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Resumo 

 

 

 

A presente dissertação procura retratar o problemático período das relações de 

Portugal com os Estados Unidos da América, compreendido entre Maio e Julho de 

1941, durante a Segunda Guerra Mundial.  

O incidente diplomático é causado, primeiramente, pelas insinuações da 

imprensa norte-americana sobre o interesse da ocupação preventiva dos Açores pelos 

EUA, o que seria, mais tarde, confirmado pelo discurso do Senador Pepper e, 

posteriormente, pelo discurso, de 27 de Maio de 1941, do Presidente Franklin Delano 

Roosevelt. A soberania portuguesa sobre as ilhas do arquipélago dos Açores não foi 

mencionada em nenhum dos discursos, o que resultou numa enorme campanha 

diplomática portuguesa junto de Washington. 

Face a estes factos, o objectivo da dissertação é procurar, antes de mais, saber as 

repercussões de tais discursos, as relações diplomáticas dos dois países antes do 

incidente, mas, sobretudo, tentar estabelecer um ponto de ligação entre a ameaça dos 

EUA face à soberania portuguesa sobre as ilhas e a mobilização militar feita para as 

mesmas. 
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Abstract 

 

 

 

This dissertation will portray, the period of tumultuous relations between 

Portugal and the United States of America, which took place between May and July of 

1941, during the Second World War. 

The diplomatic incident is caused, primarily, due to the insinuations of the 

American press regarding the preemptive occupation of the Azores by the USA, which 

would later be confirmed by Senator Pepper‟s speech and, afterwards, by President 

Franklin Delano Roosevelt‟s speech on the 27
th

 of May 1941. The Portuguese 

sovereignty over the islands of the archipelago of the Azores was not considered in any 

of the speeches, which resulted in an enormous Portuguese diplomatic campaign 

throughout Washington D.C. 

In regard to these facts, the purpose of the dissertation is to, first and foremost, 

to know the repercussions of such speeches, the diplomatic relations between both 

countries before the incident, but more importantly, to try and establish a connecting 

point between the threat of the United States over the Portuguese sovereignty of the 

islands and the military mobilization which took place. 
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Abreviaturas usadas 
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AHM- Arquivo Histórico-Militar 
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BI – Batalhão de Infantaria 

CCS – Combined Chiefs of Staff (Inglaterra/EUA) 
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ECE – Esquadrilha de Caça Expedicionária 

FO – Foreign Office (Inglaterra) 

JCS – Joint Chiefs Staff (EUA) 

JPS – Joint Planning Staff (dos COS) 

MNE – Ministro dos Negócios Estrangeiros 

MM – Milímetros 

RI – Regimento de Infantaria 

SD – State Department  

USAAC - The United States Army Air Corps 
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Introdução 

 

 

 

Ao longo desta dissertação, procuramos retratar o período crítico das relações 

luso-americanas, aquando da Segunda Guerra Mundial, desde o apelo do Senador 

Pepper, em 6 de Maio de 1941, à possível ocupação dos Açores como ponto estratégico 

no Atlântico, até ao desvanecer da tensão, pelo menos a nível diplomático, entre os dois 

países em finais de Julho do mesmo ano. Mais do que isto, tentamos estabelecer uma 

ligação directa entre a ameaça dos EUA face à soberania portuguesa sobre as ilhas e a 

mobilização militar feita para as mesmas. 

O factor catalisador da escolha desta temática foi a constatação da existência de 

uma vasta oferta bibliográfica relativa ao período da concessão das bases no arquipélago 

dos Açores aos Aliados, 1943/44, e de uma lacuna não da presença da nossa temática, 

mas do seu aprofundamento. 

Embora acreditemos que tal lapso histórico exista, não podemos ignorar ou 

deixar de mencionar autores e obras que foram pontos de referência para a elaboração 

do nosso projecto. António José Telo, autor, no nosso entender, basilar sobre esta 

temática, com duas obras fulcrais para o trabalho. Na primeira obra, Portugal na 

segunda guerra (1987), analisa os acontecimentos nacionais no período da Segunda 

Guerra Mundial focando dois aspectos, sendo que apenas um se enquadra na temática 

da nossa dissertação: o estudo da política externa ligada directamente à política militar. 

Numa segunda obra, Os Açores e o controlo do Atlântico: 1898 – 1948 (1993), 

apresenta-nos a forma como os Açores foram cobiçados e utilizados pelas grandes 

potências mundiais para o controlo do Atlântico, na primeira metade do século XX, 

assim como explicita o papel concedido ao arquipélago na política portuguesa e na 

forma como este influenciou as relações externas do país. Por sua vez, Luís Nuno 

Rodrigues, em No Coração do Atlântico: os Estados Unidos e os Açores (2005), retrata 

os primeiros momentos da presença dos americanos nos Açores, compreendidos entre o 

início da Segunda Guerra Mundial e a assinatura do acordo luso-americano de Fevereiro 

de 1948, que autorizou os americanos a utilizarem a base das Lajes pela primeira vez. 

Adam Seipp, analisa, na obra Chegar Como Conquistadores: As Bases Americanas e o 

Teatro Europeu, 1941-45 (2008), o estabelecimento de diversas bases militares no 
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continente europeu entre 1941 e 1945, ou seja, no período em que os Estados Unidos 

estiveram directamente envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Com a sua dissertação 

de Doutoramento, A importância geoestratégica dos Açores na política externa 

portuguesa durante a segunda guerra mundial (1988), Luís Manuel de Vieira de 

Andrade, apresenta-nos uma perspectiva sobre a evolução da importância estratégica 

dos Açores na política externa portuguesa, desde os momentos que antecederam a 

Segunda Guerra Mundial até ao início das facilidades concedias aos aliados. José Freire 

Antunes, em Roosevelt, Churchill e Salazar: A luta pelos Açores 1941- 1945 (1995), 

escreve sobre os interesses dos aliados pelo arquipélago dos Açores durante o período  

de 1941 a 1945. Por fim, uma nota para o trabalho de José Ferreira Medeiros que, 

apesar, de na maioria das suas obras tratar do período 1943-1944, teve algumas 

contribuições, em artigos de revistas militares ou colectâneas, para a nossa investigação. 

Temos ainda de fazer uma pequena advertência para a aparente utilização excessiva da 

obra de António José Telo ao longo do nosso trabalho, embora esta possa ser justificada 

pelo facto de toda a bibliografia consultada, relacionada com o período aqui estudado, 

estar profundamente marcada pela obra do referido autor. 

A problemática central da dissertação, assim como já evidenciámos, é procurar 

saber até que ponto a mobilização de tropas para os Açores foi feita mediante a ameaça 

dos EUA. Não podemos, contudo, descurar outras questões que se levantam antes e 

depois deste momento crucial. Quais as relações entre os dois países antes do incidente? 

Qual a evolução da importância estratégica das ilhas portuguesas durante o conflito? 

Quais as intenções alemãs para com as ilhas? Em que posição se situa a Inglaterra entre 

o seu mais velho aliado e a então bóia de salvação americana? Foram os americanos a 

maior ameaça para as ilhas ao longo de toda a guerra? 

A realização deste projecto só foi possível graças à consulta de três entidades 

arquivísticas, o Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, o Arquivo Oliveira Salazar (Arquivo Nacional Torre do Tombo) e, por 

último, o Arquivo Histórico-Militar, todos eles em Lisboa o que, de certa forma, 

condicionou a nossa pesquisa. Nestes arquivos procedemos ao levantamento de um 

universo documental diversificado constituído por telegramas, memorandos, 

documentação pessoal (cartas), notas oficiosas e ofícios. A análise a que os documentos 

foram sujeitos focou-se na identificação da data, do emissor e receptor dos mesmos, 

tratando-se, na generalidade, de correspondência do Ministro dos Negócios Estrangeiros 

com o corpo diplomático português em cidades como Londres, Washington, Berlim, 
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entre outras, assim como entre o Sub-Secretário de Estado da Guerra Santos Costa e o 

Comando Militar dos Açores. Digna de menção, é ainda a obra Dez Anos de Política 

Externa (1936-1947), que reúne documentação diplomática portuguesa disponibilizada 

e levada a cabo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 Dentro da bibliografia, e como literatura especializada, temos ainda de referir as 

revistas Mais Alto e Política Internacional. 
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1. Os EUA antes da Segunda Guerra Mundial 

 

 

 

Até ao limiar da Segunda Guerra Mundial, os EUA procuraram seguir uma 

política de distanciamento dos problemas europeus e do Atlântico, sob o argumento 

destas serem aéreas de influência inglesa. De facto, ”a rapidez com que os norte-

americanos cumpriram o seu compromisso de retirarem as suas forças navais dos 

Açores, demonstra que a política de Washington não pretendia manter a articulação 

atlântica sob controlo permanente, após o fim da Primeira Guerra Mundial”
1
. 

Franklin Delano Roosevelt, porém, não partilha da visão da maioria dos 

americanos e está perfeitamente consciente dos perigos que o aumento do poder alemão 

significam. Aquando da anexação da Áustria, Roosevelt tenta, pela primeira vez, alertar 

os norte-americanos para esse mesmo perigo oriundo da Europa. Apesar disto, segundo 

António José Telo, será “preciso esperar até à anexação da Checoslováquia, para que a 

política externa americana mostre sintomas de mudança”
2
. De facto, Bianchi, ministro 

português em Washington, em correspondência com Salazar, apresenta: “a tabela 

organizada pelo “American Institute of Public Opinion”, mais conhecido sob o nome de 

Gallup Poll, dando uma ideia da opinião pública americana acerca de vários aspectos da 

guerra. 82% da opinião pública atribui a responsabilidade da guerra à Alemanha, mas 

84% é contrária ao envio de tropas, contudo, na hipótese dos aliados estarem em risco 

de ser batidos, 44% aprovam já o envio”
3
. As morosas alterações feitas pelos EUA 

incidem sobre dois pontos: “o desenvolvimento do tremendo potencial económico e 

militar dos EUA e a reavaliação da sua estratégia geral”
4
. 

A nova posição americana passa pela adopção de uma versão da política de 

Monroe actualizada. Seguem o conceito de defesa avançada e aumentam o 

financiamento das Forças Armadas precisamente para que esta possa ser feita. Apesar 

                                                 
1
FERREIRA, José Medeiros – “Os Açores nas duas guerras mundiais”, in revista Política Internacional. 

Lisboa: CIDEC, vol. 1, n.º 1, Janeiro 1990, p. 10. 

2
TELO, António José – Portugal na segunda guerra. Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1987, p. 131. 

3
 Telegrama de Bianchi a Salazar, de 19 de Setembro de 1939, in AMNE, Arquivo da Embaixada em 

Washington 123, caderno I. 
4
TELO, António José – O.c., 131. 
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de a neutralidade americana ser proclamada, a «defesa do hemisfério» não deixa de ser 

o principal objectivo. Sob o pretexto da defesa do hemisfério, os EUA exercem a sua 

influência em todo o continente americano, através de conferências pan-americanas 

onde conseguem, inclusivamente, “aprovar uma declaração, segundo a qual as 

repúblicas da América se ajudarão mutuamente em caso de agressão”
5
. Esta influência é 

especialmente exercida na América Latina onde lançam um programa de financiamento 

e cooperação económica que servia para boicotar qualquer sentimento de aproximação 

ao Eixo. “Relativamente à cooperação Pan Americana vem a propósito referir a 

afirmação do Presidente Roosevelt, quando da declaração de guerra pelo Canadá, que se 

o Canadá fosse ameaçado por uma potência europeia a doutrina de Monroe lhe era 

aplicável”
6
. 

Quando, em 1939, se verifica um estreitar das relações entre a Alemanha, a Itália 

e o Japão
7
, os receios de Roosevelt crescem e o presidente obtém, nessa altura, a 

confirmação de que os objectivos alemães não passam apenas pelo domínio da Europa, 

mas sim pelo domínio mundial. Visto isto, os EUA não podem deixar de examinar a 

potencial ameaça do Eixo, nomeadamente na América do Sul. “A análise define duas 

zonas sensíveis para os interesses americanos, ainda entendidos numa perspectiva 

regional: Natal no Brasil, considerado a chave do Atlântico Sul, e a zona Filipinas-

Guam no Pacífico”
8
. Como consequência da análise e face ao potencial perigo, 

recomenda-se o aumento de forças tanto no Exército como na Marinha. Os EUA 

reconhecem que as bases das Filipinas-Guam não são suficientes para fazer frente ao 

Japão e a situação europeia faz com a prioridade seja dada ao oceano Atlântico, pelo 

que a linha de defesa do Pacífico passa para o Hawai.  

O relatório, fruto da revisão da estratégia americana, feito pelo Joint Planing 

Comittee, em Abril de 1939, “tem grande importância, pois pela primeira vez indica de 

forma clara as zonas fundamentais para a «defesa do hemisfério», os instrumentos 

mínimos que a estratégia adoptada implica e a necessidade de elaborar novos planos de 

operações”
9
. No seguimento disto, “os estados-maiores conjuntos definem diversos 

                                                 
5
Idem, p. 132. 

6
 Telegrama de Bianchi a Salazar, de 19 de Setembro de 1939, in AMNE, Arquivo da Embaixada em 

Washington 123, caderno I. 
7
 Note-se que a criação do Eixo Roma-Berlim-Tóquio data de Novembro de 1936, aquando da assinatura 

do Pacto Anti-Komintern, através do qual os respectivos países estabeleceram um compromisso de defesa 

comum contra a Internacional Comunista (Komintern). 
8
TELO, António José – O.c, p. 133. 

9
Idem, ibidem. 
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esquemas globais de expansão das Forças Armadas, sob o código comum 

«Rainbow»”
10

.  

Os planos Rainbow distinguem-se dos seus antecessores por terem um carácter físico 

mais abrangente, dão-se à escala planetária, prevendo, em simultâneo, missões no 

Atlântico e Pacífico para defesa do hemisfério. “Cada um dos «Rainbow» corresponde a 

um possível cenário externo, num leque que vai desde uma posição passiva no 

continente a ameaças a Este, Oeste ou ambos (entenda-se da Alemanha, Japão ou 

ambos). O hemisfério ocidental é definido como a aérea que vai da ilha de Wake no 

Pacífico a 30º W no Atlântico”
11

.  

Em Julho de 1939, o objectivo de Roosevelt era apenas o da criação de uma 

«zona de segurança» da América, com o fim de manter o continente fora do conflito. 

Isto é bem visto por Londres, “pois entrega a uma potência amiga o controle sobre uma 

importante zona do globo”
12

. 

Em Agosto do mesmo ano, os EUA adoptam o plano Rainbow 1, “o mais 

modesto de todos, onde se prevê a defesa do hemisfério a partir de uma linha que passa 

pelo meio do Pacífico e do Atlântico”
13

. Mesmo sendo um plano modesto exige bases e 

essas vão ser conseguidas por via diplomática, embora na maior parte dos casos não as 

consigam ocupar por falta de meios militares. A maioria das concessões são feitas pela 

Grã-Bretanha, sem grande oposição, assim como algumas conseguidas na América 

Latina. Curiosamente, a única onde foram colocadas reticências foi em Natal, no Brasil, 

precisamente a mais importante. 

Assim sendo, a “Marinha Americana está quase toda no Pacífico”, visto o 

principal objectivo dos EUA ser “ a contenção da Marinha Japonesa no Pacífico, 

enquanto, numa divisão de tarefas não explícita, as Marinhas Francesa e Inglesa 

asseguram o domínio do Atlântico e Índico”
14

. 

Bianchi, após o início do conflito expõe assim a atitude que os americanos 

pretendiam tomar: “Parece-me certo que o Presidente Roosevelt reconhecerá existência 

de estado de guerra e portanto entrará automaticamente em vigor a Lei da Neutralidade, 

nomeadamente disposições cominatórias que proíbem exportação de armas, munições e 

                                                 
10

Idem, ibidem. 

11
Idem, p. 133 e 134. 

12
Idem, p. 134. 

13
Idem, ibidem. 

14
Idem, p. 135. 
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instrumentos de guerra (não outros fornecimentos) para todo e qualquer beligerante. O 

Presidente não se utilizará das disposições facultativas que lhe permitam tomar 

determinadas medidas que poderiam prejudicar, principalmente, a Inglaterra. [A] 

reunião do Congresso deverá efectuar-se, mas [o] principal intuito [do] Presidente 

Roosevelt será modificar [a] Lei [da] Neutralidade, por forma, a favorecer a 

Inglaterra”
15

. No dia seguinte, o mesmo ministro, relata: “Presidente Roosevelt, no seu 

discurso, anunciou que estavam sendo preparadas as proclamações da neutralidade dos 

Estados Unidos na presente guerra, mas deu a entender que discordava da legislação 

americana actual e esperava vê-la modificada. Uma das passagens mais significativas 

foi a seguinte: «Esta nação permanecerá uma nação neutral, mas não posso exigir que 

cada americano permaneça neutral também em pensamento. Até um neutro tem o 

direito de apreciar os factos. Até a um neutro se não pode exigir que cerre o seu espírito 

e a sua consciência». Insistiu numa nota usual dos seus discursos de que os Estados 

Unidos não podem escapar às repercussões das guerras actuais. Referiu-se aos valores 

espirituais que são apanágio do povo americano e à necessidade de preservar no 

presente a segurança do futuro”
16

. 

                                                 
15

 Telegrama de Bianchi a Salazar, de 3 de Setembro de 1939, in AMNE, Arquivo da Embaixada em 

Washington 123, caderno I. 
16

 Telegrama de Bianchi a Salazar, de 4 de Setembro de 1939, in AMNE, Arquivo da Embaixada em 

Washington 123, caderno I. 
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2. Portugal antes da Segunda Guerra Mundial 

 

 

Quando falamos de Portugal, no período precedente à Segunda Guerra Mundial, 

“haverá que ter sempre em conta que Portugal era um pequeno país com grandes 

territórios ultramarinos dispersos por dois continentes e três oceanos. A sua capacidade 

de manutenção desse vasto território em face de um conflito bélico generalizado era 

diminuta e ineficiente, pelo que Portugal só restava gerir uma neutralidade com o 

melhor bom senso estratégico possível e uma diplomacia superior”
17

. É um território 

“demasiado grande para que tenha a veleidade de o defender sozinho contra as cobiças 

das potências europeias”
18

.  

 Assim, “a condição de pequeno país, como era o caso de Portugal, que após o 

século XVI deixa de ter força e meios para impor qualquer condicionalismo aos novos 

interesses geopolíticos e geoestratégicos que então emergiam, implica sempre uma 

atitude neutral de modo a não colidir com os interesses «sempre vitais» dos grandes 

países”
19

. Além disso, “Fossem quais fossem as perspectivas, a prazo mais ou menos 

longo, elas não poderiam destruir a realidade correspondente a um protectorado ou semi 

protectorado, exercido pela Inglaterra sobre Portugal”
20

. 

Posto isto, nos momentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, segundo Telo, 

as relações luso-britânicas vão ser condicionadas por três factores interligados: 

“a) A ascensão da Alemanha, que provoca uma crescente tensão na Europa. O 

grande perigo seria real se dependesse somente da Inglaterra. Como Hitler não está 

disposto a desistir das ambições de fundo da Europa em troca de uma faixa mais ou 

menos extensa de África, nunca se chega a concretizar. Neste campo, a situação é 

bastante diferente da existente nas vésperas da primeira guerra. Então, havia 

compromissos concretos de cedência das colónias portuguesas e Lisboa sabia-o, pelo 

que o conflito surge como uma oportunidade de impedir a sua concretização, desde que 

Portugal nele participe. Nos anos trinta a situação é outra: não existem acordos de 

                                                 
17

GRAVE, José Augusto Gregório – Os Açores na Segunda Guerra Mundial: a visão interna. Dissertação 

de Mestrado, Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2000, p. 67. 

