partidos e
movimentos ao Congresso, Cunhal não insistiu na presença do PCP.
Em relação ao anterior acordo por carta, concordou em princípio
que uma delegação de estudo do PCP visite a Jugoslávia em finais de Janeiro de 1965,
avisando anteriormente da data certa da chegada.
Ficou acordado que a troca de materiais escritos será efectuada
através da nossa embaixada em Moscovo.
AJ, 507/IX, 103-I

126 [Notas estenográficas da reunião com Álvaro Cunhal]
Comité Central
Liga dos Comunistas da Jugoslávia
Comissão das Relações Internacionais

Conf.(idencial) nº 05-1817
25/Outubro/64
NOTAS ESTENOGRÁFICAS245
Das conversações havidas com o secretário-geral do PC de Portugal, Álvaro Cunhal,
realizadas no dia 24/X/1964 na Comissão de Relações Internacionais do CC LCJ
Presentes: Bocheko Chilhégovitch, Zdenko Raih, Gacho Vutchinitch, Dimitríie Babitch,
Ianevski Atso, Zdravko Mitchitch e Suleiman Redjepovitch
Álvaro Cunhal, secretário-geral do PC de Portugal
ÁLVARO CUNHAL :
Como é conhecido, em Portugal, um regime fascista governa já há 38
anos. Em Portugal, não existem outros partidos, excepto o oficial partido fascista. No que
245
Uma parte deste documento foi publicado, como anexo, no citado «Duas Viagens de Álvaro Cunhal à
Jugoslávia», Vértice n.º128 (Maio-Junho 2006).
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diz respeito à juventude, não existe outra organização juvenil oficial, excepto a fascista.
Os únicos sindicatos legais são fascistas. Toda a vida social e política está sob o controlo
do governo e polícia. Todas as manifestações democráticas e políticas são reprimidas
pela polícia, até as culturais, desportivas e de outras organizações sociais e de
trabalhadores.
Porque existe esta política terrorista e violenta do governo em relação ao
povo? É um facto que o governo representa um círculo bastante restrito de pessoas, cujos
interesses defende. O governo defende os interesses de uma dezena de grupos
monopolistas e latifundiários. Toda a política consiste precisamente na defesa dos
interesses de classe desses grupos monopolistas.
Falando acerca dos objectivos políticos do nosso Partido, poderão
compreender melhor a actual situação política no país.
[ - 2 -]

O Partido caracteriza a actual etapa de desenvolvimento em Portugal como

a etapa da revolução democrática e nacional. Oito objectivos básicos são colocados nesta
revolução:
1) Defesa da liberdade política.
2) Abolição dos poderes monopolistas.
3) Reforma agrária.
4) Abolição da dominação imperialista em Portugal.
5) Reconhecimento aos povos coloniais e colónias portuguesas do direito
à autodeterminação e independência.
6) Uma política social que permitirá um aumento rápido do nível de vida
do povo.
7) Na política externa, uma política com os povos com base nos
princípios da activa coexistência pacífica.
8) Evolução cultural que permitirá às massas o acesso a um superior nível
cultural.
No que diz respeito ao primeiro ponto — defesa da liberdade política—,
nós defendemos a instauração da liberdade democrática em Portugal, um governo
provisório que convocaria eleições livres, convocação da Assembleia Constituinte,
através da qual o povo escolheria livremente o seu governo e sistema de administração.
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No que diz respeito ao segundo ponto, a luta pela abolição dos
monopólios, toda a política do governo foi, nestes 38 anos, uma política que permitiu a
concentração e a centralização do capital monopolista. Durante 38 anos, houve
importantes mudanças no próprio estado do país. Há 38 anos, o capital financeiro ainda
não tinha uma influência dominante no país, mas o governo permitiu a concentração
bancária com a fusão de diversos bancos ou aquilo que se chama direcção e organização
do desenvolvimento industrial, realçando a unidade e fusão das empresas industriais.
Pode-se [ - 3 - ] dizer que é a lei básica do capitalismo. Mas, o que é característico neste
país é que a centralização e concentração do capital se efectuam por via violenta. Isto
significa que, por decreto, o governo estabelece as coisas na indústria. Por exemplo, num
ramo industrial com 300 pequenas fábricas, o governo ordena, por decreto, que se
liquidem as pequenas empresas e fiquem só 50 das maiores. Em muitos ramos industriais
existem planos de reorganização que, na realidade, significam a liquidação das pequenas
empresas. Isto efectua-se alegando como razão os insuficientes meios técnicos nas
pequenas empresas. Na realidade, trata-se da entrega aos principais grupos monopolistas
de todos os ramos industriais do país. (...)
[ Referiu-se, depois, «a uma lei — Lei acerca da direcção do desenvolvimento industrial
em Portugal — aprovada em 1945246», citando alguns dos seus objectivos e terminou:
«Isto significa que essa dezena de grupos monopolistas está em oposição ao resto da
nação». Seguiu-se uma análise «deste desenvolvimento do capitalismo» e as suas
estreitas ligações com o capital estrangeiro.]
[-4-]

(...) A Inglaterra teve uma tradicional posição dominante em Portugal, mas

nas vésperas da II Guerra Mundial a Alemanha já conseguia lutar pela conquista do
primeiro lugar nessa dominação. Por exemplo, em 1939, a Alemanha já tinha destronado
a Inglaterra do primeiro lugar. Depois [ - 5 - ] da II Guerra Mundial, visto que a
Alemanha perdeu a guerra e a Inglaterra enfraquecida, os EUA ocuparam esse lugar, pelo
que, de 1945 a 1950, os EUA conseguiram ocupar o primeiro lugar no comércio externo
em Portugal e, entretanto, investiram grandes capitais em Portugal. Mas, em 1950, esta
posição dos EUA em Portugal caiu, de 1950 a 1955, a Inglaterra voltou a ocupar o
246
Referência à Lei n.º 2 005 de 14/Mar./45. Logo, afirmação errada sobre esta lei no citado «Duas Viagens
de Álvaro Cunhal à Jugoslávia» (V. sua nota de rodapé n.º40).

277

278
primeiro lugar e, desde 1955, chegou-se a uma aberta concorrência entre os países
potências em Portugal. Assim, actualmente, de novo a Alemanha ocupa o primeiro lugar
em Portugal como exportador de mercadorias para Portugal.
BOCHEKO CHILHÉGOVITCH :
A importação e exportação de Portugal em dólares, a quanto se elevam?
ÁLVARO CUNHAL :
A Inglaterra está em primeiro lugar dos Estados exportadores de capitais.
Isso eleva-se a 500 milhões.
ZDENKO RAIH:
Qual é a acção da EFTA em Portugal ?
ÁLVARO CUNHAL :
Falarei sobre disso. Estas medidas sobre concentração e centralização do
capital monopolista justificam-se hoje com algumas medidas alfandegárias que surgem
num plano externo. Por exemplo, diz-se que Portugal não pode viver numa tal troca
comercial livre na Europa caso não tenha uma forte indústria. Assim, a entrada na EFTA
e no comércio externo na Europa e no Ocidente dá ao governo razões para também à
força, por decretos, execute a concentração e a centralização da indústria. (...)
[ Respondeu à pergunta sobre a EFTA, mas salientou que devido aos «empréstimos e
investimentos» da Alemanha Federal, Portugal pediu também a entrada no Mercado
Comum. Referiu-se, depois, à posição dominante do capital estrangeiro na economia
portuguesa (minas, transportes, comunicações, têxtil, cortiça, etc.) e, segundo os dados
estatísticos, calculava-se que o «capital nominal de todas as empresas criadas em
Portugal» era um terço de origem estrangeira, outro terço associado a capitais
estrangeiros e só uma terça parte se considera não ligada ao capital estrangeiro.]
[-6-]

(...) Enquanto Portugal é nesse sentido um país dependente, também

juntamente a isso tem características de país que domina outros. Isto é uma situação
bastante contraditória, mas isso podemos compreender caso soubermos que a dominação
portuguesa nas colónias não se exerce através do próprio [ - 7 - ] capital português, mas
sim eles o fazem por conta dos capitais estrangeiros — alemão, inglês, americano, etc.
Por exemplo, em Angola e Moçambique, a parte de leão pertence ao capital estrangeiro,
americano, alemão e outros. Podemos dizer que, nos últimos anos, os alemães obtiveram
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uma posição dominante em Angola, principalmente a Krupp. Os americanos obtiveram
uma grande posição no que diz respeito ao petróleo. Pode-se dizer que a dominação
portuguesa das colónias é, de facto, uma ilusão e que através dela, na realidade, é a
dominação do Pacto Atlântico. Só, assim, se pode explicar que um país tão pobre e
atrasado, como é Portugal, possa manter essa posição dominante. Sem as ajudas das
grandes potências, Salazar não se poderia manter nas colónias e, isto é possível, porque
todas essas grandes potências estão interessadas de associadas, através de Portugal,
manter a dominação colonial nesses países.
Muitas vezes, se colocou a questão acerca do que deu a Portugal a
possibilidade da dominação colonialista e pôs-se a pergunta se Portugal poderia viver
independente sem as colónias. Esta pergunta coloca-a a média e grande burguesia. Eles
dizem: se Portugal perde as colónias não tem possibilidades de continuar uma vida
independente e isso seria uma catástrofe financeira para o país. Nós dizemos: isto seria
uma catástrofe financeira para os monopolistas, pois teriam de se abastecer de algodão
por preços adequados, não poderiam explorar as matérias-primas das colónias como até
agora. Por outro lado, o têxtil, vinho e outros produtos não se poderiam vender no
mercado internacional com preços exploradores. Mas, isso são dificuldades para os
grupos monopolistas e não para o povo em Portugal. Porque este extra-lucro colonial não
pertencia à classe operária e ao povo de Portugal. Podemos dizer que, em França e
Inglaterra, a classe operária teve benefícios desse extra-lucro, existia uma aristocracia
operária que beneficiou dessa situação nas colónias, [ - 8 - ] mas não é o caso em
Portugal.
(...)
[ Concluiu que o fim da «exploração colonialista abrirá a possibilidade para o
desenvolvimento económico do próprio Portugal». Disse, que além do aspecto
económico, havia o político destas relações. Assim, «nós, em Portugal, reconhecemos o
direito à independência dos povos coloniais. Um povo não pode ser livre, caso oprimir
outros povos». Outro aspecto era «a reforma agrária». Descreveu a pequena propriedade
a norte e o latifúndio a sul do país, citou dados estatísticos e a estrutura da população
rural. Como exemplos: «500 grandes proprietários possuem mais do que 500 mil
pequenos proprietários. 10 000 grandes proprietários possuem mais de metade das
terras aráveis». Em relação à situação da classe operária, considerou difícil determinar o
valor do seu salário em dinheiro, mas «nos últimos 38 anos de dominação fascista o
aumento dos custos de vida esteve sempre à frente do aumento do custo e valores dos
salários». Referiu-se, em seguida, à alimentação, mortalidade infantil, às doenças
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(tuberculose e «há zonas de peste e lepra» e de Portugal ter um dos níveis de vida mais
baixos entre os países europeus. Concluiu: « Não podemos dizer que é neste país onde se
vive pior, mas pode-se dizer que é um país onde se vive bastante mal». Quanto à
instrução, disse «que a situação é bastante má — cerca de 42% de analfabetos», mas
numa escolaridade obrigatória de quatro anos, «cerca de metade desses alunos não
termina a escola. Significa que saem da escola e não sabem ler e escrever, pelo que tal
percentagem de analfabetos é muito maior». ]
[ - 11 - ]
(...)
ZDENKO RAIH :
Como são os salários agrícolas e industriais?
ÁLVARO CUNHAL:
Os salários industriais são quase duas vezes superiores aos agrícolas.
ZDENKO RAIH:
Isso condiciona a emigração para as cidades.
ÁLVARO CUNHAL:
Sim, mas existem diferenças entre essas duas regiões. Na do latifúndio,
precisamente por causa do desenvolvimento capitalista, existe um desemprego sazonal,
que dura cerca de 6 meses, e os trabalhadores agrícolas dessas zonas do latifúndio vão
trabalhar para a cidade. Todavia, nas zonas da pequena propriedade não emigram para as
cidades, porque esse camponês arruinado vende a terra e vai trabalhar para o estrangeiro,
principalmente, para o Brasil, em geral, na esperança de ganhar dinheiro no Brasil e
voltar a Portugal para comprar novamente um pedaço de terra. Assim, se explica porque a
emigração portuguesa no Brasil é reaccionária. Os comunistas brasileiros têm bastantes
dificuldades com a emigração portuguesa.
[ - 12 - ]

Mas, aqueles que vão para a Alemanha e França, esses são trabalhadores

industriais, pois, em França, existe na emigração portuguesa uma corrente bastante forte
de simpatizantes e antifascistas. Nos “meetings” do Partido francês há sempre 200 a 300
desses operários, que participam nessas acções.
Do sistema socioeconómico resultou uma aliança de classe em Portugal
entre os operários e camponeses, entre a classe operária e outras camadas da população.
Isto significa que na luta contra o sistema fascista não está interessada somente a classe
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operária, e não só o camponês, mas também está interessada a pequena burguesia urbana,
e até também grandes camadas da média burguesia.(....)
[ Assim, no plano político, esta aliança conduziu à criação da FPLN. Em resposta a uma
pergunta sobre os sindicatos, realçou que existem só os «sindicatos fascistas oficiais» e
falou no trabalho ilegal «no interior desses sindicatos», através das comissões de
trabalhadores que «não são conhecidas do governo». ]
[ - 13 - ]

No que diz respeito à Frente e às forças políticas, é preciso dizer que são

estas as forças básicas que actuam no país. Na realidade, o único partido organizado é o
Partido Comunista. Há 38 anos, os anarquistas tinham bastante força. O movimento
sindical estava sob a dominação dos anarquistas. Então, e até 1935, os anarquistas
mostraram alguma actividade. Mas, a partir de 1935, perderam as suas posições. Em
1937-38, houve uma pequena recuperação das suas actividades sob a influência da
Organização Ibérica e da Confederação Nacional de Espanha, mas depois da derrota na
Guerra Civil espanhola desapareceram as suas posições. Hoje, não estão organizados,
desapareceram da cena política.
Há 30 anos, existiu o Partido Socialista. Conseguiu viver até 1947. Até
1947, o Partido Socialista participou em acções unitárias com outras forças antifascistas
progressistas. Embora, a sua actividade tivesse sido bastante limitada, ele teve uma certa
estabilidade nos órgãos directivos, mas os anos foram passando, as pessoas de idade
desapareceram, morreram ou não estiveram em condições de renovar os seus quadros.
Assim, o Partido Socialista desapareceu da cena política. Isto não quer dizer que não
tenha havido tentativas de se criar um partido socialista, um partido socialista mais à
esquerda do que foi aquele tradicional. Houve muitas dessas tentativas. Existiu a União
Socialista que trabalhou 2 ou 3 anos, mas, depois das represálias, desapareceu. Houve
também outras tentativas de restaurar o partido socialista, mas tais tentativas falharam.
Hoje, existe um grupo socialista do Movimento Acção Revolucionária. É um movimento
que está sob a influência da Revolução Cubana. Este movimento tem apoios entre
estudantes e intelectuais. É um pequeno grupo, [ - 14 - ] mas muito activo. Este é a única
organização socialista organizada no país.
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BOCHEKO CHILHÉGOVITCH :
Quem é o chefe desse grupo socialista?
ÁLVARO CUNHAL :
Não têm ainda chefe, discutem acerca do chefe, mas o mais activo é
Manuel Lucena. Faz algum tempo, ele emigrou para Itália. Mas, no país, entre os
estudantes e oficiais tem importantes dirigentes, todavia, não são conhecidos em público.
São jovens entre os 25-30 anos, bastante activos, mas não têm uma direcção coesa.
BOCHEKO CHILHÉGOVITCH :
Como olha na formação desses partidos, grupos socialistas, como avalia e
como se posiciona perante isso? Será que isto é vantajoso?
ÁLVARO CUNHAL :
Pode-se dizer que é um facto que o Partido Comunista de Portugal é o
único partido político organizado e tem uma importância muito grande para o movimento
democrático. Por exemplo, nos centros industriais e regiões agrícolas, o partido é a única
organização política. Até numa tal luta económica, o partido da classe operária é o único
que actua, que organiza. Por exemplo, por ocasião da celebração do 1º de Maio e em base
das palavras de ordem unicamente do Partido Comunista, os trabalhadores saem à rua e
manifestam-se. Não existe outro partido que tenha ligações com a classe operária e
consideramos que isto vantajoso e que não seria positivo que se forme um novo partido
socialista com o apoio da classe operária. Não estamos interessados que se crie um novo
partido socialista [ - 15 - ] que tivesse base nas massas. Com efeito, se existe um partido
que tem a sua posição dominante e influência na classe operária, porque seria necessário
ainda mais outro partido.
ZDENKO RAIH :
Não só na classe operária, mas como estão nas camadas médias?
ÁLVARO CUNHAL:
Queria dizer isso precisamente. Apesar de não estarmos interessados que
se crie um partido socialista com o apoio da classe operária, o mesmo não podemos
permitir no nosso partido essas camadas médias, pequenas e outras camadas burguesas,
pois a este partido não corresponde essas camadas. E porque o Partido Comunista é o
único que tem influência na classe operária, também é um facto que não existe na
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pequena e média burguesia uma força organizada – esta situação cria dificuldades para o
desenvolvimento político e económico do país. Por exemplo, o Partido tem um bom
apoio entre os estudantes, mas seria favorável quando os socialistas pudessem ter uma
boa influência entre os estudantes e antes cooperarem com eles.
Os estudantes mais conscientes e activos chegam ao Partido, mas existem
também outras camadas que estariam num partido socialista, pelo que não olhamos como
desfavorável a formação desses diversos grupos entre a pequena e média burguesia, pois
colaboramos com eles, tentamos influenciá-los e conseguir criar uma plataforma unitária
com eles. Mas, até agora, tratou-se só de pequeno grupos. Assim, a organização da Frente
não pode considerar-se uma organização de maciços partidos políticos, por causa do facto
que, além do Partido Comunista, em Portugal, não existe outra força organizada. Estamos
interessados na formação de uma organização unitária extrapartidária, assim que a
organização [ - 16 - ] da Frente não deve ser uma aliança de partidos organizados, mas
sim uma associação de pessoas sem partido. (...)
[ Explicou como funcionavam as juntas da FPLN e deu alguns exemplos do número de
comunistas e não comunistas nas suas direcções. Depois, fez uma longa referência, «uma
interessante informação», acerca dos partidos liberais (democrata e republicano), «que
foram dois partidos governamentais até 1926» e que, um ano depois, «até organizaram
um importante levantamento armado. Este foi o canto do cisne do liberalismo». Apesar
de «não terem aguentado as represálias», isso não significava que não continuassem a
ter influência no «país em certas camadas». Embora, não hajam partidos, «essas pessoas
têm ligações entre si e através dos advogados, que dirigem esse movimento, têm também
ligações com todos os advogados do país». Referiu-se às suas actividades (protestos e
durante as «eleições fascistas») e suas relações com PCP. Assim, muitos deles
participavam nas acções da FPLN, «que tem a sua organização ilegal» no país. Quanto
ao Comité Executivo, «trabalha há dois anos em Argel», onde é apoiado pelo governo
argelino (impressão e distribuição «de todos os materiais», emissões radiofónicas,
passaportes e outras). Igualmente, «um português com passaporte português» que
quisesse entrar na Argélia, tinha de «ter visto da Frente». Acrescentou ainda que isso
significava que «o governo argelino ajudava e sabia que o Partido estava na Frente e até
recebia os dirigentes do Partido». Por isso, nesses últimos três meses «teve a
oportunidade de falar quatro vezes com Ben Bella sobre questões gerais de Portugal».
Devido a essa «ajuda muito positiva», a partir da Argélia podia-se ajudar muito a luta no
interior do país.]
[ - 19 - ]

Acerca do Comité que existe em Argel, gostaria de dar várias informações

aos camaradas do CC da LCJ.
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A Frente foi constituída em Dezembro de 1962 e, em Março de 1963,
estabeleceu-se a sua sede em Argel. Em Dezembro de 1963, nove meses depois,
Henrique (N.doT.: Humberto) Delgado aderiu à Frente. Na Conferência da Frente
(Dezembro 1963), foi aceite a sua adesão e, nesse ano, ele participou na Conferência da
Frente. A Conferência da Frente é o órgão superior da Frente. Ela tem membros efectivos
e membros representantes de organizações do interior do país,

como também tem

convidados com observadores do país e estrangeiro. Quer dizer, os membros são
permanentes, assim como os representantes das organizações do país, mais os
convidados.
Delgado participou na Conferência de Dezembro de 1963 e foi eleito
como presidente do Comité em Argel. Nesse momento, ele encontrava-se na
Checoslováquia, estava doente e, a pedido do nosso partido, lá se tratou. Com o acordo
dos camaradas da URSS, foi-lhe possibilitado uma curta estadia na União Soviética. Ele
fez declarações muito favoráveis acerca do campo socialista e do PC Português.
Também, fez declarações favoráveis, até afirmou publicamente que sem o PCP não se
pode fazer nada, etc.
Mas, nesses momentos, nós já sabíamos que Delgado seria um homem que
nos iria criar grandes dificuldades. Ele era um aliado necessário, mas um aliado
temporário e perigoso. Ele teve uma instrução fascista, foi dirigente de organizações
fascistas. Durante sete anos foi o representante de Salazar na NATO e, em 1958,
apresentou a sua candidatura nas eleições presidenciais em Portugal. Era um general no
activo, foi [ - 20 - ] corajoso e assumiu uma clara posição contra Salazar o que lhe deu
grande popularidade e, em redor do seu nome, criou-se um grande movimento de massas
contra Salazar. O Partido ajudou a sua candidatura contra Salazar, em 1958, não porque
era o Delgado, mas sim porque em sua volta se podia desenvolver um grande movimento
de massas. Depois, ele emigrou para o Brasil e procurou passar para Argélia, pelo que lhe
dissemos que podia vir.
Quando Delgado chegasse a Argel e não pertencesse à Frente, isso seria
bastante mau e criaria dificuldades, pois ele tinha uma grande popularidade e era
necessário tentar utilizá-la para o desenvolvimento da Frente. Por isso, tentámos
aproximar-se de Delgado para, em certa medida, dominarmos a sua oposição em relação
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aos comunistas e, por fim, para se juntar à Frente. Nestas condições, ele participou na
Conferência e foi eleito para Presidente da Junta na Argélia e, em Junho de 1964, foi para
Argel. Foi recebido com muitas honras por parte dos argelinos, até viveu no palácio de
Argel, mas parece que isto lhe subiu à cabeça e pensou que tinha todo o mundo nas suas
mãos.

Isto já podia ter pensado antes, mas, quando teve tal recepção na Argélia,

começou a pensar assim e, em Agosto de 1964, fez um “golpe de Estado”, tentou
romper as ligações com os restantes membros da Junta e de se apoderar dos meios
materiais do movimento — rádio, ligações diplomáticas, relações com a Argélia —, de
mobilizar todos os meios de trabalho e transformar a Frente na sua própria organização.
Todavia, os outros participantes reagiram a isso e instalou-se a crise na organização em
Argélia. Houve uma conversa com Delgado. No início, ele disse que aceitava as decisões
da Conferência como membro da Frente e, mais tarde, nas conversações chegou-se a uma
certa concordância para que a Conferência da Frente pudesse e tivesse de decidir acerca
dos problemas, acerca das questões... Tal acordo da Conferência ter de decidir acerca
destes problemas, assinou-o [ - 21 - ] Delgado e ainda outro membro da Junta. Tanto ele,
como esse outro membro da Junta confirmaram o acordo que era preciso convocar-se a
Conferência, mas Delgado não queria assinar o documento da convocação da
conferência, enquanto os dois não o assinassem. Foi formada uma comissão para a
convocação da conferência, na qual entraram três membros — o representante pessoal de
Delgado247, a quem chama chefe do Estado-Maior (é um antigo oficial que foi preso em
Angola e, agora, está em Argel), depois um representante do Partido Comunista e um
membro da Junta na Argélia.
Nunca, durante essa preparação dos trabalhos, colocou objecções, nem
limitações à convocação da conferência. Tinha lá o seu representante pessoal e esteve
informado de todos os preparativos.
Para a realização desta conferência foi pedida a ajuda do governo argelino.
Falou-se com Ben Bella sobre este problema e foram dadas todas as possíveis facilidades
para a realização dessa conferência, que foi realizada.
Sublinho que a Conferência se realizou graças às ajudas que deram os
argelinos. Isto é um dado confidencial. Também é confidencial a data da realização, pois
247

Referia-se ao major José Ervedosa.
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só depois de 25 daremos a notícia que foi realizada a conferência. Este é um dado
confidencial e não se deve citá-lo até que nós próprios não o anunciarmos.
Com a ajuda do governo argelino a Conferência foi realizada em Argel.
Estavam presentes todos os representantes permanentes da Conferência, excepto dois que
não conseguiram passaportes pois estavam no Brasil. Estavam, igualmente, os
representantes das organizações no país, mas também os representantes propostos pelo
Delgado como observadores. Delgado recusou a estar presente [ - 22 - ] na conferência e
não deu qualquer explicação para isso. Consideramos que foi por medo, pois receou que
a Conferência não aprovasse os seus pontos de vista. É um homem bastante particular,
orgulhoso e não quis se permitir à sua vergonha pública na Conferência. Mas, o nosso
objectivo não era esse, mas de encontrar um caminho comum na acção. Todavia, a
Conferência realizou-se e Delgado já não é mais o presidente da Junta na Argélia.
Aqueles dois, que estiveram na Jugoslávia248, são membros da Junta e a
própria Frente não tem presidente. Delgado foi totalmente eliminado, não existe mais o
presidente da Junta. Também, até os seus chefes de estado-maior disseram que
continuariam a trabalhar, no futuro, na organização da Frente, não o ouviram apesar de os
ter ameaçado. O seu chefe do estado-maior é, agora, membro da Junta em Argélia, pelo
que Delgado está totalmente isolado.
Pode-se colocar a pergunta, qual é a posição da Argélia perante esta crise
na Frente, se eles ajudarão a Frente ou Delgado? Nós falámos muito abertamente sobre
isto com os dirigentes argelinos. No plano prático, em algumas coisas, pode vir a haver
dificuldades. Não podemos esquecer que Delgado foi recebido em Argel como um
grande chefe, pelo que será difícil que a Argélia possa mudar de posição em relação a um
homem que até recentemente prestaram tão grandes honras. Mas, os argelinos
compreendem a situação e eles continuam a ajudar a Frente. Ficou tudo claro acerca das
posições de Delgado e que se continue a permitir e autorizar a actividade da Frente na
Argélia.
Falei um pouco mais detalhadamente em relação a estas questões, pois
sabemos que Delgado se dirige aos países socialistas e tenta estabelecer contactos com as
248
Referência à delegação da FPLN (Fernando Piteira Santos e Tito Morais) que visitou a Jugoslávia
(Maio/Junho 1964).
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embaixadas socialistas. Até tenta dizer que continua a ser membro da Frente, que dirige a
Frente e, apesar desta crise, continua a afirmar que coopera com o PC de Portugal. Neste
momento, consideramos [ - 23 - ] que qualquer ajuda ao Delgado não seria útil e
favorável para o desenvolvimento democrático em Portugal. Por isso, entrei mais
detalhadamente neste caso para o explicar.
Um informação acerca do Partido. O Partido foi fundado em 1921. Até
1926, até ao golpe de Estado fascista, o Partido não teve grande influência nas massas.
Tinha o órgão do Partido, uma actividade sindical bastante limitada, nada visível
conseguiu alcançar em Portugal, era um pequeno grupo bastante isolado.
BOCHEKO CHILHÉGOVITCH :
Tiveram deputados no Parlamento ?
ÁLVARO CUNHAL :
Nada, nem participou nas eleições. De 1926-29, o Partido desapareceu
praticamente. Em 1929, ocorreu a reorganização do Partido sob a direcção de um
operário do Arsenal Naval que, no ano seguinte, foi eleito para secretário-geral do
Partido. Era o Bento Gonçalves. Pode-se dizer que foi ele o organizador do Partido.
Morreu, em 1942, no campo de concentração em Cabo Verde.
A partir de 1929, o Partido começou a desenvolver, realmente, a sua
actividade e pode-se dizer que, desde 1934, depois de uma greve geral contra a fascização
dos sindicatos, o Partido atingiu um importante lugar, conseguiu mesmo ocupar o
primeiro lugar na luta antifascista. Entretanto, o Partido esteve sujeito a represálias. Em
Dezembro de 1939, foi preso todo o Secretariado do Partido e começou um período de
grandes dificuldades para o Partido. Em 1940, novamente, se colocou a questão da
reorganização do Partido. De 1940 até hoje, o trabalho do Partido foi inteiramente
normal sem qualquer interrupção. Desde 1941 até hoje, [ - 24 - ] a imprensa partidária
publica-se regularmente. O nosso central órgão partidário publica-se há já 23 anos sem
interrupção, isto é o “Avante”. (...)
[ Enumerou, em seguida, as restantes cinco publicações regulares, outros jornais de
edição irregular para os pequenos agricultores, diversas brochuras e «obras dos clássicos
do marxismo —Lenine e Marx. Tudo isto se faz no próprio pais». Referiu-se ainda à
imprensa clandestina, aos 15 anos que a polícia não conseguiu descobrir uma só
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tipografia e à descentralização «do aparelho da imprensa clandestina» por causa das
rusgas nas «estradas e nos comboios». Por isso, o “Avante” era impresso «em três
diferentes pontos do país, totalmente com os mesmos materiais, somente há algumas
pequenas diferenças gráficas. Também, para a distribuição da imprensa clandestina
temos um aparelho à parte», que era formado por um «número muito pequeno de
pessoas». As tiragens de panfletos podiam atingir os 50 a 100 mil e para o Primeiro de
Maio, só em Lisboa, eram impressos meio milhão desses documentos. Porém, «como
sobrecarregava as organizações partidárias» foi decidido diminuir esse «trabalho de
agitação».]
[ - 25 - ]

(...) Algo acerca dos nossos centros de influência partidária. O proletariado

industrial é muito forte entre os trabalhadores agrícolas no Sul. Podemos dizer que, no
fundo, os centros industriais e a agricultura do Sul são as fortalezas do Partido, o que se
reflecte na composição da direcção dos órgãos do Partido. No CC, temos trabalhadores
agrícolas e muitos funcionários partidários clandestinos são, na realidade, trabalhadores
agrícolas. São gente que cresceu e se educou nas lutas maciças do Sul, que hoje permite à
direcção do Partido ter uma linha correcta e dirigir o proletariado agrícola [ - 26 - ] no
Sul.
Também, temos forte influência entre os estudantes e intelectuais. Entre os
estudantes há uma forte organização partidária, trabalhamos nessa associação clandestina
de estudantes, apesar das represálias contra essas acções estudantis e, não obstante, que
essas associações estudantis estejam sob o controlo do governo, conseguiu-se que o
movimento estudantil se desenvolvesse maciçamente e de se penetrar na direcção do
movimento estudantil. A maior parte dessas associações está sob a influência do Partido
Comunista.
Nos últimos tempos, o governo substituiu cerca de 30 dirigentes dessas
associações estudantis, algumas organizações encerrou-as completamente, mas chegaram
novos quadros estudantis e assim nós mantemos constantemente a nossa influência.
[ Depois, numas 15 linhas, aludiu à inexistência de uma «organização juvenil
comunista», à discussão sobre a sua criação e à decisão da «sessão plenária do CC, em
Abril» de adiar a formação de tal organização. Igualmente, falou da «boa influência» e
das «fortes posições entre os intelectuais.» ]
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Os pequenos agricultores e o exército são o

ponto fraco da nossa

organização. Nós temos a sua organização no exército, mas é bastante [ - 27 - ] pequena e
fraca. Tendo em conta as tarefas e objectivos, a organização no exército ainda não está à
altura dessas tarefas. Temos bastante influência entre os soldados. Existe um movimento
bastante importante contra a guerra colonial entre os soldados, movimento de resistência,
fugas do exército, manifestações maciças, revoltas no exército, etc. Houve centenas de
escaramuças com os poderes coloniais, mas, apesar disso, a organização do Partido é,
aqui, fraca. Por exemplo, em Angola, em 1963, houve um movimento bastante
importante de soldados e oficiais, houve até greves entre os soldados na aviação e,
durante três meses, recusaram bombardear posições, mas isso não conseguimos
aproveitar porque não temos força suficiente no exército.
Existe uma comissão militar no Partido que tem três ramos básicos:
soldados; oficiais das academias militares; e oficiais da reserva (estudantes, companhias
de estudantes). No que diz respeito aos oficiais, civis, das companhias de estudantes
(N.doT.:milicianos), como eles mantêm também o movimento estudantil, a sua influência
é, aqui, a mais forte.
Ficam muito tempo no exército? Actualmente, como começou a guerra
colonial, ficam muitos anos no exército.
ZDENKO RAIK :
Terá esta guerra colonial conduzido até a criação de um partido
independente entre os próprios oficiais, independentes de partidos e movimentos.
ÁLVARO CUNHAL :
Existe um movimento que se chama Acção Revolucionária. É um
movimento socialista de esquerda entre estudantes e oficiais da reserva (N.doT.:
milicianos).
Acerca de outros problemas enviarei materiais e, assim, poder-se-ão
informar melhor. Agora, gostaria de falar, em geral, acerca da linha geral e táctica:
desenvolvimento do movimento de massas; criação [ - 28 - ] de situações favoráveis à
destruição do governo fascista; a ideia que para o derrubamento do governo fascista é
necessário um levantamento armado de massas.
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BOCHEKO CHILHÉGOVITCH :
Agradeço ao camarada Cunhal as informações. Para mim, estas
informações foram muito interessantes e, acredito, também para os outros camaradas,
pelo facto que ouvimos nas conversações de ontem com o camarada Vlahovitch e com
esta exposição pormenorizada teremos uma fisionomia geral do PC de Portugal. Como,
agora, nos veremos, talvez, com mais frequência, então, que este conhecimento inicial
cada vez mais se expanda. Vós nos conhecereis, como à nossa realidade. E, nós a vossa.
Não temos nenhum interesse particular no conhecimento do PC de
Portugal, nem nos interessa como os PC de Itália e PC de França ou os PC de Áustria e
Grécia, estes dois nossos países vizinhos, mas estamos interessados por todos aqueles
acontecimentos, particularmente, os da luta anticolonial. Aí, participamos directamente
na cooperação e ajuda a todos esses movimentos que lutam contra.
Ainda, encontrar-me-ei com o camarada Cunhal na despedida, pelo que
podemos então terminar aquela parte prática das conversações sobre a discussão de
ontem acerca da visita de uma delegação do Partido.
Novamente, agradeço e, agora, desejamos que nestas conversações, em
que participará, veja como, entre nós, se resolvem os problemas.
Este encontro terminou às 10 horas.
AJ – 507/IX, 103-I

127 [Visita de Emídio Guerreiro a Belgrado]
Carimbo
Comissão de Cooperação e Relações Internacionais

Nº. 05-1542
13/XI/64
Belgrado

V. (iditch)

NOTA

da conversa de Dimitríie Babitch com Emilio (NdoT.: Emídio) Guerreiro, membro da
Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal, em 3/XI/64.
Emílio (N.doT.:Emídio) Guerreiro chegou em visita ao seu amigo Victor Rego
que vive, neste momento, em Belgrado. Ficou só três dias e partiu em 3 de Novembro.
Guerreiro tem cerca de 65 anos e é conhecido como um antigo antifascista e
participante da Guerra Civil Espanhola no campo republicano, no qual teve o posto de
tenente-coronel. Depois da queda da República Espanhola passou para a França, onde
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passou um certo tempo num campo de concentração, donde conseguiu fugir. Desde
então, reside, permanentemente, em França como refugiado político. Durante a guerra
participou no movimento de resistência francesa, donde saiu com o posto de capitão.
Agora, é professor de matemática num liceu em Paris. É presidente do Comité de Defesa
das Liberdades Democráticas.
Faz um certo tempo, Guerreiro regressou de Argel da Conferência da Junta da
Frente Patriótica.
Guerreiro falou com grande consternação do trabalho e resultados da Conferência
que, segundo ele, pode ser fatal para a Frente e, em geral, para a oposição progressista de
Portugal. Praticamente, a Conferência não resolveu em nada o conflito do general
Delgado, por um lado, e o PC Portugal e alguns outros grupos e personalidades, por outro
lado. Segundo a opinião de Guerreiro, o conflito de Delgado com o PC Portugal reside na
avaliação das possibilidades e oportunidades da passagem à acção armada, neste
momento, no país. O general é da opinião que as condições amadureceram e que se deve
passar imediatamente ao país. O PC ainda se opõe, mencionando como razões que ainda
não há possibilidades para um levantamento maciço e que a Junta deve assegurar,
primeiramente, a ajuda e apoio externos ao movimento. Além disso, para o conflito foi de
grande importância que o PC e alguns grupos, como Piteira Santos e Tito de Morais
quiseram que Delgado fosse privado do posto de chefe da Frente, mencionando como
motivos que é politicamente indefinido e [ - 2 - ] um homem que aspira ao poder pessoal.
A avaliação de Guerreiro é que eles não tomaram em conta a actual situação objectiva,
porque sem Delgado não é possível conseguir qualquer notável sucesso, pois é um
homem que goza de indescritível respeito e consideração no país, conhecido como muito
corajoso e pessoalmente honesto e decidido. Está convencido que, após o derrubamento
de Salazar, Delgado evoluiria positivamente e colocar-se-ia nas fileiras da gente
progressista.
A ausência de Delgado na Conferência, Guerreiro explica que nela foi organizada
uma «conspiração» com o objectivo de se fazer um «putsch» e desacreditar Delgado.
Aliás, o secretário-geral do PC Portugal, Cunhal, trouxe à Conferência um grande
número da sua gente que, em conjunto com um grupo de outros descontentes, tinham

291

292
possibilidades de votar qualquer decisão. Confrontado com tal situação, Delgado recusou
estar presente.
Imediatamente, após o fim da Conferência, Delgado abandonou Argel e mudou-se
secretamente para Portugal, onde começou a trabalhar no levantamento da insurreição.
Organizou o seu movimento e publicou alguns comunicados no sentido da preparação da
insurreição. Além disso, nem Delgado, nem a Conferência ainda, publicamente, nada
declararam, nem publicaram os seus documentos. Segundo a opinião de Guerreiro, este é
ainda o único elo que poderia impedir a cisão organizativa e de se tentar novamente a sua
unificação. De outro modo, cada publicação de documentos da Conferência seria
escandalosa e catastrófica para a Frente e, em geral, para a causa da luta pela libertação
do país.
Acerca do próprio curso da Conferência, Guerreiro disse que decorreu numa
atmosfera muito penosa. Começou com atraso, porque Cunhal a arrastou por não terem
chegado alguns dos seus homens, sem os quais, como se viu mais tarde, não teria a
maioria. Quando eles chegaram, constatou-se que eram, na realidade, jovens com menos
de 18 anos. A Conferência não pode chegar a um acordo acerca da sua presidência, pois
ninguém foi capaz de ousar e ocupar o lugar que, normalmente, pertencia a Delgado. No
fim, foi formada uma delegação que foi a casa do General para lhe pedir para assistir à
Conferência e a presidisse. A delegação foi chefiada pelo Cunhal. Delgado recusou
rudemente e, [ - 3 - ] simplesmente, os pôs fora de casa. Mais tarde, os trabalhos
desenrolaram-se sob a influência destes acontecimentos, não foi eleito um novo chefe e
os documentos não foram publicados. Por causa do citado, ele próprio abandonou, no
fim, a Argélia.
Guerreiro diz que a apreciação de que o general aspira ao poder pessoal, embora
seja, no fundo, exacta, é o reflexo do estado em que actuava a oposição desunida por a
ocasião da chegada de Delgado à Argélia. Ele aspirou a centralizar toda a actividade e
quando se deparou com a oposição e na impossibilidade de tal conseguir, recorreu a
métodos muito rudes, tomando sob o seu controlo todos os recursos do movimento, rádio,
meios de propaganda, etc. Guerreiro alega que Delgado, com os seus quatro homens (!),
controlava toda a situação na Argélia.
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De toda a exposição de Guerreiro ressalta uma grande preocupação

pelas

perspectivas da Frente. Diz abertamente que a situação é «quase de desintegração», que
os conflitos mútuos agravaram-se até ao fim. Exprimiu-se muito mal acerca de Cunhal,
como um homem inconsequente, mau táctico e político bastante míope, inflexível e
inexperiente.
Pareceu que tentou expor as coisas objectivamente, procurando mostrar como isto
era o momento menos desejado para se romper com Delgado, cujas posições e métodos
políticos não partilha, mas cuja autoridade é enorme e que se deve utilizar para agrupar as
massas para a luta.
Deseja mandar-nos materiais da Conferência e de nos dar a conhecer, de vez em
quando, a situação do movimento. Dei-lhe o endereço do CF ASPTJ e indiquei-lhe que,
em certos casos, pode dirigir-se à nossa embaixada em Paris.
Enviado:
D. Viditch
D. Petritch
Comissão das Relações Internacionais do CC LCJ
Arquivo da Comissão da CF ASPTJ
AJ-507/IX,103-II

128 [ASPTJ, «A Actual Situação da FPLN»]
A Actual Situação da FPLN
Rapidamente, após o fim da Segunda Conferência da Frente Patriótica de
Portugal, apareceram no horizonte os desacordos e discórdias internas entre os dirigentes
da Frente que estavam provisoriamente reprimidas. Em primeiro plano, surgiu o conflito
do general Delgado com os restantes dirigentes da Frente que o acusaram de se apoderar
de todos os poderes e de, dessa maneira, anulou as decisões da Segunda Conferência da
Frente acerca da direcção colectiva. Delgado conseguiu apoderar-se de vários sectores
do trabalho da FPLN: a emissora clandestina de Rádio, correspondência, arquivo,
ligações diplomáticas, serviços técnicos, serviços financeiros e, de facto, impôs-se como
o único representante da Frente. Opondo-se ao general Delgado, os dirigentes da Frente
exprimiram também em conversas «reservadas», entre outras coisas, claras dúvidas a
respeito de toda a atitude e posição de Delgado em relação a Salazar e à luta para o seu
derrubamento. Além de acusações de que o general Delgado se entusiasma em planos
irreais e ambições golpistas com o objectivo de, em Portugal, efectuar só uma mudança
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de personalidades e não de uma verdadeira mudança de sistema, foram exprimidas
também suspeitas de que ele está ligado a certos círculos estrangeiros (em Inglaterra e
Alemanha Ocidental, principalmente) e que é, na verdade, um interlocutor dos círculos
do Pacto da OTAN.
A explicação de Delgado do conflito reduz-se à existência de diferenças na
avaliação das possibilidades e oportunidade da passagem à luta armada no país. O general
Delgado considera que existem condições favoráveis para que se passe a formas de luta
armada no interior de Portugal ao que, segundo se diz, se opõe o Partido Comunista de
Portugal e alguns outros grupos na Frente que consideram que, antes de tudo, é
necessário assegurar o apoio e ajuda externos e garantir as condições no país.
No sentido de encontrar uma resolução para a crise, durante o mês de Agosto de
1964, foram conduzidas conversações com Delgado, tendo sido decidido, nessa altura,
que se realizaria a Terceira Conferência da Frente. Com isso, Delgado também
concordou. Todavia, Delgado não esteve presente na Conferência, não dando qualquer
explicação ou justificação. A Conferência confirmou todas as conclusões aprovadas
anteriormente: direcção colectiva, que os objectivos políticos continuem a ser o
derrubamento da ditadura fascista e o estabelecimento de liberdades democráticas no
país, restauração das actividades dos partidos políticos, [ - 2 - ] foi confirmado o direito à
autodeterminação e à independência dos povos das colónias portuguesas e, de novo,
realçado que os movimentos de libertação nacional dessas colónias são «aliados naturais
na luta contra Salazar», enquanto foi sublinhado mais fortemente a necessidade da
criação das condições para o levantamento da insurreição armada. Foi acentuado que
num sentido de um trabalho mais eficaz e homogéneo, por algum tempo, não existirá o
cargo de presidente da Frente. O general Delgado não foi novamente eleito e foi expulso
da Frente.
É preciso realçar que a decisão da expulsão de Delgado não foi aprovada por
unanimidade e que um número de delegados abandonou, antecipadamente, a
Conferência, considerando que, neste momento, a expulsão de Delgado, conhecido
pessoalmente como um homem corajoso e bastante popular entre as massas portuguesas,
prejudicou mais o movimento e causou um sério golpe à sua unidade, apesar de que as
suas posições políticas não são, em certas casos, correctas.
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A crise surgiu na Frente, além de que provocou a sua divisão e confusão tanto no
país, como no estrangeiro, teve influência em toda a actividade da Frente e, entre outras
coisas, impediu-a de assistir à Conferência dos Países Não-Alinhados no Cairo, a qual
deveria assistir como observador.249
AJ,507/IX, 103-II

129 [A cooperação entre a ASPTJ e a FPLN]
A Cooperação até hoje entre a ASPTJ e a FPLN250
Os primeiros contactos com a Frente Nacional de Portugal foram estabelecidos
em Fevereiro de 1962, por ocasião da estadia em Belgrado do representante da Frente,
Mário Ruivo. Por essa ocasião, Ruivo teve conversações no CF da ASPTJ com o
camarada Dobrivoíie Viditch. Expôs a situação no país, fundação e importância das
Juntas da Frente, etc. Ruivo fez perguntas acerca da nossa ajuda à Frente e pediu que os
ajudássemos na instalação de uma emissora de rádio em Marrocos, o que foi recusado
pela nossa parte, mas foi-lhes dada a possibilidade de ter, através da Rádio Belgrado,
uma emissão em língua portuguesa.
Os contactos continuaram mais tarde através das nossas representações
diplomáticas, principalmente, em Argel, onde a Junta tinha a sua representação, como
também, em diversas reuniões em que participámos conjuntamente. Em Junho de 1964,
esteve no nosso país uma delegação da Frente Patriótica que era constituída pelos
membros da direcção, Santos e Morais. Por ocasião dessa visita, na qual, os convidados
conheceram as nossas experiências da GLP (N.doT.: Guerra de Libertação Popular) e
algumas questões do nosso sistema sociopolítico e económico, houve conversações
acerca da futura cooperação entre as duas organizações, tendo sido feito também, nessa
altura, um curto programa de cooperação. No âmbito desse programa, entre muitas
coisas, ficou acordado que, pela nossa parte, uma melhor informação do público (no país
e estrangeiro) acerca das actividades da Frente e sua luta, que depois interviríamos para
que, na Segunda Conferência dos Não-Alinhados, estivessem representados com o
estatuto de observador (o que foi efectuado, mas a Frente não apareceu por causa da
crise que, entretanto, tinha surgido). Além disso, mostrámos a disposição para receber
249
250

Documento sem data. A citada Conferência dos Não-Alinhados realizou-se de 5-10/Out./64.
Sem data. Possivelmente, de fins de 1964.
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um número de quadros para a formação no país que estudaria a nossa experiência da GLP
e enviassem alguém que redigisse a emissão em língua portuguesa da Rádio Belgrado.
Além disso, foi-lhes

prestada uma certa ajuda material (em meios técnicos para

propaganda) e financeira.
AJ,507/IX,103-II

130 [Programa da

visita de Pedro Ramos Almeida]

Carimbo

Comité Central
Liga dos Comunistas da Jugoslávia
Comissão das Relações Internacionais
Conf. Nº 05/59
......Janeiro de 1965

(N.doT.: Programa da Visita de Pedro Ramos de Almeida)

Terça-feira, 12/I/1965
1,30

— Chegada do avião.
Na chegada estão V. Milatovitch, D. AJ Vutchitchévitch, tradutor
(ilegível).
12,00
— Conversações na Comissão de Relações Internacionais do CC LCJ
acerca do objectivo e programa da visita.
As conversações dirige B. Chilhégovitch J.Petritch ou V.
Milatovitch.
13,30
— Almoço oferecido por B.Chilhégovitch ou V.Milatovitch, assiste
J.Petritch . 5 (nome ilegível)
17,00
— Conversações no CC (Conselho Central) da USJ (União dos Sindicatos
da Jugoslávia) acerca do sistema autogestionário, repartição do
rendimento e trabalho dos Sindicatos (ilegível).
As conversações dirige um secretário do CC USJ (ilegível).
Quarta-feira, 13/I/1965

Visita a uma fábrica. Fábrica “2 de Maio” em Rakovitsa
Conversações acerca do sistema de autogestão operária, repartição do
rendimento, trabalho da LCJ, Sindicatos e etc.
15,00
— Visita Kalemegdan Museu Histórico-Militar
17,00
— Conversações no Comité Citadino da LCJ acerca do trabalho de
organização da Liga dos Comunistas e outros problemas actuais da
cidade. (nomes ilegíveis, Pachitch)
20,00
—
Programa cultural-recreativo.
Lenda de Ohrid – ballet
Quinta-feira, 14/I/1965
10,00

10,00
12,00

—

— Visita à cidade.
— Conversações no CC LCJ acerca dos problemas do PC Portugal,
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Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal e futura
cooperação e programa da chegada da delegação.
Assistem: B.Chilhégovitch, Kolichevski, V.Milatovitch, J.Petritch
13,30
— Almoço oferecido B.Chilhégovitch, Kolichevski.
Sexta-feira, 15/I/1965
4,30
— Partida do avião para Argel.
AJ,507/IX, 103-II

131 [Visita de Pedro Ramos Almeida]

(Carimbo)

Comité Central
Liga Comunista da Jugoslávia
Comissão de Relações Internacionais

Conf. 05-09

13 de Janeiro de 1965
NOTAS
Conversações de B. Chilhégovitch e Pedro Ramos de Almeida, membro da direcção do
PC de Portugal, em 12 de Janeiro de 1965.
Pedro Ramos de Almeida é candidato a membro do CC do PC de Portugal
e representante do PCP na Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal-FPLN
em Argel.
Veio a Belgrado para precisar o programa e a data de chegada da
delegação de estudo do PC de Portugal, que ficou acordada durante a visita do
Secretário-Geral do PCP Cunhal, em Outubro de 1964. Declarou que o seus trabalhos
operativos não lhes permitem ficar mais de uma semana, embora a experiência jugoslava
mereça um estudo mais longo e exija mais tempo. A delegação gostaria de conhecer o
papel e trabalho da LCJ, a realidade jugoslava e de estabelecer uma melhor compreensão
mútua. Anunciou a seguinte composição da delegação:
- FRANCISCO MIGUEL DUARTE, membro do CC PCP
- PEDRO RAMOS DE ALMEIDA, candidato a membro do CC do PCP
(ou seja ele próprio).
/Observação: O CC é o órgão directivo máximo do PCP/
Ficou combinado que a delegação chegue em finais de Janeiro.
Informei-o acerca da cooperação internacional da LCJ, da participação das
delegações estrangeiras no VIII Congresso, de concretos aspectos e grau de cooperação
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com certos partidos. Expus-lhe a nossa posição em relação ao conflito no MOI e outras
questões actuais do Movimento Operário Internacional.
Várias vezes nas conversações, Almeida sublinhou que não está
autorizado a dar informações acerca da sua posição oficial e de efectuar conversações
oficiais, mas exprimiu as suas opiniões acerca de certas questões.

[-2-]

Sobre o conflito no MOI e a política da China disse que é nociva, que
conduz à desunião de forças, criação de grupos e etc., particularmente realçou que em
Portugal não há grupos pró-chineses e que o PCP não tem problemas a este respeito.
Ligando as relações entre partidos com a situação no MOI considera que
cada partido deve trabalhar virado as suas condições internas, que a sua política deve ser
elástica e que se pode adaptar às mudanças da situação interna. Considera que se deve
trabalhar na criação da unidade no MOI, pois a desunião só favorece os imperialistas. O
seu partido está a favor da conferência consultiva de todos os PC porque acha que isso
pode contribuir para a unidade do MOI, mas que não se deve condenar a China ou seja
quem for.
Falando da sua luta, ele considera que o seu movimento não é conhecido
no mundo e que se encontra na sombra por causa da luta do povo espanhol. Sublinha a
reduzida ligação da lutas dos povos português e espanhol e considera que a libertação de
Espanha ou Portugal teria uma grande importância e influência recíproca, o que, também,
se reflectiria mais tarde no movimento progressista em França e toda a Europa. O
objectivo da sua luta é, por um lado, a libertação do povo português e, por outro lado, a
liquidação do colonialismo português. Segundo a sua opinião, o único caminho para a
libertação de Portugal é a luta armada, pois esta é apoiada por todas os restantes partidos
oposicionistas. Será uma luta de libertação, e por futura via pacífica se construirá a
sociedade socialista. O PCP toma medidas para a preparação do povo para a luta armada,
todavia não se pode dizer quando começará a luta e eles procuram que tal seja no
momento mais favorável quando amadurecerem todas as condições.
Falando da posição relativa aos movimentos de libertação de Angola,
disse que foi dito a todos os membros do PC no país para ajudarem os movimentos de
libertação de Angola com todos os possíveis meios (fuga ao serviço militar com partida
para o estrangeiro, apoio moral e etc.). Consideram que as divisão interna no movimento
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entre as duas correntes — Holden e MPLA, prejudica o sucesso da luta e por isso
trabalham no sentido que tal cisão seja, com o tempo, totalmente remediada.
AJ,507/IX, 103-I

132 [Nota da visita de Pedro Ramos Almeida a Belgrado]

(Carimbo)

CC LCJ
CRI CC
Conf. 05-59
18/Janeiro/1965

Comissão de Relações Internacionais do CC da LCJ
Belgrado
Nota
Acerca da visita do membro do CC PC de Portugal, camarada
Pedro Ramos de Almeida, a Belgrado de 12/I a 15/I/1965

As primeiras conversações tiveram lugar, em 12 de Janeiro, na Comissão de
Relações Internacionais do CC LCJ. Nessa ocasião, falou-se da próxima visita da
delegação do CC PC de Portugal. O camarada Chilhégovitch Bócheko deu a conhecer ao
convidado a grande cooperação da LCJ com partidos comunistas, operários, movimentos
de libertação nacional e progressistas no mundo.
O convidado fez uma curta apresentação da situação mais recente de Portugal.
Tratou do desenvolvimento do PCJ e manteve-se na explicação do facto como se chegou
a que este partido seja, hoje, o único partido progressista no país. Declarou que o PCP
contacta com todos os grupos oposicionistas no país e tem uma forte influência, tanto
entre os trabalhadores agrícolas — jornaleiros no Sul, assim como entre os operários e
estudantes nas cidades.
Durante o almoço, Almeida sublinhou que todas as forças oposicionistas em
Portugal estão de acordo com o PCP, que só se pode sair de 38 anos de ditadura fascista
através do levantamento armado. Citou o facto que o PCP tem bastante influência no
exército e que o regime não arrisca a mandar o exército contra os manifestantes, mas só a
forte polícia treinada, que foi ensinada por especialistas da Gestapo e, depois da Segunda
Grande Guerra, por instrutores policiais da Grã-Bretanha, EUA e Alemanha Ocidental.
Depois, informou que o PCP conseguiu organizar, em 1963, a revolta de 300
pára-quedistas em Angola.
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Pela tarde, as conversações tiveram lugar no Conselho Central da União dos
Sindicatos da Jugoslávia e trataram do sistema da autogestão, repartição e trabalho dos
sindicatos. Devido a que o camarada Almeida está pela primeira vez na Jugoslávia, é
natural que tenha pedido que lhe respondessem a muitas perguntas do campo do nosso
sistema económico, planificação, funcionamento dos órgãos autogestionários, LCJ e
Sindicatos, partindo das organizações económicas e seus colectivos, através das
autarquias, distritos, repúblicas até à federação. Por essa ocasião, o convidado expôs ao
camarada Bilandjitch a situação económica em Portugal. Sobretudo, realçou dois
aspectos que são: que o nível de vida da classe operária portuguesa — nela predominam
os jornaleiros — é o mais baixo, em todos ao aspectos, na Europa. Pior que os
trabalhadores portuguesas vivem somente os argelinos que trabalham em França, sendo o
segundo aspecto que falou foi o da dominação do capital estrangeiro em todos os ramos
da economia de Portugal. O convidado sublinhou diversas vezes que o capital
alemão-ocidental ultrapassa, cada vez mais, os capitais da Grã-Bretanha e EUA.
Em 13/I/1965, o camarada Almeida teve conversações com os representantes do
[ - 2 - ] conselho operário e a administração da fábrica «21 de Maio», em Rakovitsa.
Depois da visita à fábrica, o convidado manteve-se nestas conversações quase 5 horas.
De acordo com o secretário da organização da LCJ “21 de Maio” de Rakovitsa,
que é também membro do CC da LCJ, enviaremos a nota acerca destas conversações251.
Por causa do prolongamento da visita e conversações em Rakovitsa caiu a
planeada visita ao Museu Histórico-Militar. O camarada Almeida pediu para que a visita
a esse Museu, se possível, seja prevista no programa da próxima visita da delegação do
PCP, em que também fará parte.
Em 13/I/1965, houve conversações no Comité Citadino da LCJ em Belgrado. O
camarada Branko Pechitch, secretário do Comité Citadino, expôs ao convidado, de forma
breve, a História de Belgrado e deu-lhe a conhecer os problemas da cidade. Falou da
estrutura da população, afluxo de população, problemas da educação, falta de espaços
escolares, baixa acumulação da economia da cidade e acerca de alguns outros problemas.
O camarada Almeida apresentou, depois, alguns dados do nível de vida da sua
classe operária e mencionou que só para França emigram (ilegal e legalmente) uns 60
251

Esta nota não foi encontrada.
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portugueses por dia. O convidado analisou a situação do movimento estudantil em
Portugal e na influência do PCP nesse movimento. Falou também que o PCJ utiliza para
as suas actividades os sindicatos fascistas, nos quais, o governo é obrigado a mudar, com
frequência, as suas direcções. Na questão da imprensa partidária, o camarada Almeida
mencionou o facto que o PCP no país, já há 12 anos, não teve nenhuma tipografia
descoberta pela polícia, e edita alguns jornais diários, semanários e outros, assim como
muitos panfletos. Além disso, o PCP tem também a sua ilegal estação de rádio que
trabalha há anos e para a qual os próprios comerciantes na venda das telefonias adaptam
as escalas para que se possa escolher as ondas, podendo apanhar esses rádios a citada
emissora e assim é mais fácil vendê-las ao povo.
As minhas impressões das diversas conversas com o convidado, nos intervalos
das conversações do programa, são as seguintes:
Fiquei com a impressão que o camarada Almeida compreende muito bem o russo,
embora o negue. Senti o mesmo, também, que ele não reparte inteiramente a nossa
opinião acerca dos danos que o estalinismo e o próprio Stalin provocaram ao movimento
internacional, particularmente ao nosso país no tempo do Cominform. Cheguei a essa
impressão, quando continuou comigo a conversa acerca das dificuldades da nossa
economia no tempo do Cominform, um tema que foi falado de maneira genérica nas
conversações com os camaradas da «21 de Maio», em Rakovitsa. É possível que isso
seja devido à falta de informação acerca das nossas dificuldades nesse tempo.
Naturalmente, mencionei-lhe que nos foram impostas grandes dificuldades, mas que não
deitamos culpas e que alegremos que isso pertença ao passado.
Embora, várias vezes tenha falado que a luta do povo espanhol, no período de
1936 e depois, teve consequências ao diminuir o eco das lutas em Portugal — penso que
isso se podia sentir no tom de voz e pode significar, de certa maneira, que as relações do
PCP e PC de Espanha estão, antes ou agora, um pouco frias. Não estou em condições de
determinar qual será a intensidade desse arrefecimento de relações, mas pareceu-me que
pelo seu tom e palavras escolhidas conduzem a tal conclusão.
O camarada Pedro Ramos Almeida tem cerca de 35 anos de idade. Dirigiu o
movimento estudantil progressista. Por isso, foi preso e condenado. Não me disse quanto
tempo esteve preso. Estudou Direito, em Lisboa, mas não terminou os estudos. O seu
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campo de interesses é vasto, embora se veja que não trabalhou nas questões da
agricultura. Ele próprio sublinhou que o segundo membro da delegação, por ocasião da
sua seguinte estadia no nosso país, será uma pessoa que se interessa muito pela questão
da agricultura.
18/I/1965
Belgrado

Rinaldo Banker

AJ, 507/IX, 103-I

133 [Programa da visita de Francisco Miguel e Pedro Ramos Almeida à Jugoslávia]
COMITÉ CENTRAL
Liga dos Comunistas da Jugoslávia
Comissão de Relações Internacionais
Conf. Nº 05-170
25/Janeiro/1965
PROGRAMA
Estada da delegação de estudo do Partido Comunista de Portugal
(de 26 / Janeiro a 5/Fevereiro/1965)
A delegação era constituída por:
- Francisco Miguel Duarte, membro do CC PC Portugal.
- Pedro Ramos de Almeida, candidato a membro do CC PCP
Terça-feira, 26/I/1965
1,30 Chegada de Francisco Miguel no avião de Moscovo.
Na recepção estão Iakcha Petritch e o tradutor
14,20 Chegada de Pedro Almeida no avião de Argel
Na recepção estão Vélheko Milatovitch e tradutor
Tarde livre
- Jantar oferecido por Dragan Gligoritch.
Convidados: Vélheko Milatovitch (ou I. Petritch) e Nikola Magditch
(tradutor)
BELGRADO
Quarta-feira, 27/I/1965
10,00 Exposição introdutória ao sistema sociopolítico da Jugoslávia com
acento no papel dirigente da LCJ na nossa sociedade.
[-2-]
A exposição introdutória é feita pelo camarada K. Tsrvenkovski.
Nas conversações participam:
- Bócheko Chilhégovitch, Marian Grochen, Dragan Gligoritch e Iakcha
Petritch
- As conversações serão no edifício do CC LCJ na sala do 17º andar.
13,00 Almoço oferecido por K. Tsrvenkovski
- No almoço estarão os camaradas presentes nas conversações.
16,00 Visita ao Museu Histórico-Militar no Kalemegdan.
18,00 Conversações com o CF da União da Juventude da Jugoslávia acerca
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do papel e trabalho da União da Juventude e, em geral, dos problemas
da juventude.
- As conversações serão conduzidas pelos camaradas propostos pelo
CF da UJJ.
Quinta-feira, 28/I/1965
9,00 Conversações no CC LCJ acerca do sistema de autogestão operária,
repartição do rendimento e papel dos sindicatos.
[-3-]
- As conversações serão conduzidas por um secretário do CF da USJ.
11,30 Visita a Novo Belgrado
- Almoço privado.
17,00 Conversações Instituto Federal de Planificação acerca do sistema de
planificação da RSFJ.
- As conversações serão conduzidas por um director do Instituto.
- Jantar privado.
20,00 Ópera “Tosca”.
Sexta-feira, 29/I/1965
KRAGUIEVATS
8,00 Partida de Belgrado.
10,00 Visita à empresa «Crvena Zastava» (“Bandeira Vermelha”)
- Visita à fábrica, seguido de conversações acerca do funcionamento do
sistema da autogestão operária, repartição do rendimento e trabalho
da LCJ, sindicato e organização juvenil.
13,30 Almoço – organizado pelo Comité Distrital da LCJ.
15,00 Visita ao Parque do Monumento.
- Regresso a Belgrado.
19,30 Programa cultural-recreativo.
Sábado, 30/I/1965
R (egião) A (utonóma) de VOIVODINA
8,00 Partida de Belgrado
9,30 Visita ao Monumento de Iricheki Venats.
11,00 Visita a um Kombinat agrícola.
Conversações acerca dos problemas da agricultura e funcionamento do
Kombinat.
13,00 Almoço
- Regresso a Belgrado.
[-4-]
18,00 Conferência no Instituto do Movimento Operário Internacional acerca do
PC de Portugal e da FPLN.
23,42 Partida de comboio para Ríieka.
Domingo, 31/I/1965
RÍIEKA
12,15 Chegada a Ríieka.
- Repouso.
RÍIEKA
Segunda-feira, Terça-feira
1 e 2/II/1965
- Visita ao Estaleiro Naval. Conversações acerca da autogestão,
repartição de rendimento, papel da LCJ e outros.