18
TELO, António José – O.c., p. 25. 

19
GRAVE, José Augusto Gregório – O.c., p. 65-66. 

20
MARTINEZ, Pedro Soares - História Diplomática de Portugal. Lisboa: Editorial Verbo, 1986, p. 305. 
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cedência das colónias e Salazar pode encarar o conflito iminente de maneira diferente; 

b) A necessidade de rearmamento português. Desde o 28 de Maio que as Forças 

Armadas reclamam contra o seu estado de «abandono», manifesto no carácter obsoleto 

da maior parte do armamento. A consolidação financeira e política da ditadura impedira 

que se fizesse qualquer coisa neste campo até princípios dos anos trinta. Então Salazar 

resolve começar pela Marinha, prestes a ficar sem unidades operacionais e onde é 

possível obter mais rapidamente dividendos no campo do prestígio e propaganda do 

regime. A partir de 1936, a modernização do Exército e da Força Aérea põe-se com 

especial urgência […]; c) A situação na Península com o começo da guerra civil de 

Espanha. Salazar apoia desde o primeiro momento o levantamento dos generais e o seu 

apoio é importante para a ocupação do Sul de Espanha. Tal atitude é difícil de 

compreender de um ponto de vista nacional. Em primeiro [lugar], a República 

Espanhola não ameaça o regime internamente e a situação social, em 1936, está 

controlada. Estrategicamente, Lisboa não pode estar interessada numa Espanha forte e 

unida, como a que sairá da guerra civil sob o controle dos nacionalistas. Durante o 

conflito, a presença na fronteira portuguesa de fortes contingentes italianos e alemães é 

um verdadeiro barril de pólvora em caso de generalização [da guerra], criando uma 

situação em que Portugal teria muita dificuldade em não se envolver. Se, pelo contrário, 

a guerra civil acabar antes da generalização do conflito à Europa, a Portugal não pode 

interessar a vitória clara de nenhum dos lados. A vitória nacionalista implica uma 

Espanha potencialmente hostil à Inglaterra, o que constitui um evidente perigo para 

Portugal, pois é um chamariz à intervenção externa na Península. A derrota de Franco 

levaria à consolidação de uma República que não podia encarar com bons olhos um 

regime que tentara derrubá-la. Assim, o interesse nacional aconselha moderação e não 

envolvimento no conflito espanhol. Salazar, porém, deixa os preconceitos ideológicos e 

os interesses do regime sobreporem-se, como [tinha contecido] noutras ocasiões, e apoia 

os franquistas”
21

. 

Telo acrescenta ainda: “a situação complica-se quando, logo a partir de fins de 

1936, o apoio de Portugal aos nacionalistas provoca um esfriamento das relações com a 

Inglaterra. Londres adverte nomeadamente que é perigoso fomentar a vitória de um 

regime pró-alemão na Espanha, até porque este pode ser levado a alinhar contra a 

Inglaterra em caso de guerra europeia, colocando uma situação de grande melindre para 

                                                 
21

TELO, António José – O.c., p. 26 e 27. 
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Portugal: se apoiasse a Inglaterra corria o risco de ser invadido pela Espanha; se o não 

fizesse, punha o Império e a secular aliança em causa”
22

. 

Assim, as relações luso-britânicas vão passar por várias fases ao longo da guerra 

civil espanhola e vão interferir também com as facilidades dadas pela Inglaterra 

relativas à concessão de armamento pelo Governo português. As fases são as seguintes:  

“a) Até 1937, quando a Inglaterra responde ao apoio português a Franco com 

dificuldades no rearmamento e pressões a vários níveis. Salazar, depois de ter colocado 

o País numa posição estratégica delicada, cede em aspectos de pormenor, mas mantém a 

política de fundo e vira-se para a Itália e Alemanha para obter o armamento que a 

Inglaterra recusa, enquanto lança a sua reorganização do Exército internamente; b) Até 

à crise de Munique, quando a Inglaterra procura a conciliação em Espanha e na Europa, 

mantendo uma política dúbia com Portugal, onde se alternam as cedências e as pressões. 

Por várias vezes as colónias são oferecidas à Alemanha, segundo várias fórmulas, sem 

ser possível chegar a acordo. Salazar mantém a política anterior e distancia-se cada vez 

mais de Londres, parecendo convencido da sua fraqueza; c) Depois da crise de 

Munique, quando Londres abandona a conciliação e procura neutralizar a Península 

com a aproximação em relação a Lisboa e Madrid. A Inglaterra está disposta a apoiar de 

novo o rearmamento e aprofundar a aliança numa nova base, dentro da renovada 

política peninsular. Salazar não parece acreditar na firmeza britânica ou na força das 

democracias e, embora reafirme formalmente a aliança por obrigação das circunstâncias 

e fraqueza própria, recusa-se a aprofundá-la e continua o rearmamento do Exército com 

base nos fornecimentos dos países do Eixo. Aparentemente, o primeiro-ministro está 

desconfiado da atitude de fundo inglesa e quer manter boas relações com o Eixo”
23

. 

“No mesmo dia em que o conflito eclodiu, em 1SET39 [1 de Setembro de 1939], 

o Governo Português, em consonância com a política externa britânica ditada pelo 

Foreign Office (FO), define através de nota oficiosa a sua política de neutralidade, antes 

de a própria Inglaterra ter declarado guerra à Alemanha de Hitler. Além de não colocar 

em causa a secular aliança com a Inglaterra, a posição portuguesa continha o 

alastramento do conflito para a Península Ibérica, e também o facto de aquela potência 

não se encontrar em situação de garantir ajuda militar a Portugal, constituía argumento 

de peso. A política pró-britânica de neutralização da Península ficaria consolidada em 
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 TELO, António José - A neutralidade portuguesa e o ouro nazi. Lisboa: Quetzal Editores, 2000, p. 27. 
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29JUL40 [29 de Julho de 1940] com a assinatura, entre Portugal e Espanha, do 

Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade e Não-Agressão de 17MAR39 [17 de 

Março de 1939]”
24

. 

Estas são as questões de fundo na iminência da Segunda Guerra Mundial e que 

definirão também a índole portuguesa ao longo de todo o período do conflito. Salazar, 

logo após o início do conflito, expõe à legação portuguesa em Washington, qual será a 

postura portuguesa: “Não temos compromisso com nenhum país que nos obrigue [a] 

entrar em guerra desde o início das hostilidades manteremos [perante o] presente 

conflito uma atitude de neutralidade enquanto ela for possível e consentâneas [com os] 

nossos interesses, deveres e dignidade, embora não publiquemos, como indicação na 

última guerra em que Inglaterra foi parte não publicámos, diploma com declaração de 

neutralidade. Confidencialmente, direi ser esta, por agora, [a] situação que mais convém 

não só a Portugal, mas também à sua aliada. […]. Junto do representante da Espanha, 

quando [a] ocasião se ofereça, deve V. Exa. [João António de Bianchi] acentuar quanto 

[a] neutralidade espanhola é importante para limitar na medida possível extensão zona 

de conflito. Aos representantes de França e Inglaterra convém dizer que tudo quanto 

seja afirmação do propósito [de os] seus países respeitarem [a] neutralidade espanhola e 

manter boas relações com Governo Espanhol terá alta e benéfica influência na atitude 

neutral que temos razão para supor Espanha vai declarar”
25

. Daí que Luís Manuel Vieira 

Andrade afirme “Portugal, durante o último conflito mundial, foi um país neutral e, por 

conseguinte, teve forçosamente que adoptar uma conduta, no que se prende com a 

condução da sua política externa, muito cautelosa. Só que, os seus interesses, 

nomeadamente a sua integridade territorial, não só europeia (e atlântica), como também 

ultramarina, tinham que ser preservados. A acrescentar a este facto, um outro objectivo 

importante do governo português durante aquela altura, assentava na contenção do 

comunismo, como aliás ficou perfeitamente claro durante a Guerra civil de Espanha. 

Por último, mas não menos importante, era o respeito pela Aliança luso-britânica”
26

. 

Perante tais ideias, Manuel Loff afirma: “as teses tradicionais que vigoram ainda hoje na 
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historiografia politica e das relações internacionais tendem a descrever e a pressupor o 

Portugal de Salazar como um aliado leal e de confiança do Governo britânico e da 

estratégia aliada anglo-americana durante toda a Segunda Guerra Mundial”
27

. 
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LOFF, Manuel – “Um aliado leal da Grã-Bretanha? Salazarismo e a Nova Ordem Europeia (1936 – 
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Portugal e o Atlântico: 60 anos dos Acordos dos Açores: actas. Lisboa: Centro de Estudos de História 
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3. EUA e Portugal no dealbar da Segunda Guerra Mundial [1939] 

 

 

 

No dealbar da Segunda Guerra Mundial, as relações entre Portugal e EUA não 

podem ser consideradas hostis, nem propriamente de amizade.  

As diferenças ideológicas e políticas dos dois países faziam com que ambos se 

vissem com um certo distanciamento. O regime autoritário português, a proximidade ao 

fascismo e o apoio a Franco na guerra civil espanhola podem facilmente explicar esta 

desconfiança americana
28

. A importância estratégica de Portugal continental para EUA 

fora sempre mínima. Contudo, a das ilhas portuguesas variou consoante as várias fases e 

viragens da guerra. De facto, “os americanos foram os primeiros a apreciar a 

importância militar dos Açores”
29

. Isto porque, os Açores e Cabo Verde estão inseridos 

numa série de pontos estratégicos englobados no conceito de defesa avançada assumida 

pelos EUA na Segunda Guerra Mundial. Nesta altura, porém, os EUA “nem sequer têm 

forças para ocupar bases perto do sua costa, pelo que só lhes interessa que os 

arquipélagos do Atlântico se mantenham sob o controle inglês, sem correrem o risco de 

passarem para um potencial inimigo”
30

. 

Por outro lado, Salazar teme a mentalidade da república norte-americana: “a 

busca da eficiência, o desenvolvimento tecnológico, as profundas tradições 

democráticas, a irreverência, a capacidade de sonho e a falta de respeito pelas tradições 

são motivos de desconfiança, sendo os EUA tolerados pela sua posição no Atlântico e 

relações com a Inglaterra”
31

. A influência dos EUA na América Latina e a forma como 

os norte-americanos vêem os impérios coloniais, abertamente criticados por Roosevelt, 

são outros motivos de preocupação para Salazar
32

. 

Apesar disto, as relações diplomáticas entre os dois países adquirem uma 

enorme importância com o despertar do conflito. António José Telo, afirma que “já 

neste período, dois factos havia que deviam ser suficientes para esclarecer Lisboa sobre 
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a futura importância dos EUA. O primeiro é um caso de substituição das forças inglesas 

em tarefas delicadas, de modo a libertar as unidades aliadas para missões de combate”
33

. 

Através desta, aparentemente inocente, substituição de forças inglesas por norte-

americanas os objectivos aliados continuavam a ser assegurados, sem que grandes 

problemas fossem levantados, visto se tratar de um país não beligerante. Foi o que se 

sucedeu no caso de Portugal, em Setembro de 1939, para onde foram enviadas forças 

americanas para patrulharem a costa e ilhas sob o argumento de «proteger os interesses 

americanos na Europa», quando na verdade libertaram forças inglesas para o conflito, 

procuraram evitar qualquer golpe no país e facilitaram a passagem de comboios 

aliados
34

. 

O segundo ponto defendido por Telo é relativo ao “papel de Lisboa nas 

comunicações com a América, em particular, e o Império Inglês, em geral”
35

. As linhas 

comerciais de longa distância começam por esta altura a ser exploradas. O Governo 

Americano encarrega a Pan American desta função. Havia dois trajectos para o tráfego 

transatlântico, um, a sul, com dois pontos de passagem em Portugal (Lisboa e Açores), e 

um outro, a norte, directo para a Inglaterra através da Terra Nova. Ora, com o início da 

guerra e com a lei da neutralidade americana, o tráfego aéreo de ligação a Inglaterra tem 

de cessar, extinguindo-se a ligação pelo norte e a carreira do sul passa a terminar em 

Lisboa. Isto, como seria de esperar, concede uma importância tremenda à capital 

portuguesa. A partir desta altura, Lisboa era a única ligação aérea dos EUA com a 

Europa e “é igualmente um dos poucos portos da Europa onde os navios americanos 

estão autorizados a ir, situação que se manterá até Dezembro de 1941”
36

. Acerca do 

tema, Leland Stowe escreve: “com a inauguração do serviço regular transatlântico pela 

Pan-American Airways, a atenção dos americanos foi atraída para aquele pequeno 

arquipélago português que serve de traço de união entre os Estados Unidos e a Europa. 

Dum modesto centro de comunicações submarinas (cabo) os Açores tornaram-se num 

formidável ele de comunicações aéreas cuja importância é indescritível”
37

. 
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Do ponto de vista económico, as relações com os EUA são também superficiais. 

Embora haja abertura por parte dos norte-americanos, Salazar não fez questão de a 

aproveitar. Inclusivamente, “as facilidades financeiras americanas também não são 

utilizadas no esforço das Forças Armadas, para o que seriam especialmente úteis, dado a 

dificuldade em obter armamento das fontes tradicionais”
38

. 

Contudo, há um ponto onde Salazar reconhece a importância americana: “a 

defesa dos interesses portugueses no Extremo Oriente frente ao expansionismo 

japonês”
39

, mais propriamente devido aos incidentes de Macau, em 1939, que “surgem 

no seguimento das concessões feitas a uma companhia australiana para a exploração de 

petróleo em Timor”
40

. Estas concessões foram realizadas como modo de travar a 

penetração japonesa em Timor e sob a pressão conjunta de Inglaterra, Holanda e 

Austrália. Como seria de prever, põe-se o problema: “o Japão não podia deixar de reagir 

fortemente a qualquer alteração a Sul e Portugal, sem o apoio americano, não tem meios 

de resistir eficazmente às suas pressões. A incorrecção fica patente quando, pouco 

depois, Tóquio pede lhe sejam dadas idênticas facilidades em Timor”
41

. 

O modo que Salazar encontra para resolver esta questão é o mesmo que marcará 

a sua política durante a Segunda Guerra Mundial, atrasar o mais possível a resposta, 

desculpando-se com a morosidade burocrática. Isto, porque não podia responder 

negativamente aos japoneses e, se aceitasse, Lisboa ficava mal vista perante os aliados. 

De facto, Salazar atrasou o mais que pôde a resposta, mas a má vontade portuguesa não 

deixou de ser notada por Tóquio, que decidiu actuar. 

“Em Março de 1940, o antigo encarregado de negócios do Japão em Lisboa 

encontra-se com o ministro português em Tóquio e, dando a todo um caso um carácter 

de confidência pessoal, comunica-lhe que as autoridades militares estão impacientes 

para obter a concessão em Timor e dispostas a exercer pressão sobre Macau para o 

conseguir. Na realidade, pouco depois, o Exército Japonês na China insiste para que as 

forças portuguesas retirem da ilha da Lapa em Macau, território disputado. Como estas 

se recusem, pretensos irregulares chineses abrem fogo sobre as unidades portuguesas, 

que saem da ilha para evitar agigantar o incidente”
42

. 
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 Por esta altura, vivia-se uma situação complicada em Lisboa, “pois Ingleses e 

Holandeses previnem as Necessidades do perigo de ceder às pressões japonesas sobre 

Timor, dando Londres a entender que tal será considerado um acto indigno de um 

aliado. A Austrália faz pressão no mesmo sentido e, em fins de Março de 1940, requer 

ainda a concessão de uma linha aérea Austrália-Timor, considerado o assunto 

suficientemente importante para chamar a atenção de Washington e pedir a sua 

intervenção”
43

. 

 Este pedido australiano não passa despercebido ao State Department americano, 

que encarrega Herbert Pell, ministro americano em Lisboa, de obter um esclarecimento 

sobre a situação das colónias portuguesas do Pacífico. “O caso deve ter servido para 

chamar a atenção a Salazar para o papel dos EUA no Pacífico, onde são já a principal 

potência que se opõe ao Japão, pois até aí nada fora feito para interessar Washington”
44

. 

Por esta altura, como Selby, embaixador inglês em Lisboa, informa Salazar “que a 

Inglaterra apoia sem reservas os pedidos australianos em Timor, este sente finalmente 

que a diligência americana não é acidental e que só além-atlântico pode encontrar a 

força necessária para se opor aos Japoneses”
45

. Deste modo, Salazar tenta uma 

aproximação a Washington, sem qualquer carácter formal, quando sugere a Bianchi, 

ministro português na capital norte-americana, a visita de um navio americano a Macau. 

Apesar de se tratar de um dos poucos movimentos feitos por Salazar no sentido de 

aproximação com os EUA, este acabaria por não surtir qualquer efeito, pois devido a 

uma ofensiva alemã, a 10 de Maio de 1940, as atenções americana são desviadas
46

. 

 Bianchi, em aerograma a Salazar, resume as relações com os EUA no final de 

1939 assim: “Não só no State Department, mas em todas as entidades oficiais com 

quem tenho tratado ultimamente aqui em Washington mostram “empressement” por 

tudo quanto diz respeito a Portugal. Em New York, bancos, companhias de navegação e 

até alguns comerciantes, até aqui tão desinteressados, mostram boa vontade em 

entabolar relações connosco. […] É com satisfação que ao terminar este ano, transmito 

a V. Exa. a minha impressão de que as nossas relações com os Estados Unidos, em 

todos os ramos que nos interessam, são não só excelentes mas encontram-se num estado 

de dinamismo de que muito poderemos aproveitar se empregarmos suficiente diligência 
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nesse sentido. As realizações e orientação política do Governo de V. Exa. têm-se 

tornado aqui mais conhecidas; os esforços empregados e diversos actos aqui realizados 

durante o ano que termina frutificaram talvez mesmo além de toda a expectativa a par 

das circunstâncias internacionais, que com as suas inevitáveis repercussões cá e lá, 

vieram colocar-nos numa extraordinária situação de destaque nas relações entre os dois 

continentes, não só de ordem material mas também espiritual. Lisboa projecta-se cada 

vez mais como o terminus das comunicações transatlânticas e o elo dos dois continentes 

e Portugal vai ganhando em vulto como elemento de estabilidade e factor moral no 

restabelecimento da paz”
47

. 
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4. A Grã-Bretanha e as Ilhas Portuguesas [1939/1940] 

 

 

 

Quando se inicia a guerra, o estado-maior britânico reavalia a política para 

Portugal. As conclusões são diversas: militarmente Portugal, país com o rearmamento 

atrasado, de pouco serve, ”de um ponto de vista económico, a beligerância portuguesa 

também não traz vantagens significativas, pois os aliados têm a Península «cercada» por 

terra e por mar, podendo controlar facilmente o seu comércio externo e impedir que a 

Espanha ajude a Alemanha; em contrapartida, a neutralidade portuguesa pode contribuir 

para a estabilidade da Península e do Sul da Europa, moderando a Itália e a Espanha”
48

.  

Por conseguinte, o Foreign Office sugere a Lisboa que mantenha uma 

«neutralidade colaborante» e não declarada, o que vinha de acordo com o pensamento 

do Governo português. A tomada de decisão inglesa neste período é bastante 

significativa e mostra claramente “que o «secular aliado» encara as relações entre os 

dois países como uma questão fundamentalmente militar, atitude que é mantida ao 

longo de toda a guerra – foram sempre os militares que decidiram os objectivos, 

competindo aos diplomatas – no máximo – o estudo da melhor maneira de as 

alcançar”
49

. 

A política britânica face a Portugal, nos primeiros meses do conflito, assenta 

sobretudo na necessidade de as posições portuguesas serem negadas ao inimigo, sendo 

isto conseguido através da neutralidade do país. Apesar disto, o perigo não deixa de 

existir e o mais temido são as possíveis sabotagens, daí que os ingleses insistam para 

que Portugal reforce a vigilância dos pontos fulcrais. A Grã-Bretanha, porém, conta 

com a ajuda norte-americana, país neutro, para evitar um eventual golpe de mão 

germânico nas ilhas.  

Os ingleses tiverem a permissão portuguesa, em tudo o que não fosse contra a 

neutralidade portuguesa, para a utilização dos Açores e Cabo Verde como pontos 

auxiliares. Isto serviu para a criação de “estações locais de ampla rede de informações 

sobre a navegação e vigilância do éter que se estende sobre o Atlântico”
50

. 
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A situação portuguesa manteve-se estável até ao começo da batalha da França. 

Contudo, os receios dos aliados aumentam depois de ter ficado patente, na Noruega, a 

eficácia dos novos meios aéreos e a forma como estes punham em causa o controlo dos 

oceanos, desde que se controlassem sítios de onde pudessem operar. Isto, assim como a 

crescente influência alemã em Portugal no início da guerra, que poderia resultar em 

actos de sabotagem ou mesmo em golpes de Estado, são o centro das preocupações e os 

causadores do nervosismo aliado. 

Deste modo, “o estado-maior inglês sente a necessidade de reavaliar o papel de 

Portugal, tendo em conta os muitos boatos que correm sobre as intenções da «quinta 

coluna» alemã e as queixas do embaixador Selby, que propõe que se peça a beligerância 

de Portugal para obter uma maior colaboração na guerra económica. As conclusões do 

COS, apresentadas ao War Gabinet, vêm reafirmar a análise anterior; os únicos pontos 

importantes de Portugal são os portos atlânticos do continente e das ilhas; enquanto 

estes estiverem neutralizados, o interesse fundamental da Inglaterra está seguro; se 

como Selby pretende, se pedisse a beligerância portuguesa, criavam-se 

responsabilidades acrescidas de defesa para a Inglaterra e podia haver efeitos 

indesejáveis em Espanha”
51

. 

A situação agrava-se após a derrota francesa. Agora, é tecnicamente possível 

organizar um golpe de mão nas ilhas atlânticas visto que, “o litoral Europeu do 

Atlântico ficou em poder da Alemanha, temendo-se assim a invasão da Península 

Ibérica. Outros perigos, porém estavam à espreita. Por um lado, esperava-se a entrada 

da Itália na guerra o que poderia significar que o Mediterrâneo ficaria cortado à 

navegação, obrigando a fazer-se ligação à Índia, pela Rota do Cabo, passando perto dos 

Açores e Cabo Verde”
52

.  

De imediato, ”a Inglaterra insistiu para que Portugal reforçasse a defesa dos 

Açores, ao aperceber-se da sua incapacidade em defender o continente”
53

. A valiosa 

posição estratégica das ilhas é focada. Efectivamente, ”a Inglaterra olhou para o 

arquipélago dos Açores como uma base estratégica importante para a cobertura das 

rotas da América do Sul, da África Ocidental e do Mediterrâneo com a consequente 

protecção dos comboios marítimos”
54

, pelo que é sugerido o envio para as ilhas de um 
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força adequada de tropas regulares. A Royal Navy chega mesmo a dirigir “um 

memorando à embaixada portuguesa, onde afirma que teme um golpe de mão contra os 

cabos submarinos e pede o urgente reforço dos Açores. Segundo esta mensagem, é 

necessário ter na Horta pelo menos 500 homens e um aviso de forma permanente. 

Acrescenta-se que, em caso de perigo, se pode chamar as forças aliadas, sendo a França 

a responsável por Cabo Verde e a Inglaterra pelos Açores”
55

. Como resposta ao aviso 

inglês, “Portugal começou então por transferir parte importante do seu potencial 

aeronáutico para os Açores. Na verdade, meios de aviação militar foram transferidos, o 

Exército aumentou os efectivos e unidades da Marinha foram enviadas para Ponta 

Delgada”
56

. 

Como, em finais de Maio, a derrota aliada é já clara, os COS começam os 

preparativos para a fase seguinte da guerra, na qual a Inglaterra está sozinha e o Eixo 

controla o continente. A situação portuguesa é revista à luz desta estratégia e, mais uma 

vez, a ênfase é dada às ilhas. Os COS afirmam que, em caso de hostilidade portuguesa, 

as ilhas teriam de ser ocupadas. “Pela primeira vez, levanta-se igualmente a necessidade 

de assegurar o controlo de vários pontos do império português, que domina a rota do 

Cabo; para tal, a Inglaterra deve pedir a ajuda das Rodésias e da África do Sul para 

ocupar a Beira e Benguela, enquanto a Índia ocupa Goa, Damão e Diu em caso de 

necessidade”
57

. Em relação ao território continental, os britânicos não esboçam qualquer 

plano, mesmo no caso de Portugal declarar guerra à Grã-Bretanha.  

Os planos dos COS são analisados no Gabinete de Guerra e Lorde Halifax, 

Secretário do Foreign Office, contraria a possibilidade de Portugal se tornar hostil, 

embora, não tenha plena convicção, disso na eventualidade da entrada na guerra da 

Itália e Espanha. Tendo isto em conta, “a decisão do gabinete é preparar de imediato as 

operações contra as ilhas portuguesas e iniciar os contactos com a Commonwealth para 

a ocupação do império português em caso de necessidade. Será o Dominion Affairs que, 

passados quatro dias, envia uma série de telegramas nesse sentido para o Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia, Rodésias e África do Sul, onde se diz que se devem preparar 

acções para a possibilidade de Portugal se «ver forçado a juntar-se ao campo hostil”
58

. 
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Nesta altura, porém, as ordens do Gabinete da Guerra eram difíceis de seguir, 

porque a Inglaterra perdera grande parte das divisões operacionais em Dunquerque e 

pelo facto de as armas serem escassas. Efectivamente, as armas existentes apenas 

chegavam para equipar uma única divisão e assim se fez. A 3ª Divisão, comandada pelo 

general Montgomery, recebeu a totalidade das armas. Sendo esta a única divisão do 

exército operacional no momento, é destacada para a ocupação dos Açores. De notar o 

facto de os COS não hesitarem em retirar do Sul de Inglaterra a única divisão 

operacional numa altura em que a invasão da ilha estava iminente. 

Os planos para ocupar os Açores são ultimados em Junho de 1940. Entretanto, a 

Itália entra na guerra e a França assina o armistício. Naturalmente, receia-se que a 

Espanha entre na guerra ao lado do Eixo, o que resultaria na retirada obrigatória de 

Gibraltar. Assim sendo, a situação no Mediterrâneo agudiza-se, teme-se que a esquadra 

francesa passe para o lado do Eixo e mesmo que isso não aconteça os italianos têm o 

domínio do Mediterrâneo Central pelo que a base de Malta perde o seu carácter 

ofensivo. Deste modo, restavam à Inglaterra duas bases no extremo do Mediterrâneo, 

Suez e Gibraltar. Gibraltar é a mais relevante pois é através desta que se impede o 

acesso da esquadra italiana ao Atlântico e se neutraliza a esquadra francesa, pelo que a 

Royal Navy reforça esta base com a poderosa força H.  

Ora, no caso de Espanha entrar em guerra, a Grã-Bretanha teria de se retirar de 

Gibraltar para uma base próxima, de onde pudesse controlar o corredor marítimo entre 

Portugal e os Açores e continuar a fechar o acesso ao Atlântico da esquadra italiana. 

Havia duas soluções para isto, ou as Canárias, ou o conjunto Cabo 

Verde/Madeira/Açores. Ambos os cenários são estudados pelos COS. 

As conclusões indicam que apenas se deveria tentar conquistar as Canárias se a 

Alemanha atacasse a Espanha. Se, por outro lado, a Espanha entrasse na guerra ao lado 

do Eixo, a operação seria demasiado perigosa, visto que as Canárias seriam muito 

provavelmente reforçadas antes da entrada espanhola. A ocupação da Madeira é posta 

de lado pois a estação de cabos tem alternativa, através dos Açores, porque a ilha não 

tem bons portos naturais e nem podia ser transformada em base aérea. Em relação aos 

Açores e Cabo Verde, os COS recomendam a sua ocupação logo que houver indícios 

evidentes da entrada da Espanha na guerra ou de uma ocupação das ilhas pelo inimigo. 

Assim, “a recomendação dos COS é para se ocupar os Açores caso se dê uma 

das quatro circunstâncias: hostilidade espanhola ou portuguesa; a certeza de que um 

destes países vai entrar na guerra; assim que o primeiro soldado alemão passe os 
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Pirenéus, independentemente da posição espanhola; se não estiverem a ser alcançados 

os objectivos económicos vitais na Península. Nas instruções de pormenor aos 

comandantes das forças de desembarque, diz-se que não se prevê uma resistência 

portuguesa e que a operação é desencadeada de surpresa, sem qualquer aviso prévio”
59

. 
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5. Os EUA e a Derrota Francesa [1940] 

 

 

 

Em meados de 1940, a situação dos EUA mantém-se a mesma que até então fora 

a desejada. O isolamento face a uma guerra na Europa, cuja opinião pública norte-

americana não encarava como sendo um conflito seu. 

Contudo, a opinião pública é abalada, em 10 de Maio, quando surge a notícia 

“de que forças britânicas ocuparam nesse dia a Islândia, com a aprovação tácita do 

Presidente, pois é uma zona perto da América e o movimento pode pôr em causa a 

credibilidade da política de «defesa do hemisfério»”
60

. Bianchi descreve isso mesmo a 

Salazar: “Principal reacção no público dos acontecimentos de hoje é ter-se dissipado 

incredulidade de que Hitler era capaz de todos os extremos para realizar as suas 

ambições e aparecem primeiros vislumbres de receio pela segurança própria 

americana”
61

. A 16 de Maio de 1940, os Açores são, pela primeira vez, mencionados, o 

“Presidente Roosevelt não insistiu na intenção de manter a paz antes a condicionou. 

Referindo-se a muitos pontos donde geograficamente continente americano poderia ser 

atacado citou Açores e Cabo Verde”
62

. Por esta altura, “Churchill dirige uma carta a 

Roosevelt a sugerir que os Estados Unidos sigam o exemplo italiano e declarem a «não 

beligerância» como forma de levantar o moral francês. Simultaneamente, é pedido o 

empréstimo de 40/50 velhos destroyers flush – deck, centenas de aviões e outro 

armamento, bem como o envio de navios americanos para a Irlanda e Singapura onde 

libertariam unidades inglesas”
63

. 

Roosevelt face ao alarmismo inglês manda reunir os conselheiros militares. 

Dessa reunião, resulta a ideia de que a Marinha se deve focar no Pacífico e a costa 

atlântica ficar a cargo da Força Aérea do Exército. A ênfase concedida ao Pacífico é 

compreensível visto que, “a 15 de Maio, quando a Holanda se rende, o mar do Japão é 
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fechado à navegação estrangeira e a Marinha Imperial entra em manobras ao mesmo 

tempo da esquadra do Pacífico no Hawai”
64

. 

Porém, através de uma nova mensagem de Churchill ao presidente americano, os 

ingleses deixam bem clara a urgência da situação. Roosevelt, embora refira o atraso do 

programa de armamento americano, assegura os ingleses de que a defesa das Caraíbas e 

da costa este do continente pode ficar entregue aos EUA. 

Apesar de a opinião pública ser maioritariamente isolacionista, houve também 

quem, como o caso de Paul Reynaud, defendesse a entrada na guerra ou, pelo menos, 

uma declaração pública americana afirmando que os EUA não permitiriam a derrota 

aliada. Ambos os pedidos foram categoricamente rejeitados pelo Presidente. “No 

entanto, algo mudou no seu espírito, como mostra a 22 de Maio, ao declarar 

«excedente» grande quantidade de armamento ligeiro da primeira guerra nos depósitos, 

de modo a permitir a sua entrega aos Ingleses sem contrariar a lei da neutralidade”
65

. No 

Congresso, é aprovado um orçamento de Defesa que permite ao Executivo mobilizar a 

Guarda Nacional e aumentar o Exército acima do máximo legal. 

O motivo destas mudanças é claro, a categórica derrota francesa. António Telo 

afirma “a segunda fase do conflito começa em Junho de 1940, com a espectacular e 

inesperada derrota da França, com a chegada das tropas alemãs aos Pirenéus e com a 

beligerância da Itália. A guerra alarga-se ao Sul da Europa e ao Mediterrâneo e passa a 

haver comunicações abertas e directas entre o Eixo e a Península. De repente, parece 

que a Alemanha já venceu e até mesmo o embaixador americano em Londres opina que 

se a Inglaterra não aceita a paz, mas nunca poderá ganhar o conflito”
66

. Este é, no nosso 

entender, o momento chave da alteração do pensamento norte-americano. 

Efectivamente, a 11 de Junho, Bianchi refere “o público americano, com a invasão da 

Bélgica e Holanda, passou a considerar Hitler não como um mero perturbador da 

Europa mas como uma ameaça mundial. O receio inicial pela segurança própria 

transformou-se brevemente na resolução de rearmar febrilmente e treinar intensamente e 

hoje já [o] rumoreja desejo de ir bater-se na Europa”
67

.“A uma excessiva confiança 

segue-se um quase pânico. De repente, receia-se não só o soçobrar do Exército Francês 
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mas também da própria Royal Navy e atribuem-se à Alemanha intenções estratégicas e 

meios muito superiores à realidade”
68

. Partindo deste pressuposto, a “War Plans 

Division reavalia a situação estratégica, a partir de um cenário que implica o 

desmoronar da França e da Grã-Bretanha. Conclui-se que as forças americanas são 

muito reduzidas e que é necessário lançar de imediato uma expansão acelerada”
69

. De 

seguida, porém, os EUA têm de se limitar à defesa do hemisfério e a uma eventual 

ocupação preventiva de possessões europeias, para que estas não caiam nas mãos dos 

países do Eixo. 

Telo afirma que com o “consumar da derrota francesa […] de repente 

Washington tem de assumir o papel de grande potência marítima do mundo ocidental e 

de único obstáculo entre Hitler e a dominação da Europa”
70

. Os EUA decidem pôr em 

prática o plano Rainbow 4 que parte do princípio de uma beligerância contra o 

continente americano a partir da Ásia e da Europa. Segundo António José Telo, o 

Rainbow 4 incidia sobre quatro pontos: 

“a) A ocupação dos pontos-chave das potências europeias derrotadas no 

hemisfério ocidental e a obtenção de bases na costa atlântica; b) Evitar o conflito com o 

Japão no Pacífico; c) Transferir uma parte substancial da US Navy para o Atlântico; d) 

Passar a acções ofensivas à medida que haja forças disponíveis”
71

. 

 Ora, apesar de estes serem os planos, já vimos acima que os EUA ainda não têm 

o potencial militar para o executar de imediato. No entanto, a aprovação do Rainbow 4 

assim como a alteração da política americana face ao conflito, denota já o grau de 

responsabilidade que uma nação como os EUA, em crescendo, terá de assumir ao longo 

do resto da guerra. Efectivamente, sendo os EUA a única potência ocidental afastada e 

ainda não lesada directamente pelos efeitos nefastos da guerra é a si que todos os 

pedidos de ajudam afluem. Vêm de França, Inglaterra, da maioria da América Latina, 

do próprio Canadá e consistem, quase sempre, em requisições de apoio financeiro e de 

material bélico. 

A 26 de Junho de 1940, Stark e Marshall, o chefe das operações navais e o chefe 

do Estado-Maior do Exército respectivamente, referem que “as remessas de armas para 

a Grã-Bretanha devem ser moderadas, pois teme-se o seu colapso a curto prazo; é 
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necessário criar de imediato uma série de grupos móveis que possam ocupar as 

possessões europeias perto da América, se estiverem em riscos de mudar de mãos, ou de 

intervir para apoiar governos amigos”
72

.  

Na sequência disto, uma nova reunião pan-americana foi convocada, em 

Havana, com o intuito de fazer aprovar “o princípio de uma administração 

interamericana para as possessões europeias na América que estivessem em riscos de 

mudar de mãos”
73

. Por conseguinte, os EUA informam a Alemanha que não 

reconhecem, e mais importante do que isso, não aceitam, a sua soberania sobre 

territórios de potências derrotadas, no continente americano. Curiosamente, a primeira 

nação com a qual as medidas aprovadas em Havana chocaram foi com a Inglaterra. 

Primeiramente, pela ocupação por parte desta das ilhas holandesas de Curaçau e Aruba. 

Posteriormente, com o intuito inglês de tomar a Martinica Francesa. 

O resto do oceano, para além da costa do continente americano, também 

constitui um problema e já em “Julho, o State Department instrui os seus representantes 

em Lisboa e Madrid sobre as «profundas preocupações» americanas com as ilhas do 

Atlântico. As conversações de estado-maior em Londres já prevêem que, caso os EUA 

tenham de entrar na guerra antecipadamente por um avanço alemão, é da sua 

responsabilidade a ocupação dos Açores”
74

. 

Churchill continua a pressionar os EUA para a aquisição, dos já pedidos, 

destroyers assim como de hidroaviões, numa fase em que a invasão alemã estava 

iminente, referindo que essa aquisição pode ser um factor decisivo da guerra. Apesar 

disto, “Roosevelt continua a orientar-se pelas conclusões de relatório da WPD e afirma 

que só pode ceder os destroyers com a garantia de que a esquadra inglesa nunca cairá 

em mãos alemãs. O facto de ser posta esta condição, quando a Inglaterra avança com a 

oferta de bases muito desejadas pelos Americanos, mostra bem o impacte da derrota da 

França nos EUA”
75

. Churchill reage, afirmando que não podia fazer um discurso sobre 

o destino da esquadra porque isso teria efeitos nefastos na moral inglesa. 

Roosevelt soluciona a situação quando oferece os destroyers requisitados em 

troca de bases, “por 99 anos, na Terra Nova, Bermudas, Jamaica. St. Lucia, Trindad e 
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Guiana”
76

. Isto é aceite e “Londres apresenta o acordo como uma cedência generosa, 

que mostra o seu desejo de entregar um parte crescente das responsabilidades conjuntas 

aos EUA, não considerando os destroyers como pagamento”
77

. Segunto Telo, este 

“acordo tem, porém, outro significado mais importante: os EUA reconhecem 

implicitamente que a Inglaterra vai resistir, o que implica contrariar o cenário do plano 

«Rainbow 4» e, logo, revê-lo. A partir de agora, o fluxo de armamentos para a Grã-

Bretanha não parará de crescer. Simultaneamente, os EUA dão um importante passo 

para sair da neutralidade e estendem a fronteira marítima umas centenas de quilómetros 

para Este. Entre os EUA e a Europa só há agora a Gronelândia, a Islândia e … os 

Açores”
78

. De facto, ”para que qualquer uma das partes em conflito pudesse ganhar a 

luta pelo controlo das rotas marítimas, as ilhas e cadeias de ilhas como a Gronelândia, a 

Islândia e os Açores iriam desempenhar um papel crucial”
79

. 
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6. Alemanha: Operação Felix [1940] 

 

 

 

Tendo a própria Alemanha sido surpreendida pela rapidez das vitórias a oeste, 

“Hitler encara a guerra como as democracias ocidentais como um mero compasso de 

espera, não sendo desse lado que estão os grandes objectivos alemães”
80

. Daí, a leveza 

das condições alemãs no armistício com a França, com o fim de obter mais facilmente a 

paz com a Inglaterra. Efectivamente, neste período, Hitler tenta obter uma paz 

negociada a curto prazo com a Inglaterra. 

 Um dos principais defensores desta iniciativa de Hitler foi Raeder, o chefe da 

marinha alemã, porque tinha consciência de que, apesar de a Alemanha deter os portos 

Atlânticos da França e Noruega não estava preparada para uma guerra com a Inglaterra. 

“Na opinião de Raeder, o tradicional cerco naval inglês deve ser eliminado. Para tal, a 

Alemanha precisa de uma cadeia de bases que cubra o Atlântico, servidas por uma 

marinha poderosa; basta garantir no tratado de paz o controlo de quatro pontos no 

Atlântico: uma grande base naval na zona de Boulogne; outra em Trondheim (Noruega); 

outra na Islândia, que deve ser anexada; finalmente, «comprar ou obter» base nos 

Açores ou nas Canárias e Cabo Verde. Deste modo, a Alemanha garante livre acesso ao 

Atlântico e controla as principais rotas marítimas de acesso à Europa. Será depois útil, 

mas não imprescindível, completar estes pontos com um forte império alemão na África 

central e dominar Madagáscar e alguns arquipélagos franceses do Índico”
81

. 

 Os intuitos alemães são claros neste documento. Mais tarde, Raeder reafirma a 

imprudência da operação para invadir a Inglaterra e defende que o perigo para a 

Alemanha, a médio prazo, vem dos EUA. Logo, era necessário obter bases para conter 

os americanos e dificultar a sua cooperação com os britânicos. Dacar é, pela primeira 

vez, mencionada por Raeder. Hitler concorda com a ideia, mas afirma que a função de 

Dacar podia ser facilmente desempenhada por uma das ilhas das Canárias. Com a 

vantagem de que esta podia ser obtida sem grandes problemas se a Espanha recebesse o 

Marrocos francês em troca. 
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 Nesta altura, a política alemã é clara em dois pontos: não tem interesses no 

Mediterrâneo, cujo trato é deixado à Itália, e deseja o não envolvimento espanhol na 

guerra. A Espanha, porém, convencida do fim do conflito para breve, e da vitória alemã, 

pretende juntar-se à Alemanha e Itália para beneficiar com a paz. “Começa por declarar 

a «não beligerância» como primeiro passo e, a 14 de Junho, ocupa a zona neutra de 

Tânger”
82

. No seguimento disto, propõe a sua entrada na guerra quando envia a Berlim 

Serrano Suñer, ministro espanhol do Interior, para negociar as condições. Nos Estados 

Unidos, já se desconfiava de uma eventual acção espanhola, Bianchi, a 21 de Maio de 

1940, informa Salazar: “no State Department apreensões acerca da atitude de Espanha 

agravaram-se consideravelmente perante conhecimento de que nos últimos dias 

infiltração alemã e italiana na Espanha continental tem sido considerável. Sob a maior 

reserva e como informação particular foi-me dito por alto funcionário que altas esferas 

americanas julgam que Ministro Interior Suñer está apoiando com colaboração falange 

actividades alemãs e italianas e que na melhor das hipóteses, embora Governo Franco se 

mantenha poder e oficialmente mantenha atitude não beligerância, autoridades e 

facilidades do pais estarão à disposição de Hitler e Mussolini conforme necessidades”
83

. 

Salazar, não concede grande importância aos receios americanos, e como que inverte as 

desconfianças: “Política de Suñer tem variado mais duma vez. Devo dizer informações 

que nos chegam diferentes lados sobre opiniões Embaixador dos Estados Unidos 

bastante contraditórias. Aqui mesmo Pell ao chegar há dias de Washington disse uma 

coisa ser certa: não entrarem Estados Unidos na Guerra. No mesmo dia outro 

representante americano dizia precisamente o contrário a um ministro nosso anunciando 

entrada na Guerra até ao fim do ano”
84

. 