303

304
-

Conversações no Comité Distrital da LCC (N.doT.:LC da Croácia)
acerca do trabalho do Comité e organização do LC.
Almoço ou jantar oferecido pelo Comité Distrital
Visita a um lugar importante da Luta de Libertação Popular.
Partida para Zagreb.

ZAGREB
Quarta-feira, 3/II/1965
- Visita a uma câmara municipal.
- Conversações acerca do sistema comunal, funcionamento da Câmara
(Assembleia) e coordenação de todos os factores sociais e solução das
actuais questões da comuna.
[-5-]
As conversações estão a cargo dos representantes da Assembleia
Municipal e do Comité Municipal.
- O almoço é organizado por um membro do CE do CC da LCC.
- Visita da Universidade Operária “Moche Píiade”. Conversações acerca
do sistema de educação dos trabalhadores.
Pela noite, partida do comboio para Belgrado.
BELGRADO
Quinta-feira, 4/II/1965
- Chegada pela manhã a Belgrado.
11,00
Conversações no CC LCJ acerca dos actuais problemas do
movimento operário internacional e futura cooperação mútua.
As conversações são dirigidas por Vélheko Vlahovitch, participam B.
Chilhégovitch (ilegível) Dragan Gligoritch (Aligatchitch ?) e I.
Petritch
(ilegíveis).
13,30
Almoço oferecido por Vélheko Vlahovitch
- Presentes todos os participantes nas conversações (?)
- Tarde livre.
Sexta-feira, 5/II/1965
0,40
Partida de Francisco Miguel para Moscovo.
4,30
Partida de Pedro Almeida para Argel.
AJ, 507/IX, 103-I

134 [Notas estenográficas de uma reunião, em Belgrado, da LCJ com o PCP]
NOTAS ESTENOGRÁFICAS
DAS CONVERSAÇÕES EFECTUADAS NA COMISSÃO DE COOPERAÇÃO E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO CC LCJ ENTRE A DELEGAÇÃO DE
ESTUDO DO CC PC DE PORTUGAL E O CC LCJ no dia 27/I /1965.
Presentes:
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Delegação do CC LCJ: Krste Tsrvenkovski252, Bócheko Chilhégovitch,
Dragan Gligoritch, Marian Orojen, Iakcha Petritch.
Delegação do CC PC de Portugal: Francisco Miguel, membro do CC PC
de Portugal e Pedro Almeida, candidato a membro do CC.
KRSTE TSRVENKOVSKI:
Saúdo o grupo de estudo do Partido Comunista de Portugal. Particularmente,
alegra-nos que a primeira delegação, que entra neste novo edifício do Comité Central,
seja de representantes de um Partido Comunista que luta, sob condições muito difíceis,
pelos direitos da classe operária. Hoje, nestas conversações, tentaremos explicar até quais
resultados chegámos na nossa luta, particularmente após a vitória da revolução, como
também quais foram todas as dificuldades encontradas por nós. Seguramente, que
tivemos nesta luta também certas faltas e defeitos, talvez e erros, mas penso que um
Partido Comunista e um movimento da classe operária deve nisso também aprender. Os
camaradas terão a oportunidade de ver certas coisas da nossa política como se realizam
no terreno da vida. Talvez, que então lhes possam surgir algumas novas questões e
determinadas observações. Nós pedimos-lhes, amigavelmente e entre comunistas, [ - 2 - ]
que estejam à vontade e coloquem todas essas questões, não só para se ajudarem a si
próprios na explicação completa das coisas, mas também porque nos ajudam a ver
melhor certas coisas. Sempre que nos chega gente de fora que se coloca, de forma crítica
e construtiva, perante determinadas coisas, podem notar certas coisas que nós,
participantes nelas, não podemos notar.
Nestas conversações assistem: o camarada Bócheko Chilhégovitch,
presidente da Comissão de Cooperação e Relações Internacionais do CC LCJ; camarada
Marian Orojen, membro do CC LCJ que trabalha nas questões organizativas; camarada
Iakcha Petritch, secretário da Comissão de Relações Internacionais do CF da ASPT e o
camarada Dragan Gligoritch, membro do CC da LC da Sérvia.
Mais uma vez, saúdo-vos e desejo que se sintam como entre camaradas
que lutam por uma causa nobre pela qual também vós lutais.

252
Krste Tsrvenkovski (1921-2001). Político macedónico e jugoslavo. Combatente na II Guerra Mundial e
membro do PCJ. Entre 1963 e 1969 foi secretário do CC da LC da Macedónia. No início dos anos setenta,
foi expulso da LCJ por nacionalismo e liberalismo. Vinte anos depois, foi um dos fundadores do PSD da
Macedónia.
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FRANCISCO MIGUEL:
Se me permitem, antes que passemos às conversações, gostaria de dizer
algo. Em nome da delegação do CC PCJ saúdo os camaradas dirigentes jugoslavos que
aqui se encontram presentes e, por seu intermédio, os povos da Jugoslávia, povos de um
país socialista. O nosso partido tomou a iniciativa de enviar uma delegação à Jugoslávia
para conhecer a situação deste país e de permitir um melhor conhecimento mútuo não só
a respeito da luta clandestina, mas na luta, em geral, contra o fascismo, e a Jugoslávia é
um país que constrói o socialismo com a sua experiência. Em virtude disso, o objectivo
da nossa delegação é de conhecer [ - 3 - ] a experiência da Jugoslávia e aproveitaremos
a liberdade que nos recomendaram, pelo que durante a nossa estadia colocaremos as
questões que sejam de nosso interesse. Na realidade, tratam-se de problemas que se nos
colocarão na construção do socialismo. O nosso Partido interessa-se por conhecer todas
as experiências dos diferentes partidos na construção do socialismo. Embora não
estejamos no poder, apesar disso interessam-nos a experiência acerca das formas de
construção do socialismo e, por isso, visitamos a Jugoslávia com bastante interesse e com
grande atenção escutaremos as vossas explicações que os camaradas nos dêem e tudo o
que esteja ligado à vossa experiência.
Embora, as diversas experiências não se possam aplicar totalmente,
consideramos que o conhecimento destas diversas experiências pode ajudar neste caso.
Estou convencido que deste contacto resultará uma maior compreensão entre os nossos
movimentos e partidos e, por isso, permitir-nos-á um fortalecimento da nossa amizade
comunista.
Permitam que vos entregue, em nome do nosso CC, este material e a vós
pessoalmente (dirigiu-se aos camaradas Tsrvenkovski e Chilhégovitch) gostaria de
dar-vos este livro que foi escrito pelo nosso camarada Cunhal, no qual se encontra a linha
geral da nossa luta, táctica e objectivos. Um outro livro, edição em russo, foi escrito por
um nosso camarada que foi morto, recentemente253, numa rua pela polícia. Como não
tenho à mão exemplares suficientes, agora, distribuiria pelos camaradas estes que tenho e,
mais tarde, traria mais para os restantes camaradas.
253
Referência a José Dias Coelho, assassinado pela PIDE (19/Dez./61), e ao livro «Histórias da
Resistência». Há, por isso, um erro de datação, cuja causa não foi encontrada.
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[-4-]
KRSTE TSRVENKOVSKI
Nas conversações de hoje, pensamos que, no começo, daria uma
explicação introdutória acerca das bases do nosso sistema socioeconómico, realçando o
lugar e o papel da LCJ. Depois, seguramente, os camaradas terão perguntas, às quais
todos nós, em conjunto, tentaremos responder.
[(...) nas páginas seguintes desta exposição, Tsrvenkovski apresentou
diversos temas do «actual mecanismo do nosso sistema sociopolítico» e da história
jugoslava do pós-guerra: situação socioeconómica jugoslava; a ruptura PCJ-Cominform
de 1948; o começo da autogestão nos anos cinquenta; os congressos da LCJ (1948, 1952,
1958 e 1964); a Constituição de 1963; «os princípios básicos de todo o nosso sistema
sociopolítico» e as 6 repúblicas, 2 regiões autónomas e «cerca de 550 comunas»; os
povos e as nacionalidades jugoslavas; a organização política e económica do país; a LCJ
e outras «organizações de massas».(...) ]
[ - 18 - ]

Não olhamos para estas organizações como qualquer transmissão do

Partido, mas como uma tribuna democrática de cidadãos e como determinados
parlamentos, por assim dizer, da autogestão no campo da política.
Com isto terminaria e caso os camaradas têm algo podem acrescentar ou
os camaradas do PC de Portugal poderão fazer perguntas.
FRANCISCO MIGUEL:
Gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, as estruturas do
sistema democrático do vosso Estado provêm da própria natureza da vossa realidade, isto
é, da existência de diversas nacionalidades e etc. Em relação ao sistema democrático do
vosso Estado não tenho questões a colocar, porque no nosso caso ainda não temos um tão
grande interesse por isso. Mas, outra vez, poderíamos fazer algumas perguntas para
reforçar o nosso conhecimento da vossa experiência.
Por exemplo, se o sistema que têm, por acaso, não traz algumas
dificuldades, isto é, se os planos federais não provocam algumas dificuldades à sua
realização por parte das repúblicas ou regiões nas quais eles têm de ser executados —
menciono o exemplo da irrigação —, será que tal plano não entra ali em conflito?
Segunda pergunta. Como conseguem com o sistema existente acompanhar
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o desenvolvimento das regiões que são mais subdesenvolvidas? Em resumo, o que se faz
para que uma região não desenvolvida possa acompanhar o desenvolvimento geral num
tal sistema, isto é, dele não se atrase.
[ - 19 - ]

Terceira pergunta. Se num tal sistema de planificação que existe e num

sistema económico onde se estimula os ganhos dos trabalhadores, não irá o trabalhador
na sua formação mais para o ganhar ou irá com isso para que o produto seja perfeito. Para
onde ele se orienta mais, para os ganhos ou para fazer produtos de melhor qualidade?
Quarta pergunta. Desculpe que insista, mas para ser mais claro, colocaria a
questão se do ponto de vista do sentimento do trabalhador no socialismo, o sistema de
autogestão não dificulta talvez uma maior compreensão? Os trabalhadores tomam mais
em conta os seus interesses ou os de todos, não descuram os interesses gerais em troca
dos pessoais? Um tal sistema favoriza o interesse pelas questões gerais ou as negligencia.
PEDRO ALMEIDA:
Como o meu camarada colocou quatro questões, agora, não colocava
nenhuma.
KRSTE TSRVENKOVSKI:
Não há dúvida, que no nosso país, tendo em conta que é multinacional,
existem certas dificuldades. Compreende-se que para o desenvolvimento do socialismo
e, talvez, para o movimento operário internacional, um país multinacional que constrói o
socialismo mostre também certas vantagens. As contradições, acerca das quais falou aqui
o camarada Miguel, estão presentes também no nosso sistema.
[Este dirigente começou por falar das «objectivas contradições no
socialismo» que se manifestam com ou sem um plano centralista. Deu, como exemplo, o
caso da URSS, onde se chegou a «certos conflitos entre repúblicas». Na Jugoslávia, essas
contradições recebiam um «enquadramento nacionalista por causa do carácter muito
nacional e da composição da sociedade». A questão do centro (o governo federal) e das
regiões (as repúblicas). Como esses conflitos vão sempre surgir na sociedade, «o papel,
como o da Liga dos Comunistas, vemos em os superar através da via democrática».
Quanto à segunda pergunta relativa ao problema do não desenvolvimento num
«país bastante heterogéneo», a federação tinha um fundo especial para ajudar o
desenvolvimento das regiões e repúblicas não desenvolvidas. Todavia, apesar dos
resultados obtidos, «as diferenças relativas no grau de desenvolvimento mantiveram-se,
se não até se agravaram» em certos sectores. Uma explicação para isso encontrar-se-ia
no facto de se terem virado, nos primeiros anos, para onde podiam atingir mais
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rapidamente os melhores resultados. «Todavia, deve-se dizer abertamente aos camaradas
que isto é um dos problemas mais difíceis do nosso desenvolvimento» e que causava a
maioria dos desacordos e conflitos, os quais «assumiam certas formas nacionais e
nacionalistas», não sendo imunes a esse respeito os desenvolvidos, nem os não
desenvolvidos. Apesar de serem muitos, « principalmente no Ocidente, que isto
comentam, de maneira mal-intencionada, como se chegou, na Jugoslávia, a um
insuperável conflito entre nações», acrescentou que «a clássica questão da igualdade de
direitos das nações» estava resolvida, mas que «um novo grau de desenvolvimento
provoca novos problemas».
Em relação à terceira pergunta, começou por dizer que pensava que seria errado
«caso partissem da hipótese de idealizar o trabalhador até no nosso sistema. Ele estava
sujeito, antes de tudo, ao seu próprio egoísmo e ele tentará sempre, quando puder,
realizá-lo de qualquer maneira». Embora, «o interesse material da classe operária
(N.doT.:ou trabalhadora; em sérvio-croata, este adjectivo tem os dois significados)» seja
o interesse mais progressista da sociedade, porque continha em si «a luta contra qualquer
exploração», seria errado concluir que qualquer interesse de um membro da classe, como
indivíduo, fosse idêntico aos «interesses materiais de classe como tal». Depois, falou da
«repartição do rendimento segundo o trabalho» e nas tentativas para a concretizar.
Respondendo à quarta pergunta, considerou a autogestão como «a forma que
permitia, através da luta, compreende-se, precisamente superar por uma via
democrática, através da prática democrática, essa contradição entre o egoísmo
individual e interesse social». Um interesse, acrescentou, que não deveria ser «resultado
de um subjectivismo burocrático». Referiu-se, depois, às discussões sobre estas questões
no VII Congresso da LCJ (Dez./64) e os seus contactos com as delegações estrangeiras.
Igualmente, a Jugoslávia, como uma jovem sociedade, «não deveria que alguma forma
passageira» fosse afirmada como um eterno dogma, porque isso poderia causar grandes
prejuízos ao movimento operário internacional. Por isso, «pensamos que cada acto nosso
pode ter consequências negativas nos restantes partidos que lutam. Antes, todos os
partidos se empenhavam na defensa de um país socialista e isso, muitas vezes, foi a sua
tarefa revolucionária fundamental e, provavelmente, que todos tinham razão,
apoiando-se nisso. Todavia, hoje, as coisas mudaram, o socialismo expandiu-se, não há
perigo de ser derrotado, pelo menos por agora, e agora os países socialistas devem ter
em conta, em cada seu acto de política externa e interna, se ele ajuda ou prejudica a
luta (a luta do PC de Portugal, da Espanha, Itália, França, etc.)». Para concluir a sua
longa exposição (170 linhas de texto) colocou a questão se iam pelo caminho certo ou
errado, «mas sem qualquer dúvida tal aspiração, tal ideia e tais motivos existiam».
Acrescentou ainda:]
[ - 27 - ]

Não sei se consegui satisfazer os camaradas com estas respostas às

perguntas.
PEDRO ALMEIDA:
Teria uma pergunta a fazer. O sistema que se aplica na Jugoslávia — será
que conduz ao aumento do papel da LCJ nas condições da vida sociopolítica? No
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existente sistema sociopolítico, o papel da LCJ é cada vez mais forte ou fortalecem-se os
órgãos político-estatais?
KRSTE TSRVENKOVSKI:
Primeiramente, falarei um pouco acerca de como se comporta a LCJ. O
seu papel tanto se reforça, como se reduz. Nós escrevemos no nosso programa que a LCJ
deve ser cada vez menos factor de Poder e cada vez mais factor de formação e
crescimento da consciência social socialista.
[ Referiu-se, depois, ao papel da LCJ no Estado e a passagem gradual das
competências estatais para os órgãos autogestionários e o trabalhadores. Assim, recordou
que, [ - 28 - ] no VII Congresso (1952), «o camarada Tito disse que não se devia ter
ilusões» acerca da futura diminuição desse papel da LCJ, pois ela reforçar-se-ia, mas
como factor de formação da opinião pública e político-ideológica, aspirando a que o seu
«programa (não só o texto, mas também os ideais por quem se luta) seja tão atractivo
que por ele possamos entusiasmar as massas e não torná-las só em cegos executantes».]
FRANCISCO MIGUEL:
Se permitem, diria algumas palavras. Estamos satisfeitos com a vossa
exposição e é muito útil que pudemos conhecer aquilo que foi explicado e, naturalmente,
pensamos que é sempre vantajoso quando se trocam impressões e conhecimentos entre si
e, quando, isso é falado de uma forma fraternal e aberta. É um erro [ - 29 - ] se acerca dos
problemas não falarmos ou caso deles criarmos desacordos. Trabalhamos sinceramente
para a unidade do movimento comunista internacional e, precisamente, nesse espírito
desejamos continuar. Por isso, mais um vez, agradeço aos camaradas a exposição.
As conversações terminaram às 13,00 horas.
AJ, 507/IX,103-I
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Presentes: Vélheko Vlahovitch, Dobrivoíie Viditch, Dragan Gligoritch.
PC Portugal : Francisco Miguel e Pedro Almeida.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Gostaria de informar-vos acerca daquilo que aconteceu após a estadia de
Cunhal. Agora, está em preparação a Conferência dos PC e a seu respeito não vemos
qualquer problema. Por exemplo, coloca-se a questão de como melhorar a cooperação
entre os partidos.
Nós não estamos ligados directamente a esses preparativos, mas tivemos a
oportunidade de trocar pontos de vista com alguns partidos irmãos. Segundo a nossa
opinião relativa a essa conferência o mais importante é saber quais são as tarefas, qual é o
objectivo da conferência e qual é o método de trabalho. Em princípio, não estamos contra
porque esta reunião pode ajudar a uma aproximação. Somos contra as excomunhões,
como se pode esperar, em relação à China. Embora não estejamos de acordo com a
política da China, sabemos pela nossa própria experiência quanto isso pode ser
prejudicial. Por isso, na conferência se deveria ver o que, no período passado, foi positivo
e negativo no movimento operário internacional. Não se deve esperar por um documento
conjunto, mas deveria fazer-se tudo para melhorar a actual atmosfera e de se achar uma
linguagem aceitável. Nós [ - 2 - ] pensamos que a política do PC da China é errada. Não
podemos avaliar a política interna, pois isso é um assunto seu. O que diz respeito à
política internacional, isso interessa a todos os partidos. Acerca destas coisas deve-se
conversar. O conflito China-URSS não diz respeito só a esses dois partidos, mas também
aos restantes. Nós somos atacados duramente pela China, tanto pela política interna,
como pela externa.
[ ... Referiu-se, depois, aos apoios aos «movimentos de libertação» e o
apoio à Argélia, a situação no Congo e Vietnam, voltando à posição dos «...camaradas
da China que não compreendem completamente a actual situação», em que «as
possibilidades da vitória do socialismo são muito maiores do que se pensa. Todavia,
estes conflitos entre partidos servem o imperialismo e enfraquecem as forças do
socialismo.» Seguiu-se uma análise da próxima Conferência e [ - 3 - ] o seu pessimismo
em relação aos seus possíveis resultados e às posições futuras da China quanto aos
problemas internacionais. Depois, falou do «problema dos países não desenvolvidos» e
o agravamento das relações nesses países proposto nas posições chinesas, apostando nos
conflitos, quando o desarmamento se discute. Salienta que há outros problemas e que, em
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África, surgiram «novas forças e movimentos populares. Isto é um novo fenómeno. Os
chineses têm a teoria do vácuo para aquelas regiões recém-libertadas, que é preciso
ocupar de fora. Semelhantes ideias têm também os americanos. Nós temos muito boas
relações com quase todos esses países. Temos um grande número de especialistas nesses
países (2 000), havendo também um grande número dos seus quadros a estudar aqui».
[- 4 -]
Assim, nesses países chocavam «os interesses e a actividade da China
com a presença da União Soviética e outros países socialistas».
Havia, também, o caso de Cuba. «Ajudámos a reconstrução de Cuba e
fomos os primeiros que construímos três fábricas. Todavia, as posições políticas não
permitiram a seguinte melhoria das relações depois da aprovação das posições na
Conferência Consultiva de Moscovo». Apesar disso, nunca houve uma crítica a essas
posições e, pelo contrário, «...durante a crise o camarada Tito mandou cartas a alguns
presidentes de governos da América Latina propondo que ajudassem Cuba».
Concluiu que havia ainda muitos outros problemas no mundo, mas só
falou de «...alguns que, actualmente, nos preocupam.»]
FRANCISCO MIGUEL:
Para o nosso Partido, são muito importantes os movimentos que se passam
nas colónias. Ainda antes, e isto antes da guerra, o nosso Partido defendeu sempre o
direito desses países à independência. Esses movimentos são totalmente independentes de
nós. Não nos metemos nisso. Fazemos tudo o que podemos para ajudar esses movimentos
na sua luta e acreditamos que tais movimentos tem certas dificuldades. O movimento do
Holden, o qual supomos seja ajudado pelos americanos e que sabemos está bastante
ligado ao caso do Tchombé, isto só nos mostra que o movimento MPLA e Andrade é
muito mais progressista que esse e concluímos que este movimento MPLA melhora,
[ - 5 - ] cada vez mais, as suas posições. Enquanto, nós devemos entender com mais ou
menos exactidão ou probabilidades que, até agora, o movimento Holden esteve ligado ao
Tchombé, o outro movimento MPLA e Andrade, pensamos, é um movimento que quer,
realmente, a libertação de Angola do fascismo e imperialismo.
Naturalmente, estes movimentos têm as suas dificuldades porque, sob um
ponto de vista militar, os imperialistas tem superioridade, não só ao que diz respeito às
forças militares do regime, como também por causa do apoio que recebem das forças da
NATO. Naturalmente, estamos conscientes de que os povos coloniais se libertarão.
O movimento mais desenvolvido de todos dessas colónias está na Guiné
Portuguesa. Ali, o movimento de libertação domina já dois terços do território e já
desenvolve o poder nesse território libertado. Sabemos que para esses movimentos é
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difícil por causa do grande número de forças armadas (por exemplo, na Guiné,
Moçambique, Angola), pelo que as forças inimigas estão em desproporção com aquelas
que têm os movimentos. Por causa disso, estes movimentos devem ser, em todos os
casos, ajudados.
No que diz respeito ao PC de Portugal, conduzimos uma campanha muito
forte no país contra a guerra, com um movimento maciço, opomo-nos à partida de
soldados para as colónias, na guerra, lutamos contra as consequências que provocam a
condução da guerra, isto é, contra o aumento do custo de vida. Nós consideramos que
ajudamos os povos coloniais na sua libertação, caso reforcemos a nossa luta contra o
fascismo. Por outro lado, esses povos que lutam contra o colonialismo, praticamente,
com a sua luta ajudam a luta do povo português para se libertar. Ensinamos ao nosso
povo que os povos das colónias são, na realidade, aliados do povo português numa luta
comum.
[- 6 -]

Assim, esta guerra, a guerra colonial que é conduzida, é sim a guerra dos

monopólios e não tem o apoio do povo. Na realidade, a guerra é impopular.
Naturalmente, queremos fazer, cada vez mais, diversas acções mais fortes do que
anteriormente. Mas, a nossa luta representa um processo contra a guerra.
Diversas são as formas de luta contra a guerra. Por exemplo, como já
disse, a deserção, depois a implantação da nossa influência no interior das fileiras do
exército e, por fim, o fortalecimento da frente para a libertação nacional. Hoje,
praticamente, não temos nem uma acção que efectuemos que nela não apareçam palavras
de ordem contra a guerra em Angola. Naturalmente, temos em conta qual desses
movimentos dessas colónias se trata, isto é, se são progressistas como é o da Guiné, Cabo
Verde, Moçambique, S. Tomé e no caso de Angola.
Naturalmente, não vamos poder falar acerca de todas as questões que aqui
foram apresentadas. Todavia, diria algo em relação à Conferência dos PC que está em
preparação.
Quando o nosso Partido se declarou a favor da conferência não pensou,
nem agora pensa que os problemas são fáceis, nem que pensamos que tal conferência
atenuará todas as dificuldades. Porém, pensamos que a conferência pode encontrar o
caminho para a melhoria da situação. Já, durante os preparativos, considerámos que é
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necessário fazer esforços por parte desses 26 países para se eliminar as dificuldades e
depois encontrar forma na qual os partidos pudessem, mais tarde, comportar, trabalhar e
actuar. Quando se encontrassem métodos e formas de compreensão isso já representaria
uma vitória, e igualmente o princípio de independência e integridade de todos os partidos
fosse o respeito mútuo, apesar dos pontos de vista teóricos, possam continuar a existir
certas diferenças. Naturalmente, hoje, há [ - 7 - ] acontecimentos e factos onde os pontos
de vista se diferenciam, como, por um lado, os camaradas da União Soviética, por outro
lado, a China. Por exemplo, o problema da coexistência pacífica que representa o
problema fundamental dos povos coloniais não desenvolvidos. Nós defendemos
energicamente a coexistência pacífica de estados. Por causa disso, dentro de tais
condições de condução da luta, muitos povos já se libertaram. Pensamos que, dentro de
tais condições, é muito mais fácil conduzir a libertação dos restantes países e o progresso
do sistema socialista. Parece que qualquer guerra seria uma guerra atómica o que
representaria a destruição e um crime contra a Humanidade. A confiança que temos nas
forças socialistas fala que não há necessidade da guerra.
Quanto a respeito das nossas convicções, tudo é absolutamente claro. Nas
relações internacionais, consideramos que é preciso realizar, primeiramente, a
coexistência pacífica e, quanto ao nosso país, libertar-se através da via armada.
Igualmente, consideramos que não podemos prever como no futuro se desenvolverá o
socialismo e que não se utilize a luta armada. No que diz respeito a isto, pensamos que é
muito tosco se confundimos a coexistência pacífica no mundo com a luta armada dos
povos. Porque sabemos que os povos que lutam com armas, que as receberam dos países
que lutam pela coexistência pacífica. Também, é-nos claro que esta discórdia no MCI
(N.doT.: Movimento Comunista Internacional) prejudica o movimento comunista e o
socialismo, servindo o imperialismo, isto é, o nosso inimigo comum. Por isso,
consideramos que é preciso usar todas as possíveis forças disponíveis para ajudar a
compreender esta situação a todos e melhorar essas relações.
[ -8-]