 Antes da visita de Serrano, Raeder, em nova reunião com Hitler, com receio que 

o Führer ordenasse a invasão da Inglaterra e dos efeitos desastrosos disto, decide propor 

uma estratégia alternativa. “Raeder propõe concretamente um ataque a Gibraltar, com o 

apoio espanhol, de modo a disputar o controlo da zona vital entre a Península e os 

Açores a partir da costa espanhola. O almirante chama a atenção para o facto de os EUA 

poderem tentar a ocupação das ilhas portuguesas e espanholas como resposta, podendo 

mesmo desembarcar em Dacar; no mínimo, acha que os EUA fazem um desembarque 
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preventivo nos Açores e nas Canárias”
85

. Hitler ordena a preparação do ataque a 

Gibraltar tendo em conta as consequências que isto acarreta para as ilhas atlânticas e 

partindo do pressuposto que as Canárias deveriam ser previamente reforçadas por um 

contingente de aviação militar. 

 Entretanto, chega a Berlim Serrano Suñer com a lista das reivindicações 

espanholas na futura paz. Os espanhóis pedem Gibraltar, Marrocos, Oran, o 

alargamento do Rio do Ouro e defendem que Portugal não tem legitimidade para existir 

do ponto de vista geográfico mas que a sua existência pode ser tolerada se a sua politica 

for de acordo com a de Madrid
86

. Para espanto espanhol, os alemães não correspondem 

às expectativas das suas requisições e focam-se apenas na cedência de uma das ilhas das 

Canárias, sob a fachada da necessidade de contenção das ambições americanas. Este é o 

momento chave para a política espanhola. A partir deste momento, devido à recusa 

alemã, Franco passa a resistir a uma entrada na guerra ao lado do Eixo, enquanto os 

desejos espanhóis não forem ouvidos. 

 A situação alemã não era fácil porque, se aceitasse os pedidos espanhóis, para 

além de desagradar a Itália, afastava de si a França de Pétain. Isto porque Vichy detinha 

ainda forças consideráveis no Norte de África, assim como nos seus portos uma 

poderosa esquadra. Se, eventualmente, este soubesse que Marrocos e a Argélia tinham 

sido prometidos a Espanha podia simplesmente virar-se para o lado dos Aliados o que 

causaria logicamente bastantes problemas no Mediterrâneo, visto a esquadra francesa, 

com o apoio inglês, ser superior às esquadras italiana e espanhola. “A política da 

Alemanha tem de ser, assim, tentar um acordo entre os aliados potenciais do Sul (a 

Espanha, Vichy e a Itália), sem que as ambições mútuas os virem uns contra os 

outros”
87

. 

 Em Setembro de 1940, fica decidida a estratégia alemã para o Sul nos próximos 

meses. Raeder insiste no ataque a Gibraltar, com o reforço supracitado das Canárias e 

defendendo ainda a concentração de forças aéreas em Casablanca de onde poderiam 

responder a uma reacção americana. Hitler mais uma vez concorda e defende “a ideia de 

que Vichy é o mais importante dos aliados do Sul, sendo fácil chegar a um acordo, se as 

ambições expansionistas espanholas não forem aceites. Acrescenta que, com o acordo 

da Espanha, será necessário não só ocupar previamente as Canárias como também os 
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Açores e Cabo Verde, pelo que insiste em que a marinha deve estudar os aspectos 

técnicos dessas operações”
88

.  

 Entretanto, por via diplomática, a Alemanha tenta reunir o apoio de Espanha, de 

Vichy e da Itália para a operação a Sul. Contudo, o resultado das cimeiras com os 

dirigentes do Sul da Europa fora frustrante. Madrid não abandonou as suas 

reivindicações iniciais e, apesar de declarar que queria a beligerância, as suas condições 

tornavam-na impossível.  

 A situação fica num impasse de Setembro de 1940 a Janeiro de 1941. No 

entanto, “a Alemanha tem um calendário rígido que não pode alterar: o ataque a 

Gibraltar tem de estar resolvido em Janeiro/Fevereiro de 1941, de modo a dar uma ajuda 

a Itália na Grécia e na Líbia, em Março/Abril (a Itália está em ambos os teatros a ser 

derrotada por forças inferiores, revelando uma incompetência militar que contrasta com 

os resultados alemães), e concentrar as forças para atacar a Rússia, em Maio”
89

. 

 Por esta altura as ilhas portuguesas estão no centro das preocupações dos 

Estados-Maiores de vários países. Os ministros alemão e espanhol em Lisboa dão sinal 

disto quando inquerem Salazar sobre a defesa dos Açores alegando temerem as 

intenções americanas sobre estes, Cabo Verde e Dacar. 

 A Marinha ultima os planos para o ataque a Gibraltar. O Exército e Hitler 

continuam a insistir “numa ocupação prévia de Cabo Verde e Açores, mas a marinha 

sabe que estas operações são altamente arriscadas, tendo em conta a existência da «força 

H» em Gibraltar. A táctica de Raeder, para impedir [que] a ocupação das ilhas 

portuguesas seja aprovada, é levantar problemas uns a seguir aos outros, sem confessar 

abertamente que o ataque aos Açores e a Cabo Verde não está ao alcance da marinha”
90

. 

“A Marinha Alemã pensa ocupar Cabo Verde e eventualmente a Madeira, mas tem 

dúvidas sobre a possibilidade de se instalar nos Açores, apesar da sua importância, pois 

mesmo que um desembarque de surpresa fosse bem sucedido, as forças empenhadas 

ficariam isoladas e não conseguiriam resistir ao previsto contra-ataque britânico”
91

. 

Efectivamente, a 12 de Novembro, Hitler, através da directiva n.º 18 e, 

posteriormente, n.º 19, ordena a operação Felix. Mais tarde, as consequências destas 

directivas são analisadas numa conferência entre Raeder e Hitler. Aqui, Raeder defende 
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que a neutralidade portuguesa era do interesse alemão, pelo que um ataque teria 

repercussões nos EUA e América Latina o que resultaria numa ocupação aliada dos 

Açores. Hitler reage afirmando que a ocupação iria, em todos os casos, acontecer pela 

Inglaterra assim que as tropas alemãs cruzassem os Pirenéus, entregando depois a ilha 

aos EUA, visto esta ser o único local de onde se podia atacar, pelo ar, o território 

americano. Raeder não refuta este ponto, mas afirma que, mesmo que os alemães 

conseguissem tomar os Açores, não os conseguiriam manter depois, pelo que a melhor 

ideia seria encorajar Portugal a reforçar a defesa das ilhas, com a esperança que isto 

dificultasse a acção inglesa. 

“Em relação a Cabo Verde, o almirante apresenta um desenvolvido estudo do 

Estado-Maior Naval. Segundo este, Cabo Verde pode ser uma alternativa a Gibraltar 

para a Inglaterra, mas não tem grande valor para a Alemanha, desde que se possa usar 

Dacar; se Dacar não se puder usar também não é possível ocupar Cabo Verde, por falta 

de bases para montar a operação; mesmo com o uso de Dacar, o ataque a Cabo Verde é 

muito perigoso e não há garantias de que se consiga manter o arquipélago”
92

. Os Açores 

e a Madeira nem sequer são mencionados porque os problemas que se levantam em 

relação a Cabo Verde surgem multiplicados no caso deste. Relativamente ao território 

continental português, o estudo indica que atacá-lo seria uma má opção pois a Inglaterra 

não teria qualquer interesse no uso dos portos portugueses. 

Apesar de toda a discussão sobre os procedimentos a seguir, a operação Felix 

acaba por ser adiada a 12 de Dezembro de 1940, porque a Espanha afirma que não tem 

condições para entrar na guerra. De qualquer modo, no seguimento disto, a Alemanha 

esquece a Península Ibérica e as ilhas atlânticas durante uns meses e foca-se na 

preparação do ataque à Rússia. 
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7. Os Aliados e Felix [1940] 

 

 

 

A Inglaterra estava a par dos planos alemães da operação Felix. A resposta 

militar a esta operação só pode ser uma: a ocupação prévia dos Açores e Cabo Verde. 

Contudo, do ponto de vista político, esta operação pode trazer grandes benefícios aos 

britânicos já que estes estão conscientes de que o único modo de vencer a guerra é 

arrastar os EUA para ela. Ora, uma operação alemã com interesses em Gibraltar, em 

Dacar e nas ilhas atlânticas, é um excelente mote para tentar arrastar os EUA para a 

beligerância. 

Efectivamente, os EUA tinham decidido que, nesta fase, o único modo de 

entrarem na guerra seria uma iminente ameaça às ilhas atlânticas ou a Dacar. “ Os JSC 

propõem, num memorando de Setembro de 1940, que os EUA ocupem preventivamente 

os Açores se a Península for atacada pelo Eixo; se os alemães entrarem em Dacar, deve-

se ocupar a zona de Natal (Brasil); se houver um colapso inglês, devem ser ocupados 

todos os pontos do atlântico sensíveis para a defesa do hemisfério, desde a Gronelândia 

ao Natal, no Brasil, passando pelos Açores”
93

. 

Em Setembro de 1940, Churcill propõe ao Gabinete de Guerra que os 

americanos sejam informados dos planos relativos a Cabo Verde e Açores para ser 

planeada uma acção conjunta no caso de os alemães atacarem Gibraltar. Os COS 

contudo levantam alguns problemas relativos a esta acção conjunta porque a Grã-

Bretanha podia ter de desencadear a ocupação dos Açores de imediato e a colaboração 

militar com os EUA levantaria problemas de coordenação de que resultaria um atraso de 

toda a acção.  

Por outro lado, o Foreign Office concede imensa importância a uma acção 

conjunta com os EUA. Porque isto significava a entrada dos EUA na guerra. No 

seguimento disto, Roosevelt é informado de que, caso a Espanha seja atacada ou entre 

no conflito, os Açores e Cabo Verde seriam ocupados mas que a Grã-Bretanha não 

dispunha de tropas para tomar as Canárias, pelo que a ajuda americana seria bem 

recebida. 
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“Nesta altura – Outubro de 1940-, os planos ingleses já foram aperfeiçoados. A 

operação dos Açores tem o nome de código «Alloy». Devem colaborar nela forças que 

partem de Gibraltar, para além das provenientes do Sul de Inglaterra. Há já panfletos em 

português, que serão lançados sobre as povoações dos Açores, a explicar as razões da 

intervenção e a garantir de que ela não coloca em causa a soberania portuguesa. A Royal 

Navy mantém então uma patrulha naval permanente na zona dos Açores, de modo a 

impedir qualquer golpe de mão do Eixo”
94

. “A decisão tomada pelo Estado-Maior 

Conjunto inglês era que os navios se retirariam para os arquipélagos portugueses assim 

que o primeiro soldado alemão passasse os Pirenéus, ou assim que houvesse a certeza 

de que seria lançado o ataque contra Gibraltar. Isto levantava um problema, pois 

pensava-se que Portugal não abandonaria a sua neutralidade antes de um ataque na 

fronteira, o que só aconteceria depois da ofensiva contra Gibraltar ou paralelamente a 

esta. A decisão inglesa é que não seria apresentado um pedido prévio a Lisboa para 

ocupar as ilhas. As forças britânicas limitavam-se a surgir de surpresa nos principais 

portos das ilhas portuguesas, que nesta altura não tinham um dispositivo de defesa 

montado, pelo que seriam ocupados facilmente, de preferência evitando qualquer 

violência. O Governo português seria posto à última da hora perante o facto consumado, 

sendo dadas todas as garantias de que a ocupação era provisória e terminaria no fim da 

guerra”
95

. 

 No mesmo mês, chegam a Lisboa notícias provenientes de Inglaterra sobre a 

preparação de uma operação alemã contra os Açores, pelo que a Marinha Inglesa ia 

manter uma patrulha ao largo da costa portuguesa, mas que iria evitar entrar nas águas 

territoriais. Tendo sido dadas ordens ao embaixador inglês em Portugal para que, no 

caso de o governo português perguntar o porquê de tal patrulha, lhe ser respondido que 

se tratava apenas de uma mera operação de rotina inserida na política de bloqueio da 

Alemanha. 

Entretanto o Foreign Office tenta moderar o nervosismo dos militares, visto que 

estes se sentiram em várias ocasiões tentados a desencadear a ocupação dos Açores 

mesmo antes do ataque a Espanha. Isto porque, um movimento de antecipação britânica, 

que não coincidisse com a acção alemã na península, seria politicamente mal visto em 
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Portugal, prejudicaria a imagem internacional da Inglaterra e teria efeitos imprevisíveis 

nos EUA.  

 No entanto, o problema não deixa de ser militar pelo que nenhum “risco político 

compensa o facto de a esquadra inglesa ficar sem bases para controlar o acesso ao 

Mediterrâneo, se os Açores forem ocupados pelo Eixo, no movimento de antecipação. 

Para não correr riscos, os COS ordenam que se realize uma série de voos de 

reconhecimento sobre os portos da Biscaia, de onde tem de partir uma eventual 

expedição alemã contra os Açores. O reconhecimento é realizado de forma sistemática 

em Novembro/Dezembro de 1940 e não detecta a preparação de qualquer força de 

desembarque”
96

. Perante isto os COS adiam a ocupação preventiva dos Açores. 

Lançado que estava o mote para a coordenação anglo-americana, com claras 

vantagens para ambos, é decidido realizar conferências de Estado-Maior dos dois 

países. Nestas, confirma-se que a prioridade dos EUA será a «defesa do hemisfério» e 

embora os Açores e Cabo Verde não estivessem na sua “jurisdição”, a defesa destes 

arquipélagos, em caso de necessidade, era da sua responsabilidade. Fora ainda decidido 

que as forças americanas substituiriam as inglesas na Islândia assim que fosse possível. 

Todas estas conclusões estão inseridas no plano ABC-1, que servirá de base à estratégia 

americana com o plano Rainbow 5. 
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8. As Conversações de Estado-Maior com a Grã-Bretanha [1941] 

 

 

  

“Por sugestão de Armindo Monteiro, Portugal propõe à Inglaterra que sejam 

reabertas as conversações de estado-maior para aperfeiçoar o plano de defesa, esboçado 

aquando da vinda da missão militar inglesa a Portugal, em 1938/39”
97

. As conversações 

principiam, curiosamente, numa altura em que o maior perigo da intervenção alemã em 

Espanha tinha desvanecido. O atraso no início das conversações foi motivado pelo 

receio das consequências que estas, se descobertas, poderiam ter na Alemanha e em 

Espanha
98

. 

 A primeira reunião é marcada para dia 3 de Março 1941. Inicialmente, os 

ingleses mostram-se apreensivos, interessados apenas em descobrir os intuitos 

portugueses ao convocar as reuniões. Chegam mesmo a elaborar alguns memorandos 

sobre a teórica defesa de Portugal continental, para estudar a reacção portuguesa. 

“Trata-se de um mero «jogo de guerra», que visa essencialmente satisfazer o orgulho e 

empenho português, pois não há qualquer hipótese de o aplicar, por dois motivos: o 

primeiro, e mais importante, é que a Inglaterra não tem forças para empenhar na defesa 

de Portugal continental, depois de, nos começos de 1941, ter enviado todos os reforços 

que pôde dispensar para o Egipto e a Grécia; o segundo é que os portugueses só aceitam 

a vinda teórica de forças inglesas depois de ter começado o ataque alemão”
99

. Isto, 

numa altura em que os ingleses têm consciência que o exército português, mal treinado 

e armado, contando apenas com uma divisão operacional, não tinha qualquer hipótese 

de oferecer resistência às duas divisões de elite com que os alemães planeavam atacar 

Portugal na operação Felix. Ora, os planos elaborados no início das conversações são 

puramente ficcionais. Primeiro, porque são desprovidos de intenção inglesa em cumpri-

los e, segundo, do ponto de vista militar são totalmente irrealistas, porque, “embora a 

delegação dos COS não o diga, é evidente que sabe que não há qualquer hipótese de 

                                                 
97

Idem, p, 331. 

98
TELO, António José – O.c. (1987), p, 325. 

99
TELO, António José – O.c. (1993), p, 331. 



 42 

montar uma defesa bem sucedida, de Portugal, com os meios existentes e não se 

pretende intervir na Península”
100

.  

 Contudo, há um motivo para a Inglaterra representar o papel de bom aliado e 

ouvir os planos descabidos de Portugal relativos à defesa do continente. Os ingleses 

mantêm os planos para ocupação dos Açores e Cabo Verde e esperam, através das 

conversações de estado-maior, conseguir convencer os portugueses a defender melhor 

as ilhas contra um golpe de mão do Eixo e a permitir que desenvolvam as infra-

estruturas necessárias para que a esquadra inglesa possa usar essas ilhas como base, 

quando tiver de retirar de Gibraltar. 

 “Os militares ingleses repetem diversas vezes à missão portuguesa que a defesa 

dos Açores é «essencial» e pedem o envio de técnicos à paisana para estudar as 

instalações das ilhas (Açores, Madeira e Cabo Verde) e propor a maneira de as 

aperfeiçoar. A Inglaterra, segundo dizem, «julga ser absolutamente necessário que a 

guarnição dos Açores possa resistir pelo menos 60 horas e a da Madeira 24 horas» 

(corresponde ao tempo que as forças pré-posicionadas em Gibraltar e na Inglaterra 

demoram a chegar aos arquipélagos)”
101

. “Salazar responde negativamente ao pedido 

britânico para enviar técnicos, com o pretexto de que a sua chegada seria detectada e 

podia ser considerada uma provocação”
102

. 

 Aquando do início das conversações de estado-maior entre Portugal e Inglaterra, 

aumentam os receios sobre as intenções alemãs relativamente à Europa do Sul. Depois 

da derrota grega e jugoslava, é temida uma ofensiva do Eixo em todo o Mediterrâneo. 

Churchill pondera desencadear as operações Shrapnell e Brisk, operações relativas a 

Cabo Verde e Açores, para erradicar a hipótese de um golpe de mão do Eixo. 

Entretanto, os COS contam com mais forças disponíveis, pelo que se equaciona a 

ocupação das Canárias como viável, a operação Puma. Esta operação estava, porém, 

dependente dos reforços aéreos que o Eixo colocasse nas Canárias antes do ataque a 

Gibraltar. Em relação a isto, logo em Maio de 1940, Bianchi informa Salazar : 

“Telegrama de Embaixador dos Estados Unidos em Madrid […]; fala de envio de tropas 
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espanholas para as Baleares e infiltração de número considerável de italianos e alemães 

naquelas ilhas nos últimos dias”
103

. 

 “Em meados de Abril, o estado-maior português – com a tradicional lentidão – 

tinha já estudado os planos elaborados no nas conversações de começos do ano, em 

Londres, para uma eventual defesa de Portugal continental. Os portugueses tinham-se 

apercebido de que, de um ponto de vista exclusivamente técnico prático, os planos não 

são coerentes, mesmo que a Inglaterra empenhe as forças que considera necessárias para 

a defesa de Lisboa – estavam previstas de seis a oito divisões britânicas, mais que as 

enviadas para a Grécia, uma força muito superior às disponibilidades inglesas em Abril 

de 1941”
104

. 

As conclusões portuguesas são apresentadas em Londres. Nestas, é afirmado que 

Portugal não consegue armar as quatro ou cinco divisões requisitadas, que os 

calendários previstos no plano da campanha não estão correctos e que a defesa das ilhas 

estaria assegurada em Maio, assim que a deslocação das forças expedicionárias 

estivesse completa. 

Os CÓS reconhecem prontamente o erro dos planos anteriores. “Obviamente, a 

conclusão lógica deste facto é que o Governo português tem de retirar para os Açores 

perante um ataque alemão, o que implica preparar todas as infra-estruturas para o 

receber. A esperança inglesa é que, perante esta conclusão lógica, os portugueses 

aceitem finalmente uma colaboração dos seus técnicos nas ilhas ou que, no mínimo, 

desenvolvam mais rapidamente as infra-estruturas locais, seguindo as indicações do 

Almirantado. A real importância da mudança de planos está patente num curto 

telegrama que Eden [político britânico, chefia do FO] envia ao embaixador Halifax – 

nos EUA -, a 23 de Maio de 1941: «Portugal acaba de nos fazer uma comunicação cujo 

exame nos poderá conduzir a um arranjo sobre as ilhas atlânticas.»”
105

. No mesmo 

seguimento, o da retirada do Governo português para os Açores, o The New York Times 

publica: “A invasão de Portugal devia ser coisa fácil porque a resistência do pequeno 

exército e marinha deste país seria inútil. Se Portugal entrasse nos planos quer do 

comando supremo inglês, quer do alemão, pensa-se que nenhum esforço seria feito 

pelos portugueses para defender o país contra o invasor”, o que é falso como iremos ver, 
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“não há nenhuma razão para se pensar que, no caso de Portugal ser invadido, o Governo 

ali ficasse com os invasores e tentasse exercer as suas funções. Como é lógico, é 

possível que o Governo deixasse o Continente e se estabelecesse numa das ilhas dos 

Açores. Num ponto tão favorável, Portugal podia ainda ser contado entre os países 

livres, muito embora a metrópole fosse ocupada”, mesmo antes da sugestão dos 

britânicos nas conversações de Estado-Maior com Portugal, o jornal norte-americano 

apresenta já a mesma solução para a actuação do Governo português face a um ataque 

do Eixo. Acaba a notícia com a sugestão de que o pensamento de Salazar vinha de 

acordo com isto: “os carregamentos semanais de ouro recebidos pelo «United States 

Federal Reserve Bank» pareceriam indicar que o Presidente do Conselho, Dr. António 

de Oliveira Salazar, tem cuidado de que pouco ou nenhum ouro seja deixado aqui, no 

Banco de Portugal. Ele deve ter pensado e possivelmente pensa ainda em qualquer coisa 

que pode acontecer no futuro incerto deste país”
106

. 