Também, nos parece, como o camarada Vlahovitch disse, que a

conferência não deve ter como objectivo o de excomungar seja quem for, penso que o
isolamento de qualquer partido que seja não serve os fins dos socialismo e que o
isolamento da Jugoslávia, durante um certo tempo, foi prejudicial. Penso que, aqui, o
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desenvolvimento do socialismo se pode consolidar naquelas bases em que estão
construídas contra a política de guerra que venha de qualquer parte que seja. Quanto a
respeito do socialismo, este é uma força que já influencia o desenvolvimento dos
acontecimentos. Se não utilizarmos esta ocasião para desenvolver o mundo através da via
da coexistência pacífica e se permitirmos que haja uma guerra geral, destruidora, penso
que isto seria injusto.
Consideramos, também, que se devem tomar medidas que conduzam a um
desarmamento geral e que seriam úteis quaisquer que fossem os resultados práticos
obtidos. Por outro lado, que os países socialistas se empenhem no armamento e libertação
dos povos e que fiquem ainda mais isolados os grupos imperialistas que são pelo
armamento.
Consideramos que os países recém-libertados e aqueles que conduzem
uma

luta pela

libertação

representam,

actualmente,

uma

força positiva no

desenvolvimento das relações internacionais e consideramos que é justificada a política
dos países socialistas que a aplicam e isto é uma ajuda ao desenvolvimento desses países.
Assim, o número de países libertados é cada vez maior.
Também, consideramos que as relações entre os partidos, embora existam
diferenças em muitos pontos de vista, esse desacordo na revolução resulta do próprio
desenvolvimento e na interpretação dos acontecimentos que aparecem. Mas, por outro
lado, é sempre [ - 9 - ] vantajoso discutir de forma fraternal acerca de todas estas coisas,
não se isolar, seja quem for que se trate. Dentro deste espírito, em que as relações
fraternais dos partidos se devem desenvolver, o nosso Partido tomou a iniciativa nesse
sentido para enviar esta delegação, pelo que, agora, aqui nos encontramos. Queremos
alargar as relações que surgiram desta maneira e será necessário encontrar formas
concretas para os contactos. Não vos podemos convidar a Portugal, porque somos vossos
amigos, pois se caso lá chegassem quem sabe como isso acabaria. Todavia, quando o
nosso país se libertar, naturalmente, que os camaradas poderão aparecer.
Já disse, no começo, que temos muito boas impressões acerca dos povos
da Jugoslávia e partimos convencidos na utilidade deste contacto.
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VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Penso que esgotámos este ponto e penso que em todas as coisas
fundamentais existe acordo na visão dos problemas do movimento operário. É claro que
nós consideramos útil a vinda aqui, a Belgrado, não só para verem o que se passa na
Jugoslávia, mas também para sabermos dos vossos problemas e resultados da luta, apesar
quanto pareça que os nossos problemas sejam diferentes, temos coisas muito comuns,
pois também estamos interessados que Portugal não seja aquilo que é, e quanto antes se
chegue a mudanças, pois isto facilitaria também a vossa situação. Para nós, é mais fácil
quando temos mais governos e países amigos, assim como sabemos que o povo se
comporta amigavelmente. Mas a situação é tal que Salazar está lá há decénios. Faz uns 30
anos, estive em Espanha, quando já estava o Salazar e, agora, também ainda lá está. Ele
[ - 10 - ] já aborrece, como se diz, tanto a Deus como aos homens. Esperamos que a
evolução seja tal que, em breve, os camaradas de Portugal também nos possam convidar
a Portugal. Em nome da nossa direcção, quero transmitir as saudações de toda a direcção
do nosso Partido e o CC (N.doT.: Comité Central), desejando-lhes sucessos na luta e
trabalho. Sabemos que a vossa luta não é fácil e que há muitos camaradas que se
encontram na prisão. Nós passámos, diga-se, quase todos os actuais dirigentes
jugoslavos, também pelas prisões. Há certos dirigentes que estiveram 10 e 15 anos na
prisão, sabemos também o que é o trabalho clandestino e quanto aqui também é preciso
coragem, não só física, como também política e moral, mas sabemos que os comunistas
têm amigos por todo o mundo. Posso fazer saber aos camaradas, principalmente àqueles
que estão na prisão, que têm muitos amigos na Jugoslávia.
FRANCISCO MIGUEL:
No caso de haver tempo e estejam interessados, estamos à disposição para
vós dar as informações acerca da evolução entre nós.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Aproveitámos a visita do camarada Cunhal para nos dar uma análise geral.
Pedir-lhes-ia que nos informem como nos últimos meses se desenvolvem os
acontecimentos, principalmente em redor de Franco e no interior de Portugal. Além
disso, temos também aqui a conferência que tiveram no Instituto de Estudos do
Movimento Operário, recebemos as notas estenográficas. Nós as utilizamos entre um
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largo grupo pelo que a nossa gente, pelo menos os activistas fiquem mais informados.
Podemos continuar esta conversação durante o tempo do almoço.
[ - 11 - ]
PEDRO ALMEIDA:
Nos últimos tempos, concretamente nos últimos três meses, o
acontecimento mais importante que sucedeu diz respeito ao movimento de massas. Foram
tomadas medidas repressivas contra o movimento estudantil, quando foram presos mais
de uma centena de estudantes e, apesar dessas medidas tomadas, realizou-se uma série de
manifestações contra essa repressão. Realizou-se uma manifestação em frente do
Tribunal Político, em Lisboa, depois houve a manifestação estudantil por ocasião do Dia
do Estudante, que condenou o regime e tinham cartazes com palavras de ordem contra o
fascismo. Tudo isto foi acompanhado de um interrupto ciclo de greves.
No que diz respeito aos movimentos da classe operária, realizaram-se
greves políticas dos pescadores no norte do país. Isto foi no Dia da Liberdade do país e
tal data foi usada como o momento para se exprimir a insatisfação política. Podemos
esperar que este ano, o movimento de massas se expanda muito mais. No início deste
ano, temos eleições nos sindicatos fascistas, dentro dos quais também nós actuamos. Em
1955, conseguimos dominar um sexto desses sindicatos. Este será o momento para
desenvolvermos a nossa influência e o movimento de massas.
Em Abril deste ano, deverá repetir-se a greve dos pescadores que se
realizou no Norte, mas agora essa greve será também no Sul. No ano passado, tivemos
greves ao longo de toda a costa e, também, manifestações de rua nesses portos e cidades
costeiras. É preciso compreender que a greve, em Portugal, é severamente condenada e
por isso se pode ser condenado a prisão perpétua. Na realidade, não há nenhum sindicato
legal que possa ajudar os trabalhadores numa greve.
[ - 12 - ]

Igualmente, preparamos as manifestações do Primeiro de Maio. Não

olhámos para o Primeiro de Maio como um dia de manifestação, mas consideramo-lo
como um período de actividades. O próprio dia do Primeiro de Maio é a parte final de
uma ininterrupta luta por outras reivindicações económicas e políticas. O Primeiro de
Maio será só o resultado de anteriores manifestações, elas representarão uma explosão,
pelo que os preparativos e as lutas político-económicas que até agora foram conduzidos
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em paralelo, não vão ficar nisso, mas sim, irão representar a introdução a novas lutas.
Isto é para nós, um dos aspectos mais importantes da luta, porque, na realidade, é a
introdução e a preparação para a luta armada. Um dia, teremos de preparar as condições
para uma situação pré-revolucionária e, ao mesmo tempo, organizar e preparar as
condições de luta no exército e no povo. Assim, é necessário, na realidade, criar as
condições, gradualmente em toda parte da vida social, que deverá conduzir à preparação
da luta armada.
Em Março, preparamos o Dia do Estudante, quando em Lisboa e [espaço
em branco no texto] serão organizadas manifestações. Ao mesmo tempo, prepara-se a
participação na campanha eleitoral para as eleições fascistas de deputados. Participamos
sempre nestas eleições, apesar de não serem verdadeiras eleições, porque, em Portugal, só
15% da população pode votar. Em Portugal, não há liberdade de propaganda, e aqueles
que contam os votos são só os representantes do regime, enquanto a oposição não pode
participar. Isto serve de motivo para unirmos as forças democráticas, pois a pequena
burguesia tem também as suas formas ilegais de actuação. Através destas formas,
encontramos possibilidades de contacto para formarmos com essas forças da média
burguesia uma lista de candidatos comuns através da Frente de Libertação Nacional.
Assim, aproveitaremos também o movimento de massas que coroará o Primeiro de Maio
como uma parte do impulso para a luta. As lutas de massas mais maciças e frequentes
que tivemos resultaram [ - 13 - ] dos tempos quando se realizaram eleições fascistas. A
situação em que nos encontramos, ou seja, as fortes posições no exército e no povo
podem-nos conduzir, realmente, a uma alternativa positiva.
Um sector que não falámos é o dos trabalhadores agrícolas. Ali, também
temos fortes posições, 60% dos camponeses são assalariados agrícolas. Já há bastante
tempo, conduzimos a luta dos trabalhadores agrícolas pela melhoria das condições de
vida. Em 1962, tivemos um grande movimento de trabalhadores agrícolas, no qual,
participaram 200 000 pessoas que exigiram a diminuição do horário de trabalho para as 8
horas . Aqui, também, tivemos o sistema de o movimento começar com o Primeiro de
Maio e, depois, se prolongar durante o período das ceifas. Nesses planos todos,
esperamos atingir aproximadamente os mesmos resultados se tudo correr bem. Este ano,
pensamos começar um outro tipo de actividades. São as acções especiais de choque,
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ligadas ao movimento de massas e organizadas por nós. Elas não serão espontâneas, mas
serão limitadas a determinados objectivos como, por exemplo, a destruição de material de
guerra, criação de dificuldades ao aparelho policial, etc. Não se trata de medidas
terroristas, nem da morte de polícias, mas trata-se de acções de sabotagem que irão
reforçar e preparar as massas para isso.
Quanto à Frente Patriótica de Libertação Nacional, ela melhorou e
reforçou também a sua organização em diversas partes do país. Seguramente, já se
realizaram também as conferências em diversas partes do país, nas quais, temos as nossas
posições. Tal Frente tem, hoje, quatro jornais ilegais que são editados.
[ - 14 - ]

Portanto, no estrangeiro, temos mais contactos do que antes, incluindo

partidos que, na Europa Ocidental, estão no Poder, embora, naturalmente, não sejam
muitos. Todavia, com os movimentos de libertação nacional da África e Ásia temos boas
relações. Assim, as relações com a FLN estão melhores do que antes e todos estes nossos
amigos dizem que ajudarão a nossa luta. Concretamente, isto é o que se passa com a
FLNA (N.doT.: FLN argelina).
Igualmente, no plano internacional, temos uma situação favorável para a
Frente de Libertação Nacional. O grande problema desta organização é defender-se na
clandestinidade, não só a Frente, mas também o Partido. Aqui, é muito importante que a
polícia não consiga atingir os nossos quadros dirigentes, a direcção do Partido. A maior
parte dos nossos quadros encontra-se no país. Também, é importante que não sejam
atingidos os quadros profissionais no país.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Qual é o número dos vossos camaradas presos?
PEDRO ALMEIDA:
De 1962 até agora 15 000254 foram presos. Naturalmente, desses 15 000,
nem todos se encontram, no momento, na cadeia, alguns já saíram, mas podemos dizer
que o um número constante na cadeia é de 5 000 a 8 000 e, principalmente, de quadros
dirigentes.

254
Numa conversa, em 2006, acerca destas duas viagens à Jugoslávia, Pedro Ramos de Almeida
disse-nos que estes números só podiam ser resultado de um erro de tradução ou de «zeros a mais».
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VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Podem deixar-nos as moradas de alguns dos vossos camaradas para a
nossa Cruz Vermelha lhes enviar encomendas?
[ - 15 - ]
FRANCISCO MIGUEL:
Neste momento, não temos essas moradas, mas a questão é se eles as
receberão.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Digamos que, por exemplo, as recebem nas cadeias espanholas.
PEDRO ALMEIDA:
No nosso caso, pode-se quando eles permitem receber algumas
encomendas, mas só de familiares e, isso, só até parentes de terceiro grau e não de
parentes próximos (N.doT.: pessoas próximas?). O que se podia fazer era que a entrega
fosse feita através da Cruz Vermelha Internacional, o que já representaria uma pressão
política no Governo, mas os seus resultados não os garantimos.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Poder-se-ia, talvez, encontrar possibilidades da nossa organização católica
lhes enviar pelas festas católicas.
FRANCISCO MIGUEL:
Também, existem outras maneiras como os ajudar, como outros o fazem, e
isso é a agitação através da imprensa contra as prisões.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Entre nós, na imprensa escreveu-se acerca das prisões de estudantes.
Também, a nossa imprensa estudantil publicou extensos artigos o esse respeito.
[ - 16 - ]
FRANCISCO MIGUEL:
Da parte do regime, o sistema prisional é tal que mesmo os condenados a
determinado número de anos de prisão por parte dos tribunais, eles não são libertados,
mas sim continuam detidos sob a justificação de medidas de segurança, o que, na
realidade, significa prisão perpétua. Por causa disso, através de alguns países, por meio
de pressões da imprensa e campanhas, por exemplo em França, conseguimos que alguns
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camaradas saíssem da prisão. Já alguns meses atrás, desta forma, foi libertado um
membro do CC. Ele saiu da cadeia após 23 anos de prisão. Em Março, libertámos assim
um outro camarada. Após tais campanhas conduzidas noutros países, por vezes,
diminuem as represálias contra os nossos camaradas. Actualmente, conduz-se uma
campanha na imprensa da União Soviética e outros países pela libertação de um dirigente
sindical que está preso há já 15 anos. Acerca dele há um documento que referi no
Sindicato (N.doT.: União dos Sindicatos da Jugoslávia). O camarada com quem falei no
Sindicato disse-me que estaria interessado nesse material, mas, então, não o tinha às
mãos. Como o tenho agora, pedia para lhe ser entregue.
PEDRO ALMEIDA:
Era um camarada que foi presidente de um sindicato fascista, enquanto
sabíamos que ele era comunista.
VÉLHEKO VLAHOVITCH:
Terminamos, agora, estas conversações e caso houver ainda algo, podemos
continuar durante o almoço.
A reunião terminou às 13,30 horas.
AJ, 507/IX,103-I

136 [Carta da embaixada jugoslava em Argel]
Embaixada
República Socialista Federativa da Jugoslávia

Conf. nº 5 / 66

Argel, 23 de Março de 1966
7, Rue D’Anjou

Conselho Federal da ASPTJ
Blajenka,
- Comissão das Relações Internacionais – Examinar. Isto calha mesmo bem
antes do Congresso e futuros contactos
Camarada Lazar Moísov
BELGRADO

com os portugueses. LM

Nestes últimos dias, visitou-me Sertório, responsável pelas relações internacionais
na actual Comissão da Frente Patriótica de Libertação de Portugal e entregou-me a carta
(que junto em anexo), dirigida ao Conselho Federal da ASPTJ.
É minha impressão que um dos principais motivos desta sua carta — além do
desejo de ajuda e de uma regular manutenção de ligações e cooperação com o Conselho
Federal ASPTJ — está ligado também com uma das minhas conversas com os seus
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representantes. Aliás, em base das vossas instruções, pedi-lhes que me explicassem com
mais pormenores os problemas do seu movimento com Delgado. Reparei que esta
pergunta os surpreendeu. Responderam-me, numa forma bastante atenciosa, que eles a
seu tempo por carta já os explicaram minuciosamente aos «camaradas de Belgrado».
Igualmente, deram-me a conhecer, atenciosamente, o seu receio de que a minha pergunta
não fosse, talvez, uma consequência da estadia de um emissário de Delgado em
Belgrado255 e suas intrigas. Respondi-lhes que nada disso nos é conhecido e que é natural
que nos interessemos pelo desenvolvimento do seu movimento.
Com saudações amigas.
Carimbo da ASPTJ
Entrada 26. III- 66
Nos 05 – 238

Carimbo
Embaixada da RSFJ
Argélia

AJ, 507/IX, 103-II

O Embaixador,
Miroslav Vitorovitch

Frente Patriótica
lib. nac. Portugal
1966

137 [Notas das conversações V.Popovitch-Delegação da FPLN]
NOTAS
Conversações do camarada Vladimir Popovitch com os membros da delegação da Frente
Patriótica de Libertação Nacional de Portugal, que estiveram presentes no VI Congresso
da ASPTJ.
Nas conversações, esteve presente também o camarada Ivan Bojitchevitch, anfitrião da
Delegação.
As conversações duraram cerca de duas horas e meia (das 09,00 às 11,30 horas).
O camarada Vladimir Popovitch desejou aos nossos hóspedes que se sintam bem
no nosso país e perguntou-lhes quais eram as suas impressões dos trabalhos do VI
Congresso da ASPTJ.
Realçando que nos é conhecida a actividade e o papel da sua Frente, o camarada
Popovitch exprimiu o desejo que deles ouça como avaliam os mais recentes movimentos
e acontecimentos no seu país, como a sua avaliação dos movimentos no plano
internacional.
Aceitando esta ideia, o membro mais velho da Delegação, Fernando Piteira
Santos disse em resumo:
255
Antes do assassinato de Humberto Delgado (Fev./65), só residiu em Belgrado (e Dubrovnik) Vítor
Cunha Rego (V. doc.122).
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Portugal é, à escala europeia, um dos países economicamente menos
desenvolvidos. Tem o rendimento mais pequeno por habitante, a pior alimentação,
instrução e um nível muito baixo na saúde. Por tudo isto a culpa é da responsabilidade do
regime fascista, que está no poder em Portugal há mais de quarenta anos.
Apesar de Portugal ser, na verdade, um país semi-colonial, todavia, o governo
fascista português conduz uma guerra armada em três frentes — em Angola, na Guiné e
Moçambique. Ele fá-la para guardar, contra a vontade dos povos desses países e a opinião
pública mundial, a sua propriedade no maior império colonial do mundo actual.
O Portugal semi-colonial e fascista, que governa o capital estrangeiro — em
primeiro lugar, inglês, francês, americano, belga e, nos últimos tempos, cada vez mais o
alemão-ocidental — não estaria em condições de conduzir uma guerra sangrenta em três
frentes quando não recebesse o apoio político e grande ajuda material em créditos e
material militar por parte das forças reaccionárias. Estas forças estão interessadas na
manutenção do regime fascista em Portugal e, em África, conservar as formas retrógradas
e desumanas de exploração e estruturas colonialistas e neocolonialistas.
Assim, Salazar é, ao lado do general Franco, o último ditador europeu
sobrevivente [ - 2 - ] e continua um fiel instrumento da reacção internacional. Ele joga
um papel importante na defesa dos interesses imperialistas na África a sul do Equador. A
aliança entre Salazar e Verword e Smith representa uma provocação às decisões da ONU
e uma perigosa ameaça para a paz. Actualmente, Salazar é também o maior amigo das
forças revanchistas e mais reaccionárias da Alemanha Ocidental, que tem bases e
polígonos para a sua aviação na costa sul e, na parte continental, para suas forças
terrestres.
Uma ditadura política que reprime todas as acções dos trabalhadores e outros,
objectivamente, dificulta as acções progressistas em Portugal.
Contudo, apesar disso, a resistência e a oposição de amplas massas —
trabalhadores, estudantes e parte dos intelectuais — à ditadura salazarista é, todos os dias,
mais visível e frequente.
Hoje, a oposição ao regime é feita pela Frente Patriótica, fundada em 1960, que
reúne e agrupa: PC Portugal, Partido Soc. Portugal, Partido Social-Democrata como
também outros que aceitam o programa da Frente (católicos).
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Na continuação da sua exposição, Piteira sublinhou que o PC Portugal foi o único
partido que conseguiu manter-se permanentemente como um partido político durante
todo este tempo de 40 anos da ditadura de Salazar.
Actualmente, a Frente Unida actua clandestinamente e tem as suas redes em todas
regiões de Portugal, enquanto a direcção da Frente se encontra no estrangeiro.
Igualmente, é importante a actividade da Frente entre os portugueses que vivem fora do
seu país.
Contudo, eles dão a maior atenção aos movimentos e acções que se realizam no
próprio território de Portugal. Menciona que, apesar dos sindicatos fascistas estão ao
serviço do regime, nestes últimos anos, houve muitas manifestações e greves de
trabalhadores e estudantes. Referiu-se à greve de 3000 trabalhadores da indústria dos
mármores que exigiam a diminuição do horário de trabalho e aumentos salariais, como
melhores condições de trabalho. Os estudantes manifestaram-se maciçamente, diversas
vezes, exigindo liberdades políticas. Estas acções foram sufocadas de forma sangrenta,
houve muitos estudantes feridos e foram presos mais de 300.
A Associação dos Escritores Portugueses concedeu, em 1963, o maior prémio
português de literatura a um escritor negro de Angola256. Por causa da proibição por parte
do regime, 150 membros da Associação enviaram ao Governo um protesto com as suas
assinaturas.
[-3-]

Também são importantes as acções da Frente entre os soldados nas guerras

coloniais em Angola, Guiné e Moçambique. A deserção maciça de jovens soldados e
quadros de comando é cada vez mais frequente. Eles recusam lutar numa guerra colonial.
Estas acções, a disposição das mais amplas massas no país e uma situação
internacional mais favorável permitirão, muito em breve, perspectivas e condições para a
insurreição armada no país. É sua forte convicção que só a luta armada pode acabar com
a ditadura de Salazar.
O camarada Popovitch agradeceu estas informações tão pormenorizadas e
sublinhou que elas completaram e deram uma imagem total daquilo que já antes era
conhecido entre nós.
256

Mais um exemplo de anotações apressadas ou de outros erros.
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O nosso país até agora, como no futuro, continuará a dar apoio e ajuda material e
moral nos limites das nossas possibilidades ao seu movimento.
Espantam os sucessos até ao presente da Frente na luta contra o regime
salazarista. Esses sucessos são tanto mais importantes, porque foram obtidos em
condições muito difíceis e impossíveis.
Na continuação das conversações, o camarada Popovitch interessou-se pelas suas
relações com outros movimentos progressistas, em particular, acerca das relações com os
antifascistas de Espanha.
Na resposta, os membros da Delegação afirmaram que o seu movimento coopera
com todos os movimentos democráticos e progressistas do mundo, Todavia, a sua
cooperação tem mais sucesso com os países socialistas, com os movimentos progressistas
africanos e a ASPTJ.
As suas relações com a ASPTJ são muito boas e, nos últimos tempos, cada vez
mais estreitas. Mantêm contactos connosco por meio da nossa embaixada na Argélia e
directamente com o Conselho Federal da ASPTJ.
As suas relações com o movimento antifascista de Espanha são também boas e
permanentes. Todavia, estas são dificultadas pela situação de não existir, em Espanha,
uma frente unida antifascista. Assim, a sua cooperação se baseia em contactos separados
com o PC de Espanha e outros movimentos progressistas.
No fim, o camarada Popovitch desejou aos representantes da Frente um grande
sucesso no futuro trabalho, realçando que as revoluções não se podem exportar e cada
país tem as suas condições objectivas, quando se torna possível, tendo em consideração a
situação no país e no quadro internacional, a acção adequada.
Recorda que a experiência histórica nos ensina que os conselhos de fora nesse
sentido nunca foram bons. Deve-se avaliar ao máximo a situação e suas posições e, com
total e autónoma responsabilidade, partir para a acção.
Actualmente, a Jugoslávia não tem relações políticas, económicas, nem culturais
com o regime de Salazar em Portugal. Os únicos contactos esporádicos mantêm-se no
campo desportivo. Assim, há um certo tempo, esteve no nosso país uma equipa juvenil
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de futebolistas, que participou num torneio da FIFA. Esses jovens deixaram uma muito
boa impressão.
Desejando-lhes também que a restante estadia no nosso país seja a mais agradável
possível, o camarada Popovitch despediu-se da Delegação.
Sala na Assembleia Federal em Belgrado
9 de Junho de 1966
AJ, 507/IX, 103-II

138 [Programa da visita da delegação da FPLN]
Realização do Programa da Estadia dos Representantes
da Frente Patriótica de Libertação de Portugal
3 Junho257 — Segundo o programa, a Delegação chegou com a formação anunciada ao
aeroporto, em Surtchine, cerca das 21,30 horas.
Na chegada, estava o camarada Ivan Bojitchevitch, como anfitrião da Delegação,
juntamente com Ducheko Litvinovitch do Grupo Regional da ASPTJ e Iurai Ivetchevitch
como acompanhante-tradutor.
Na breve conversa no átrio do aeroporto e no automóvel na viagem até ao Hotel Slavija,
além das boas-vindas, o anfitrião

da Delegação apresentou à

Delegação o nosso

programa e a proposta para a sua estada na RSFJ, como trocou impressões: acerca da
viagem, anteriores encontros com personalidades jugoslavos, as boas previsões de uma
abundante colheita agrícola para este ano e etc.
Após o alojamento no hotel, foi-lhes comunicado todos os direitos e privilégios que
usufruem como convidados do nosso Congresso e foi marcada a primeira reunião do
programa para o dia seguinte.
4 Junho — Às 09,00 horas, a Delegação chegou, com os seus acompanhantes, ao
edifício do Comité Central em Novo Belgrado, onde foi recebida no Conselho Federal da
Aliança pela Associação dos Combatentes da GLP (N.doT.: Guerra de Libertação
Popular), onde decorreram as primeiras conversações.
As conversações duraram desde as 09,00 até às 11,30 horas.
A Delegação aceitou, primeiramente, a nossa proposta de programa para a sua estada na
RSFJ e, na sugestão do camarada Bojitchevitch que, em primeiro lugar, se ouça a
257

De 1966.
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exposição dos nossos camaradas e, no fim de cada exposição, se coloquem as perguntas
para completar com explicações complementares, em particular, dos temas interessantes
para eles.
O camarada Ivan Bojitchevitch falou no tema: o movimento revolucionário na antiga
Jugoslávia. Os delegados dedicaram uma atenção à actividade do PC e admiraram-se com
os sucessos que o Partido conseguiu, apesar da ser relativamente pouco numeroso.
Interessaram-se pelo movimento das fileiras de membros organizados do Partido, como
também pela sua estrutura.
[-2-]
O membro mais jovem da Delegação, Manuel Alegre Duarte — aliás, membro do PC
Portugal — colocou a questão da actuação clandestina do nosso Partido, a execução de
certas acções e etc.
O camarada general tenente-coronel Braíevitch falou sobre o tema: a guerra de libertação
popular na Jugoslávia. Muito concretamente e com muitos exemplos, ilustrando a
exposição, os membros da Delegação colocaram várias perguntas. Era evidente que este
era o tema mais próximo, pois ali procuravam inspiração para a sua futura luta.
Interessantes foram as suas perguntas acerca dos temas: tácticas na GLP, formas de
recrutamento e agrupamento de novos combatentes, educação e formação de quadros
directivos e etc.
O camarada Mirko Kalejitch falou do tema: o papel e as tarefas da organização dos
antigos combatentes. Após a sua exposição, os membros da Delegação lembraram que,
tendo em conta a reputação da nossa organização de antigos combatentes, a Jugoslávia
podia contribuir no plano internacional para a afirmação do seu movimento, por um lado,
desmascarar o regime fascista em Portugal, como também mostrar ao mundo que a
Alemanha Ocidental efectua em plena liberdade os seus grandes planos militaristas no
território de Portugal, o que contribuí bastante para a tensão mundial e agrava a sua
posição e possibilidades.
Durante a tarde, foi feita uma visita ao desafio de futebol entre o Voivodina-OFK
Belgrado.
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O acompanhante aproveitou

o passeio da tarde e o citado desafio para um maior

conhecimento e conversas diversas. Destas impressões, como dos restantes encontros,
escreverei algumas observações no fim como notas.
5 Junho — (a partir deste dia, foi previsto o programa conjunto para todas as delegações
presentes no Congresso).
Às 10,00 horas , com um grupo de várias outras delegações visitámos o Museu Militar no
Kalemegdan. A apresentação da exposição às delegações presentes foi efectuada pelo
funcionário de dia do museu. A organização não esteve à altura, porque estivemos nós e
as outras delegações uma hora à espera que, [ - 3 - ] segundo disseram, para reunirem
ainda outras delegações.
Após a visita ao Museu Militar e uma curta visita ao Kalemegdan, encaminhámo-nos
para a cidade com o objectivo de encontrar nas residências de estudantes os dois
estudantes portugueses em Belgrado. Assim, entrámos em contacto com o estudante de
física atómica, Amorim Pedro Massano. A delegação teve, depois, com ele alguns
contactos. O estudante está já há 14 meses na RSFJ e sabe, de certo modo, a nossa língua.
É antifascista e fugiu como emigrante político e recebe uma bolsa do nosso Governo.
Do programa da tarde, foi efectuada uma excursão a Avala, enquanto um membro da
Delegação (Manuel A. Duarte) foi ao desafio Partizan-Estrela Vermelha. Na passeio
colectivo, esteve connosco e o seu compatriota — o acima mencionado estudante.
6 Junho — Às 10,00 horas, foi realizada uma visita à fábrica de máquinas agrícolas Zmaj
(N.doT.: Dragão), o que fazia parte do programa para todas as delegações. Após a visita
à Zmaj ( breve exposição acerca da actuação dos órgãos directivos e visita a diversas
oficinas ), fomos à Direcção da Construção de Novo Belgrado e, depois, à Galeria de
Arte Moderna na foz do Sava.
A tarde foi livre, enquanto pelas 20,00 horas, fomos ao teatro e ouvimos a ópera
Trubadour.
7 Junho — Desde o começo dos trabalhos, como também todas as sessões plenárias do
Congresso foram seguidas por todos os membros da Delegação.
Mostraram um grande interesse pelo próprio trabalho do Congresso, tanto pelos materiais
mais importantes, como pelo discurso do camarada Tito, e pediram também um grande
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número de exemplares, alegando como motivo que queriam enviar os materiais para
vários lugares, onde estão as sedes do seu movimento.
A Delegação preparou o seu discurso de saudação e entregou o texto já em 7 de Junho.
Na pausa depois da abertura solene do Congresso, na sala do edifício da Assembleia
Popular Federal, a Delegação foi apresentada ao presidente Tito. Deste encontro, há
algumas boas fotografias, das quais 3 exemplares foram entregues à Delegação.
Nesta reunião de delegações estrangeiras, tiveram uma breve conversa com a delegação
portuguesa os camaradas Aleksandar Rankovitch, Djuro Putsar, Kotcha Popovitch,
Pachekó Romats e outros.
O camarada Djuro Putsar dedicou uma atenção especial à Delegação, sugerindo nessa
conversa uma pequena alteração no plano de estadia da Delegação na BeH (N.doT.:
Bósnia e Hertsegovina) depois do Congresso. Assim, sugeriu a visita a Mostar e ao novo
Cemitério dos Partizans naquela localidade, em vez da visita a Sutíeska — tendo em
conta que a estrada até Sutíeska está bastante má e que lá, por agora, só há um jazigo,
enquanto o monumento ainda não está acabado.
8 Junho — Após a terceira sessão plenária do Congresso, pouco depois das 14,00 horas, o
anfitrião da Delegação ofereceu um almoço no Majestic.
No almoço, além dos membros da Delegação, estavam também os camaradas:
- Lhupko Archov, representante do Conselho Central da ASPT da Macedónia.
- Ivan Bojitchevitch, anfitrião, secretário-geral da Liga dos Combatentes da Jugoslávia.
- general ten.-coronel Braíevitch, director do Instituto de História Militar.
- Martin Gabritchevitch258, conselheiro no Secretariado de Estado dos Negócios
Estrangeiros, o primeiro encarregado de negócios na Argélia, além disso, seu conhecido
de Argel.
- Íurai Ivtchevitch259, acompanhante-tradutor.
Durante o almoço, as conversas foram dirigidas para os temas: impressões do Congresso,
situação e acontecimentos em Portugal, a sua situação na Argélia, a política da França e

258

V. Doc. 93. Em Dezembro de 1947, no porto de Split, esperou Álvaro Cunhal e conduziu-o a Belgrado.
Após o 25 de Abril, foi um dos primeiros diplomatas da embaixada em Portugal. Falava português e,
então, tinha estado 5 anos no Brasil (embaixada no Rio de Janeiro e consulado em S.Paulo). Entre 1969/73,
foi vice-consul em S. Paulo.
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De Gaulle e, por outro lado, acerca das tarefas da Aliança Socialista, a nossa luta armada
contra os ocupantes e seus quislingues locais na GLP.
Pela tarde, a Delegação não participou nos trabalhos do Congresso por comissões.
Às 19,00 horas, estiveram na Noite de Amizade com a juventude de Belgrado na Casa da
Juventude.
9 Junho — Pela manhã, pelas 09,00 horas, numa sala da Assembleia Federal, a
Delegação foi recebida por parte do camarada Vladimir Popovitch. As conversações
trataram de temas de política externa. Também, esteve presente nesta reunião o camarada
Ivan Bojitchevitch e duraram das 09,00 até 11,30 horas.
- Acerca destas conversações, em anexo , uma nota especial.
Na 4ª Sessão Plenária, pelas 19,00 horas, o VI Congresso da ASPTJ foi saudado pelo
membro mais velho da Delegação, Fernando Piteira Santos. Falou em português e [ - 5 - ]
o discurso foi idêntico ao que tinha sido entregue antes, tendo o seu texto sido traduzido
em francês e sérvio-croata. Nesse dia, foi levantada a soma de 1100 novos dinares260 na
Tesouraria do Congresso, que como dinheiro de bolso foi entregue aos membros da
Delegação e assim: Fernando P. Santos 500,00, Rui Cabeçadas 300 e Manuel A. Duarte
300 novos dinares. Tendo em conta que se ofereceram para «assinar o que fosse preciso»,
disse-lhes que, nos próprios envelopes junto às quantias, confirmassem a recepção do
dinheiro. Já entreguei a parte assinada dos envelopes na Tesouraria da ASPTJ.
10 Junho — A Delegação esteve a manhã e tarde nas sessões plenárias e no encerramento
solene do VI Congresso da ASPTJ. A partida planeada de comboio para Saraíevo, cerca
das 22 horas, não se realizou porque não foi possível conseguir lugares nas
carruagens-cama. Assim, a viagem para a BeH foi adiada para o dia seguinte.
11 Junho — A estadia prolongada, não prevista, em Belgrado depois do Congresso, a
Delegação aproveitou-a para visitar Novi Sad e algumas propriedades agrícolas.
Cerca das 09,00 horas, partimos para Novi Sad e, depois de uma certa errância por Novi
Sad, encontrámos a sede da Aliança Socialista cerca das 11,00 horas. Esperou-nos o
presidente da AS de Novi Sad e, imediatamente, começaram breves conversas
informativas, nas quais, além da Delegação e o presidente da AS da RAV (N.doT.: ASPT
da Região Autónoma da Voivodina), participaram também o secretário da AS e o
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A cotação era de 12,50 ND por US$ 1.

330

331
membro da Comissão, encarregado da Cultura. Os anfritriões informaram a Delegação do
trabalho da AS na Voivodina, acerca da cidade de Novi Sad, a sua economia, sucessos e
dificuldades. As conversações duraram cerca de uma hora e trinta minutos.
Após a reunião, na sede da AS, fomos visitar uma exploração frutífero-vinícola. Uma
breve conversa acerca das capacidades de exploração teve lugar com o director e um
grupo de agrónomos e, depois, fomos a uma plantação de maçãs.
Um pouco depois das 14,00 horas, o presidente da AS RAV ofereceu um almoço no
Hotel Park. No almoço, estiveram presentes sete pessoas (Delegação, três representantes
da AS e o acompanhante-tradutor). (Na pergunta do presidente da AS quem pagava o
almoço, respondi-lhe que o melhor seria que eles o pagassem e que, depois, se dirigissem
à Conferência Federal para o seu reembolso).
[-6-]
Às 22,44 horas, a Delegação viajou de comboio para Saraíevo.
12 Junho — Um pouco depois das 07,00 horas, a Delegação chegou a Saraíevo. Na
chegada à estação ferroviária, estavam os camaradas:
Miloche Politch, como anfitrião da Delegação, membro da Comissão Executiva do
Conselho Central da ASPT BeH e
Vlado Malinovitch, membro do Conselho Central da ASPT BeH.
Após a chegada e alojamento no Hotel Evropa, a Delegação tomou conhecimento da
proposta de programa da estadia na BeH. Tendo em conta que a proposta foi aceite e,
como estava prevista às 09,00 horas a partida para Mostar, a Delegação preparou-se,
apesar do cansaço da viagem, para a partida para Mostar.
Imediatamente, após o pequeno-almoço, partimos e chegámos a Mostar cerca das 11,00
horas. À delegação foram apresentados os camaradas da AS de Mostar e, depois de
breve conversa informativa e beberete no hotel Bristol, partiu-se para um visita à cidade,
o novo Cemitério dos Partizans e etc. Na cidade, visitámos também algumas mesas
eleitorais, tendo em conta que na cidade se realizava um referendo, no qual os cidadãos
decidiam acerca de uma contribuição voluntária para assegurar verbas complementares
para a construção de escolas e instituições infantis.
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Cerca das 14 horas, dirigimo-nos para Blagai, onde visitámos um viveiro de trutas e onde
foi oferecido um almoço à Delegação. No almoço, estiveram presentes nove pessoas
(Delegação, dois camaradas de Saraíevo, três de Mostar e o tradutor).
Pela tarde, a Delegação assistiu ao desafio de futebol da 1ª Divisão entre o Veleje e o
OFK Belgrado. Após o desafio continuou-se a visita à cidade e monumentos. A
impressão geral da Delegação acerca de Mostar foi excelente. Também, mais tarde,
quando se mencionava esta cidade, falavam imediatamente dela só com superlativos.
Voltámos tarde, só pela noite, a Saraíevo (cerca das 23,00 horas).
13 Junho — Às 09,00 horas, chegámos em visita à empresa Tito, em Vogochetcha.
Houve conversações com o director e representantes da autogestão operária e do
sindicato acerca do desenvolvimento e capacidades da fábrica, autogestão, cuidados com
os empregados na empresa e etc. Depois da reunião, visitámos algumas oficinas da
fábrica e o bairro operário.
Cerca 11,00 horas, começaram as conversações na Câmara Municipal. [ - 7 - ] As
conversações duraram até cerca das 14,00 horas, tendo como temas: sistema comunal e
actividades da ASPT ao nível da comuna.
Nas conversações, além da Delegação e anfitrião, participaram:
- Resulovitch, presidente da Câmara Municipal
- Rubitch, vice-presidente «

«

«

- Tchichitch, presidente Conselho Central ASPT
- chefe do departamento comunal da Câmara Municipal e
- presidente de uma freguesia.
(Nesta reunião, foram feitas notas estenográficas e um relatório das conversações será
enviado posteriormente ao Conselho Federal261).
Pela tarde, os membros da Delegação visitaram a cidade (Bachetcharchíia e museus).
14 Junho — Cerca das 09,00 até 11,30 horas, houve conversações na sede do Conselho
Central da ASPT BeH com os temas:
O desenvolvimento pós-guerra da República, actividades e actuação da ASPT, condução
da insurreição armada no território da Bósnia, como também acerca de outras questões
que interessaram aos membros da Delegação.
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Nas conversações participaram os membros da Delegação e
- Politch Miloche, anfitrião, membro da Comissão Executiva da ASPT BeH.
- Andjelitch Novak, secretário do Conselho Central da ASPT BeH.
- Tchetchez Momir, membro «
- Vlado Malinovitch, «

«

«

«

«

- Misiratch Duchan, professor da Faculdade de Economia de Saraíevo.
( Também, nesta reunião foram feitas notas pelo que um relatório será enviado ao
Conselho Federal262).
Cerca das 14,00 horas, na sala nobre do Hotel Evropa, o anfitrião da Delegação ofereceu
um almoço oficial, no qual estiveram todos os participantes nas conversações no
Conselho Central da ASPT BeH.
Pela tarde, cerca das 17,00 horas, partiu-se em passeio. Primeiramente, para Vrelo Bosne
e, depois, de teleférico para Trebevitch. Para a Delegação foi organizado um jantar na
Casa do Inválido em Trebevitch, donde se partiu para o hotel por causa das bagagens e a
estação ferroviária.
[- 8 - ]
No jantar em Trebevitch e na despedida na estação ferroviária, estiveram o anfitrião da
Delegação, camarada Politch Miloche, e o camarada Vlado Malinovitch.
A partida de Saraíevo de comboio foi às 22,25 horas.
15 Junho — A chegada a Belgrado foi cerca das 06,00 horas (o camarada Duchko
Litvinovitch esperava e acompanhou a Delegação até ao Hotel Slavija). A Delegação fez
um breve repouso no hotel, pois já às 10,00 horas estava prevista uma reunião no
Instituto Federal de Planificação Económica. Às 10,00 horas, a Delegação chegou com o
acompanhante-tradutor ao edifício do Instituto Federal do Plano, que estava representado
pelo camarada Skudritch Nikola, conselheiro-principal para as questões internacionais no
citado instituto.
O camarada Skuritch falou, em um pouco mais de uma hora, sobre o tema: as intenções
de reforma e desenvolvimento do nosso sistema de planificação económico.
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Este relatório não foi encontrado.
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A Delegação mostrou interesse por esta exposição e as perguntas suplementares trataram,
em geral, como nas novas condições de reforma, o plano assegurará o rápido
desenvolvimento das regiões atrasadas.
Os delegados estavam bastante cansados da viagem e isso, particularmente, foi bem
visível durante a exposição do camarada Skudritch.
Pela tarde, cerca das 17,00 horas, os membros da Delegação com o camarada Duchko
Litvinovitch e o acompanhante-tradutor visitaram a redacção do Borba («A Luta»). Nas
conversações com os jornalistas, falou-se da actual situação em Portugal e nas
actividades do seu movimento.
A Delegação entregou à Redacção diverso material da sua actividade editorial, tanto de
propaganda, como informativo e alguns panfletos que foram distribuídos entre os
combatentes em Angola, Moçambique e Guiné.
Pela noite, a Delegação teve conversações com os representantes da Rádio Belgrado e
uma entrevista com o jornalista do jornal Rad ( «O Trabalho»).
(As conversações com os representantes da Rádio e jornal Rad não estavam previstas no
plano, mas a Delegação aceitou estas entrevistas propostas pela Rádio e o citado
jornalista)
16 Junho — Às 10,00 horas, na Conferência Federal, foram realizadas as conversações
finais acerca de questões concretas das relações e futura cooperação [ - 9 - ] entre a
Aliança Socialista e a Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal.
Nas conversações participaram os camaradas:
- Branko Drachekóvitch
- a camarada (Blajenka . . . . .263
- Duchko Litvinovitch
- Ivan Bojitchevitch, anfitrião da Delegação e da parte portuguesa todos os três delegados
ao Congresso.
Acerca das a acções e tarefas concretas foram feitas notas pelos próprios participantes nas
conversações, pelo que, aqui, não são mencionadas.
A tarde foi livre e os delegados aproveitaram esse tempo para novo encontro com os seus
estudantes e algumas compras na cidade.
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Às 09,15 horas, a Delegação viajou para Argel num avião da Adria-Aviopromet. Na
despedida, estiveram os camaradas: Ivan Bojitchevitch, anfitrião, secretário-geral da LCJ,
Duchko Litvinovitch e Iurai Ivtchevitch, acompanhante-tradutor.
Observações —
Nas conversas particulares com a Delegação, as minhas observações reduzem-se ao
seguinte:
mostraram bastante interesse pelo estado das nossas relações com a RP China
(actual situação, perspectivas, etc.);
várias vezes, realçaram a sua boa cooperação e as relações com a RD Alemanha;
interessaram-se pelas nossas relações e a disposição do nosso povo em relação aos
russos e povo soviético. Quais são as línguas que mais se aprendem nas escolas, se o
russo é obrigatório, etc.;
contaram que os jugoslavos são muito populares na Argélia, que o nosso país tem
sem dúvida a maior influência nos dirigentes argelinos. Que o seu estatuto na Argélia
ficou inalterável após a saída de Ben Bella, Aliás, a figura de Ben Bella é muito popular
na Argélia e, tendo em conta que a nova direcção sabe isso, ao máximo, toma em conta
no seu comportamento;
as impressões do Congresso foram extraordinárias e o trabalho bastante
consciente e sério. Excelente organização e preparação do Congresso. Principalmente,
ficaram encantados com o discurso do camarada Tito. O resumo do discurso
consegui-lhes arranjar 10 [ - 10 - ] exemplares. Tendo em conta, que o discurso não foi
traduzido integralmente, interessaram-se pela possibilidade da posterior obtenção do
discurso completo em francês ou espanhol. (Aqui, não lhes pude dar uma resposta
concreta, mas disse-lhes, como suposição minha, que após o Congresso serão traduzidos
e num livro reunidos todos os materiais importantes do Congresso.
Durante o tempo de estada em Belgrado, a Delegação contactou outras
delegações, como: dos países escandinavos, Espanha, Angola e outras.
À parte
A Frente já possuía uma máquina de reprodução «Cyklostil», que nós lhes oferecemos.
Actualmente, esta máquina está avariada, porque se partiram as fitas de ligação.
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Na sua companhia, encontrámos o representante para a Jugoslávia desta máquina da
Checoslováquia, que é a nossa TOP de Lhublhana, tendo uma agência, em Belgrado, na
Rua 14 de Dezembro, 32. Ali comprámos, em nome da Conferência Federal da ASPTJ, 4
das citadas fitas e duas reservas para esta máquina. Como a agência não tinha, no
momento, as fitas de reserva, deram-nos só uma (que tiraram de uma máquina que ali se
encontrava em reparação), prometendo que as restantes três serão entregues, no espaço de
tempo mais curto, às mãos do camarada Duchko Litvinovitch no edifício do CC. Ao
camarada Litvinovitch deixarão também a factura para o pagamento do material entregue.
Após a recepção das restantes três fitas, é preciso enviá-las por correio aéreo para a
morada, em Argel, da Frente.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O estudante de Portugal acerca do qual já antes se falou está interessado que os
seus pais e duas irmãs venham passar, este Verão, as férias, de automóvel, à RSFJ. O
problema está no facto que os vistos não podem ser dados nos passaportes portugueses,
porque seriam imediamente presos após o seu regresso a Portugal.
Pede, na realidade, que os vistos turísticos para uma estada de 30-40 dias sejam
dados num anexo (folha à parte) na nossa representação diplomático-consular.
Contactariam o nosso consulado em Milão ou Trieste. Chegariam à RSFJ em fins de
Julho. O nome e morada do estudante: AMORIM PEDRO MASSANO, residência
estudantil Patrice Lumumba, Bloco IV, quarto 2, Belgrado.
Pede vistos para:
1.
2.
3.
4.
5.

MANUEL CARLOS GOMES DA COSTA MASSANO DE AMORIM, pai
MARIA MADALENA DE PINA MASSANO DE AMORIM, mãe
ANA MARGARIDA DE PINA MASSANO DE AMORIM, irmã
MARIA PAULA DE MASSANO DE AMORIM, irmã

AJ,507/IX,103-II

139 [Visita delegação jugoslava a Conacri e conversações com Amílcar Cabral]
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA
FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA

(ESCUDO)

TELEGRAMA

SECRETARIADO DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

CIFRADO

ESTRITAMENTE

Brazaville, número 300, 31/XII/1966

/1082
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CONFIDENCIAL

337
SENE, ASPTJ, DOI
Conversação com Cabral do PAIGC da Guiné «Portuguesa».
A conversação teve lugar no Centro do PAIGC. Presenciou
também Luís Cabral, irmão de Amílcar.
Resumidamente, Cabral expôs a situação na frente. Mais de 50%
do território está sob o controlo permanente do seu movimento. As acções das tropas
portuguesas reduzem-se sobretudo a saídas esporádicas de lugares fortificados, assaltos e
bombardeamentos e metralhagem de aldeias por aviões. Aliás, os aviões representam o
maior problema para eles, porque os combatentes ainda estão insuficientemente treinados
para a luta contra eles, em particular, por causa da falta de armas anti-aéreas.
Praticamente, impediram completamente as acções portuguesas pelos rios com o
fornecimento de alguns barcos patrulhas, o que tem grande importância para eles por
causa das condições geográficas.
Têm a impressão que, por causa dos constantes insucessos
na Guiné (recentemente, foi substituído o quinto comandante das tropas nos últimos três
anos), Portugal tem um certo dilema. Está obrigado a conduzir guerras coloniais, porque
é subdesenvolvido e sem as indispensáveis estruturas como as outras potências coloniais,
não está em estado de conduzir uma política neocolonial. Por isso, tem de manter as
colónias com medo de algum outro não se meter, como por exemplo a Alemanha
Ocidental ou EUA. Na realidade, Portugal é o intermediário entre as grandes potências e
as suas colónias. Nas suas avaliações, Cabral está convencido que não podem contar com
o apoio da opinião pública em Portugal. Pensa que a actual posição de Salazar é de
manter a situação na esperança de que o agravamento da situação internacional impedirá
a intervenção directa. Estão preocupados com o comportamento dos EUA e da Alemanha
Ocidental. Prestam clara ajuda a Portugal, tratando-se de enormes quantias. Este ano,
[ - 2 - ] a Stantard Oil renovou o contrato da utilização de campos petrolíferos na zona
costeira (cerca de 50 000 km), efectuando adiantadamente todos os pagamentos. Estimam
isto como um acto hostil e a sua eventual intervenção directa sob o pretexto da
salvaguarda dos seus interesses.
A Alemanha Ocidental está cada vez mais agressiva. Há também
casos de directa ingerência militar. Muito empenhados financeiramente e militarmente
(aviões). Isto reconhecem publicamente.
Cabral reafirmou a sua firmeza e decisão em seguir uma política
não-alinhada, que têm os seus próprios pontos de vista e que não estão sob nenhuma
pressão do «nem preto, nem branco».
Reafirmou a necessidade de apoios e ajuda ao MPLA. A luta, em
Moçambique, desenvolve-se bem, «talvez até e demasiado rápido». Agora, a grande
tarefa para a FRELIMO é de reforçar o trabalho político, porque «em África, não se pode
permitir o risco de uma diminuição temporária da luta». Em ambos países, existe o perigo
das «Rodésias», embora menos em Moçambique, onde os colonos brancos estão em
grande maioria do lado da FRELIMO. Considera que a luta durará mais tempo em ambos
os países, porque estão no centro do racismo e também devido à situação dos países
africanos que estão ocupados nas suas preocupações internas. «A OUA reúne-se uma vez
anualmente e o imperialismo actua todo ano».
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Em breve, efectuar-se-á a reorganização do exército e reforçar-se-á
o papel das estruturas militares e do partido, e nele têm actualmente armas suficientes.
Todavia, urgentemente, é-lhes necessário massa e óleo para a manutenção das armas,
munições para «breda» e «beretta», armas antiaéreas, morteiros e canhões sem recuo.
Pede para os ajudar nisto e também em medicamentos, material sanitário e ajuda
material.
[-3-]
Informámo-lo sobre a nossa ajuda financeira e possibilidades no
próximo ano. Cabral falou muito louvavelmente do papel e da ajuda até agora da
Jugoslávia, a qual «está na vanguarda daqueles que os ajudam». Eles dizem isso a todos.
Isso é para eles uma questão de honra. Aceitou escrever um artigo para a «Medjunarodna
Politika» (N.doT.: «Política Internacional»), enviará um grupo de estudo para investigar
a AVNOJ (N.doT.:Assembleia Antifascista da Libertação Popular da Jugoslávia).
Tentará, este ano, voltar à Jugoslávia ou vir para repousar.
Dois filmes documentários da luta, com autênticas imagens de
combates, foram apresentados à delegação. Os filmes foram apresentados na reputada
escola do PAIGC, onde à delegação, em presença dos dirigentes do PAIGC então em
Conacri, foi efectuado uma recepção muito calorosa e amistosa. Ficámos com a
impressão de uma organização exemplar, de disciplina e das capacidades organizativas
do movimento e da direcção, como da existência de uma verdadeira amizade pela
Jugoslávia. Tchamuran.
4 a 6/I/1967 – Enviado: IV Direcção
(Carimbo do Arquivo)
DB

N.º 4144 data: 6/I/67

R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA

ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

ADMNE, F- 226, Portugal, Guiné (1967)

140 [Pedido urgente de ajuda financeira à embaixada jugoslava em Brazaville]
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA
ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

ORIGINAL
Brazaville, número 39, 24/II/1967 - Very urgent - /112 (32)
SENE. Para Djerdja. Neto pediu novamente para apressarmos a ajuda. Por
razões semelhantes às nossas também espera a resposta de outros amigos. Nestes dias,
transferiram 120 combatentes para Angola. Gastaram tudo o que recentemente de nós
receberam. Não têm com que pagar a água, electricidade e despesas parecidas.
Emprestei-lhes mais 400 dólares dos recursos pessoais. Pedimos informem decisão
acerca ajuda MPLA. – Muradbegovitch
24.24.24/II/1967
Enviado: IV Direcção, Djerdja

ZM

(Carimbo do Arquivo)
n.º 47297
data: 25/2/67 Angola

ADMNE,F-221 Angola (1967)
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141 [Resposta do SENE ao pedido enviado pela embaixada em Brazaville]
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA
ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

EXPEDIDO -ORIGINAL
(28)

IV Direcção, número 47297/66, 2/III/1967

EMBAIXADA RSFJ - BRAZAVILLE
Em nome da ajuda MPLA hoje pagámos 5 000 dólares. A quantia de 1200
dólares que deu ao MPLA separe para si.
Djerdja, Míiovitch
DB
ADMNE,F-221, Angola (1967)

142 [Partida de barco jugoslavo com 10 toneladas de munições para Conacri]
(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia
Conacri
Número 2 8 7
Data
sem data

ORIGINAL
FORA DE CIRCULAÇÃO

A

CARTA CIFRADA
TELEGRAMA

Recebido
14 / X / 67
Recepção para despacho 14 / X / 67
Terminado
16/ X / 67

3/140

SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
General Bulovitch, relativo vosso Estr. Conf. 1484.
Informámos o PAIGC que 10 toneladas de munições estão
prontas para entrega. Como até agora, as munições enviadas através de Conacri. A
encomenda será endereçada à nossa Embaixada. Consideramos que o melhor é enviar
através dos nossos barcos-bananeiros «Plod»264 ou «Agrum», que saem de Koper, porque
saem da RSFJ uma vez por mês e até à chegada a Conacri não tocam em nenhum porto
estrangeiro. Após embarque, pedimos imediatamente para informar que, entretanto, o
PAIGC regularize com os guineenses todas as formalidades em redor da recepção e
transporte. Pachitch.
Enviado: IV direcção, gen. Bulovitch, Arquivo Conf.

VM

ADMNE, F-226, Portugal, Guiné (1967)

264

«Vlod» em esloveno.
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(Carimbo do Arquivo)
N.º 435671
data: 16/10/67

340
143 [Chegada do barco jugoslavo a Conacri]
3/80

(escudo)
SECRETARIADO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA RPFJ
Envia
Conacri
Número 318
Data
4/XII/1967

(Carimbo do Arquivo)
N.º 441415
DATA 5/12/67

ORIGINAL

A

CARTA CIFRADA

TELEGRAMA
UTILIZAÇÃO LIMITADA

Recebido
4 / XII / 1967
Recepção para despacho 4 / XII /1967
Terminado
5/ XII / 1967

SECRETARIADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
General Bulovitch,
Em 28 de Novembro, o exército guineense fez a recepção das
munições para o PAIGC que chegaram no barco «Vlod», vosso Estr. Conf. 1667. O
PAIGC agradece a ajuda que, neste momento, foi muito valiosa para eles. Com o exército
guineense foi resolvida a questão da entrega e seguinte transporte. Pachitch.
Enviado: Chefe IV direcção, Gen. Bulovitch, Arquivo Conf.
VM

ADMNE, F-226 Portugal, Guiné (1967)

144 [A situação na CONCP e no MPLA]

(Carimbo do Arquivo)
n.º 441920
data 9 / 12 /67

NOTA
acerca da conversação de Dimitríie Babitch com Costa de Andrade265, estudante de
Angola, no dia 5/XII/1967
Chegou por causa do acordo relativo à continuação do tratamento dos
feridos de Angola que se encontram, já há algum tempo, em Belgrado. Concordámos
que, enquanto esperamos o Dr. Neto, os dois ficarão alojados por algum tempo para
convalescença nas Vrnhatchka Banha (N.doT.: Termas de Vrnhatchka).
De Andrade estava interessado em saber se esperávamos, dentro em breve,
a chegada à Jugoslávia do presidente do MPLA, Agostinho Neto. Respondi-lhe que
estamos à espera da chegada da delegação conjunta dos três movimentos das colónias
portuguesas e que, normalmente, esperamos que o Dr. Neto estará numa dessas
delegações. Ao mesmo tempo, interessei-me se ele, tendo em conta que mantém
contactos regulares e frequentes com Neto, sabia algo mais acerca desta visita.
265
Fernando da Costa Andrade (1936-2009). Como estudante de Arquitectura, viveu alguns anos em
Belgrado. No convívio de exilados, as recordações de Lisboa foram tema de muitas conversas entre nós.
Através dele, conhecemos vários dirigentes do MPLA. Além deste documento, há outros relativos a esta
estada (1965-68) e a posteriores viagens à Jugoslávia.
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Respondeu-me que pensava que haverá dificuldades em redor da
realização desta visita, porque existe uma discórdia muito notória entre Amílcar Cabral,
secretário-geral do PAIGC da Guiné, e o Dr. Mondlane, presidente da FRELIMO de
Moçambique. Disse que os dois estão em constante conflito. No ano passado, na
conferência coordenadora da organização das colónias portuguesas (CONCP), chegou-se
a uma grande zanga entre Cabral e Mondlane, a qual, Neto conseguiu acalmar
dificilmente. Todavia, praticamente, não há contactos políticos entre estes dois homens.
Cabral considera Mondlane um homem reaccionário («e eu considero-o reaccionário»
acrescentou Andrade), cujas declarações não se devem prestar sempre muita atenção,
nem pensar que elas representam realmente a disposição de Mondlane. Mencionou,
depois, que o progressista que aparece nas declarações de Mondlane é fruto, a maior parte
das vezes, dos esforços Dos Santos que «na boca de Mondlane coloca as suas
concepções». Aliás, Andrade estima que Dos Santos é o elemento mais progressista e a
força coesiva do FRELIMO. Também, o presidente Simango representa uma força
positiva a quem, porém, molesta a sua religiosidade demasiado notória.
De Andrade considera que Neto conseguiu até agora, graças à sua
grandeza, salvaguardar a unidade dos três movimentos. [ - 2 - ] De Andrade pensa que a
discórdia Cabral-Mondlane está, em grande parte, na raiz da não realização da visita da
delegação da CONCP à Jugoslávia.
Nesta conversação, mais adiante, De Andrade referiu-se que, há pouco
tempo, ocorreu também uma certa discórdia na direcção do MPLA. A saber, Baía, um
dos dirigentes do movimento foi suspenso por, segundo se diz, declarações racistas e
posições hostis em relação a dirigentes do movimento – mestiços. Nessa ocasião, ele foi
também apoiado, em certa medida, pelo secretário para os Negócios Estrangeiros
Azevedo. De Andrade comentou que Azevedo assumiu uma semelhante posição por
causa de Baía ser descendente de uma família muito reputada e de uma importante tribo
em Angola, em relação à qual, a tribo de Azevedo está, de certa maneira, subordinada.
Todavia, após a suspensão da discussão que ocorreu na direcção, Baía fez uma autocrítica
e pediu desculpa, explicando que a sua posição não foi motivada por nenhum preconceito
racista, mas sim por determinadas discórdias com a política e posições da direcção. De
Andrade concluiu que isto não afectou a homogeneidade da direcção e que mostrou que o
Dr. Neto goza de autoridade e força incontestáveis, porque, precisamente, foi ele que
conduziu toda a acção da regularização da situação.
De Andrade disse que todos os dirigentes do MPLA têm de passar através
de instrução militar obrigatória e que, agora, essa acção está precisamente em curso.
Enviado:
J. Djerdja
SENE- IV Direcção
Embaixadas: Dar es Salam, Congo (B), Conacri, Cairo, Bamako, Lusaca
ADMNE, F-221, Angola (1967)

341

342
145 [Pedido de estudantes portugueses à ASPTJ

- Comemoração Dia Estudante em Belgrado]

NOTA
acerca da conversação com grupo de estudantes266 de Portugal, 7 de Março de 1968.
Esta conversação efectuou-se a seu pedido.
Vieram para nos informar das comemorações do 24 de Março, dia
nacional de Portugal267 que pensam comemorar no Clube da Amizade Internacional.
Pedem o nosso apoio e ajuda.
É sua intenção que nesta comemoração, que terá um acentuado carácter
anti-salazarista e antifascista, estejam representantes da sua organização na Suíça. Além
disso, gostariam que lhes

possibilitado a realização de um programa de canções

revolucionárias portuguesas e de protesto. Estas canções seriam cantadas por um seu
colega de Paris268. Pedem, caso for permitida a realização deste programa, que paguemos
as despesas da viagem dessa pessoa.
Pediram também que a Aliança Socialista utilize a sua influência para que
esta comemoração seja conhecida o mais possível através da nossa imprensa e na
radiotelevisão. Lamentam-se que todos os nossos jornais como também a Rádio e TV não
prestam suficiente atenção à problemática e acontecimentos de Portugal. Em diversas
ocasiões, distribuíram artigos e outros materiais pelos nossos jornais, mas dizem que
nenhum artigo foi publicado e algum material foi comunicado bastante resumidamente.
Também, pediram que a Aliança Socialista considere a possibilidade de
formar no nosso país um Comité para a Amnistia e Defesa dos Direitos dos Presos
Políticos de Portugal. Dizem que estes comités existem em quase todos os países
europeus e que são constituídos por trabalhadores políticos e sociais, professores
universitários, etc. Dão uma grande importância à formação deste Comité269.
D. Babitch
AJ, 507/IX,103-II