Consequentemente, na resposta oficial dos COS a Portugal, é aconselhado a fuga 

do Governo português para os Açores assim que a integridade continental seja 

ameaçada. O apoio inglês pauta-se pelo envio de armamento para melhorar a defesa 

antiaérea das ilhas e pela ajuda no aumento das pistas do arquipélago. Pela primeira vez, 

a Inglaterra defende um plano plausível  em que transparece as suas reais intenções, sem 

contudo revelar que o seu verdadeiro objectivo é ter uma alternativa a Gibraltar. 
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9. Portugal: O Atlântico como Barreira [1940/1941] 

 

 

 

Em Setembro de 1940, Salazar reafirma a Bianchi a confiança na manutenção da 

neutralidade espanhola, defendendo que a visita de Serrano Suñer a Berlim teve apenas 

“um significado meramente local, como preparação preventivo no Marrocos 

Francês”
107

. No entanto, por esta altura, sabia já que a ideia inicial que tinha da viagem 

de Serrano era incorrecta. 

Bianchi limita-se a transmitir as ideias vigentes em Washington, a saber, que a 

Alemanha quer tomar Gibraltar e Marrocos. Afirma também que Roosevelt se esmera 

cada vez mais no apoio a Inglaterra. Monteiro avisa ainda Salazar deste empenhamento 

americano no Sul da Europa, dizendo que Roosevelt avisara Pétain de que uma 

colaboração aberta deste com o Eixo implicaria a ocupação das possessões francesas na 

América. Efectivamente, o apoio americano à manutenção das neutralidades no Sul da 

Europa é confirmado em Dezembro, quando é enviado um novo embaixador americano 

para junto de Pétain, o almirante Leahy. 

Aquando da entrega da responsabilidade sobre os Açores aos EUA pela 

Inglaterra, durante as conversações de estado-maior entre as duas nações, Salazar recebe 

vários avisos nesse sentido. Bianchi, logo no início de 1941, deixa claro a preocupação 

expressa por Roosevelt nos seus discursos relativa à fronteira ocidental do hemisfério. 

Monteiro é mais directo e faz uma comparação entre as referências de Roosevelt sobre 

os Açores e aquelas que haviam sido feitas por Lorde Lothian, diplomata britânico, e 

pela Grã-Bretanha. Remata o aviso alertando para a forma como os EUA encaram o 

Hawai do ponto de vista estratégico, um ponto de defesa avançado no Pacífico, dizendo 

que os Açores, contudo, estão mais perto da costa americana do que o Hawai. Isto 

coaduna-se com os avisos da imprensa norte-americana: “Se hidroaviões, conduzindo 

correio ou passageiros, cobrem com facilidade as 2.000 milhas entre os Açores e New 

York, poderosos aviões de bombardeamentos podem em tempo de guerra duplicar esta 

distância de voo. Numa linha recta a partir da Horta, os mesmos aviões inimigos teriam 

apenas que voar 1.170 milhas para atingirem Newfoundland. Por outras palavras, o 
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arquipélago dos Açores, como base aérea está muito mais próximo da nossa costa do 

Atlântico Norte, do que as ilhas do Hawai da nossa conta do Pacífico”
108

. No mesmo 

seguimento, encontramos a carta de um leitor americano do jornal The Union, que 

escreve assim ao editor do mesmo: “É muito provável que, na Primavera ou antes ainda, 

a Alemanha entre pela Espanha em direcção a Gibraltar e, uma vez a caminho, ocuparia 

sem dúvida Portugal com as suas excelentes bases navais e aéreas junto das linhas vitais 

britânicas. […] Tal facto viria de encontro aos interesses vitais norte-americanos. […] 

Estas bases ficam perfeitamente dentro de um raio de ataque eficaz ao nosso hemisfério. 

Por conseguinte, penso que devíamos já arrendar ou ocupar aquelas bases navais e 

aéreas pelo tempo de duração da guerra. Pois, no caso de Portugal vir a cair sob o 

domínio alemão ou a Inglaterra vir a sossobrar, ter-nos-iamos assegurado perfeitamente 

contra o facto de elas poderem vir a ser tomadas pela Alemanha. Um tal segurança 

podia ficar-nos barata porque os interesses de Portugal são paralelos aos nossos próprios 

interesses nesta guerra e Portugal é, além disso, o aliado tradicional da Inglaterra”
109

. 

Face aos avisos do ministro português em Washington, Salazar “a 19 de 

Fevereiro, toma a iniciativa de pedir a Bianchi esclarecimentos sobre as afirmações do 

coronel McCormick, no Senado, ao reclamar a ocupação preventiva dos Açores. 

Bianchi responde a 22, retirando importância ao incidente, pois a opiniões foram 

expressas a título e nem sequer tiveram eco na imprensa”
110

.  

Passados poucos dias, Salazar é informado por Teotónio Pereira, embaixador 

português em Espanha, que o coronel Donovan, enviado especial de Roosevelt a 

Espanha, demonstrara interesse em se encontrar com ele. Visto a resposta ser lenta, o 

embaixador insiste sobre o assunto, dando relevo a Donovan e às suas afirmações sobre 

a entrada dos EUA na Guerra. “A viagem de Donovan estava combinada com o BSC 

britânico, como forma de fazer sentir nos países do Sul da Europa o maior 

empenhamento americano ao lado da Inglaterra e incentivá-los a não apoiarem o 

Eixo”
111

. 
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Antes do encontro com Donovan, Salazar fala com John Winant, o novo 

embaixador americano em Londres, que fizera escala em Portugal e que tem instruções 

para, disfarçadamente, questionar o primeiro-ministro português sobre os Açores. 

Ambos os encontros servem para que Salazar se aperceba da crescente importância de 

Portugal para os EUA. 

“A 13 de Março, chega a Lisboa Bert Fish
112

, o novo ministro dos EUA em 

Portugal, que substitui Herbert Pell. É um sintoma da maior importância atribuído ao 

País, também patente no crescimento do pessoal na representação diplomática em 

Lisboa, que passa de um para três secretários com dois adidos militares, de 1940 a 

1941”
113

. 

“Os avisos e contactos directos, em Março, com personalidades políticas 

americanas devem ter contribuído para aumentar a desconfiança de Salazar, muito 

especialmente porque decorrem de forma unilateral. Londres não avisa Lisboa dos 

acordos feitos com os EUA quanto aos Açores, embora o seu silêncio seja revelador. 

Salazar, porém, segundo tudo indica, pensa que os repetidos avisos públicos durante 

Abril e Maio partem exclusivamente dos EUA, sem o acordo prévio ou a anuência de 

Londres, pelo que julga poder contar com o seu apoio para se opor aos «apetites» 

americanos. Assim as iniciativas de Roosevelt, que deviam abrir o caminho a uma 

maior colaboração sobre os Açores, têm justamente o efeito contrário: Salazar fica 

desconfiado e com a impressão que Washington está a avançar demasiado para 

Ocidente, sem a anuência do secular aliado”
114

. 

 “Assim, o primeiro-ministro sente avolumar-se o interesse americano por 

Portugal, mas não se apercebe de dois factos essenciais: é a Inglaterra que os empurra e 

os EUA vão-se tornar a muito curto prazo na principal potência marítima. Os indícios 

que chegam a Lisboa são interpretados como indicativos de um movimento conjuntural 

e exclusivamente americano, ao qual Portugal se pode opor com o apoio inglês”
115

.  

No fim de Março, Salazar inicia uma ofensiva diplomática contra os EUA. 

Queixa-se, a Bianchi, do modo como a imprensa americana lida com a questão dos 

Açores, difundido boatos, e pede que tal seja referido no S.D., assim como a 

independência de Portugal. 
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Em Abril, a Gronelândia passa a ficar sob a protecção dos EUA e a Inglaterra 

apela a uma maior intervenção diplomática e económica na Península. Salazar, porém, 

continua a sua demanda: insiste sobre a questão da imprensa americana, rejeita o pedido 

da Pan American para uma escala em Bolama, e recusa também a visita do cruzador 

Milwaukee a Lisboa e aos Açores. “Os EUA propõem a visita da esquadra por 

insistência directa de Churchill e que o resultado imediato da recusa de Lisboa é 

convencê-los da inutilidade de novos pedidos, mais valendo passar à acção militar 

directa, no que são apoiados pela Inglaterra nesta fase”
116

. Apesar disto, quer Monteiro 

quer Bianchi partilham da mesma ilusão, a não existência de qualquer tentativa 

americana nos Açores. Na verdade, Bianchi devido a uma conversa com James Dunn, 

do S.D., na qual recebeu garantias de que a neutralidade portuguesa convinha aos EUA, 

afirma que os boatos sobre os Açores têm origem nos países do Eixo. No entanto, no dia 

a seguir ao encontro com Dunn, Bianchi encontra-se com Cordell Hull, Secretário de 

Estado da Administração Roosevelt, e este revela o descontentamento americano devido 

à recusa da visita do cruzador a Lisboa, especialmente numa altura, em que diz estar 

para breve um movimento do Eixo no Sul da Europa. Diz também que os EUA não têm 

qualquer intenção de violar a soberania de Portugal, afirmação que será posteriormente 

descontextualizada e difundida de maneira a apaziguar os mais nervosos e a criar uma 

falsa segurança, embora a ideia de Hull fosse precisamente a oposta. 

“A falta de abertura de Lisboa e as suas sucessivas atitudes negativas neste 

período crítico foram a principal causa que impede uma consulta directa dos EUA para 

a ocupação de bases dos Açores e levam à preparação da operação militar. Mesmo 

Londres, informada do projecto, não revela qualquer desejo de procurar a benevolência 

de Lisboa, ou de negociar, porque pensa, sem dúvida, encontrar um muro pela frente e 

prefere recorrer ao facto consumado”
117

. 

“Se Salazar ficou tranquilo com a afirmação de Hull e pensou que a sua pequena 

guerra rendera, a ilusão não durou muito. Em princípios de Maio, o senador Pepper
118

 

reclama publicamente a ocupação prévia dos Açores, Islândia, Cabo Verde, Canárias e 

Dakar”
119

. Bianchi afirma que o discurso do senador fora previamente aprovado em 
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Conselho de Ministros, o que deixa claro que se trata de um primeiro passo perante a 

opinião pública para uma operação militar. 

Sendo o ponto anterior explícito, Salazar “abandona rapidamente o tom de 

reclamação e, em 9 de Maio, os jornais divulgam uma nota oficiosa, onde a tónica é 

desta vez posta na cautela e abertura. O Governo afirma que «não lhe foi até ao presente 

feito nenhum pedido ou sugestão relativamente à eventual utilização de quaisquer 

postos ou bases nas costas ou ilhas portuguesas por qualquer dos beligerantes contra o 

outro ou terceiros Estados». A nota é habilidosa, pois, sem compromissos, dá a entender 

haver uma abertura no caso de tal pedido ser efectivado”
120

. 

Apesar da teórica abertura portuguesa expressa na nota de 9 de Maio, as recusas 

anteriores e a política que Salazar vinha seguindo em relação aos EUA até então, levam 

a que Roosevelt ordene a operação dos Açores, a dia 22 do mesmo mês, e a fazer um 

discurso público de preparação a 27. 

Posto isto, “abre-se um período de crise em Lisboa e desta vez a desconfiança de 

Salazar em relação aos EUA permite-lhe ver mais claramente do que os seus 

conselheiros, embora a acção adoptada seja algo ingénua, pois baseia-se na hipótese de 

Londres não estar envolvida”
121

. 
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10. EUA e Portugal: O Início da Ofensiva [1940/1941] 

 

  

 

Após o alarmismo inicial provocado pela derrota francesa e pelo receio da queda 

inglesa, os EUA reconhecem que a Inglaterra irá prevalecer. Este ponto, como já vimos, 

requer uma revisão dos planos até então pensados.  

 Assim sendo, em Outubro de 1940, os interesses americanos são a defesa do 

hemisfério, a contenção do Japão no Pacífico e impedir o colapso do Império Britânico. 

Previamente, os intuitos americanos passavam por defender o Pacífico e, à medida que 

fosse possível, iniciar a ofensiva no Atlântico. Tendo em conta a resistência inglesa, os 

planos estratégicos americanos, assim como a disposição das suas tropas, terão de ser 

alterados. Começa a ser desenvolvido o Rainbow 5.  

 Devido à adopção do Rainbow 5, “a 16 de Janeiro de 1941, numa reunião do 

Presidente com Hull, Stinsom, Knox, Marshall e Stark
122

, é decidida a execução dos 

movimentos imediatos exigidos pela nova estratégia: a) Desenvolver conversações de 

estado-maior com a Inglaterra, numa base ampla; b) Manter uma patrulha naval 

permanente no Atlântico, que deve evoluir para a escolta dos comboios; c) Preparar 

pequenas forças expedicionárias, que possam intervir no hemisfério ocidental”
123

. 

Apesar de estas serem as medidas pretendidas, já vimos anteriormente que o 

Exército tem imensa dificuldades em ocupar as bases concedidas pela Inglaterra por 

falta de unidades operacionais. 

 António José Telo afirma que “um dos factos que leva a Administração 

americana a encarar a Alemanha com maior preocupação é do conhecimento de poucos 

dirigentes. Em Março de 1940, Einstein dirige uma carta a Roosevelt, onde defende a 

possibilidade de obter um bomba atómica e admite que os alemães estejam avançados 

neste campo”
124

. O Presidente toma de imediato medidas e cria um organismo para 

pesquisa e desenvolvimento desta área com fundos praticamente ilimitados. Mais “a 
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possibilidade dos Alemães obterem antes a bomba, o que só por si justifica a prioridade 

dada à Europa”
125

. 

 A guerra levanta um novo problema para os britânicos. Churchill esgotara o 

Tesouro Britânico com a aquisição de material bélico aos americanos, através do cash 

and carry
126

, em pouco mais de um ano. Isto torna impossível a continuidade da compra 

de armamento, pondo não só em causa “a capacidade da Grã-Bretanha de continuar a 

luta, como a expansão da indústria de armamento americana e o próprio mundo 

económico pós-guerra, como Keynes se apressa a lembrar”
127

. A solução encontrada 

para este problema, será a utilização da lei do Lend-Lease, “segundo a qual os países 

que combatem o Eixo podem continuar a receber armamento não pago, que será 

devolvido, dentro do possível, no fim da guerra”
128

. Graças a esta medida, “os EUA 

tornam-se, de facto, no «grande arsenal da democracia» e asseguram um evidente 

domínio económico e político”
129

. 

 As conversações de Estado-Maior com a Inglaterra são iniciadas. “Delas sai um 

Joint Basic War Plan, para o caso dos EUA entrarem na guerra, o que se admite se 

possível a qualquer momento. A zona de responsabilidade americana, nessa 

eventualidade, estende-se até 30º W no Atlântico. Os EUA aceitam ainda a 

responsabilidade pela ocupação dos Açores e Cabo Verde, se tal for necessário, embora 

não tenham de imediato forças para concretizar as operações”
130

. Na verdade, 

“Churchill refere nas suas memórias que se havia fixado a fronteira do hemisfério 

ocidental no meridiano 25º, por forma a incluir todo o arquipélago dos Açores”
131

. ”O 

Oceano Atlântico parecia então mais importante do que o continente europeu. Entre 

Ingleses e Americanos assiste-se então a uma troca de posições sobre o domínio do 
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Atlântico Norte.”
132

 Contudo, o Exército americano não considera o arquipélago dos 

Açores essencial para a defesa do hemisfério, de modo que só aconselham a sua 

ocupação caso os EUA entrassem na guerra. 

 “Nesta altura fazem-se sentir crescentes preocupações em Washington, devido à 

queda iminente da Jugoslávia e da Grécia e às dificuldades de Wavell no Egipto”
133

. 

Roosevelt, face a isto, “pede uma reavaliação da importância de Dakar e das bases do 

Atlântico, se os Ingleses forem expulsos do Mediterrâneo”
134

. Após a conclusão da 

ocupação alemã da Grécia, houve quem defendesse a mudança imediata da maioria da 

marinha norte-americana para o Atlântico, ideia essa que foi refutada tendo em vista as 

repercussões que provocaria no Japão. 

 Londres propõe aos EUA o envio de uma esquadra americana ao Açores, de 

forma a demonstrar o mais empenho destes no conflito. Churchill “teme, segundo diz, 

que, após a queda dos Balcãs, a Alemanha pressione mais fortemente a Península e 

Vichy, sendo provável que Pétain não resista, a não ser que os EUA lhe façam sentir 

que o preço será muito caro”
135

. Os EUA aceitam esta proposta mas, devido a protestos 

de Lisboa, esta visita acaba por não se concretizar. Salazar, em correspondência com 

Bianchi diz: “Mandei chamar Ministro dos Estados Unidos da América ao Ministério 

onde lhe foi dito da minha parte que neste conjunto de circunstâncias e se Governo 

Americano não encontrava meio de esclarecer uma situação cujo inconveniente já 

ontem lhe tinha sido assinalada, confessávamos que embora visitas navios americanos 

fossem sempre bem vindas nos portos portugueses esta se tornava inoportuna pela 

interpretação que dentro deste mesmo conjunto circunstâncias lhe podia ser dada”, isto 

porque, “opinião pública aqui impressionada e rádio alemão já se tem referido presença 

navio americano Lisboa e ida aos Açores”
136

. Isto é importantíssimo, porque “depois 

deste episódio, que é sentido como um insulto, os EUA concluem que qualquer 
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movimento contra os Açores tem de ser feito de surpresa, sendo de excluir diligências 

diplomáticas prévias”
137

. 

 Efectivamente, “os EUA ficam preocupados com a perspectiva de verem Vichy 

cair para o lado alemão, franqueando as portas do Norte de África”
138

. David Eccles, 

encarregado das negociações inglesas com a França, confirma os receios americanos 

quando “escreve um memorando para Roosevelt, onde afirma que Hitler vai usar a força 

contra Vichy e a esquadra francesa cairá nas suas mãos, pois está dominada por um 

homem que pensa que a Alemanha vai ganhar a guerra (Darlan
139

). Só é possível, com o 

esforço conjunto anglo-americano, salvar o Norte de África, e mesmo assim só se 

Weygand
140

 for apoiado, não só económica como militarmente, com o envio de tropas 

de Casablanca e Dakar”
141

. Eccles, numa reunião com Sumner Welles, Subsecretário de 

Estado americano, defende que os ingleses não têm tropas para tais missões, recaindo a 

responsabilidade destas sobre os EUA. Os americanos nada prometem, porque também 

eles estão conscientes de que não dispõem dos meios para tais expedições e que, 

militarmente, a única missão ao seu alcance é a ocupação preventiva dos arquipélagos 

atlânticos. 

 Em relação a estes, os britânicos têm planos previamente estipulados para uma 

ocupação, que se consumaria, no caso de a Espanha permitir a passagem de tropas 

alemãs ou ser atacada. Roosevelt tem conhecimento disto através de uma carta de 

Churchill, onde este, para além de lhe garantir a tomada das ilhas, apela ao envio de 

uma esquadra americana aos arquipélagos portugueses de forma a dissuadir os nazis. O 

Presidente americano tem consciência de que o único objectivo ao alcance dos EUA é o 

arquipélago dos Açores, pelo que apoia o discurso feito por Pepper no início do mês de 

Maio. O próprio Presidente, que já se tinha pronunciado sobre a eventual ocupação das 

ilhas, disse: “se DeValera ou Salazar tentassem ceder as suas bases navais aos nazis, os 

Estados Unidos não podiam manter-se indiferentes à transacção e podiam intervir tanto 

quanto necessário para impedir que Cork ou Açores pudessem ser usados como 

trampolins para uma incursão nazi no hemisfério ocidental. Uma coisa pode ser 

admitida: a política dos Estados Unidos é de importância decisiva para o Estado Livre 
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da Irlanda e está dentro das possibilidades da Marinha americana a tomado dos Açores 

pela força, no caso de isso se tornar necessário”
142

. Assim, Roosevelt responde a 

Churchill dizendo-lhe que, “dada a atitude de Lisboa, não é possível o cruzeiro 

amigável proposto, mas que os EUA apoiam a ocupação militar dos arquipélagos, 

embora seja necessário fornecer «garantias» de retirada no fim do conflito, pois os 

Açores fazem parte do «hemisfério ocidental» e a «opinião pública americana» é muito 

sensível aos acontecimentos nessa zona”
143

. Luís Nuno Rodrigues retrata assim o 

mesmo assunto: “o presidente norte-americano, evocando uma vez mais a velha 

doutrina de Monroe, relembrava que os Açores estavam dentro do «hemisfério 

ocidental» e que, no caso da presença de uma força expedicionária britânica no 

arquipélago, se tornaria necessário explicar à opinião pública americana que o objectivo 

dos britânicos era meramente defensivo e que a ocupação não se tornaria permanente. 