266

Um grupo de quatro estudantes (universitários) e bolseiros jugoslavos.
Dia do Estudante e não Nacional.
Como era um desses estudantes, posso acrescentar que a vinda a Belgrado de Luís Cília e de um
dirigente do SEEPE (Secretariado dos Encontros de Estudantes Portugueses no Estrangeiro) acabou por não
se realizar.
269
Este Comité nunca foi formado.
267
268
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146 [Autorização ministerial recusada para um contrato com Portugal (construção de refinaria)]
417032

8 de Maio de

8

SECRETARIADO FEDERAL DO COMÉRCIO EXTERIOR
BELGRADO

Referência: 04/2-917/1.
Em relação à carta da «Jugomontaže»270 acerca da possibilidade de
assinar um contrato para a montagem de uma refinaria em Lisboa271, o SENE considera
que este contrato não se deveria aceitar, devido às nossas obrigações relativamente à
Declaração do Cairo dos Não-Alinhados e à Resolução da Assembleia-Geral da ONU,
das quais a Jugoslávia é também subscritora. Estes documentos internacionais
recomendam, entre outras coisas, aos Estados a suspensão das relações comerciais e
económicas com Portugal.
O Director-Adjunto
Ilíia Uzelats
(rubrica)
9.V.1968 (carimbo)
ADMNE, F-235 (1968)

147 [O documentário jugoslavo «Venceremos», filmado em Moçambique]
EXPEDIDO-ORIGINAL
IV Direcção
Número 426829/66
29/VII/1968

/37/

(Carimbo do Arquivo)
N.º 426829
Data: 29/7/68
Moçambique

EMBAIXADA RSFJ - A r g e l
Pedimos que transmitam aos representantes da FLN de Portugal que o
filme sobre Moçambique (versão portuguesa), que foi filmado pela «Filmske Novosti»,
se encontra na nossa embaixada. Este, faz algum tempo, pediram-nos por carta para o
apresentar à sua emigração. Djerdja. – Stefanovski.
LJP
________________________________________________________________________
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA

ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

ADMNE,F-240, Guiné Moçambique (1968)
270
A carta desta empresa de Zagreb (21/3/68) solicitava «tendo em conta o sistema político e as relações
diplomáticas com Portugal» a autorização ministerial para um contrato «através da firma holandesa Foster
Wheeler, com a qual já trabalhámos na montagem da refinaria em Roterdão».
271
Este contrato previa a contratação de «cerca de 150 trabalhadores durante um período de um ano. O
valor dos trabalhos ascenderia a cerca de 2,8-3 milhões de florins holandeses». Até 1974, houve outras
propostas (de venda de aviões à participação na construção da barragem de Cahora Bassa) que foram
recusadas pelos mesmos motivos.
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148 [Novas orientações da ASPTJ]
NOTA
Possibilidades de futuro avanço das relações e da cooperação com as forças progressistas
em Portugal
Apesar da partida de Salazar e a chegada ao Poder do novo primeiro-ministro
português Marcelo Caetano, em nada de essencial se mudou na existente orientação
política deste país, mas foram criadas possibilidades um pouco mais favoráveis para a
actuação das forças progressistas e democráticas e para a sua luta contra o fascismo,
política colonial do governo e novas relações democráticas na sociedade. Nesse sentido,
apontamos também para os últimos acontecimentos neste país, no qual, se chegou,
principalmente durante os últimos meses, a um novo reagrupamento político e uma maior
activação das forças socialistas. Determinado impulso a esses movimentos dá também o
apoio, como a ajuda material das forças democráticas europeias-ocidentais, em particular
da social-democracia europeia-ocidental (nos últimos tempos, muitos dirigentes dos
partidos e movimentos sociais-democratas estiveram em Portugal, onde tiveram
encontros com dirigentes de diversos grupos socialistas), o que é dirigido, sem dúvida e
antes de tudo, na orientação do seguinte desenvolvimento social deste país que,
provavelmente, se deverá confrontar, já brevemente, com diversas possíveis alternativas.
Consideramos que, certamente, seria vantajoso uma ligação mais directa da
ASPTJ com as forças democráticas e socialistas, antes de tudo, no país ( a Frente de
Libertação Nacional de Portugal no exílio não tem possibilidades de maior influência nas
bases e os comunistas que têm nelas uma posição dominante estão subordinados aos
interesses soviéticos). O Partido Socialista de Portugal tem consideráveis perspectivas,
que em condições clandestinas actua no país, conduzido pelo Dr. Mário Soares,
conhecido advogado lisboeta e guia dos opositores socialistas ao regime. Dos democratas
espanhóis recebemos recomendações para o Dr. Soares e alguns outros dirigentes
socialistas, como a ajuda e apoio para o estabelecimento de ligações em Portugal foi-nos
prometida também por Tito de Morais, representante da organização Acção Socialista de
Portugal em Roma. Para as nossas futuras relações com as forças progressistas de
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Portugal e ali a realização de um amplo e directo reconhecimento dos correntes
acontecimentos, teria certamente múltiplas vantagens o estabelecimento de contactos
com eles da forma como fizemos, durante o ano passado, com o envio de um
representante a Espanha, não oficialmente.
Belgrado, 15/IV/1969

Enviado:
- Ratko Dugonhitch
- Beno Zupantchitch
- Iosip Djerdja
- A. Petkovitch
- Arquivo da Comissão

Da Comissão de Relações e Cooperação
Internacionais do CF da ASPTJ

AJ, 142,F-517

149 [Visita conjunta dos movimentos de libertação (PAIGC,MPLA e FRELIMO) a Belgrado]
Comissão de Cooperação e Relações
Internacionais da CF ASPTJ
05-70/3
INFORMAÇÃO
Sobre a visita conjunta de três movimentos das colónias portuguesas à Jugoslávia.
A convite da CF ASPTJ, de 15 a 22 de Junho de 1969, deverá viajar até ao
nosso país uma delegação conjunta dos três movimentos das colónias portuguesas — o
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Frente de Libertação de
Moçambique (FRELIMO) e Partido Africano da Independência da Guiné “Portuguesa” e
ilhas de Cabo Verde (PAIGC). Nesta delegação, encontrar-se-ão as primeiras
personalidades destes movimentos: Dr. Agostinho Neto (MPLA), Uria Simango
(FRELIMO) e Amílcar Cabral (PAIGC). Esta visita tem como objectivo o fortalecimento
da cooperação e ajuda a estes movimentos numa plataforma elaborada e a longo prazo e a
nossa actividade continuada no campo da descolonização e na ajuda aos movimentos em
questão empenhados na luta pela libertação nacional e o fim dos pontos de apoio
coloniais e racistas em África. A visita desta delegação é o primeiro passo nesse sentido.
Tratam-se de movimentos que representam, no momento actual, as forças de libertação
mais fortes e activas, de grande renome internacional, cuja luta mais sobressaiu, de
orientação progressista e com os quais a ASPTJ já há bastante tempo tem relações
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bastante desenvolvidas e grande reputação e confiança políticas. A sua actual posição e
perspectivas das suas lutas vão de encontro à conclusão de que eles se tornarão, cada vez
mais, naquele elemento que reunirá e empenhará a maioria dos Estados africanos e as
forças progressistas e anticoloniais na direcção de uma luta mais consequente pela
abolição da dominação colonial e racista no continente. Os últimos acontecimentos e a
actividade de numerosos estados (reunião dos dirigentes africanos em Lusaca) confirmam
a acima citada impressão.
[-2-]

Esta visita está de acordo com as próximas acções da ONU pela

descoberta de justas soluções para o problema dos regimes coloniais e racistas, nas quais
o nosso país tem intenções de ter uma activa participação. Igualmente, a realização desta
visita neste tempo tem mais importância por causa da iminente reunião preparatória do
grupo de países não-alinhados e da NCN (N.doT.:Nova Conferência dos Não-Alinhados),
na qual, a questão da descolonização deverá ser uma das principais.
É evidente o interesse do nosso país se empenhar mais no apoio aos
movimentos de libertação e com eles estabelecer fortes e consequentes relações e
cooperação. Isto representa um dos meios mais importantes para o reforço da nossa
posição e prestígio em África e impedir as diversas manobras antijugoslavas e tentativas
de isolamento do nosso país. O estabelecimento de regulares e fortes formas de
cooperação com os movimentos neutralizaria, em grande medida, as especulações por
parte dos países do bloco («lager») que as iniciativas jugoslavas no plano da luta
anti-imperialista e anticolonial surgem de acordo às nossas necessidades e interesses. A
realização da visita, precisamente neste momento (imediatamente após o termo da
Conferência dos PC em Moscovo), convém muito bem politicamente. Isto, como pela
posição geral de um grande número de PC em relação a nós na questão da luta
anti-imperialista, como também por causa da posição dogmática e condescendente e a
forma como trata, no documento final da Conferência, os movimentos de libertação
nacional, aos quais foi dedicada, de resto, uma muita pequena atenção e um geral apoio
verbal.
Nesta questão, a nossa acção é importante e representa um grande apoio
aos movimentos por causa da pressão por parte dos países do bloco com o objectivo de
influenciar a sua política e a actividade do Ocidente de romper e neutralizar o movimento
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e suas actividades. Por ocasião desta visita, está previsto que: 1) se examine formas
concretas de cooperação e as nossas ajudas por um período a longo termo, novas formas
para a sua afirmação internacional, particularmente, na Europa; 2) abrir um centro
informativo dos três movimentos em Belgrado, cujas despesas de funcionamento seriam
suportadas por nós; 3) organizar sessão solene com a participação de representantes da
nossa vida política, pública e cultural e representantes do corpo diplomático dos países de
Bandung.
[-3-]

Às delegações seria dado um dado elevado tratamento e ser-lhes-ia

possibilitado encontros ao mais alto nível com os nossos dirigentes estatais e partidários,
junto a uma publicidade adequada na imprensa e outros meios de informação.
Com vista ao sucesso da realização desta visita, na Comissão da CF da ASPTJ ,
foi formado um grupo de trabalho, constituído pelos representantes das nossas
organizações sociopolíticas, órgãos de Poder e do SEDP (N.doT.: Secretariado de Estado
da Defesa Popular), que trabalha nas questões concretas de cooperação e relações com
os movimentos (questão de ajudas e outras).
Até agora, no grupo foi decidido que no objectivo da prestação de ajudas
se utilizem também os meios do Fundo de Ajuda às Vítimas das Agressões e Dominações
Coloniais. Um certo apoio será dado também pelo SEDP, ICTI (Instituto de Cooperação
Técnica Internacional) (formação de quadros), UJJ (União da Juventude da Jugoslávia)
(material escolar) e Sindicato272.
A Comissão Executiva da Presidência da LCJ tem conhecimento desta
iniciativa, que considerou como bastante vantajosa e exprimiu estar de acordo, em
princípio, a prestar ajuda financeira aos movimentos.
Belgrado, Maio 1969.
AJ, 142,F-517

150 [Viagem de uma delegação (Tito de Morais e Mário Soares) à Jugoslávia]
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA
FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA

(ESCUDO)

TELEGRAMA

SECRETARIADO DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

CIFRADO

ESTRITAMENTE

272

Refere-se à União dos Sindicatos da Jugoslávia.

347

CONFIDENCIAL

348
II Direcção
N.º 426138/66
21/VII/1969

(46)
EMBAIXADA DA RSFJ - Roma

Os representantes do movimento ASP, Mário Soares e Tito de
Morais, estiveram aqui de 1 a 8 de Julho. Tiveram amplas conversações no CF ASPTJ
(Zupantchitch, Djerdja e outros). Visitaram Kraguievats e Zagreb e arredores. Deixaram
uma boa impressão e mostraram desejo para contactos constantes connosco. Pedimos a
vós que nesse sentido actuem e mantenham ligação com Tito de Morais, que agora reside
permanentemente em Roma e que já contactou convosco. Lembrai-lhe o artigo para a
«Medjunarodna Politika» que Mário Soares prometeu escrever. Acerca da ideia como se
poderia efectuar a visita de uma pessoa nossa a Portugal, sobre a qual aqui se falou,
perguntai ao Tito de Morais. – Djerdja. – Chotch
JC
AD MNE, F-229, 1969 (Portugal)

151 [Contactos

da ASPJT com Tito de Morais em Roma]

R E P Ú B L I C A SOCIALISTA
FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA

( ESCUDO )

TELEGRAMA

SECRETARIADO DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

CIFRADO

ESTRITAMENTE

CONFIDENCIAL

Roma, n.º 625, 28/VII/1969
/220
/46/
SENE – ASPTJ
Mário Soares não escreveu o artigo para a «Medjunarodna
Politika», embora o tenha começado em Roma, deixou-o inacabado, V. vosso 426138/66.
Por estes dias, Tito de Morais viaja para Londres e espera que Soares lhe faça chegar o
artigo através de uma ligação. Comunicar-lhe-á imediatamente que nós estamos
interessados.
Como TdM também recomendou em Belgrado, considera-se que o
melhor para a visita a Portugal é pedir-se um visto turístico, eventualmente na companhia
da esposa. Sugeriu que os vistos sejam pedidos através de Paris. Pede que antes os
informem acerca da personalidade e da data de chegada de forma que através das ligações
possam possibilitar contactos em Portugal.
O destino de Palma Inácio, chefe do movimento CUAR (N.doT.:
LUAR), acerca do qual falaram por ocasião da visita a Belgrado, é cada vez mais incerta.
Pedem para que os informem sobre a nossa mediação junto dos marroquinos ou algum
outro país do pequeno Magreb. – Motchivnik.
30/30/30/VII 1969
Enviado : II Direcção, Djerdja, cor.(onel) Stoiakovitch.
BLJ/Lo
________________________________________________________________________
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

AD MNE, F-229, 1969 (Portugal)
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TELEGRAMA

ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

349
152 [Viagem de um professor da Universidade de Belgrado a Lisboa (ASPTJ)]
Conferência Federal da ASPTJ
- DDD Conf. n.º 440542
14/XI/1969
Embaixada RSFJ – Rim
Comunicar a Tito de Morais, representante do Partido Socialista de
Portugal em Roma Via Catania 64, que o Dr. Lhubicha Adamovitch, professor da
Universidade de Belgrado estará em Lisboa de 20 a 26 de Novembro deste ano numa
conferência internacional. Ficará alojado no Hotel Citadela, Avenid J.F. Ulrich, tel. 2829-21, Lisboa.
Conforme o acordo que fizemos com ele e o Mário Soares, por ocasião da
estadia deles na Primavera passada em Belgrado, comuniquem-lhe a chegada de
Adamovitch, para que o contactem. Que Morais informe os camaradas em Portugal da
chegada de Adamovitch. – Djerdja
________________________________________________________________________
R E P Ú B L I C A SOCIALISTA FEDERATIVA DA JUGOSLÁVIA
SECRETARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

TELEGRAMA

ESTRITAMENTE

CIFRADO

CONFIDENCIAL

ADMNE, F-229, Portugal (1969)

153 [A cisão segundo Pedro Soares (embaixada jugoslava em Argel)]
Argel, número 503, 26/11/1970

Estritamente Confidencial
/740 (61)

SENE (N.doT.: Secretariado Estatal dos Negócios Estrangeiros)
Pedro Soares, representante até agora do PC de Portugal na direcção da
Frente Patriótica de Libertação Nacional (Front patriotique de liberation nationale du
Portugal – FPLNP), na Argélia, ao Raikovitch:
Pediu para vir e explicar a situação que surgiu na direcção da Frente, as
razões da cisão e como chegou até à sua exclusão da direcção da FPLNP.
Falou longamente sobre as dificuldades sob as quais, por desacordos
internos, trabalhou a direcção da Frente em Argel e como, pela questão de se deveria
começar ou não com acções armadas em Portugal, começou a cisão entre ele, por um
lado, e Fernando Piteira Santos e Manuel Alegre, por outro. Salienta que o PC considera
que não é altura para acções armadas e que ainda se deve aguardar. O PCP como o
partner mais forte na Frente e a força oposicionista mais importante em Portugal, em
redor da qual se reúnem todas as forças patrióticas, tem de estar atenta, de proteger os
quadros e de evitar as acções armadas aventureiras que recomenda o Santos.
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Explicou após longos e calculados preparativos e a posse do meios
financeiros que pertencem à Frente de bancos na Suíça e Argélia (trata-se de cerca de um
milhão de escudos, a maior parte de contributos recebidos através das representações dos
países soc.[ialistas] e que, na realidade, foram dados ao PCP), o grupo do Santos
expulsou-o, na sua ausência, da direcção da Frente e apresentaram-se perante as
autoridades argelinas, relativamente à FLN, como a única direcção da Frente. Interveio
junto à Direcção da FLN e pediu a suspensão tanto da emissão da Frente através da rádio
argelina («A Voz da Liberdade», três vezes meia-hora por semana) como também em
relação à dotação da Frente (9 000 DA). Disse que os A.[rgelinos] responderam que não
se querem meter nos assuntos internos da Frente, mas prometeram ao que foi dito que
iam ver o que podiam fazer em relação às emissões. Acrescentou que agora o Santos
dispõe dos recursos da Frente, como da emissões de rádio e que isso, infelizmente, são
consequências da atitude «de certos círculos A.». Salientou que o apoiam as
representações de todos os países soc. na Argélia (esteve presente na recepção por
ocasião da Revolução de Outubro), como também essas representações recusam
contactos com Santos.
Segundo as palavras de Soares, vítima do golpe do Santos foi também
Manuel Sertório (representou a frente no IX Congresso da LCJ), mas que todavia
Sertório evitou discutir uma plataforma comum com Soares.
Pede a nossa compreensão «em nome do facto que o PCP é um marco na
luta antifascista em Portugal e Santos e o seu grupo são, na realidade, elementos
burgueses e sociais-democratas» e etc.
Observação: «A Rádio Portugal Livre» emitiu, em 11 de Setembro, um
comunicado da direcção do PCP acerca da situação na direcção da FPLN e os
acontecimentos relativos à cisão, ou seja, à expulsão de Soares da direcção da FPLN. No
comunicado realçou-se particularmente que, a partir de 3 de Setembro d.a. (N.doT.: deste
ano), o PCP não apoia, nem participa nas acções da FPLN.
Por seu lado, Pedro Soares, como membro do CC PCP, publicou o seu
próprio memorando sobre «a actividade separatista e divisionista do grupo conspirador
contra o movimento antifascista e anticolonialista português».
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Enviaremos ambos materiais para a Presidência do CC LCJ273 por mala
diplomática.
Por seu lado, Santos pediu ao embaixador para o receber.
Informaremos. Djikitch.
Enviado: IV Direcção, Vlahovitch, Dolants, Belovski, Golob, Obradovitch e chefe da II
Secção.
ADMNE, F-249, Portugal (1970)

154 [A cisão segundo Piteira Santos e Manuel Alegre (embaixada jugoslava em Argel)]
Argel, número 524, 11/12/1970

Estritamente Confidencial
/1 000 (59)

SENE
V. nosso 503.

Fernando Piteira Santos e Manuel Alegre pediram em nome da FPLN uma
reunião com o embaixador. (Santos é o representante principal da FPLNP em Argel.
Alegre, ex-oficial do exército português e ex-membro do PCP, actualmente membro da
direcção da FPLNP na Argélia e especialista para a questão militar). Expuseram os dados
principais acerca do desenrolar dos acontecimentos que conduziram à separação do
movimento do PCP.
1. A crise não vem de ontem. O movimento esteve sujeito constantemente
às tentativas do PCP de impor exclusivamente a sua orientação com métodos não
democráticos. A essência da posição do PCP era que ainda não era tempo para acções
directas no interior de Portugal e que se devia esperar. Como as emissões da estação de
rádio «A Voz da Liberdade» era dirigidas por Soares, representante do PCP na direcção
do PCP, essas emissões eram usadas para propagandear as posições do PCP e contra a
linha oficial do movimento. Tudo isto provocou o engano e a confusão entre os
combatentes antifascistas em Portugal. As tentativas das emissões «A Voz da Liberdade»
ser tomadas por um grupo não tiveram sucesso. Na verdade, Soares impedia que a
estação de rádio fosse utilizada para a sua tarefa principal — a luta contra o fascismo em
Portugal. Os protestos junto do CC PCP não tiveram qualquer êxito. Soares, como
representante do PCP, era contra a plataforma que foi aprovada na Conferência em Roma
273

Não foram encontrados neste fundo do AJ.
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e até recusou a participação embora oficialmente tenha sido delegado. Por tudo isto, a
FPNLP decidiu efectuar uma consulta no terreno e então, com a participação dos
representantes do movimento em Portugal, tomar uma posição definitiva.
2. Na carta que foi enviada às organizações, em princípio, partiu-se de que
a luta contra o regime fascista em P. exige a máxima unidade e participação de todas as
forças antifascistas no movimento (comunistas, católicos progressistas, sindicatos,
juventude, etc.) e que não há vitória sem o começo de acções directas no próprio P. A
posição de espera e a propugnação das formas legais — o que busca claramente o PCP,
como também o empenho do PCP em monopolizar cada iniciativa e estabelecer o
controlo sobre as organizações e acções no terreno — conduziram ao bloqueamento de
cada acção e ao comprometimento das próprias actividades o que, novamente, o regime
fascista interpreta com uma fraqueza do movimento. Por isso, passa através da acção
directa, necessariamente, a nova unidade de todas as forças antifascistas em P.
3. No reunião da direcção da FPLNP com os representantes que vieram de
P., realizada em 3 de Setembro d.a. em Argel, em base da discussão e conclusões do
terreno e no interesse do seguinte desenvolvimento do movimento de libertação e
mobilização das massas em P. foi decidido que era preciso separar a organização da
FPLNP da organização do PCP. A esta decisão seguiu-se a posição do CC PCP acerca da
saída da FPLNP. O comunicado acerca da posição do PCP foi emitido pela «Rádio
Portugal Livre», em 16 de Setembro d.a. Ao mesmo tempo, o PCP começou uma
perseguição contra a direcção da FPLNP. (O texto do comunicado enviámos por correio
diplomático para a Presidência do CC LCJ).
4. Manuel Sertório, membro da direcção da FPLNP, foi contra a ruptura
com o PCP e, por isso, saiu da direcção da Frente. A estação de rádio da FPLNP, «A Voz
da Liberdade», transmitiu a declaração de Sertório. S. não concordou com a posição, ou
seja, com o comunicado do CC PCP e a campanha que, agora, conduz o PCP contra a
direcção da FPLNP.
5. Todas as informações do terreno falam que a posição do CC PCP foi
também recebida negativamente entre os próprios membros do PCP pelo que houve
também protestos. Embora possa ter sido coincidência, o facto de após a separação do
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PCP ocorreu uma série de acções concretas das forças de libertação em P. e tal actuou de
forma mobilizadora. Continuarão com esta linha.
6. Os argelinos, ou seja, a FLN que mantém ligações com todos os
movimentos de libertação oficialmente acreditados na A. (N.doT.:Argélia) recebeu
positivamente a decisão do encontro de 3 de Setembro e recusou as tentativas de Soares
em meter a FLN neste assunto. Soares, como combatente antifascista, goza da
hospitalidade individual na A., mas a FLN excluiu-o como representante oficial de quem
fosse. (Numa conferência na FLN com representantes dos movimentos de libertação, na
qual Soares apareceu, o representante da FLN pediu a Soares que abandonasse a reunião).
A URSS e PS (N.doT.: países socialistas) do Pacto de Varsóvia prestam-lhe apoio e o
representante da URSS tentou até intervir indirectamente junto dos argelinos. Foi-lhe dito
que isso era um assunto interno da FPLNP.
7. Santos prometeu enviar os seus materiais internos que circulam nas suas
organizações em Portugal com o pedido de envio para o país. Os materiais serão enviados
igualmente para a Presidência do CC da LCJ. Djikitch.
Enviado: IV Direcção, Vlahovitch, Dolants, Belovski. Uvalitch
(carimbo)

ADMNE, F-249,Portugal (1970)

Secretariado Estatal dos Negócios Estrangeiros
A R Q U I V O
15/12
IV
N.º 445 954
(469)32
Portugal

155 [Reunião de Agostinho Neto com diplomata jugoslavo da embaixada no Cairo]
Cairo, n.º 664, 21/VII/1971
SENE
Numa conversação com Vuíovitch, o Dr. Agostinho Neto, líder do
movimento de libertação angolano, estimou favoravelmente o desenvolvimento mais
recente das acções de libertação em Angola o que é resultado, em primeiro lugar, da
execução eficaz da táctica de luta e o apoio que têm do povo. Todavia, ainda se deparam
com as dificuldades em redor ao transporte de material militar e outro por falta de meios
de transporte e a forma da transladação do equipamento militar. Em grande medida, isto
dificulta o abastecimento regular e atrasa a realização das acções militares. Como básica
condição prévia dos sucessos conseguidos no terreno, Neto sublinhou, em primeiro lugar,
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a elevada moral dos membros das forças de libertação, o que conduziu, não só a uma
resistência com sucesso, mas também até ao alargamento das operações militares. Este
desenvolvimento da situação militar e a impossibilidade de um eficaz combate com os
membros do MPLA reflecte-se psicologicamente de maneira desfavorável nas forças
portuguesas, de cujas fileiras alguns desertores ingressaram no MPLA. Acrescentou que
isto foi estimulado pela actual evolução positiva no próprio Portugal e uma posição mais
forte, principalmente entre a juventude, estudantes e círculos intelectuais, a favor da
suspensão das operações militares em

Angola. Dão uma certa importância a esta

disposição da opinião pública, embora estejam conscientes que, pelo menos durante um
determinado tempo, isto não influenciará radicalmente numa mudança da política
bastante rígida do regime português em relação à Angola.
No plano exterior, segundo Neto, anima bastante a mudança a que se
chegou na opinião pública e também entre certos círculos [ - 2 - ] políticos de países da
Europa Ocidental a favor do movimento angolano. Disse que junto da direcção do PSD
da Alemanha Ocidental foi formado um comité de ajuda para Angola. Comités
semelhantes foram formados na Itália e em alguns países escandinavos. Paralelamente a
isto, foi reforçada a actuação daquelas forças que estão empenhadas na continuação da
guerra em Angola com vista à defesa dos interesses económicos e outros dos grandes
monopólios.
Quanto a respeito da ajuda dos países socialistas, Neto salientou a
Jugoslávia em primeiro lugar, mas acentuou que se chegou a mudanças visíveis nas
posições de alguns destes países. Disse que, no plano das ajudas, empenharam-se mais a
Roménia e a Bulgária, enquanto a URSS nos últimos tempos « dinamizou e adaptou a
estrutura da ajudas» às necessidades actuais do movimento angolano.
O Dr. Neto envia as suas saudações para a direcção da ASPTJ e os povos
da Jugoslávia e exprimiu o agradecimento pela ajuda e compreensão prestadas até agora.
Enviado: IV Direcção, Belovski.
ADMNE, F-159, Angola (1971)

156 [Acordo com o PSD alemão (ajuda através da ASPTJ)]
quarta direcção
N.º 441241
19/11/71

(Telex)
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embaixada rsfj em dar es salam e lusaka274
informativo: arranjámos a visita do chefe do centro informativo do mpla condesse a bona
de 9 a 12/12 partindo do anterior acordo asptj-mpla. terá conversações no psd e na
fundação fridrih eber (N.doT.:transliteração de Friedrich Ebert) com visnjevski, dingles
e wedel. no memorandum que me entregou, o mpla pede:
1. ajuda material ( meios financeiros, camiões, jeeps e dois aviões de transporte) e
2. gradual redução do empenhamento da rf alemã nas obrigações bilaterais e multilaterais
que assumiu em relação a portugal.
quanto à ajuda material condesse optimista: os alemães aceitaram segundo se diz de
dar-lhes para começar alguns camiões que serão fornecidos através de nós, também
mostraram disposição para na zâmbia lhes construirem um hospital e escola. segundo
parece, o spd preparado para se empenhar largamente. acerca da futuro curso do
programa mpla-spd informar-vos-emos.
ADMNE, F-159, Angola (1971)

157 [Proposta portuguesa de restabelecimento das relações comerciais com a Jugoslávia]
SECRETARIADO FEDERAL
DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
II Direcção
N.º 43 609
7 de Fevereiro de 1972
O secretário da secção da defesa dos interesses de Portugal junto da
embaixada da Espanha no Egipto, J. Lambiza, sondou o terreno para um encontro do
chefe dessa secção com o conselheiro ec.(onómico) da embaixada da RSFJ no Cairo,
Tomachevitch, «a fim de um exame das possibilidades de eventuais contactos
económicos entre os dois países».
A questão do estabelecimento de relações económicas com Portugal é para
nós muito delicada, a Jugoslávia subscreveu e votou a favor de numerosas resoluções da
AG ONU, nas quais se condenou a política colonial de Portugal em África e se pede aos
países membros da ONU que não estabeleçam qualquer actividade ou acordo que possa
fortalecer Portugal e a sua dominação colonial.
A este respeito, a Resolução da AG n.º 2107, de 21 de Dezembro de 1965,
é a mais clara e recomenda explicitamente aos Estados membros que suspendam as
relações diplomáticas e consulares com Portugal e que boicotem todo comércio com ele.
Tendo em vista a nossa consequente política anticolonial e o nosso
empenho pela integral aplicação da Declaração da AG acerca da concessão da total
274
Como exemplo dos textos de todos os telexes. Optámos, nos seguintes, por uma leitura menos
«minúscula» e corrigir a sua ortografia.
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independência dos povos coloniais, particularmente, na aplicação da Declaração da
Conferência dos Não-Alinhados no Cairo, consideramos que não se pode aceitar o
estabelecimento de nenhumas relações económicas (mercantis) entre a Jugoslávia e
Portugal. Também, antes, houve tentativas por parte de Portugal para o estabelecimento
de relações comerciais, as quais, de acordo com a Resolução da AG ONU e os
documentos da Conferência dos Chefes de Estado e Governo (principalmente, a do
Cairo) foram rejeitadas.
Tendo em consideração, que desde então a relação de Portugal com as
suas colónias não se modificou (o que, unicamente, poderia influenciar o sentido e nível
das nossas relações), consideramos que se deve excluir a possibilidade de cooperação
económica e outras.
Pedimos acordo e, nesse sentido, enviámos instruções para o Cairo.
V. Pekitch
Enviado:
- Gabinete SF, M. Tepavats, (N.doT.: Secretário Federal)
- Gabinete VSF, J. Petritch, (Vice-Secretário Federal)
- Gabinete SAF, M. Rakitch ( Secretário-Adjunto Federal)
- Gabinete SSF, Dj. Nintchitch (secretário do Secretário Federal)
- Director da IV Direcção, DRI ( Direcção das Relações Internacionais)
- Arquivo Conf.(idencial)
ADMNE, F-178, Portugal (1972)

158 [Transferência de honorários (em divisas) de artistas portugueses (concerto em Belgrado)]
SECRETARIADO FEDERAL DAS FINANÇAS

Conf. 4-286/1

Belgrado, 31/V 1972
SECRETARIADO FEDERAL DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
- I I Direcção –
Belgrado
Em anexo, a vós enviamos a cópia autenticada da carta n.º 31/14, de
15/V/1972, que o «Jugokoncert», Belgrado, enviou para este Secretariado e, na qual,
pediu autorização para uma transferência para Lisboa (Portugal) de USA$ 732,20, quanto
importa a parte em divisas acordada dos honorários dos artistas portugueses (Silva
Pereira, dirigente, e Segueira275 Costa, pianista) que deram um concerto, em Belgrado,
com a Filarmónica de Belgrado no dia 9/V/1972.
Como se depreende da carta, a transferência deveria ser efectuada pelo
Jugobanka, Central em Belgrado, mas não directamente para Lisboa, mas sim através do
seu correspondente estrangeiro.
Tendo em conta que entre a Jugoslávia e Portugal não existem relações
diplomáticas ou outras, solicitamos-vos a vosso parecer acerca da questão acima citada,
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para que este Secretariado possa dar a necessária resposta ao «Jugokoncert» e também
informar o Banco Nacional da Jugoslávia sobre este assunto.
Anexo: 1

SECRETÁRIO-ADJUNTO
FEDERAL
(carimbo e assinatura)
Gavra Popovitch

ADMNE, F-178, Portugal (1972)

159 [Contactos LCJ -PCP]
Belgrado, 24 de Outubro de 1972
INFORMAÇÃO
acerca dos contactos da LCJ com o PC de Portugal
Segundo o anterior acordo de princípios dos dois partidos, uma delegação
do PCP deveria visitar, durante Outubro ou Novembro de 1972, a Jugoslávia a convite da
Presidência da LCJ.
A meados de Outubro, o membro do CC do PCP, J. Vieira, falou, em
Moscovo, com um representante da nossa embaixada e disse-lhe que não têm
possibilidades de enviar uma delegação durante 1972. Isto foi justificado com a
afirmação que os membros principais da direcção não podem abandonar o país. Somente,
o secretário-geral, Álvaro Cunhal, viajará até a URSS para assistir ao 50º aniversário da
formação da URSS.
Vieira disse que a sua delegação podia chegar em visita durante Julho de
1973, ou — caso não nos convenha — durante Maio ou Junho276 de 1973. Pediu-nos que
lhes déssemos quanto antes uma resposta. Não oficialmente, aludiu que, o mais provável,
Cunhal chefiará a delegação, Igualmente, propôs que Cunhal se encontre com os
representantes da LCJ que assistissem à celebração do 50.º aniversário da formação da
URSS.
A Secção propõe que, através da embaixada da RSFJ em Moscovo, seja
sugerido ao representante do PCP que a delegação do PCP chegue à Jugoslávia na
primeira metade de Junho de 1973.
276
Esta visita efectuou-se só em Setembro e a delegação foi constituída por Pedro Soares e João Tavares
(Avante!, Nov./73). Inexplicavelmente, no AJ, o fundo da LCJ não tem qualquer documento a respeito
desta visita. Contudo, também desapareceu toda a documentação deste fundo, relativa ao ano de 1973.
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No caso de os representantes da LCJ assistirem à citada celebração em
Moscovo, a Secção propõe que se encontrem com Cunhal.
Solicitamos uma decisão.
Enviado:
- Secretário da Comissão Executiva da PLCJ, S. Dolants.
- Arquivo da Secção.