Ou seja, uma ocupação britânica dos Açores deveria ser acompanha de uma declaração 

por parte do Reino Unido garantindo a restituição das ilhas à soberania portuguesa 

assim que a guerra terminasse. Isto, evidentemente, se Portugal sobrevivesse enquanto 

«nação independente»”
144

. A 3 de Maio, Londres dá as garantias, pedidas por 

Washington, da retiradas das forças aliadas do arquipélago, findo o conflito, assim 

como propõe a participação americana na operação. “Acentua-se então a acção da 

imprensa americana para que os Açores sejam colocados sob a «protecção» dos EUA. 

Em meados dos mês, Roosevelt chega mesmo a encarregar o subsecretário Sumner 

Welles de preparar um discurso ao congresso, onde se defenda oficialmente a teoria 

divulgada na imprensa. Hull intervem em extremo […] para impedir a realização do 

discurso, pois aconselha prudência e defende que se aguarde o desenrolar dos 

acontecimentos”
145

. 

 De facto, os acontecimentos desenrolam-se e, “em meados de Maio, conhece-se 

o uso de aeródromos na Síria pelos aviões do Eixo, o que confirma a ideia de que a 

queda de Vichy está para breve. O Presidente não pode adiar uma decisão por mais 

tempo. A 22 de Maio, ordena ao almirante Stark que prepare a Marinha para ocupar os 
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Açores, com um pré-aviso de 30 dias, e, passado pouco tempo, os Joint Chieffs of Staff 

recebem ordens de aprontar uma força de fuzileiros”
146

. 

A 27 de Maio de 1941, Roosevelt faz o célebre discurso onde “afirma que a 

guerra se aproxima do hemisfério ocidental e que os EUA têm de controlar o Atlântico, 

com a menção explícita aos Açores”
147

. Porém, antes do discurso, o Presidente 

americano consultara a Grã-Bretanha acerca do arquipélago português. Então, a 

conselho de Lorde Halifax, os EUA deveriam tentar contactar diplomaticamente 

Portugal para o envio de uma força «protectora». Contudo, devido à recente recusa do 

envio de uma esquadra americana às ilhas e à não muito boa relação diplomática com 

Lisboa, Washington decidiu passar por cima desta diligência proposta por Halifax. Após 

isto, Londres recebe um documento de Armindo Monteiro relativo às conversações de 

Estado-Maior entre Portugal e a Grã-Bretanha. Neste é indicado que a defesa dos 

Açores será reforçada e é denotada uma maior abertura em relação a este ponto. 

Churchill, com base nisto, transmite a Roosevelt que possivelmente será possível chegar 

a um acordo diplomático a curto prazo para a ocupação do arquipélago. “Acrescenta, 

porém: «Independentemente da decisão de Salazar, temos de obter o controle das ilhas, 

no que a cooperação dos EUA será inestimável»”
148

. 

Contudo, a operação nos Açores tinha bastantes obstáculos. Estava 

desactualizada, visto datar de finais de 1940; o Exército não atribuía grande importância 

ao arquipélago e o USAAC (The United States Army Air Corps) levantava problemas 

relativos à defesa das ilhas devido à falta de pistas apropriadas para caças. Roosevelt 

ignora todos estes problemas e insiste na revisão e aperfeiçoamento dos planos. 

 “A operação recebe o nome de código «Gray». Prevê a utilização de 28 000 

homens da 1.ª divisão do Exército e da 1.ª dos Fuzileiros, sob a direcção do comandante 

desta última. A força naval está sob o comando directo do almirante King, constando de 

41 transportes, com uma escolta adequada”
149

. Para esta operação é necessário a 

mobilização de quase todas as forças operacionais no Atlântico. Devido a este factor, 

“não tarda a surgir quem lembre que, caso se concretize um avanço do Eixo em direcção 

a Dakar, o maior perigo para os EUA é a zona de Natal, no Brasil, onde as bases da Pan 

American estão em preparação. A partir de Dakar, o Natal está ao alcance de um ousado 
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ataque aerotransportado e as novas bases pura e simplesmente não estão defendidas”
150

. 

Telo diz-nos: “hoje sabemos que Hitler não tinha tais planos nesse período, mas na 

altura a hipótese surge como viável, com o apoio da quintas colunas nos vários 

países”
151

. Sendo assim, “em Maio de 1941, o coronel Rigways é enviado à pressa para 

o Rio de Janeiro, com a missão de conseguir autorização necessária à defesa das pistas 

do Natal por tropas americanas”
152

. Porém, isto levanta um novo problema: os EUA não 

tinham operacionais disponíveis para enviar para Natal e executar a operação Gray em 

simultâneo. Esta lacuna de efectivos era agravada pelo compromisso, previamente 

acordado com a Inglaterra, de envio de tropas para a Islândia. 

 Por esta altura, vários eram os motivos que poderiam dissuadir Roosevelt de 

aprovar a operação Gray: a questão de Natal, a sugestão britânica para o adiamento do 

projecto para que pudesse ser tentado um acordo diplomático com Portugal para obter 

as bases nas ilhas, entre outros. No entanto, Roosevelt acaba por aprovar a operação 

Gray a 4 de Junho. “Contudo, em menos de 48 horas, muda de opinião, não sendo ainda 

claras as razões. Talvez tenha tido importante influência o facto de os principais 

responsáveis britânicos estarem convencidos, em fins de Maio, que a Alemanha prepara 

o ataque à Rússia”
153

. Face a isto, o Presidente norte-americano, consciente da logística 

que uma operação contra a URSS implicava, percebe que esta impedia o avanço 

paralelo para Sul por parte dos Alemães, pelo que decide adiar a operação aos Açores, 

deixar as tropas americanas em casa para se houvesse uma emergência e, por fim, enviar 

um pequeno contingente de tropas para a Islândia, de modo a cumprir o compromisso 

com a Inglaterra. A decisão de Roosevelt mostra-se correcta quando, a 22 de Junho, a 

Alemanha invade a URSS. 

 Apesar de os EUA poderem vir a ser um potencial gigante militar, ainda não o 

eram por esta altura. Isto fica bem claro quando, poucos dias antes do envio de tropas 

para a Islândia, Roosevelt questiona Marshall sobre a possibilidade de garantir a 

existência de uma força móvel de 75 000 homens pronta para ser enviada no caso de 

uma emergência em qualquer ponto. A resposta é negativa e categórica. Não deixa de 

ser curioso que isto aconteça quando, em teoria, o Exército Americano tinha 1 400 000 

homens. Talvez devido a estes problemas, “não seja de admirar que o secretário da 
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Guerra Stimson tenha classificado a invasão da Rússia como um «acontecimento 

providencial». Graças a ele, os EUA ganham preciosos meses e não precisam de enviar 

tropas para Natal ou os Açores”
154

. 
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11. Os problemas com os EUA [Maio/Julho de 1941] 

 

 

 

 A 7 de Maio de 1941, Bianchi informa Salazar que “o Senador Pepper fez ontem 

importante discurso no Senado, apelando para o Presidente Roosevelt para assumir mais 

energicamente na direcção dos negócios públicos na presente crise e aconselhando os 

Estados Unidos a tornarem-se mais firmes e ousados na sua política”
155

. Diz que, 

resumidamente, Pepper julga necessário: “a declaração de completo estado de 

emergência nacional com a aprovação do Congresso; mobilização material, mental e 

espiritual de todas as forças da nação; mostrar-se forte na frente estrangeira; comboiar 

os fornecimentos a Inglaterra por todas e pelas melhores formas; revogar a lei de 

neutralidade e voltar aos princípios de liberdade dos mares; retirar a Hitler a iniciativa 

pela ocupação dos pontos estratégicos no Atlântico e na costa de África; exigir ao Japão 

declarações sobre a sua situação e permitir que aviadores americanos se alistem no 

exército chinês conduzindo bombardeamentos «por inadvertência» sobre Tóquio (isto é, 

alusão ao ataque à canhoneira americana Panay pelos Japoneses)”
156

. Na parte que toca 

directamente Portugal, Pepper diz: “Outro método que poderíamos adoptar é o de 

ocupar as posições das quais estes monstros se preparam para nos atacar; nessa 

categoria incluo a Gronelândia, a Islândia, as ilhas dos Açores e Cabo verde, as 

Canárias e Dacar. Os povos a quem pertencem estes territórios sabem que o nosso 

objectivo não é a agressão, sabem que ocuparíamos estes territórios no papel de 

„administradores‟ não apenas para a nossa própria segurança, mas também para a sua, 

sabem que tremem de medo a pensar no dia em que serão ocupados pela outra parte. 

Que justificação haverá para não ocuparmos uma posição da qual poderíamos atacar o 

maléfico génio desta era? Que direito tem Hitler de impedir que ocupemos Dacar? Que 

direito tem ele de impedir que tomemos medidas para evitar a espada de Dâmocles, que 

encerra as posições das quais ele tenciona lançar o seu ataque contra nós?”
157

. Como já 
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foi supracitado, o embaixador português afirma que este discurso foi aprovado por 

Roosevelt em Conselho de Ministros, e que ao mesmo tempo que Pepper discursava “o 

Ministro da Guerra declarava que a atitude assumida até agora pelos Estados Unidos 

não se coadunava com o deixar afundar no Atlântico os fornecimentos destinados aos 

países que tinha resolvido apoiar e advogou o emprego da marinha de guerra americana 

para evitá-lo”
158

. Bianchi diz que face a estas referências não se podia deixar de fazer 

um reparo, pelo que iria, nesse mesmo dia, ao State Department para se encontrar com o 

Sr. Dunn e procurar expor-lhe o desconforto causado por tais palavras, salientando que 

desta vez não se tratava de propaganda alemã ou de veleidades da imprensa, e saber se 

Sr. Hull se prestava a fazer quaisquer declarações sobre o caso. 

 António de Faria, encarregado de negócios de Portugal em Londres, num ofício 

a Salazar, a 14 de Maio, menciona passagens da imprensa inglesa contendo referências 

aos Açores e à nota oficiosa do Governo português. “De entre elas merece especial 

menção um telegrama publicado no Times de hoje do seu correspondente em 

Washington, no qual, ao comentar o discurso do Senador Pepper, se diz que o Secretário 

de Estado Cordell Hull julgou necessário lembrar ao mundo que discursos por membros 

do Congresso não representavam necessariamente a política do Governo”
159

. 

 Dois dias antes, o mesmo António Faria, tinha dito que o Telegraph referia 

informação do jornal americano P.M., segundo o qual, em próximo discurso, Roosevelt 

iria comentar a possibilidade de ocupação dos Açores e das Canárias no caso de 

ocupação alemã de Portugal e Espanha. Assim aconteceu a 27 de Maio de 1941, 

Roosevelt faz o seguinte discurso: “They [the Nazis] also have the armed power at any 

moment to occupy Spain and Portugal; and that threat extends not only to French North 

Africa and the western end of the Mediterranean but also to the Atlantic fortress of 

Dakar and to the Island outposts of the New World: the Azores and Cape Vert Islands. 

The Cape Vert islands are only seven hours distance from Brazil by bombers or troop-

carrying planes. They dominate shipping routes to and from the South Atlantic. The war 

is approaching the brink of the western hemisphere itself. It is coming very close to 

home. Control or occupation by nazi forces of any of the islands of the Atlantic would 

jeopardize the immediate safety of portions of North and South America and of the 
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island possessions of United States and the ultimate safety of the continental United 

States itself. The battle of the Atlantic now extends from the icy waters of the North 

Pole to the frozen continent of the Antarctic. Throughout this huge area, there have been 

sinkings of merchant ships in alarming and increasing numbers by nazi raiders or 

submarines. There have been sinkings even on ships carrying neutral flags. There have 

been sinkings in the South Atlantic off West Africa and the Cape Vert Islands; between 

the Azores and the islands off the American Coast; and between Greenland and Iceland. 

Great numbers of these sinkings have been actually within the waters of the western 

hemisphere. Equally, the Azores and the Cape Vert Islands if occupied or controlled by 

Germany would directly endanger the freedom of the Atlantic and our own physical 

safety. Under German domination they would become a base for submarines, warships 

and airplanes raiding the waters which lie immediately off our own coasts and attacking 

the shipping in the South Atlantic. They would provide a spring-board for actual attack 

against the integrity and independence of Brazil and her neighbouring republics. 

The attack on the United States can begin with the domination of any base which 

menace our security north or south. Nobody can foretell tonight just when the acts of 

the dictators will ripen into attack on this hemisphere and us. But we know enough by 

now to realize that it would be suicide to wait until they are in our front yard”
160

. 

Roosevelt, revela, e justifica, o principal receio dos EUA: o perigo das possessões 

portuguesas e espanholas, mas sobretudo as portuguesas, caírem nas mãos dos alemães. 

Com a posse dos Açores e de Cabo Verde, os alemães controlavam as principais rotas 

comercias do Sul do Atlântico e, no caso de aí estabeleceram bases militares, 

constituiriam uma ameaça directa ao Brasil, e aos países circundantes, por conseguinte, 

ao hemisfério ocidental. Assim, os EUA não podiam deixar de considerar qualquer 

acção alemã para as ilhas portuguesas, como o início das hostilidades contra o seu 

próprio território. O Presidente americano prossegue: “Our national policy, today, 

therefore, is this: First, we shall actively resist wherever necessary, and with all our 

resources, every attempt by Hitler to extend his nazi domination to the western 

hemisphere, or to threaten it. We shall actively resist his every attempt to gain control of 

the seas. We insist upon the vital importance of keeping hitlerism away from any point 

in the world wich could be used and would be used as a base of attack against the 

Americas; Second, from the point of view of strict naval and military necessity, we shall 
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give every possible assistance to Britain and to all who, with Britain, are resisting 

hitlerism or its equivalent with force of arms. Our patrols are helping now to insure 

delivery of the needed supplies to Britain. All additional measures necessary to deliver 

the goods will be taken. Any and all future methods or combination of methods, which 

can or should be utilized, are being devised by our military and naval technicians, who, 

with me, will work out and put  into effect such new and additional safeguards as may 

be needed […]. As the President of a united and determined people, I say solemnly: We 

reassert the ancient American doctrine of freedom of the seas; We reassert the solidarity 

of the twenty one American Republics and the Dominion of Canada in the preservation 

if the independence of the hemisphere; We have pledged material support to the other 

democracies of the world – and we will fulfill that pledge; We in the Americas will 

decide for ourselves whether, and when and where, our American interests are attacked 

or our security threatened; We are placing our armed forces in strategic military 

positions; We will not hesitate to use our armed forces to repel attack; […].
161

” O 

Presidente reafirma o conceito de defesa do hemisfério e, pela primeira vez, afirma 

categoricamente o apoio aos britânicos, inclusive com a ajuda na defesa no transporte de 

mantimentos, o que vai no sentido oposto da postura adoptada com a implementação do 

Cash and Carry. Mais relevante do que isto, o Presidente diz que apenas aos 

americanos compete decidir quando os seus interesses e defesa estão a ser colocados em 

risco, pelo que as tropas americanas estavam a ser colocadas em posições estratégicas e 

que não hesitariam em recorrer à força, caso fosse necessário. Tudo isto, sem aludir à 

soberania portuguesa sobre as ilhas. 

Juntamente com o envio do discurso do Presidente americano, Bianchi refere ter 

“[feito] ontem […] uma diligência discreta no State Department, que foi imediatamente 

levada ao conhecimento do Secretário de Estado, sobre a oportunidade de uma 

referência à nossa soberania e neutralidade e fiz sentir a nossa susceptibilidade quanto à 

forma como a questão das nossas ilhas pudesse ser tratada pelo Presidente Roosevelt no 

seu discurso. Talvez que a possibilidade de fazer um declaração no sentido que indiquei 

fosse prejudicada por poder estabelecer um paralelo com a situação da Martinica e 
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Dacar, sobre a qual o Presidente não deseja certamente tomar qualquer 

compromisso”
162

.  

A resposta portuguesa não se faz esperar e, no mesmo dia em que a notícia do 

discurso é recebida em Portugal, Salazar começa por mandar fazer diligências em 

Londres: “O Governo de Sua Majestade está perfeitamente informado do que respeita à 

defesa das ilhas portuguesas do Atlântico e muito especialmente do arquipélago dos 

Açores. Muito embora as autoridades militares portuguesas não partilhassem 

absolutamente da opinião das autoridades britânicas acerca das possibilidades de um 

ataque alemão às ilhas, o Governo Português não se tem poupado a nenhuns esforços 

para que as ilhas possam efectivamente resistir a um eventual ataque alemão, ao menos 

durante o tempo que seria necessário à presença naquelas águas da esquadra britânica e 

da prestação do seu auxílio. Enviando tropas, armando-as convenientemente, 

organizando a defesa por todos os meios aos seu alcance, solicitando, até, do Governo 

Britânico o fornecimento imediato dos elementos aconselháveis para tornar ainda mais 

perfeita a defesa, o Governo Português tem a consciência de estar a respeitar a 

neutralidade da Nação e a plena soberania sobre os seus territórios, sem deixar de ter, ao 

mesmo tempo, em conta o interesse britânico tal como lhe tem sido apresentado pelo 

Governo de Sua Majestade e pelas autoridades militares inglesas. Ora, nos últimos 

tempos tem sido frequente o convite ou sugestão feitos pela imprensa norte-americana 

ao Governo dos Estados Unidos para a ocupação de posições atlânticas, que, se caíssem 

em poder dos inimigos da Inglaterra, seriam perigosas, segundo dizem, para a defesa 

daquela Nação. A propósito do discurso recente do Senador Pepper, com a mesma 

orientação, o Governo dos Estados Unidos declarou ao Governo Português não 

corresponderem tais declarações ao seu pensamento de respeito pela soberania 

portuguesa. Ontem, porém, o Presidente Roosevelt, na alocução que vinha sendo 

anunciada há bastantes dias, referiu-se ao mesmo problema em termos que parecem não 

ser dotados da clareza que e, assunto de tal gravidade se impunha. Independentemente 

de se esforçar por esclarecer a situação junto do Governo de Washington, o Governo 

Português julga do seu dever, pelas razões acima, fazer ao Governo de Sua Majestade, 

com quem tão franca e lealmente tem tratado do problema das ilhas, as seguintes 

declarações: Não está ao alcance do Governo Português fazer a destruição das 
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afirmações de qualquer Governo lançadas para fins de política interna ou como 

expressão das suas atitudes internacionais; Por desprovido de alcance prático, abstém-se 

também o Governo Português de sublinhar a contradição da tese americana que 

consistiria em garantir a própria defesa e em ajudar os povos contra os quais se usou de 

violência nesta guerra, cometendo igual atropelo aos direitos soberanos de Estados que 

têm sido respeitados; O Governo Português, que não tem compromissos políticos com o 

governo de Washington, não pode deixar de considerar qualquer atitude sua e 

desconhecimento da soberania portuguesa nas ilhas atlânticas, ainda que baseada na 

presunção de tencionar ocupá-las uma potência inimiga, como acto de agressão ao 

território português com as lógicas reacções que o caso exigiria”
163

. Salazar, sem ter 

consciência dos interesses e acções britânicas, no sentido de arrastar os americanos para 

a guerra a seu lado, procura saber o pensamento inglês sobre as afirmações da imprensa 

norte-americana, do Senador Pepper e de Roosevelt. Reafirma o alinhamento da política 

portuguesa relativamente à defesa das ilhas com o interesse britânico. Compara 

qualquer atitude americana sobre as ilhas portuguesas, desrespeitando a soberania 

portuguesa sobre as mesmas, ainda que sob outros argumentos - a defesa do hemisfério 

ocidental e antecipação a uma ocupação alemã -, com as agressões feitas ao longo da 

guerra sobre outras nações pelo Eixo. Pelo que, diz Salazar, Portugal não podia deixar 

de reagir, como se de uma declaração de guerra se tratasse. 

Passado um dia, Salazar dirige-se a Bianchi pedindo-lhe que entregue a nota do 

Governo Português ao Secretário de Estado americano, onde consta: “Não se sentiria o 

Governo Português autorizado a dirigir-se ao governo dos Estados Unidos para se 

referir ao discurso pronunciado pelo Chefe de Estado da grande nação americana e 

endereçado aos seus concidadãos se não houvesse nele referências directas a territórios 

portugueses, as quais, conjugadas com algumas das teses afirmadas pelo Presidente 

Roosevelt e desacompanhadas de qualquer menção expressa de respeito pela soberania 

plena e multissecular de Portugal sobre estes territórios, se prestam a interpretações 

várias e não podiam deixar, por isso mesmo, de causar surpresa ao povo português. 

Portugal tem mantido durante a actual guerra uma posição de neutralidade que não 

significa quebra de nenhum dos seus compromissos internacionais. Muito pelo 

contrário, a sua política tem tido sempre a concordância do Governo da Grã-Bretanha, 
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nação sua aliada. Essa neutralidade tem sido impecavelmente observada e tem 

conservado à Europa e às duas Américas o seu último contacto directo. Para assegurá-

las e afirmar de maneira evidente a sua soberania na actual conjuntura, e em qualquer 

outra que venha a deparar-se-lhe, o Governo Português tem procurado pôr em estado de 

defesa eficiente, com os meios de que dispõe, os territórios que se dizia estarem mais 

expostos a um ataque, precisamente aqueles a S. Ex.ª o Presidente Roosevelt faz 

referência directa e repetida – as ilhas de Cabo Verde e Açores. O envio de tropas para 

aquelas possessões, assim como outras medidas de defesa já tomadas e em que se 

prossegue, não constituíram segredo, e o Governo dos Estados Unidos certamente delas 

tem conhecimento”
164

. O Governo português defende que a neutralidade portuguesa em 

nada comprometeu os compromissos internacionais do país: pelo contrário, reafirma a 

aliança com a Grã-Bretanha; afirma que o reforço das ilhas portuguesas está a ser feito 

com o conhecimento dos britânicos e, por conseguinte, dos americanos; e, por último, 

menciona o papel que Portugal, através da neutralidade, adquiriu na ligação da Europa 

com o continente Americano – Pan American. Continua: “Os territórios portugueses 

não constituem, pois, qualquer prejuízo, embaraço ou ameaça para nenhum dos 

beligerantes ou para os seus aliados – em primeiro lugar, porque têm mantido atitude 

irrepreensível; em segundo lugar, porque o Governo Português se declara e se mostra 

disposto à defesa dessa atitude contra quem quer que seja; em terceiro lugar, porque eles 

próprios não têm sido objecto de nenhuma ameaça por parte de um dos beligerantes ou 

de terceira potência. […] Mas acresce que aquelas referências vêm envolvidos na 

exposição da tese de que aos Estados Unidos pertence definir e decidir se, quando e 

onde estão ameaçados e como hão-de empregar a sua força para se defenderem ou 

defenderem outrem. E na exposição desta tese não se faz a mais ligeira alusão ao 

princípio fundamental do respeito pela soberania alheia exercida e mantida sem agravo 

para ninguém. Acerca desta tese, na parte em que ela possa envolver territórios 

nacionais, o Governo Português julga do seu imperioso dever pedir esclarecimentos, 

porque ela pode ser interpretada como conduzindo à admissão de que, para defender 

outros países ou para se defender a si própria, poderia uma grande nação cometer 

atropelo análogo àqueles de que se diz existir ameaça por parte de terceiros Estados. O 

Governo Português, que ainda há pouco recebeu com satisfação e reconhecimento do 

Governo dos Estados Unidos, pela boca do seu Secretário de Estado, seguranças dos 
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respeito pela sua soberania, agradeceria estar habilitado a afirmar que nas referências de 

Sr. Exª o Presidente Roosevelt e nas teses por ele expostas nada existe que contrarie as 

declarações anteriores ou deva ser interpretado como desconhecimento dos direitos 

soberanos de Portugal. Por seu lado, o Governo Português reafirma a sua indefectível 

resolução de defender até ao limite das suas forças a sua neutralidade e os seus direitos 

soberanos contra todo e qualquer ataque de que possam ser objecto, embora continue a 

dizer que o não espera”
165

. Isto porque, a 14 de Maio de 1941, António de Faria, 

encarregado de negócios de Portugal em Londres, havia informado Salazar que, “ao 

comentar o discurso do Senador Pepper, se diz que o Secretário de Estado Cordell Hull 

julgou necessário lembrar ao mundo que discursos por membros do Congresso não 

representavam necessariamente a política do Governo”
166

. 

Salazar, em telegrama a Armindo Monteiro, diz que se encontrara com o 

embaixador inglês, que havia já sido informado da diligência feita junto de Londres, o 

qual reconhecia ser pouco agradável se tratar em público de territórios alheios, e que 

esperava a reacção portuguesa, não deixando, contudo, de mencionar que tal discurso 

poderia ter um efeito dissuasor na eventualidade dos alemães terem planos para as ilhas. 

No dia 29 de Maio de 1941, Armindo Monteiro, com um encontro marcado com 

Eden para o dia seguinte, procura esclarecimentos de última hora sobre certos pontos da 

nota portuguesa e revela a sua opinião, claramente contrária ao tom da nota de Salazar e 

à interpretação que estava ser feita do discurso. Assim, diz: “Todo o espírito do discurso 

parece-me repelir a ideia de agressão. Não parece de acreditar que os Estados Unidos 

tomem contra nós uma tal iniciativa, salvo se por nossas atitudes criarmos desconfiança 

acerca da intenção de nos defendermos contra qualquer ataque alemão. Seria 

contraproducente para a causa dos Estados Unidos. Rogo a V. Ex.ª ponderar se a nota 

que me manda entregar não criará a desconfiança a que aludo com reacções 

correspondentes. Creio que os Estados Unidos, se nos supuserem firmes no 

cumprimento das obrigações da aliança quando diante da situação criada pela Alemanha 

e sentirem a necessidade de ocupar as ilhas, virão conversar connosco, pois é seu 

evidente interesse irem como amigos. Veja V. Ex.ª se não será erro cortar esta 
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possibilidade”
167

. O embaixador português alerta Salazar para a posição em que os EUA 

se encontrariam face a Portugal no seguimento da nota do Governo Português, pois não 

identifica qualquer indício de ideia de agressão americana no discurso do Presidente. 

Para além disso, Monteiro defende que se Portugal se mantiver fiel à aliança com a Grã-

Bretanha, não interessa aos EUA abrir hostilidades com um país amigo. “Penso que a 

nossa independência e integridade dependem, em última análise, da vontade dos aliados. 

No momento em que estes recebem formidável ajuda dos Estados Unidos veja V. Ex.ª 

se será aconselhável dizer que podemos estar contra eles. Como ninguém nos poderia 

socorrer não ficaríamos de mal com os países que dominam o Atlântico, do qual 

inteiramente dependemos? Veja V. Ex.ª a posição política em que nos pode colocar a 

atitude que neste angustioso momento alguns olharão como favorável ao único país que 

verdadeiramente nos ameaça”
168

. O embaixador termina afirmando que a política 

externa portuguesa se devia coadunar com a dos britânicos e, por conseguinte, com os 

americanos. Aconselha prudência ao Ministro dos Negócios Estrangeiros português, 

visto acreditar que os termos da nota portuguesa apenas podem interessar à Alemanha, 

país que Monteiro considera a verdadeira ameaça para Portugal. 

 Salazar retorque que a nota tinha sido cuidadosa estudada, pelo que deveria ser 

exactamente transmitida como se encontrava. Monteiro assim o faz, e após a reunião 

com Eden, diz que este lhe respondeu da seguinte forma:  

“1) Que Roosevelt não tinha combinado o seu discurso com Londres, tendo-se 

limitado a comunicar que ia fazer um discurso que havia de ajudar em muito a Grã-

Bretanha; 2) Que era pena que num discurso de tão largo alcance e efeito o caso dos 

Açores tivesse sido tratado tão sem cerimónia; 3) Que logo viu que da nossa parte 

haveria reacção, embora esta só na aparência seja justificada; 4) Que Roosevelt com as 

suas palavras teve a intenção de afastar de Portugal e das suas ilhas o perigo alemão, e 

não ameaçar-nos com novo perigo; 5) Que está convencido de que Roosevelt conseguiu 

esse resultado, considerado que, pelo menos, o perigo sobre os Açores é esperado em 

escala menor do que era até aqui, dado que a Alemanha nada receia mais do que ver os 

Estados Unidos na guerra e fará tudo quanto puder para evitar esse acontecimento; 6) 

Que tem a maior pena de o Embaixador dos Estados Unidos não se encontrar neste 

momento em Londres, porque conversaríamos imediatamente com ele, esclarecendo 
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porventura sem mais demora a situação; 7) Que vai hoje mesmo telegrafar a Halifax a 

pedir a sua intervenção, embora esteja certo de que a intenção do Presidente fosse a que 

me indicou e nós nada temos a recear dos Estados Unidos”
169

. Eden analisa o discurso 

de Roosevelt ilibando-o de qualquer intenção agressiva para com os direitos soberanos 

portugueses sobre as ilhas e, mais importante do que isto, tenta promover uma maior 

aproximação diplomática entre Portugal e os EUA, transparecendo o verdadeiro 

objectivo inglês. 

O discurso de Roosevelt tem de imediato repercussões, Salazar face a um pedido 

do State Department de concessão de vistos para cidadãos americanos diz a Bianchi 

para proceder assim: “Deve V. Ex.ª fazer perceber que temos tomado providências 

especiais de cautela quanto a estrangeiros nos arquipélagos dos Açores e Cabo Verde, 

ainda quando se pretende enviá-los com títulos oficiais, não só como consequência das 

medidas militares ali tomadas, mas dos perigos já noutros países verificados de 

actividades antinacionais que por tais indivíduos podem ser exercidas. Mais dificilmente 

poderíamos considerar os pedidos quando estes coincidem com afirmações não 

perfeitamente esclarecidas e que reputamos muito graves acerca daquelas ilhas”
170

. O 

que se coaduna com o que é referido na nota do Tenente-coronel J. A. Monteiro, Chefe 

do Gabinete do Ministério da Guerra, de 28 de Março de 1941, que diz: “convém 

exercer activa vigilância sobre todos estrangeiros residentes nas ilhas capturando e 

expulsando os que exerçam actividades suspeitas”
171

. 

Bianchi, a 31 de Maio, depois de se encontrar com Cordell Hull e lhe entregar a 

nota oficiosa portuguesa diz: “O Sr. Cordell, depois de ler atentamente e meditar alguns 

momentos, disse que lhe parecia melhor estudar com atenção o ocorrido e dar uma 

resposta por escrito, devendo o resto da conversa ser tido como não se referindo ao 

memorando. Disse então que a intenção do discurso do Presidente tinha em vista 

chamar a atenção do público americano para a realidade do perigo, visto a nuvem escura 

estar avançando inexoravelmente para o Ocidente, não faltando a Hitler os meios de 

assolar toda a Europa e África. Nestas circunstâncias, as barreiras à sua dominação 

mundial tinham de assentar agora, essencialmente, nos mares, «nos setes oceanos», para 
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dar tempo à preparação de uma defesa, na esperança também de retemperar certas 

energias actualmente subjugadas. As Ilhas Britânicas eram a primeira barreira e, por 

isso, a sua defesa tanto interessava. Interrompi para observar que a participação dos 

Estados Unidos na defesa das Ilhas Britânicas era feita de acordo com o seu Governo. 

Sobre a imunidade das nossas ilhas disse [Cordell Hull] que o que se passou em Creta 

era elucidativo da rapidez e eficácia com que as ilhas podem hoje ser ocupadas, até 

possuindo grandes guarnições. Fiz notar que a distância a que estão os Açores das bases 

possíveis de ataque não podiam tornar a sua situação comparável à de Creta. Observou 

o Sr. Cordell Hull que também as esquadras nem sempre podem estar em posições 

rapidamente acessíveis aos pontos atacados”
172

. O mesmo embaixador dá nota de “que 

não têm faltado as reclamações de representantes estrangeiros contra o discurso. 

Colegas do Corpo Diplomático com quem tenho falado manifestam uns a sua surpresa 

por uma atitude não só injustificável, mas que só pode prejudicar os Estados Unidos, e 

outros – sobretudo os que têm sido vítimas dos acontecimentos – apontam casos em que 

têm sofrido em virtude de despautérios semelhantes, quase sempre não intencionais”
173

. 

Continua, dizendo que se encontrara com James Dunn, do S.D., e que este lhe assegurou 

que empregaria todos os esforços para um rápido esclarecimento das questão, tendo em 

vista o lógico melindre provocado, embora defenda a não intencionalidade agressora do 

discurso de Roosevelt. 

No entretanto, Salazar, em telegrama a Armindo Monteiro, no qual basicamente 

é resumida toda a acção diplomática portuguesa levada a cabo na sequência do discurso 

do Presidente Americano, levanta uma nova e importante questão: a invocação da 

aliança inglesa, na eventualidade de um ataque americano, e a situação em que a 

Inglaterra ficaria, assim como a situação peninsular. Sobre isto refere: “A construção de 

uma política relativa à Península assenta na conveniência de a Inglaterra manter a 

Espanha neutral e fora da guerra, para o que a neutralidade portuguesa é condição 

essencial. A ocupação das ilhas do Atlântico pela Inglaterra ou pelo Estados Unidos 

arrastaria imediatamente a ocupação de Portugal continental, que a Inglaterra bem sabe 

não poder evitar, o que o non possumus, por V. Ex.ª anunciado, mais confirma. Seria, 

portanto, gravíssimo erro procurar o nosso acordo para aquele fim. Mas a ocupação 
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violenta pelos Estados Unidos, contra nossa vontade, violando a nossa soberania sob 

pretexto igual ao usado pela Alemanha com respeito a outros países, é hipótese tão 

inconcebível que só perante atitudes patentes se pode apresentar ao espírito como 

possível. Contra tal agressão, a que resistiríamos, teríamos o direito de invocar e não 

deixaríamos de o fazer, obrigações da Inglaterra para connosco. Além das 

consequências de ordem material que acima indico, surgiria esta de ordem moral e 

jurídica. Pergunto: em que situação viria a achar-se a Inglaterra? Se as consequências 

para nós seriam as mais trágicas, não creio que para ela não fossem graves sob mais de 

um ponto de vista”
174

.  

Salazar faz uma alusão semelhante alusão ao embaixador português no Brasil, 

pedindo-lhe para entrar em contacto com o aí representante inglês para lhe fazer chegar, 

para além dos pontos que acabamos de ver, a ideia de que, no caso de séria ameaça 

americana, a situação na Península como a do Mediterrâneo Ocidental seriam 

imediatamente transformadas tornando-as contrárias aos interesses anglo-saxónicos. 

Em resposta ao telegrama de Bianchi, onde este fala das reclamações de 

representantes diplomáticos de outros países devido ao discurso, Salazar pede ao 

ministro que procure saber quais os países que efectivamente apresentaram protestos, 

nomeadamente os países sul-americanos.   

Telo defende, que depois da desistência americana em proceder à operação 

Gray, pelos motivos que já vimos, os EUA vão tentar aproveitar o incidente, provocado 

pelo discurso do Presidente Roosevelt, para fazer uma nova tentativa de abertura 

diplomática em Lisboa. 

No início de Junho, chegam a Lisboa telegramas do Brasil e da Inglaterra nos 

quais, em uníssono, se afirma que brevemente chegaria a Lisboa uma nota oficial norte-

americana para desfazer os mal-entendidos causados pelo discurso de Maio. De facto, a 

7 de Junho de 1941, Nobre de Mello, embaixador português, diz: “o Ministro das 

Relações Exteriores acaba de comunicar-me e autorizou-me a comunicar a V. Ex.ª que o 

Governo Americano enviará ao nosso Governo nota desfazendo equívocos resultantes 

do discurso de Roosevelt, embora entendesse não terem fundamento os referidos 

equívocos. Acrescentou que será reafirmado o sincero desejo do Governo Americano de 

que os arquipélagos dos Açores e Cabo Verde continuem sempre sob a soberania de 
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Portugal, por assim ser garantida a paz, e que nesses termos está excluída qualquer ideia 

de agressão por parte dos Estados Unidos. O Ministro enviar-me-á uma nota do 

Governo Brasileiro no mesmo sentido e agradecendo a nossa declaração relativa à 

segurança e tranquilidade do Brasil”
175

. 

Isto, porque “a 29 de Maio, Salazar chama Campbell [embaixador inglês em 

Portugal] e manda fazer diligências junto do S.D., de Londres e dos Governos do Brasil, 

Argentina e Uruguai”
176

. Os países latino-americanos foram incluídos, pois Salazar 

acreditava que as tendências “imperialistas” do discurso não eram aí bem vistas. 

Salazar, em correspondência com o embaixador português no Brasil, afirma: 

“Considerámos o último discurso de Roosevelt como mais uma iniludível afirmação do 

imperialismo norte-americano em todo o hemisfério ocidental e representação pela 

América do Norte de todos os interesses das nações americanas, ao mesmo tempo que 

se dá um passo mais para a intervenção no conflito europeu”
177

. A mensagem denota 

uma preocupação explícita com o discurso do presidente norte-americano. As primeiras 

repercussões não foram as que certamente as Necessidades esperavam. A dia 31 de 

Maio, Rosa de Oliveira, ministro português em Buenos Aires, diz “O Vice-Presidente 

da república, na abertura do Parlamento, declarou, na mensagem dirigida ao Congresso, 

que a posição da Argentina era de rigorosa neutralidade. Nota-se falta de decisão deste 

Governo para definir a posição perante o discurso de Roosevelt. Continua a existir 

receio de possível hegemonia dos Estados Unidos baseada no poder económico”
178

. Do 

Brasil, a 2 de Junho, Nobre de Mello depois de ter entregue a nota portuguesa ao 

Ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, afirma: “A primeira reacção do Ministro 

foi não ligar grande importância ao caso, pois ele disse-me não ter tido, ao ouvir o 

discurso de Roosevelt, a impressão que decorria da nossa nota, como lhe não dera a 

interpretação que o governo Português parecia atribuir-lhe […] Que, se tivesse tido 

aquela impressão, seguramente teria feito de sua própria iniciativa quaisquer diligências 
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no sentido de o discurso ser esclarecido”
179

. A 9 de Junho, Oswaldo Aranha, o Ministro 

das Relações Exteriores dos Estados Unidos do Brasil, escreve a Mello e faz 

transparecer a opinião brasileira, precisamente a que Salazar temia: “Devo assinalar, 

igualmente, que os comentários militares que o discurso tem sugerido, bem como 

informações particulares, levam o Governo Brasileiro à convicção de que as palavras do 

Presidente Roosevelt correspondem ao interesse geral deste continente em que Portugal 

mantenha a sua soberania sobre as suas possessões do Atlântico. O sentimento 

americano a tal respeito inspira-se nos mesmos motivos que levam o Governo 

Português a preocupar-se, como V. Ex.ª assevera, com a segurança do Brasil no que ela 

depende da soberania de Portugal sobre as referidas possessões”
180

. 

Mas a resposta do State Department chega, de facto, passado pouco tempo. 

“Nela diz-se que os EUA não têm qualquer intenção agressiva e que a referência às 

ilhas no discurso do Presidente incidia meramente sobre o perigo da sua ocupação por 

uma potência inimiga”
181

. Como podemos verificar: “Por sua parte, o Governo dos 

Estados Unidos pode declarar categoricamente que não nutre nenhumas intenções 

agressivas contra a soberania ou integridade territorial de qualquer país. O Governo e o 

povo dos Estados Unidos têm procurado viver em paz e amizade com todas as outras 

nações e defendido consistentemente o princípio de não agressão e de não intervenção 

nas relações entre Estados. Este Governo tem reiterado repetidas vezes o apoio a este 

princípio. Hoje a nossa política assenta sobre o direito inalienável de legítima defesa. O 

Governo dos Estados Unidos não pode deixar de ver com ansiedade crescente os actos 

de agressão, cada vez maiores, por parte de uma certa potência beligerante, actos que 

agora ameaçam a paz e segurança dos países deste hemisfério. Ao referir-se às ilhas do 

Atlântico, foi intenção do Presidente indicar os perigos que resultariam para este 

hemisfério se as mesmas ilhas viessem a cair sob o domínio ou ocupação das forças que 

seguem uma política de conquista e de domínio mundiais. A importância estratégica 

destas ilhas, devido à sua posição geográfica, foi salientada pelo Presidente 
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exclusivamente em termos do seu valor potencial do ponto de vista de um ataque contra 

este hemisfério”
182

. 

Isto alivia Salazar, mas não o faz mudar a sua atitude perante o gigante 

americano. Salazar julga que os EUA tomaram a iniciativa em direcção aos Açores por 

conta própria, sem o consentimento de Londres, pelo que recuaram assim que Portugal 

reclamou junto do velho aliado. Este é o erro de avaliação de Salazar e será este o 

motivo pelo qual optará por uma política de firmeza e, até certo ponto, de hostilidade, 

face aos EUA. Começa por instruir Bianchi no sentido de informar o State Department 

de que a resposta americana não é satisfatória, “recebido o telegrama, contendo a 

resposta desse Governo. Não consideramos a resposta satisfatória […]. Deve desde logo 

fazer sentir que a nota o não satisfez, por não conter as referências expressas que 

havíamos solicitado no seu final e que o Governo Português se julgava no direito de 

esperar”
183

. Curioso, o facto de Salazar em telegrama a Monteiro, escrever: “não 

considerei satisfatória, embora tenha presente a dificuldade daquele Governo em 

enfraquecer a posição tomada no discurso pelo Presidente e o efeito que este pretendeu 

tirar da sua opinião pública”
184

. 