AJ,507/IX,103-I

160 [Delegação ASPTJ no funeral de Amílcar Cabral]
INFORMAÇÃO
acerca da participação da CF ASPTJ em Conacri no simpósio e enterro dos restos mortais
do secretário-geral do Partido Africano de Independência da Guiné Bissau AMÍLCAR
CABRAL

I
A convite do Presidente da República da Guiné, Sekou Touré, por motivo

do assassinato do secretário-geral do PAIGC participou uma delegação da CF ASPTJ no
simpósio, realizado em 30 de Janeiro, e nas cerimónias fúnebres, em 2 de Fevereiro, em
Conacri, nas quais participaram 78 delegações estrangeiras de governos e partidos de
países de África, Europa, Ásia e América Latina.
A delegação era constituída por Selmo Hachimbegovitch, presidente da
Comissão das Relações Internacionais da ASPT da RS da Sérvia, e Bojidar Stanitch,
embaixador da RSFJ na República da Guiné.
Num simpósio de um dia — dedicado ao papel e figura de AMÍLCAR
CABRAL, à criação do PAIGC e à organização da luta armada contra o colonialismo
português — participou também a delegação da CF da ASPTJ. Todavia, por causa do
grande número de delegações estrangeiras, na discussão só participaram 37, ou seja, foi
dada preferência às delegações de África (das quais 7 não chegaram a falar) e
representantes de organizações internacionais, interafricanos e m.l. (N.doT.: movimentos
de libertação). A pedido da presidência, a nossa delegação, como as restantes, entregou o
texto do discurso que será publicado com os discursos das delegações que chegaram a
falar.
Pelo número de delegações, a África era a mais representada, incluindo
também a maioria dos países árabes. Igualmente, estavam presentes todos os países
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socialistas e a maioria das organizações internacionais (pela paz mundial, sindicatos e
outras), organizações africanas progressistas (OUA, sindicatos e outras) como, também,
representantes do PC de Itália, PC de Portugal e PSD da Suécia. Na véspera do enterro,
realizou-se no estádio de Conacri a parada solene de unidades do exército e milícia
guineenses com a presença das delegações estrangeiras, membros [ - 2 - ] da direcção do
PAIGC, membros do governo guineense tendo à sua frente SÉKOU T. e do cor.diplo.
(corpo diplomático). Por ocasião do minuto de silêncio foi prestada homenagem aos
restos mortais de AMÍLCAR CABRAL, cujo caixão se encontrava no espaço do terreno
do estádio, em frente da tribuna central.
No terceiro dia, as delegações estrangeiras, juntamente com membros da
direcção do PAIGC e do governo guineense, visitaram o mausoléu do Herói Nacional da
República da Guiné, no qual, foram enterrados os restos mortais de AMÍLCAR
CABRAL. Nessa ocasião, a nossa delegação depôs a coroa da CF ASPTJ.
No mesmo dia, a direcção do PAIGC deu uma conferência para imprensa
e delegações estrangeiras que foi dirigida por LUÍS CABRAL, membro do CE PAIGC.
Durante o simpósio, a nossa delegação entrou em contacto com
PEREIRA (N.doT.: Aristides), secret.-geral interino do PAIGC, e LUÍS CABRAL,
membro do CE, e pediu uma audiência que se realizou, em 4 de Fevereiro, após muitos
pedidos nossos.
II
CONTACTOS DA NOSSA DELEGAÇÃO COM DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS
E ALGUNS MEMBROS DO GOVERNO GUINEENSE
Durante a estadia, tive curtos encontros com os chefes de algumas
delegações: com o secretário-geral do m.l. de ANGOLA, AUGUSTO (N.doT.:
Agostinho) NETO, depois o chefe da delegação do Alto-Volta, professor e presidente
JOSEPH ZERBO, chefes das delegações do ZAIRE, NIGÉRIA, SERRA LEOA,
MARROCOS, membro da delegação da ARGÉLIA, Z. Messaudi, também membro da
Comissão de Inquérito, e com o chefe da delegação de Cuba e membro da delegação
cubana O. Oliva OSCAR, que era também membro da Comissão de Inquérito, depois
com os chefes das delegações das delegações da RP China, Coreia do Norte, Hungria e
Polónia.
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Durante o simpósio, tive um curto encontro com o ministro dos Negócios
Estrangeiros da R. Guiné, F.Sissoko ( que comunicou a recepção da nossa delegação
próximo da nossa partida, a qual se chegou por causa da nossa insistência, provavelmente
pelo grande número de delegações estrangeiras), depois, tive uma curta conversação com
ISMAIL TOURÉ, membro do BP PDG e ministro [- 3 -] da Economia e LAMINE
TOURÉ, secretário de Minas e Electrificação. Durante a visita ao mausoléu,
encontrei-me e cumprimentei o primeiro-ministro do governo guineense LANSANA
BÉAVOGUI.
Durante a estadia, também, tive contactos com um número de chefes de
missões diplomáticas de países amigos que, aliás, conhecia do período do meu trabalho
no R. Guiné.
Por iniciativa mútua, tive uma longa conversação com os nossos
trabalhadores e especialistas. Nessa altura, informei-os dos acontecimentos sociopolíticos
e económicos no nosso país.
Durante a participação da nossa delegação, o presidente da República
SÉKOU TOURÉ entregou à delegação, através da protocolo do MNE, uma cartão de
agradecimentos dirigido ao Presidente 277 da República, camarada Tito.
No

fim

da

missão

cumprida,

a

delegação

enviou

um

curto

telegrama-informativo à CF ASPTJ, CC LCJ e SNE acerca da actual situação no PAIGC
após o assassinato de A. Cabral e o resumo das conversações com os três membros do CE
PAIGC.
III
O ESTADO ACTUAL DO MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO
Em base dos documentos publicados (o primeiro relatório oficial da
Comissão de Inquérito acerca do assassinato de AMÍLCAR C., publicado em 30 de
Janeiro, depois os discursos de SÉKOU T. e do membro da CR PAIGC VASCO
CABRAL no simpósio), os contactos que tive com um número de chefes de delegações
estrangeiras e algumas personalidades guineenses, conversações com três membros da
CE PAIGC e a conferência de imprensa e delegações estrangeiras que organizou a
direcção do PAIGC, permitiu a delegação de perto se informar acerca
277
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circunstâncias importantes em redor do assassinato de AMÍLCAR C., como também
sobre os momentos mais significativos que caracterizam a actual situação no movimento
de libertação e possíveis implicações no futuro curso dos acontecimentos.
No ano passado, principalmente nos últimos meses, o governo de
Portugal, em particular os serviços secretos do poder colonial, desenvolveram uma
intensa actividade com vista à derrocada política do movimento utilizando, antes de
tudo, certas fraquezas e dificuldades do movimento.
[- 4 -]

Com o objectivo de dividir politicamente o movimento, em paralelo com o

exposto, o governo português lançou uma plataforma de uma possível solução para a
independência da Guiné-Bissau, numa base de um estatuto de autonomia ou de província
autónoma no quadro de Portugal, mas sem as «Ilhas Verdes [N.doT.:Cabo Verde] que
para Portugal e os seus aliados representam uma base estável e estrategicamente
importante», como foi ditado no relatório da Comissão de Inquérito.
No seu longo discurso, SEKOU T. falou particularmente acerca da
presença no movimento de determinadas dificuldades — tribalismo, diferenças religiosas
e socioeconómicas entre os negros «mais brancos», difíceis condições de vida nos
territórios libertados, e depois insuficiente trabalho político-ideológico entre os
combatentes e actividades, algumas questões na direcção, o que tudo junto o inimigo
aproveitou especialmente entre os insatisfeitos no movimento. Neste contexto, SEKOU
TOURE realçou a falta de autocrítica na direcção do PAIGC e uma indispensável
reorganização das unidades e formas de comando das acções armadas, sublinhando a
necessidade da criação de um corpo, estado-maior militar-operacional e a intensificação
do trabalho político nas unidades e entre a população. A exposição de SEKOU TOURÉ
foi um acento sobre a existência de certas sérias fraquezas no trabalho dos membros mais
importantes da direcção.
Por ocasião da exposição de SEKOU TOURÉ estiveram muito presentes
os comentários das delegações estrangeiras, isto é, que já muito antes tinha havido
reparos ao trabalho da direcção por parte de activistas do PAIGC e de certos comandantes
militares; que a direcção do PAIGC dirigia o movimento e as acções militares, sobretudo
fora do próprio território, que as decisões mais importantes eram aprovadas por uma parte
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muito reduzida da direcção e que os assuntos no plano internacional preocupavam mais a
direcção do que os problemas e tarefas na frente e no território libertado.
Foi característico que VASCO CABRAL no seu discurso no simpósio não
se referiu aos citados problemas, em particular, no sentido da exposição de SÉKOU T.,
orientando-se exclusivamente para a figura revolucionária de AMÍLCAR C. e seus
méritos na fundação do PAIGC e levantamento da luta armada, realçando especialmente
o seu papel e sucesso na afirmação internacional do movimento de libertação.
[- 5 -]

Na conferência para a imprensa e as delegações estrangeiras, o membro da

CE PAIGC, Luís Cabral, falou sobre o assassinato à traição de AMÍLCAR C. que foi
organizado pelos serviços secretos portugueses através de traidores com o objectivo da
destruição do movimento. Depois, disse que esta acção é expressão das franquezas do
inimigo e unirá ainda mais os combatentes e o povo da Guiné-Bissau e as ilhas verdes
(Cabo Verde), sublinhando que as unidades armadas efectuaram acções ofensivas em
todas as frentes.
Depois, às perguntas dos jornalistas, Luís C. falou sobre os preparativos
para a convocação da nova eleita Assembleia Nacional e a eleição do corpo político
executivo superior, e que estes assuntos serão terminados segundo o anterior programa,
ou seja, até fins de Março. No final, informou os presentes que as funções futuras de
secretário-geral serão exercidas por PEREIRA, substituto até agora de AMÍLCAR C.
Em base de diversas fontes, foi confirmado que a unidade armada (que
efectuava a protecção da direcção do PAIGC em Conacri) não interveio por ocasião do
assassinato de AMÍLCAR C. e que o grupo executante era das fileiras de activistas do
PAIGC. A única resistência foi dada pelo próprio AMÍLCAR C. Não ficou totalmente
clara a captura de PEREIRA, ou seja, a sua posterior libertação no golfo de BOKÉ
distante mais de 250 km de Conacri.
Também, apurámos que, após o assassinato de AMÍLCAR C. o governo
guineense desarmou todos os membros do PAIGC em Conacri, isto é, mais de 500 e em
relação a isso os guineenses explicaram, em privado, «para que não se chegasse a um
ajuste de contas entre eles», ou «tendo em conta a segurança por causa da presença das
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delegações estrangeiras», quando entre eles se trata de um amplo [ - 6 - ]
descontentamento em relação a C.Amílcar e direcção.
No curto encontro com A. Neto, (que foi membro da Comissão de
Inquérito), disse-nos que a actual situação do PAIGC é difícil e que estará em condições
de nos informar mais concretamente por ocasião da sua prevista e próxima vinda à
Jugoslávia em visita à CF ASPTJ. O argelino Z. MESSAUDI, membro da Comissão de
Inquérito, declarou-nos, numa longa conversação, o seguinte: que existem determinadas
dificuldades no movimento e que houve uma subestimação do antagonismo tribal e
religioso. Considera que existem descontentes também no movimento. Realçou, em
particular, a desatenção da direcção do PAIGC e que nada aprenderam com o 22 de
Novembro de 1971 (N.doT.:1970). Não concordou que Sekou Toure tenha falado
publicamente acerca do que é preciso fazer na organização do PAIGC, considerando que
isso foi uma clara ingerência nas relações e assuntos do PAIGC, podendo prejudicar
ainda mais a afirmação do m.l. ( movimento de libertação). Mas considerou a situação de
grave e que Portugal e alguns países ocidentais estão decididos a impedir com todos os
meios a consolidação do movimento.
O chefe da delegação da RP Coreia, embaixador Han Ke Hua, estimou que
o estado actual do m.l. caracteriza a situação duvidosa na direcção do PAIGC, em
particular, a conduta dos quadros do comando em relação à eleição do secretário-geral,
sobre isso também é preciso encontrar uma explicação, e que até agora tal questão não foi
resolvida. Segundo ele, no movimento há descontentes, mas também grandes falhas na
direcção do movimento, em particular por parte de C. Amílcar. A unidade militar que
devia assegurar a direcção manteve-se completamente passiva durante o assassinato de C.
Amílcar e que estava informada dessa acção.
Nos contactos com outros, além do exposto, mencionaram também o
aspecto das actividades do poder colonial na evolução política do movimento para uma
plataforma de possível solução numa posição da « Guiné-Bissau

em base de uma

autonomia alargada mas sem as "ilhas verdes"».
CONVERSAÇÕES COM OS MEMBROS DO CE PAIGC
Após o pedido feito várias vezes pela nossa parte, chegou-se ao encontro
de 4 de Fevereiro. Nas conversações participaram os membros do CE, LUÍS CABRAL,
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VASCO CABRAL E MÁRIO GLÓRIA. Transmiti-lhes as condolências e saudações dos
camaradas V. Míiatovitch e Belovski e outros, como o nosso interesse por uma avaliação
da origem da actual situação, incluindo também uma conversação sobre a realização da
cooperação bilateral acordada para este ano, particularmente, no contexto do
acontecimentos mais recentes. Igualmente, informei-os da repercussão do assassinato do
Amílcar na Jugoslávia e as reacções da opinião pública jugoslava.
[ -7- ]

LUÍS C. começou a sua exposição com a constatação que a luta armada

continua e que, nesse sentido, já foram enviadas ordens para que todas as unidades
comecem acções ofensivas em todas as frentes. Por ocasião do assassinato de AMÍLCAR
foi constatado que os colonialistas portugueses contavam com a derrocada do movimento
e que, seguramente, neste momento procuram aproveitar

a situação surgida, em

particular, com elementos descontentes e derrotistas. Sublinhou que os recrutaram para o
assassinato do AMÍLCAR, infiltrando no nosso movimento agentes e provocadores.
Especialmente, realçou que os descontentes estavam, principalmente, em alguns dos
serviços em Conacri, que se dedicavam a diversas intrigas.
Depois, falou da actual situação nas unidades na frente e no território
libertado. Considerou o estado satisfatório e que não têm informações desfavoráveis do
terreno. Nestes dias, o inimigo efectuou ataques militares em certos pontos, mas foram
repelidos o que mostra uma excelente moral dos combatentes. A população presta um
apoio total aos combatentes. Na continuação da exposição, LUÍS C. falou das medidas
tomadas no plano da intensificação das actividades políticas e militares. Neste sentido,
sublinhou, foi decidido que a maior parte da direcção se mude para a frente, ou seja, para
o território libertado, assim como a transferência de Conacri de alguns serviços
operacionais mais importantes. Igualmente, aprovaram a decisão da formação de uma
direcção operacional — um conselho de guerra, no qual, entrariam, entre outros, também
os comandantes das zonas mais importantes da frente.
Em relação ao início da acção em redor da convocação e constituição da
eleita Assembleia Nacional e seu órgão político-executivo e o reconhecimento
internacional desta instituição, como o único representante legítimo da Guiné-Bissau e
ilhas verdes (N.doT.:Cabo Verde), continuando-se os preparativos, de forma a que tudo
se efectue segundo o anterior programa, isto é, até ao fim do mês de Março. Não se pode
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permitir o adiamento deste assunto, porque Portugal contou impedir, em particular, tal
acção com o assassinato de AMÍLCAR.
Por agora, não pensam em efectuar mudanças na direcção pelo que as
funções de secret.-geral estará a cargo de PEREIRA.
No final da exposição LUÍS agradeceu o nosso interesse, apoio político e
ajudas materiais, sublinhando que uma realização antecipada do acordo acerca das ajudas
na situação surgida seria muito importante.
[-8-]

Claramente, na conversação esquivaram-se a falar sobre as reais

dificuldades e fraquezas do movimento, embora tenham dito que estão em curso algumas
medidas acerca das quais, em particular, S. Touré falou no contexto da eliminação das
falhas na direcção.
CONCLUSÕES
Em base do exposto, especialmente, as circunstâncias sob as quais foi
efectuado o assassinato de C. Amílcar, todas as fontes de informação obtidas salientam
que o assassinato foi consequência do estado existente no movimento e que, neste
momento, é difícil prever um fim próximo para a situação surgida.
Em particular, a situação em redor da eleição do secret.-geral do PAIGC é
indefinida. Predomina a opinião de que é incerto o apoio a qualquer personalidade das
fileiras da actual direcção para secret.-geral.
É um facto que foi criado um largo descontentamento entre os activistas e
combatentes do PAIGC que tinham tarefas em Conacri próximas da direcção, em
particular, do seu secret.-geral.
A condenação do assassinato de C. Amílcar foi claramente mais fraca no
território libertado da G.-B. do que em relação à solidariedade internacional que se
manifestou especialmente com a presença de grande número de delegações estrangeiras
no simpósio e enterro em Conacri (nos últimos anos, a maior reunião internacional em
África), foi também um dos indicadores mais característicos da situação criada, embora
sejam desconhecidas as dimensões do descontentamento entre os quadros militares e
combatentes na Guiné Bissau.
A situação surgida foi resultado, antes de tudo, das fraquezas internas do
movimento para as quais contribuiu, em grande parte, a relação da direcção quanto a
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certos problemas e falhas, que enfraqueceram o movimento e deram bases para uma
actuação mais eficaz do poder colonial e daquelas forças que estão por um «acordo» com
Portugal.
[ - 9- ]

Nos contactos com os nossos interlocutores, a maior parte das vezes,

foram mencionadas as seguintes falhas e problemas:
- que a direcção estava demasiado afastada e localizada fora do seu
próprio território, o que objectivamente enfraqueceu as ligações com as bases do
movimento e afastou-o de certos problemas;
- que no plano da unidade do movimento, a direcção subestimou o
problema do tribalismo, das diferenças religiosas, socioeconómicas e outras, criadas por
uma longa política colonial, entre a população negra e a chamada de «cor mais clara»,
que surgiram com a mestiçagem dos autóctones com portugueses;
- que a composição dos quadros da direcção era demasiado desfavorável
e nela não estavam representados os quadros da parte continental do país, que constituem
a base principal do movimento e mais de 90% da população do país.
A situação n.m. (N.doT.: neste movimento) preocupou seriamente a
direcção da R. da Guiné porque a evolução desfavorável dos acontecimentos n.m.
reflecte-se directamente e negativamente na posição independente da Guiné e vice-versa.
Uma tal dependência recíproca dirige ambos parceiros para a coordenação mútua dos
interesses comuns, ou seja, acções políticas e militares, o que atingiu a sua expressão
máxima durante a invasão estrangeira da R. Guiné de 22 de Novembro de 1970, quando
algumas unidades militares do PAIGC deram uma contribuição importante no momento
crítico durante o esmagamento da invasão de Conacri.
Estes factos encaminham para a conclusão que a influência da R. Guiné
continuará a estar muito presente no futuro epílogo da situação n.m. da Guiné-Bissau.
Belgrado, Fevereiro 1973

AJ, 142, 557

O Representante do CF ASPTJ
Selmo Hachimbegovitch
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161 [Visita delegação MPLA (referência ao assassinato de Amílcar Cabral)]
Comissão de Cooperação e Relações
Internacionais da CF ASPTJ
05-108/73

estritamente confidencial

RELATÓRIO
acerca da visita da delegação do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA)
chefiada pelo presidente do MPLA Dr. Agostinho Neto.278
A convite da CF ASPTJ, uma delegação do Movimento Popular de Libertação de
Angola (MPLA), chefiada pelo presidente do Movimento Dr. Agostinho Neto, esteve na
Jugoslávia de 18 a 22 de Fevereiro de 1973. Na delegação, também se encontravam:
Lúcio Lara, Pascal Luvualu e Spartacus Monimambo, membros do Comité Directivo do
MPLA; Ruth Neto e Antónia Silva, responsáveis pela organização das mulheres de
Angola; Manuel Soares, representante do MPLA em Argel e José Condesse,
representante permanente do MPLA na Jugoslávia.
O presidente da República Tito recebeu a delegação, em 20 de Fevereiro, em
Brioni. Além das conversações na CF ASPTJ, a delegação teve também encontros e
conversações com outras organizações e instituições: na Comissão Executiva da
Presidência LCJ, a delegação foi recebida por Stane Dolants, secretário da CE; a
delegação encontrou-se e teve uma longa conversação com Eduardo Kardelhe, membro
do Conselho da Federação e a Presidência LCJ; reuniu-se com Miloche Minitch, vicepresidente do CEF e secretário federal dos Negócios Estrangeiros; Marian Tsvetkovitch,
presidente da AFCGLP; Miloche Chumonha, secretário-adjunto federal da Defesa
Popular, e também teve conversações na CF da União dos Sindicatos da Jugoslávia,
Presidência da União da Juventude da Jugoslávia, Conferência das Mulheres da
Jugoslávia e a União da Técnica Popular.
Durante o encontro com o Presidente da República, Neto informou o Presidente
Tito acerca da situação mais recente em Angola e, em particular, sobre as circunstâncias
da assinatura do acordo com a FNLA, como também das pressões das forças
colonialistas, racistas e imperialistas sobre os países africanos independentes. O
Presidente da República falou sobre a necessidade da ajuda aos movimentos de libertação
278
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de África, a continuação do empenhamento do nosso país no plano internacional nesse
mesmo sentido [ - 2 - ] e da decisão da Jugoslávia continuar e aumentar, nos limites das
suas possibilidades, a ajuda material ao movimento de libertação de Angola.
As conversações na Conferência Federal da ASPTJ que a delegação teve com
Velheko Milatovitch, presidente da CF ASPTJ, Dimtche Belovski, presidente da
Comissão de Cooperação e Relações Internacionais, e outros funcionários da ASPTJ
relacionaram-se com numerosas questões da situação internacional, os acontecimentos
mais recentes no Sul da África, principalmente, na actividade dos movimentos de
libertação. Particularmente, foi examinado em pormenor a luta de libertação do povo de
Angola e a actividade do MPLA, como também as possibilidades da ulterior cooperação
da ASPTJ e do MPLA. No final da visita, foi aprovado um comunicado conjunto e, no
último dia da sua estadia na Jugoslávia, o Dr. Agostinho Neto deu uma conferência de
imprensa para os jornalistas nacionais e estrangeiros.
I Conversações na Conferência Federal da ASPTJ
a) Situação em Angola
Durante o ano passado, o território que foi libertado pelo MPLA esteve sob uma
forte ofensiva dos portugueses, sobretudo na parte norte da Frente Leste, onde os
portugueses concentraram forças e 6 meses efectuaram ataques, utilizando diversos
métodos de luta: bombardeamentos de posições e povoações; acções de comandos;
utilização de meios químicos que destruiu nessa região toda a agricultura e trouxe novas
dificuldades. Por isso, uma parte da população destas regiões foi obrigada a passar para
outras, ou para a Zâmbia. Só no fim do ano, o MPLA consegui tomar a iniciativa,
atacando os quartéis portugueses, recuperando assim o entusiasmo dos combatentes e a
ligação com a população, encorajando-a também a regressar e passar à recuperação da
agricultura.
A maior dificuldade para o MPLA foi o abastecimento da Frente Leste,
principalmente, no interior do território de Angola ( da fronteira da Zâmbia até ao mar,
Angola tem cerca de 1000 Km de largura e a costa tem 1200 km de comprimento, o que
mostra qual problema de abastecimento se coloca sobretudo no interior do país). Os
centros do MPLA no interior do território de Angola estão afastados cerca de 500 km da
fronteira da Zâmbia.
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[-3-]
b) O Acordo com a FNLA
Em Dezembro de 1972, foi assinado um acordo entre o MPLA e a Frente de
Libertação Nacional de Angola (FLNA)279. Neto realçou que a organização da FNLA
que praticamente não tem actividades no país e que existe somente graças aos apoios do
governo zairense. Todavia, a FNLA representava um enorme obstáculo no
desenvolvimento da luta de libertação, porque o governo do Zaire colocou como
condição para a utilização do território do Zaire que o MPLA se unisse com a FNLA. A
situação era tal que por causa da posição do Zaire, o MPLA teve de fazer concessões.
[ (...) nas duas páginas seguintes, é realçada a importância da fronteira angolana-zairense
(2000 km) e da parte norte de Angola — «economicamente uma das regiões mais
importantes» do país, onde vivia «grande parte da população agrícola» e «a
concentração dos portugueses era maior»—, cuja passagem e acesso tinham sido
impedidos pelo Zaire de Mobutu e a FNLA de Holden Roberto. Este último, segundo
Agostinho Neto, «foi sempre um instrumento que dificultou a luta de libertação e a sua
força baseou-se nos interesses e apoios do Zaire». Todavia, pela «necessidade da
unidade do povo e por causa de problemas logísticos», o MPLA tomou a iniciativa que
conduziu ao citado acordo com a FNLA. Igualmente, após uma breve descrição dos três
orgãos directivos conjuntos, «o presidente Neto insistiu especialmente na explicação de
que não se trata de uma fusão, mas de uma aliança de duas organizações que mantêm a
sua autonomia». Fez, depois, uma referência às futuras possibilidades e dificuldades da
luta nessas regiões. Quanto à realização deste acordo, exprimiu as suas reservas e
considerou que existem «certos riscos». Assim, apesar da «situação ser encorajadora» e
haver motivos para optimismo, «nas suas actividades, o Movimento deverá continuar a
ser cauteloso».]
[-5-]
c) As seguintes intenções de Portugal
Os portugueses procuram enganar a opinião pública mundial, como que haja
mudanças políticas no estatuto das colónias. Por decreto, deram-lhes o estatuto de regiões
autónomas no quadro de Portugal. Também, Angola e Moçambique têm a honrosa
designação de «estado». Tais mudanças administrativas não resolvem nenhum problema
das colónias. Para os povos nas colónias, a situação é completamente a mesma, pelo que
não há mudanças que se poderiam interpretar como progresso sob um ponto de vista
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político. Depois de 20 de Fevereiro deste ano, deverá ser eleita a «assembleia
constituinte» em Angola e Moçambique. Uma parte do total dos 50 membros será eleita,
outra nomeada. Isto, todavia, não tem nenhuma importância, pois a «assembleia» ficará
sob o controlo do governador-geral.
Portugal insiste em incitar o interesse de alguns outros países pela presença em
Angola. Assim, existe um acordo com a República da África do Sul para empreenderem
acções militares repressivas no Sul de Angola. Igualmente, a RAS tem interesses
económicos e já participa em certas operações militares. Principalmente, nos tempos mais
recentes, tanto a RAS como a Rodésia mostram uma maior agressividade, paralelamente
com o agravamento da situação e das posições destas forças reaccionárias em África.
Espera-se que a RAS reforçará o apoio a Portugal, quanto mais se desenvolva a luta de
libertação.
O plano mais recente é de se criar um pacto do Atlântico Sul, no qual serão
membros a RAS, Portugal, EUA, Grã-Bretanha e Brasil, para a segurança das rotas
marítimas entre a África do Sul e a Europa. Isto subentende a criação de bases em Angola
e Cabo Verde, o que representa um novo perigo por causa das intenções de manter
Angola na sua órbita de interesses. Actualmente, isto já se observa com o crescimento do
volume de investimentos destas potências em Angola, o que aparentemente pode dar a
impressão de desenvolvimento do país, mas dá a possibilidade a Portugal de continuar, ao
mesmo tempo, a guerra. Por estas razões, o Movimento conduz uma luta de libertação
não só contra Portugal, como também contra forças na Europa e EUA.
[-6-]
A decisão do ano passado das Nações Unidas de dar aos movimentos o estatuto de
observadores, assinalaria uma nova fase na luta política, caso se pudesse chegar a um
grande isolamento internacional de Portugal, ao enfraquecimento da suas forças políticas
e militares, com o reforço simultâneo das posições do movimento. Em certos países, o
MPLA já teve conversações sobre a suspensão de futuros fornecimentos a Portugal de
certas espécies de meios que o ajudam a continuar a guerra. Até alguns países socialistas
efectuaram, realçou Neto, trocas comerciais com Portugal, que tiveram em vista ajudar a
sua política colonialista e na guerra, porque o fornecimento de barcos, camiões, aviões e
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outros materiais e equipamentos representa abastecimento de armamento. É necessário
conduzir uma luta contra tais tendências.
d ) A situação do PAIGC após o assassinato de Cabral.
Por ocasião do assassinato de Cabral, o Dr. Neto encontrava-se na Europa em
visita a países socialistas, mas após a notícia do crime interrompeu a estadia e viajou até
Conacri, onde participou nos trabalhos da Comissão que examinou as circunstâncias
ligadas a este crime e nas cerimónias fúnebres.
Ele disse que é surpreendente aquilo que a Comissão pôde ver, que não é ainda
possível compreender a verdadeira essência do problema e falar do estado PAIGC, pois a
Comissão só fez investigações em Conacri.
Segundo o relato de Neto, o assassinato foi efectuado por activistas do PAIGC. O
grupo do assassinato era formado por umas 30 pessoas. Após a execução do crime, seis
deles apresentaram-se perante Seku Touré para o informar como mataram Cabral.
Explicaram-lhe também as suas razões. Declararam que o mataram para “salvar” o
PAIGC, pois existia um suposto perigo de os activistas das ilhas de Cabo Verde
tomassem o poder no PAIGC. Afirmaram que na direcção há muito mais activistas das
ilhas de Cabo Verde e que houve muita discriminação em relação aos guineenses — nas
escolas, hospitais, etc.
A Comissão ouviu cerca de 500 membros do PAIGC que se encontravam em
Conacri. Deste número, só 20 se exprimiram [ - 7 - ] abertamente por Cabral; 325
declararam-se contra a antiga direcção e Cabral.
A respeito do papel de Portugal, muitos afirmam que a mão portuguesa está
metida no assassinato; que essas ligações eram mantidas também através de sistema de
telecomunicações. É conhecido o caso de um desertor português que mantinha as
ligações entre o governador português Spínola e alguns membros do PAIGC. Ele
desertou 3 vezes de um lado para o outro. Por ocasião da invasão dos portugueses, em
20/Novembro/1972280, libertaram-no, depois voltou novamente e, em seguida, de novo
desertou.
Quase todos os activistas que estavam em Conacri sabiam o que iria acontecer.
Até isso era também conhecido na prisão de Conacri, onde se realizaram reuniões. Os
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guardas de Cabral foram testemunhas surdas do crime. Foi morto friamente, sem que
nenhum deles interviesse, nem tenha tentado salvá-lo. O que agora é particularmente
interessante é determinar se tal disposição só existia entre os activistas em Conacri ou tal
rede tinha também ramificações na Guiné-Bissau. A direcção do movimento estuda agora
tal problema.
e) Relações ASPTJ-MPLA
A longa cooperação do MPLA e da ASPTJ foi considerada positiva por ambas as
partes. Foi sublinhado, em particular, a continuidade dos multifacetados apoios e a
igualdade de direitos nas relações do MPLA e da ASPTJ. Neto aproveitou cada
oportunidade que lhe surgiu (encontros, conferência de imprensa, entrevistas, etc) para
sublinhar a importância do apoio jugoslavo, não só ao movimento de libertação angolano,
mas também à luta anticolonialista dos povos africanos em geral. Também, estimou
bastante a importância da visita da delegação da ASPTJ, em Agosto de 1972, ao território
libertado de Angola.
[ Nas páginas 7 a 10, são referidos e comentados os seguintes apoios diplomáticos e
político-militares ao MPLA:
- «possibilidades de acção dos não-alinhados» e propostas para a próxima Conferência
dos Países Não-Alinhados em Argel; aumento das acções na ONU contra Portugal e os
países que o ajudam;
- na preparação e realização da Conferência da Segurança na Europa, chamar a atenção
para as guerras de Portugal nas suas colónias que contam « até com o apoio de certos
países europeus», mencionando-se ainda «as observações do Dr. Neto em relação aos
preparativos» desta conferência, como, por exemplo, «que Portugal conduz guerras
coloniais, em África, e, ao mesmo tempo, fala da paz na Europa»;
- quanto ao acordo do MPLA com a FNLA, foi aceite «a avaliação que Neto deu» e será
respeitado na sua totalidade pela ASPTJ e a Jugoslávia, tendo sido confirmado o apoio ao
MPLA, que continuaria a ser o seu «parceiro prioritário entre os movimentos de
libertação de África»;
- a ajuda material da ASPTJ foi analisada e, apesar das dificuldades económicas,
tentariam aumentar essa ajuda ao MPLA, cuja delegação foi informada acerca dos seus
diversos aspectos — envio de material de guerra no valor de 2 milhões de dinares (cerca
de 120 mil dólares EUA), sendo possível outro carregamento no mesmo valor no segundo
semestre desse ano; ajuda financeira de 20 000 dólares; funcionamento do Centro
Informativo do MPLA em Belgrado; caso a Zâmbia autorize a criação de campos de
instrução militar do MPLA no seu território, envio de instrutores militares; apoiar o
desenvolvimento do sistema de telecomunicações do MPLA; «ajuda no campo da
medicina» (médicos especialistas em ortopedia e a construção de um pequeno hospital na
Zâmbia ).]
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[ - 10 - ]
II Outros Encontros
[ A delegação do MPLA teve ainda conversações com dirigentes políticos (Stane
Dolants, secretário da Comissão Executiva da Presidência da LCJ, e Eduard Kardelhe),
os secretariados federais dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e outras instituições
sociopolíticas. ]
[ - 11 - ]
III Avaliações da visita
A delegação chefiada pelo Dr. Neto e que visitou a Jugoslávia de 18 a 22 de
Fevereiro foi a mais numerosa e, pela composição, a delegação mais importante do
movimento de libertação MPLA que esteve no nosso país. Além do presidente do MPLA,
na sua composição encontravam-se também três membros do Comité Directivo, o seu
máximo orgão directivo, como também outros dirigentes do movimento.
[ Segue-se um resumo dos pontos mais importantes do texto (Acordo com a FNLA,
situação no Sul de África, o assassinato de Amílcar Cabral, [ - 12 - ] os preparativos para
a IV Conferência dos Países Não-Alinhados em Argel e as conversações da delegação
com Tito e a ASPTJ) com alguns comentários ao comunicado conjunto, aprovado no fim
da visita, que representou «a expressão do alto grau alcançado de cooperação,
compreensão e amizade».]
[ - 13 - ]
Anexo:
Texto do comunicado conjunto.
Belgrado, 16/III/1973
AIBT, KPR I-3-a/3-3

162 [Dar es Salam, Conversação sobre a situação do MPLA entre Samora Machel e o embaixador jugoslavo]
TELEX
Embaixada RSFJ Dar es Salam
número: 33
22/1/1974

(Carimbo do Arquivo)
data: 23/I
n.º 43297

SFNE –
Numa recente conversação connosco, Samora Machel (FRELIMO) foi bastante crítico
em relação à situação na qual, actualmente, se encontra o movimento de libertação de
Angola (MPLA). Ele realçou que hoje, em Angola, não há luta, o que conduziu à
frustração dos combatentes, à indisciplina, corrupção, subestimação do inimigo e ao
fraccionismo, cuja causa foi o factor tribal, pressões de fora (Samora tinha em vista a
URSS e a China, mas não a Tanzânia, Zâmbia e Zaire) e a luta por posições directivas no
topo da organização. O erro do MPLA foi que se apoiou demasiado nas forças externas.
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Samora não acredita muito na possibilidade da superação da actual crise do MPLA
(afastamento de Chipenda e o seu confronto com o Dr. Neto). Samora considera que a
chave da solução da crise do MPLA se encontra na posição da Zâmbia. Informou-nos
que, em breve, terá um encontro com o Dr. Kaunda precisamente sobre esta questão.
Samora continua a considerar que a inexistência da luta armada em Angola também se
reflecte negativamente na luta de libertação em Moçambique e Guiné-Bissau. – Kochin
Enviado: sétima direcção, gabinete de Minitch, Dolants, Belovski, Lalovitch, Seferovitch,
Obradovitch, general Dolnitchar, general Voivoditch, chefes da segunda e nona
direcções, direcção da imprensa.
ADMNE, F-225 Angola e Moçambique (1974)

163 [Visita de Agostinho Neto à Jugoslávia]
Informação
Conversações do camarada Dimtche Belovski com o Dr. Agostinho Neto, presidente do
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em 2 de Março de 1974.
Durante a reunião que durou duas horas e meia, o Dr. Neto fez uma análise
pormenorizada da actual situação dos movimentos de libertação de Angola e do MPLA, a
sua posição internacional e nas relações inter-africanas, particularmente, das relações
com os países vizinhos (Zaire, Zâmbia, Tanzânia e Congo-Brazaville) e as direcções
possíveis das acções do movimento à luz da recém-criada conjuntura.
Portugal — No país, estão presentes diversas tendências na busca de soluções
para o problema colonial. Existem fortes exigências para que se vá para a solução
política, especialmente, nos círculos militares do regime. O primeiro-ministro Caetano é,
todavia, daqueles que é sobretudo contra a distensão e o abandono do actual curso.
Contudo, também, ele aspira modificar, ao mesmo tempo, a gestão administrativa do
governo colonial, dando-lhe uma maior autonomia das colónias, formando órgãos
governativos locais, nos quais deseja incluir o maior número de angolanos negros. Ao
mesmo tempo, isto é calculado também com a desmobilização dos membros do MPLA.
Igualmente, Caetano procura convencer, enviando gente pela Europa, membros do
MPLA a voltar a Angola, anunciando-lhes uma próxima mudança de situação. Desta
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maneira, Portugal procura ultrapassar as reivindicações de independência, manobra
lançada por Caetano quando chegou ao poder. Esta táctica desmobiliza um certo número
de pessoas, mas também alguns países africanos têm ilusões e estão preparados para ver
nisto uma maior autonomia como a fase inicial, mas não se aperceberam no seu estatuto
neocolonial. Portugal enviou também delegações a certos países africanos, cujos chefes
não rejeitaram estas ideias.
Tentativas para a eliminação do MPLA — Ao mesmo tempo, estão presentes
tentativas de eliminação do MPLA o que são factos reais apesar da negação de certos
países africanos e tal situação ainda dura (é evidente que o Dr. Neto tinha em mente o
Zaire e a Zâmbia). Depois [ - 2 - ] da ofensiva militar de 1972 e as tentativas de
assassinato de dirigentes do MPLA (1973), agora, seguiu-se a tentativa de mudança da
direcção. Tudo o que fazem o Zaire e Zâmbia, neste momento, é uma tentativa de
colocação à frente do movimento de dirigentes mais “elásticos” e “moderados”. Como
pretexto, dizem que assim querem facilitar a unificação com a FNLA — o movimento de
Holden — que está contra a actual direcção do MPLA, porque é “vermelha”. Ao mesmo
tempo, desta mesma maneira atrairia também um movimento mais pequeno — a UNITA
—, de resto, não reconhecido pela OUA. Assim, com a unificação dos movimentos de
libertação de Angola se facilitariam as conversações com Portugal.
A posição do Zaire — Juntamente a isto e como uma razão mais para as
conversações com Portugal, o Zaire realça ainda o problema do petróleo, ou seja, a sua
exportação do enclave angolano de Cabinda através do Zaire. A companhia americana
Gulf Oil Co. tem um plano de construção de um oleoduto do Zaire até Cabinda, o que
representaria um sério compromisso político. Ao mesmo tempo, aumentou o comércio
entre o Zaire e Portugal, apesar das fortes declarações de Mobutu contra Lisboa, não se
tem a sensação de aversão de Portugal em relação ao Zaire, o que é indicativo.
Paralelamente, o Zaire lançou o movimento de Holden na cena internacional,
enquanto o MPLA se coloca de lado por parte dos mesmos círculos. A visita de Holden à
China e Roménia foi uma espécie de pressão do Zaire com o objectivo de o apresentar
como uma personalidade aceitável tanto para o Leste, como para o Ocidente.
O acordo de cooperação entre o MPLA e a FLNA do Holden, em 1972, na
interpretação do Zaire significa que se deve dar a mesma ajuda a ambos os movimentos
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de forma a permitir conduzir a luta armada ao Holden, embora neste ponto existam
diferenças no objectivo da luta entre o MPLA e o Holden e Mobutu. Na posição do
MPLA, a luta armada não é só um aspecto de actividade (o que defendem os seus
adversários), mas também é essencial, o que serviu de motivo para Holden e Mobutu
suspenderem as conversações acerca da cooperação e unificação dos dois movimentos,
acusando o MPLA de ter uma posição que é, supostamente, estranha à filosofia africana e
aos países independentes. Holden e o Zaire consideram que há condições suficientes para
conversações com Portugal e que é preciso acabar com a luta armada. O MPLA é um
obstáculo para as conversações e deve ser eliminado.
[-3-]
A posição da Zâmbia — A Zâmbia e o presidente Kaunda também pertencem a
esta corrente pelas conversações. Nesse objectivo enviou os seus representantes a Lisboa
e Angola. Eles são também pela solução da questão de Moçambique através de vias
“pacíficas”. O MPLA não está contra as conversações no momento apropriado, mas tais
iniciativas serão possíveis só se antes se falar com os movimentos que conduzem essa
luta e se eles estiverem de acordo com essas acções. A Zâmbia está directamente contra
a continuação das conversações do MPLA com Holden e ajudou a criação de fracções no
MPLA, tendo à frente Chipenda, um ex-dirigente do movimento. Ele goza de total
protecção da Zâmbia. Obrigaram o MPLA a entrar em conversações com Chipenda, pois
havia o perigo do movimento ser expulso da Zâmbia. As actuais conversações não deram
resultados, porque a fracção nega qualquer conspiração para a eliminação da actual
direcção do MPLA, acusando o Dr. Neto de discriminação tribal e coisas semelhantes.
Unicamente, exigem a convocação de um congresso do MPLA.
Em Janeiro, Kaunda efectuou, pessoalmente, uma aberta pressão sobre o Dr. Neto
para reintegrar o grupo de Chipenda no movimento, que recebesse o Chipenda como
dirigente, que o MPLA o amnistie, acusando o Dr. Neto de discriminação tribal. Para
permitir a actividade do movimento na Zâmbia, Neto aceitou, em princípio, a
reintegração. Kaunda propôs que se faça a convocação do congresso do MPLA. Chipenda
e a Zâmbia recusaram que, antes do congresso, se realize a Conferência de Quadros do
MPLA, como preparação para o congresso. Um compromisso foi encontrado sob a forma
de uma comissão que deverá preparar o congresso e que, neste momento, começou a
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trabalhar. Contudo, a sua composição não está clara: assim é pouco claro se nela estarão
representados os fraccionistas e, se estiverem, em qual percentagem, como escolher a
gente de Neto (parte regional) e onde se realizará o congresso. Chipenda não quer que ele
se realize em Angola, mas sim no Ministério da Defesa da Zâmbia. Entretanto, o MPLA
formou uma comissão de conciliação que tem como fim ajustar as posições de todas as
regiões e agir no terreno e no plano militar e político. Os primeiros resultados são
encorajadores, mas os zambianos põem-lhes obstáculos, impedindo-lhes os movimentos.
De resto, Kaunda proibiu o transporte de armas e alimentos da Tanzânia para os soldados
do MPLA. Sob a pressão da Tanzânia, mudaram de atitude.
A fracção de Chipenda formou-se na luta tribal, mas o seu principal motivo está
nas suas ambições pessoais. A Zâmbia sabia disso, mas serviram-se constantemente dele
e foi visível [ - 4 - ] a coerência e confrontação das suas acções. A razão do apoio da
Zâmbia está no facto de Chipenda ser de uma tribo que se encontra também no território
zambiano e na orientação ideológica de Neto, que para a Zâmbia é demasiado radical. A
acusação de Chipenda a Neto de ser «vermelho» foi anulada com sucesso no movimento,
e o próprio Chipenda perdeu a maior parte dos seus apoiantes. Assim, não teria força se
não tivesse o apoio zambiano. A Zâmbia conduz

também uma grande actividade

diplomática, pedindo a alguns países que suspendam a ajuda ao MPLA. A esta pressão
cedeu a Suécia, cujo apoio condicionou com a unificação com Chipenda. Ao mesmo
tempo, a Zâmbia com o Zaire tentam unir Chipenda e Holden que, recentemente, esteve,
em segredo, em Lusaca.
Nesta situação, o MPLA procura adiar o congresso até Maio. Neto exprimiu um
optimismo moderado em relação ao desfecho do congresso, pois uma grande maioria de
quadros o apoia. Todavia, teme-se que a Zâmbia continue a tentar tudo para Neto perder
no congresso.
O papel da Tanzânia — Depois da reunião de Nyerere, Kaunda e Mobutu em
Lumumbachi, parecia que a Tanzânia estava contra o MPLA. Mais tarde, recuou sob a
pressão das forças progressistas no país que são contra Holden. Num encontro com Neto,
o próprio Nyerere exprimiu insatisfação pela posição de Kaunda em relação à
reconciliação de Chipenda e Neto e interveio para permitir o transporte de equipamento,
alimentos e pessoas. Agora, dá ajuda e apoia o MPLA. Parece que Nyerere viu o perigo
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do desenrolar dos acontecimentos e perdeu algumas ilusões acerca das mudanças de
Mobutu.
O lugar do Congo (B) — O Congo e o presidente Nguabi dão total ajuda e apoio
ao Dr. Neto. O Congo foi totalmente eliminado do jogo em redor dos movimentos de
libertação de Angola, apesar de ser membro da comissão quadripartida de reconciliação
de Holden e o MPLA, conjuntamente, com a Zâmbia, Zaire e Tanzânia. Nguabi pretende
colocar esta questão nessa comissão.
O MPLA goza do apoio da Guiné e Somália que intervieram junto de Kaunda a
favor do MPLA, como também a Argélia e todos os países árabes, excepto a Tunísia. Por
agora, não há mudanças de posição nem no Comité de Libertação da OUA. Tem o apoio
da FRELIMO de Moçambique e PAIGC da Guiné-Bissau.
[-5-]
Planos do MPLA — O movimento tenciona activar as operações militares na
parte oriental e norte de Angola, particularmente, atacando os poços petrolíferos em
Cabinda. Estas acções já estão em curso. Também prestará muito maior atenção à
actividade ilegal e reforçará a actividade político-diplomática. Igualmente, tem o
objectivo de provocar a suspensão das ligações entre Portugal e alguns países africanos
de maneira adequada.
Neto não acredita que Holden tenha possibilidades de conduzir uma longa luta
armada, apesar de efectuar à força um grande recrutamento de angolanos que vivem no
Zaire. A instrução militar efectua-se sob o controlo de oficiais zairenses. Isto obrigou a
fugir para Brazaville a um grande número de pessoas e famílias inteiras e a juntar-se ao
MPLA que, desta forma, aumentou bastante os seus efectivos militares.
Neto anunciou que, num encontro particular com o camarada Belovski, falará
concretamente acerca da natureza das linhas de acção do seu movimento.
A posição da Roménia — Nas conversações com os dirigentes romenos, Neto
encontrou o reflexo da mesma posição que o Zaire tem em relação a Angola. A Roménia
pensa que dando o mesmo tratamento a Holden e Neto facilitará a unidade de todas as
forças patrióticas e que, agora, não se deve ocupar com o destino político de Angola.
Neto pensa que os romenos estão sob a influência do Zaire ou, então, é questão de outros
motivos. Não conseguiu mudar as suas posições.
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Não lhe é clara a posição da China e não sabe as verdadeiras razões do
comportamento chinês.
Na resposta à exposição de Neto, o camarada Belovski expôs, de forma breve,
algumas das nossas observações acerca das posições e políticas da Roménia e China em
relação à inevitabilidade de um movimento se encontrar, em determinado momento,
numa situação complicada quando os seus objectivos não estão em total concordância
com a política dos países vizinhos. Falou de algumas das nossas experiências relativas às
conversações

com o governo real jugoslavo

(N.doT.: durante a Segunda Guerra

Mundial). Realçou que é indispensável que o MPLA desenvolva o mais intensamente a
luta armada e claramente declare a sua posição independente e não-alinhada. Tal
declaração seria ainda mais valiosa, caso fosse feita pelos três movimentos das colónias
portuguesas de maneira semelhante ao que fizeram os três países da Indochina.
Da exposição do Dr. Neto pode-se tirar os seguintes elementos que caracterizam a
actual situação e conduta de certos países africanos [ - 6 - ] em relação ao MPLA:
1.) As recentes mudanças surgidas nas relações internacionais e na preocupação
da própria segurança levaram, em grande medida, os três países a tentarem encontrar, em
particular a Zâmbia, numa base oportunista e forma neocolonial, alguma solução para o
problema das colónias portuguesas. Existe a ilusão que tal solução lhes permitiria um
longo período pacífico para a consolidação e desenvolvimento internos, quando
claramente não se vê que, precisamente, numa tal solução do problema colonial se
encontra o perigo principal para a sua independência. Todavia, parece que a Tanzânia
apercebeu-se da gravidade das consequências de tal evolução dos acontecimentos.
2.) No caso concreto de Angola, a Zâmbia e Zaire partem, antes de tudo, de
muito estreitos interesses de Estado. A Zâmbia está preocupada com a colocação do
cobre e seu transporte ininterrupto através do território e portos angolanos e, por outro
lado, com a preocupação de resolver as relações sociopolíticas internas e problemas
tribais, não alterando a balança de forças.
Juntamente aos aspectos político-ideológicos em relação ao MPLA e à futura
Angola independente, o Zaire está muito interessado que, na actual crise petrolífera,
resolva ou, pelo menos, facilite o problema do abastecimento de gasolina.
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3.) A virulência das pressões sobre o MPLA e o Dr. Neto demonstra que o
movimento é muito mais forte do que se suponha e representa uma tal força que, em
eventuais conversações com Portugal, não têm possibilidades de sucesso enquanto existir
e actuar um tal MPLA e à sua frente estiverem os actuais dirigentes e o Dr. Neto.
AIBT, KPR I-3-a/3-3

164 [Reuniões dum diplomata jugoslavo, em Dar es Salam, com Marcelino dos Santos e um diplomata do MNE da Tanzânia
(situação em Portugal e colónias, Spinola, EUA e África do Sul) ]
TELEX

(Carimbo do Arquivo)
data: 3/4 N.º 428708

Embaixada RSFJ Dar es Salam
número 160
1/4/1974
SFNE,
Algumas reacções aos acontecimentos em Portugal

1. Num comunicado público, a Frelimo rejeitou categoricamente a proposta do gen.
Spínola como manobra que tem como objectivo de manter o sistema português de
pressões e exploração sobre Moçambique, Angola e Guiné-Bissau.
O fascista Spínola, como também a existente direcção militar e política de Portugal, não
estão preparados para aceitar as reais mudanças nas colónias portuguesas. Eles só tentam
novas manobras e enganam o mundo, porque não conseguiram obter uma solução militar.
A crise em Portugal é o resultado das vitórias militares da Frelimo, PAIGC e MPLA.
Igualmente, isto é o resultado das nossas políticas e vitórias diplomáticas sobre Portugal.
A actual crise não apressará a independência de Moçambique, Angola e Guiné-B., isso
só se pode apressar com a intensificação da nossa luta armada.
2. Na conversação com Kochin, o vice-presidente da Frelimo, Dos Santos, considerou o
livro de Spínola como o reconhecimento do general fascista de que foi um colapso a
política portuguesa até hoje nas colónias e que não se pode vencer os m.l. ( movimentos
de libertação) pela força das armas. A crise que abala Portugal mostra que a política da
Frelimo foi correcta. Através da luta armada até hoje, a Frelimo conseguiu esgotar e
desmoralizar o exército português.
[-2-]
Impediu com uma política correcta a criação de uma frente da população branca em
Moçambique contra si. Os soldados e civis portugueses, que a Frelimo aprisionou e
depois libertou, quebraram a má imagem que foi lançada pela propaganda fascista acerca
da Frelimo.
É ilusório esperar que o bando fascista em Portugal esteja disposto a concessões, ou seja,
a reconhecer a independência das colónias. Nem Spínola não está preparado para isso. A
Frelimo intensificará a luta armada e as acções diplomáticas e políticas. Já reforçou as
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acções militares no centro de Moçambique e lentamente avança em direcção ao sul.
Conta com uma luta de longa duração. Considera, todavia, que agora já se podia ter
conseguido atingir melhores resultados militares, caso tivesse mais armas antitanque e
antiaéreas e armamento para a destruição de búnqueres.
3. Muasakafjuk, director-adjunto para a África no MNE – a Vemitch:
concorda com as nossas análises sobre os movimentos mais recentes em Portugal. No
sistema colonial no Sul de África, Portugal é o elo mais fraco da cadeia.
Portugal está numa situação cada vez mais difícil por causa do insucesso de se consolidar
nas colónias e pelo descontentamento entre os oficiais. Na metrópole, igualmente, cada
vez mais se suporta com dificuldade os custos da guerra. O Brasil, que até recentemente
esteve firmemente ao lado de P., está agora muito mais realista. Portugal começa também
a perder o apoio da OTAN.
No que diz respeito à estratégia africana em relação a Portugal, pensa que é irrealista ir
para uma directa confrontação com os EUA. Contudo, deve-se influenciar os EUA
através da Europa. Regatear matérias-primas com a E., de forma que, em troca, aumente
a sua pressão sobre os EUA para aceitar uma solução mais favorável para África. Nesse
sentido são visíveis determinadas mudanças – Holanda, países nórdicos e, possivelmente,
também na GB (N.doT.: Grã-Bretanha). [ - 3 - ] No quadro de tal política, pensa que
seria errado assumir uma posição racista e ir-se frontalmente contra os brancos. É preciso
fazer diferença entre povos e governos. Também, alguns m.l. já a fazem e os soldados
portugueses cedem, e os oficiais contêm-se.
Olham assim a libertação das colónias portuguesas: 1) Angola obterá dificilmente a
independência num tempo previsível. Ali, estão os maiores interesses americanos porque
A. é extraordinariamente rica em recursos naturais; 2) a Guiné-Bissau tem boas
possibilidades de conseguir a independência, mas sem as ilhas de Cabo Verde, que são
estrategicamente importantes para o Ocidente (seguramente uma solução semelhante será
aceite para o Sahará espanhol e Ilhas Canárias).
4. Moçambique está bem, porque a Frelimo é, como um movimento estável e forte,
também mais combativo do que os restantes ml. O problema pode surgir no sul de
Moçambique (região de Lourenço Marques), em que a África do Sul tentará seguramente
defender ou até tentar incorporar essa região.
enviado: sétima direcção, gabinete de Lalovitch, Belovski, Dizdarevitch, Obradovitch,
GAP (N.doT.: Grupo de Análise e Planeamento) e terceira direcção.
ADMNE, F-225 Angola e Moçambique (1974)
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Anexos
Estes documentos encontram-se no Arquivo Jugoslávia, Arquivo Diplomático do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Museu da História da Jugoslávia (ex-Arquivo
Iosip Broz Tito). Agradece-se a autorização concedida para a sua publicação neste livro.
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Abreviaturas
AALPJ — Assembleia Antifascista da Libertação Popular da Jugoslávia.
ADMNE — Arquivo Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros ( Diplomatski Arhiv
Ministarstva Inostranih Poslova ).
AHDMNE — Arquivo Histórico-Diplomático do MNE.
AJ — Arquivo da Jugoslávia.
AJBT — Arquivo Iosip Broz Tito.
ASP — Acção Socialista Portuguesa.
ASPTJ — Aliança Socialista do Povo Socialista da Jugoslávia.
CEF — Conselho Executivo Federal, designação do governo federal jugoslavo.
CONCP — Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas.
DOI — Direcção das Organizações Internacionais (do SFNE).
DRIL — Directório Revolucionário Ibérico de Libertação.
EIC — Estado Independente da Croácia.
FPLN — Frente Patriótica de Libertação Nacional.
FRELIMO — Frente de Libertação de Moçambique.
LCJ — Liga dos Comunistas da Jugoslávia.
MPLA — Movimento Popular de Libertação de Angola.
MUD — Movimento de Unidade Democrática.
MUNAF — Movimento de Unidade Nacional Antifascista.
OUA — Organização de Unidade Africana.
PAIGC — Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde.
PCP — Partido Comunista Português.
PLCJ — Presidência da LCJ.
PSP — Partido Socialista Português.
RFPJ — República Federal Popular da Jugoslávia.
RSFJ — República Socialista Federativa da Jugoslávia.
SENE — Secretariado de Estado dos Negócios Estrangeiros.
SFDP — Secretariado Federal da Defesa Popular.
SFNE — Secretariado Federal dos Negócios Estrangeiros.
UEJ — União dos Estudantes da Jugoslávia.
UJJ — União da Juventude da Jugoslávia.
UPA — União dos Povos de Angola.
USJ — União dos Sindicatos da Jugoslávia.
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