Os EUA, porém, continuam a sua demanda no sentido de uma aproximação a 

Portugal, desta vez com a ajuda do Brasil. Assim, Bianchi relata, a 11 de Junho de 1941, 

a conversa com Carlos Martins, embaixador brasileiro em Washington: “entregou-me a 

interessante declaração confidencial de que o Presidente Roosevelt, em conversa com 

ele sobre o perigo alemão e referindo-se sempre a Dacar, Açores, Cabo Verde e Natal e 

outros pontos da costa do Brasil, sugeriu a conveniência de tentar um acordo com 

Portugal, contando para isso com a influência do Brasil. O Sr. Martins disse-lhe 

categoricamente que o Governo Brasileiro só poderia entrever tais propostas se a 

iniciativa partisse do Governo Português, mas nunca dar-lhe início. Perante esta 

afirmação, o Presidente não voltou ao assunto”
185

. 
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De qualquer modo, “a partir daqui, Salazar inicia uma «guerra pessoal» contra 

os EUA”
186

. Começa a sua campanha tentando perceber o apoio que teria por parte dos 

ingleses quanto à sua atitude de firmeza contra a ambição imperialista americana. 

Salazar recebe um choque quando o embaixador inglês lhe afirma que a Inglaterra nada 

faria para afastar os EUA do caminho que estes vinham seguindo. Isto já se podia 

antever, quando Bianchi, após conversa com Lord Halifax, refere que este dissera, “com 

certo sobressalto, que oxalá nada ocorra que possa envolver a Inglaterra numa dilema 

entre Portugal e os Estados Unidos, atendendo ao enormíssimo alcance e à importância 

vital que atribuem ao auxílio americano”
187

. Consequentemente, o ministro português 

queixa-se duplamente a Bianchi. Primeiro, pela tímida atitude da velha aliada e, depois, 

pelo facto do embaixador americano, Fish, não comparecer nas Necessidades: ”A 

Inglaterra tem-se mostrado bastante silenciosa e tíbia. O Embaixador inglês em Lisboa, 

que mostra compreender a nossa atitude, disse ao Secretário-Geral [do MNE] ter o 

Governo Inglês falado em Washington, acrescentando muito confidencialmente 

haverem mesmo feito sentir que em matérias tão delicadas supunham melhor que 

qualquer aviso a Portugal fosse trazido por Inglaterra. Disse que a Inglaterra não pode 

fazer nada que quebre o impulso dos Estados Unidos no caminho que têm seguido. O 

Ministro dos Estados Unidos em Lisboa ainda não veio ao Ministério. Consta-me que 

mostra inteira incompreensão dos sentimentos portugueses”
188

. 

Bianchi diz que a incompreensão é também sentida em Washington, visto alguns 

membros do State Department se sentirem ofendidos pela insatisfação portuguesa 

perante os esclarecimentos norte-americanos. Sumner Welles em relação a este ponto, 

segundo Bianchi, refere: “Afinal o Governo Português acusa o Governo dos Estados 

Unidos da América de intenções, que ele não tem, de ocupar as ilhas; o Secretário de 

Estado nega tais intenções, o que é confirmado por nota; tudo o resto não vale a nada; se 

o Governo Português não quer acreditar e põe as relações num tal pé, isso é com ele; 

pela sua parte, julga pouco digno dar mais explicações e não deseja ter mais que fazer 
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com o caso”
189

. Sumner Welles expõe a situação de acordo com o que Armindo 

Monteiro havia alertado Salazar no telegrama de 29 de Maio de 1941. A forma rígida 

com que Salazar tratou do caso, levou a que os americanos, após desmentirem as 

intenções agressivas sobre as ilhas, encarassem o tema como encerrado, sem que mais 

tempo fosse despendido na sua discussão. 

Ainda relativamente ao apoio inglês face à questão dos Estados Unidos, a 16 de 

Junho de 1941, Monteiro, em longo telegrama a Salazar, profere: “Devemos ter em 

conta que a intervenção de Washington assume para os aliados, neste angustiado 

momento, um aspecto quase salvador. Sem ela, as próprias esperanças de prosseguir a 

luta ir-se-iam desvanecendo. Os Estados Unidos conhecem a posição, e os aliados têm 

de resignar-se a aceitá-la, de bom ou mau grado. A influência dominadora é, portanto, a 

de Roosevelt: os outros países em luta podem sugerir, pedir e mesmo insistir. Mas não 

estão com ele, à volta de uma mesa, como iguais, a procurar a melhor solução. 

Roosevelt é, de modo cada dia mais acentuado, o ditador das democracias”
190

. O que se 

subentende do texto de Monteiro é que, do ponto de vista de política externa 

portuguesa, a importância até então concedida à Grã-Bretanha, velha senhora dos mares, 

e motivo pelo qual Portugal conseguia manter as suas possessões coloniais, devia agora 

ser transferida para os EUA. No mesmo documento, Bianchi prossegue: “As relações 

entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos têm de ser vistas à luz desta situação. A 

Inglaterra, diante do Tio Sam, aceitou o segundo lugar. Não digo que o aceitasse 

gostosamente ou de boa vontade; mas curvou-se diante das circunstâncias. Entre que 

alternativas podia optar? A Inglaterra está colocada entre a vitória nazi e a «vitória 

americana». Não se vêem hoje outras possibilidades – só Deus sabe o que o futuro tem 

em reserva. Deste modo, os homens de Estado ingleses têm de pensar nas 

consequências que uma e outra destas hipóteses naturalmente arrastará para fazerem a 

sua escolha. A vitória nazi representará a destruição do mundo britânico. A Irlanda e a 

União Sul-Africana tornar-se-ão independentes; o Canadá entrará definitivamente na 

órbita dos Estados Unidos; a Nova Zelândia e a Austrália seguirão sozinhas ou unidas o 

seu destino; as Rodésias serão atraídas para a esfera de influência alemã ou sul-africana; 

o nazismo triunfante decidirá do destino das mais colónias inglesas. […] Mas a vitória 
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americana deixará o Império intacto, a Inglaterra dominante na Europa e na África. Os 

Estados Unidos, se não voltarem ao isolamento do seu egoísmo, tomarão o primeiro 

lugar no Mundo, sem discussões; mas na família anglo-saxónica, a Grã-Bretanha será 

um brilhante segundo. Algumas vezes terá de aceitar, sem resistência, a vontade Yankee 

e, em muitos casos, de ceder posições de orgulho e de interesse. Mas os ideias dos dois 

povos são os mesmos, a religião, a língua, o espírito de família, são comuns; haverá 

durante muito tempo terrenos de colaboração possível. […] Parece-me que isto quer 

dizer que a vida portuguesa, secularmente ligada à Inglaterra, tem de ser orientada 

também para os Estados Unidos – que com a Grã-Bretanha vão dividir no futuro o 

senhorio das águas. Só sacrificando a nossa actividade ultramarina – que é a razão de 

ser da independência lusitana e a sua esperança – podemos prender-nos definitivamente 

aos que comandam na Europa – sejam eles quem forem, hoje como no passado”
191

. 

Como referimos acima, Monteiro defende a importância dos EUA para o futuro 

imediato de Portugal. Apenas do lado aliado, Portugal podia manter a sua actividade 

ultramarina, no caso de se inclinar para o lado do Eixo as suas possessões estavam 

condenadas. O embaixador termina: “Amigos da Inglaterra, diante dos Estados Unidos 

podemos apresentar-nos como amigos; desligados dela, ficamos à mercê de todos e de 

tudo. […] Se amanhã, por qualquer motivo, os Estados Unidos tivessem de assumir 

contra nós atitude violenta, a Grã-Bretanha estaria do seu lado. Não podemos ter ilusões 

neste ponto. A lei da necessidade obrigaria Londres a justificar, se não aplaudir, as 

iniciativas do colosso Yankee, sobretudo se tivessem por fim segurar posições: sempre 

encontrariam razões para isso”
192

. Com Monteiro, e pela primeira vez, a interpretação 

portuguesa da guerra é feita sem distorção. A Aliança com Portugal não tem o mesmo 

peso que os EUA para a Grã-Bretanha, as vicissitudes sofridas pelos britânicos, ao 

longo do conflito, conferiram um papel essencial na política externa inglesa aos 

americanos. 

 “Quando, a 1 de Julho, Monteiro pergunta [a Salazar] se os EUA podem enviar 

uma esquadra aos Açores para cumprimentar o Presidente Carmona, que aí se desloca 

em visita oficial, a resposta é rápida: dada a impressão «indecisa e penosa» deixada pelo 

discurso de Roosevelt, é melhor não o fazer”
193

. 

                                                 
191

Idem, p. 573, 574 e 576. 
192

Idem, p. 576. 

193
TELO, António José – O.c. (1987), p. 482 e 483. 



 76 

Apesar disto, os EUA tentam novamente uma aproximação a Portugal. Winant, 

embaixador dos EUA em Londres, procura Monteiro. Face às queixas do Governo 

Português da maneira como a imprensa dos EUA tratava as notícias, Winant começa por 

esclarecer Monteiro em relação à liberdade desta e ao modo como são retratadas as 

questões e afirma que não pensava ser possível uma alteração neste campo. Contudo, 

segundo a conversa tida com Armindo Monteiro, defende que o “discurso de Roosevelt 

foi feito sem intenção nenhuma de nos magoar. [E] tem razões para considerar que a 

resposta à nossa nota só não foi mais longe por se julgar que uma redacção em termos 

mais amigos podia provocar reacções alemãs contra nós.” Monteiro questiona: se tal 

posição é tida com tal clareza, porque não fariam os americanos abertamente esta 

afirmação. “Winant perguntou se uma resposta americana em termos amigos ou 

efusivos não nos causaria embaraços com os Alemães provocando reacções ou pressões 

destes”. Após resposta negativa de Monteiro, “disse então que iria fazer tudo o que 

pudesse para Washington nos desse resposta ou fizesse alguma coisa neste sentido”
194

. 

Apesar da boa vontade americana e do empenho na aproximação a Portugal, 

expresso no contacto estabelecido entre Winant e Monteiro, Salazar continua a 

desdenhar os motivos e razões americanas. Em correspondência com o embaixador 

português em Inglaterra diz:” a razão apresentada a V. Ex.ª de não terem ido mais longe 

para evitar reacções alemãs que nos fossem desagradáveis não parece exacta; ao menos 

é desmentida pela justificação da doutrina do discurso feita quase agressivamente pelo 

Secretário de Estado Hull quando o nosso Ministro entregou a primeira nota. Certo é 

que outros altos funcionários do State Department nos davam razão, tanto em 

considerarem infeliz as alusões do discurso do Presidente, como em entenderem que nos 

devia ser dada resposta satisfatória, mas o seu parecer não deve ter vingado”
195

. 

“Finalmente, a 21 de Julho, Fish encontra-se com Salazar e entrega-lhe em mão 

uma carta de Roosevelt, datada de 8”
196

. Na carta consta: “My dear Doutor Salazar. – I 

am writing this entirely personal and informal letter to you in the belief that it may be 

easier for me, in this manner, to put and end effectively to certain misunderstandings 

which have regrettably arisen during recent weeks between our two Governments. May 
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I say first of all that, in the opinion of the Government of the United States, the 

continued exercise of unimpaired and sovereign jurisdiction by the Government of 

Portugal over the territory of Portugal itself, over the Azores and over all Portuguese 

colonies offers complete assurance of security to the Western Hemisphere insofar as the 

regions mentioned are concerned. It is, consequently, the consistent desire of the United 

States that there be no infringement of Portuguese sovereign control over those 

territories. This policy of the United States I made emphatically clear in the message 

which I addressed yesterday to the Congress of the United States concerning the steps 

which had been taken to assist the people of Iceland in the defense of the integrity and 

independence of their country. I feel sure that there has never been any doubt in your 

own mind with regard to this question and that the questions which have been raised 

with regard thereto in the press have had their origin in false reports deliberately 

circulated by propaganda emanating from governments which have desired to impair 

the traditional relations betweens our two countries. For all of the reasons I have 

mentioned above, this Government views with the greatest gratification the steps which 

already have been taken and which are being taken by your Government to strengthen 

the defense of the Azores and other outlying portions of the colonial possessions of 

Portugal so as to render any surprise attack upon then by Germany, or by powers 

cooperating with Germany, less likely of success. I need merely add that in view of the 

vital importance to the United States that Portuguese sovereignty over the Azores and 

the certain other outlying Portuguese possessions remain intact, this Government will 

stand prepared to assist the authorities of Portugal in the defense of those possessions 

against any threat of aggression on the part of Germany, or of the powers responsive to 

Germany, should your Government express to me its belief that such aggression is 

imminent or its desire that such steps be taken. Any such measures would, of course, be 

taken in full recognition of the sovereign rights of Portugal and with categorical 

assurances that any American forces sent to Portuguese possessions would be 

withdrawn immediately upon the termination of the present war”
197

. Note-se que, o 

Presidente Americano não nega as intenções de ocupação das ilhas portuguesas, apenas 

diz respeitar a soberania portuguesa, pelo que as tropas americanas retirariam no fim do 

conflito. “In the event that this contingency were to arise and the Government of 
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Portugal considered it desirable, because of the close relations which happily exist 

between Portugal and Brazil, to ask that the Brazilian Government participate in these 

measures of defense, such a step would be most satisfactory to the Government of the 

United States. I feel certain that Brazil and the United States would cooperate 

effectively and who-heartedly in assisting the Portuguesa Government and people in the 

defense of the Azores. I have felt it desirable to clarify the situation completely in order 

to have the assurance that there may not be the slightest misunderstanding of these facts 

between you and myself”
198

. Roosevelt tenta harmonizar as relações entre Portugal e os 

EUA, sugerindo o pedido de ajuda de Portugal ao Brasil, que funcionaria como um elo 

de ligação entre os dois países no que diz respeito à defesa das ilhas portuguesas. O 

Presidente americano termina, realçando as boas relações dos dois países aquando da 

Pirmeira Guerra Mundial e o interesse norte-americano de respeitar integralmente os 

direitos de Portugal: “Frankly, I have felt particularly chagrined that any question 

should have arisen concerning my own attitude with regard to complete respect for the 

sovereignty of Portugal. I say that because, as you will remember during the World War 

of 1914-1918 the Government of Portugal made available to its allies and subsequently 

to the United States the port of Horta as a fueling base and the port of Ponta Delgada as 

a naval base. At that time, as Assistant Secretary of the Navy, I had the privilege of 

visiting those ports in the interest of the United States Navy  and I was thus afforded the 

opportunity of seeing for myself how particularly close and friendly the relations 

between the Portuguese people and the members of the naval forces of the United States 

had become. There existed a complete spirit of cooperation between them and of course 

as soon as the international emergency had passed, all of the forces of the allied and 

associated powers were immediately withdrawn without the slightest detriment to the 

sovereign jurisdiction of the Portuguese Government. Because of this experience which 

I had, I should have a personal interest in seeing to it that the relations between our two 

Governments and between the peoples of our two countries were always conducted with 

a full reciprocal respect for the sovereign rights of each and that to any form of 

cooperation which might be undertaken between Portugal and the United States the best 

interests of the Portuguese people were completely safeguarded”
199

. 

É claro o desejo de estabelecer um tipo de relações diferentes com Portugal, 

assim como o de assinar um tratado de defesa que abranja os Açores. Na carta, porém, 
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como já referimos, não consta um desmentido à intenção de ocupar os Açores, ou a 

promessa de que tal não sucederia no futuro. A iniciativa do Presidente americano, em 

escrever uma carta pessoal em tom amigável a Salazar foi o suficiente para satisfazer as 

dúvidas, do ministro português, levantadas pelo seu discurso. 

Passados 8 dias, é entregue a resposta portuguesa. Salazar afirma: “Sr. 

Presidente. – Foi-me particularmente grato receber a carta de V. Ex.ª e tomar 

conhecimento, por exposição directa vinda das mãos de V. Ex.ª, dos sentimentos dos 

Estados Unidos e do seu Governo para com Portugal e da sua exacta posição quanto a 

territórios portugueses do Atlântico nas suas relações com a segurança da América do 

Norte. Recusei-me sempre a crer que em quaisquer declarações de V. Ex.ª se devesse 

ver necessariamente o desconhecimento dos direitos soberanos de Portugal ou a velada 

intenção de os violar em determinadas circunstâncias. Mas, não tendo sido bem posto a 

claro o verdadeiro sentido das afirmações de V. Ex.ª no seu discurso de 27 de Maio, 

ficou no espírito de muitos uma dúvida que convinha dissipar. Havia para isso – deve 

confessar-se – alguma razão. A tese de que a defesa americana depende de certos pontos 

estratégicos repetidamente aludidos sem referência a um domínio estrangeiro que tinha 

de ser respeitado prestava-se nestes tempos calamitosos em que as violências se têm 

repetido por esse mundo sob a cor de acções preventivas à pior interpretação”
200

. Sobre 

isto, Luís Nuno Rodrigues escreve: “esta atitude parecia indicar que o Governo 

português colocava a Alemanha e os Estados Unidos ao mesmo nível. Uma Alemanha 

que tinha ignorado «todos os padrões da moralidade, da lei internacional e do respeito 

pelo direitos soberanos de todas as outras nações», ao passo que os Estados Unidos 

tinham pautado a sua conduta justamente pelo respeito desses princípios”
201

. Salazar 

continua: “Sem dúvida se apoderou dela para os seus fins a propaganda interessada, mas 

a imprensa americana, salvo algumas excepções, na desenvoltura que lhe é própria, não 

se furtou a dar aos antagonistas versões erradas e motivos para acusações. À falta de 

esclarecimentos satisfatórios, que, aliás, amigavelmente nos apressámos a pedir, ficava-

nos, para aderirmos à boa interpretação das palavras de V. Ex.ª, a razão séria de que, 

embora tal procedimento lhes crie uma inferioridade transitória, as nações devem 

manter-se fiéis ao seu ideal e não podem na sua acção política violar os mesmos 

princípios que se dizem defender ou por que estão prontas a bater-se. Por esta 
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consideração a imprensa portuguesa, que não pode deixar de reagir em nome da 

sensibilidade nacional ofendida, cedo se convenceu de que não devia cair em excessos e 

não perturbar com eles as boas relações entre nós existentes. Embora as autoridades 

militares portuguesas não partilhassem dos receios de um ataque aos Açores por forças 

alemãs, desde que o domínio do Atlântico lhes não pertence, por prudência e para 

garantia da segurança da Inglaterra nossa aliada secular, o Governo não se tem poupado 

a esforços ou despesas para conservar as ilhas do arquipélago e também as de Cabo 

Verde em condições de defesa eficiente. Nós cremos que as forças e material ali já 

acumulados, e ainda algum material de aviação e antiaéreo que o Governo Inglês se 

prontificou a fornecer imediatamente, porão as ilhas fora das possibilidades de contra 

elas se fazer um ataque com êxito, dispostos como estamos a fazer respeitar a soberania 

portuguesa e a nossa neutralidade. Esta segurança a tem a Inglaterra e espontaneamente 

a demos ao Brasil na parte em que o nosso efectivo sobre as ilhas atlânticas pudesse 

interessar à sua defesa. Se, porém, a Inglaterra viesse a encontrar dificuldades nos 

fornecimentos acima referidos ou noutros reconhecidos necessários ser-me-ia grato 

encontrar da parte do Governo dos Estados Unidos facilidades para a consecução de um 

fim que tão particularmente lhes interessa também”
202

. Salazar apenas demonstra 

abertura face aos EUA em relação à aquisição de armamento, mas apenas no caso de 

Inglaterra ter problemas nesse campo. “Estou, é evidente, a considerar neste momento 

apenas a permanência da situação neutral que Portugal adoptou desde o começo do 

conflito europeu; se, porém, esta viesse a ser alterada por uma violação da sua 

soberania, a situação daí resultante teria de ser examinada a outra luz e definida a nova 

posição. Não quero desde já prever esse futuro, mas meço bem todo o alcance e valor da 

declaração de V. Ex.ª e, dada a intimidade das nossas relações com o Brasil, eu creio 

que Portugal poderia abertamente contar também em tal emergência com a sua 

solidariedade e todo o seu apoio”
203

. Curioso o facto de Salazar inverter por completo a 

eventual intervenção brasileira sugerida por Roosevelt. O Presidente Roosevelt propõe 

que a defesa dos Açores seja feita pelos americanos recorrendo à ajuda brasileira, 

Salazar supõe que, no caso de hostilidades americanas sobre as ilhas, os brasileiros se 

solidarizariam com os portugueses contra os EUA. Salazar termina: “Resta-me, Sr. 

Presidente, agradecer penhoradamente a V. Ex.ª a iniciativa da sua carta e a franqueza e 
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lealdade das suas declarações e assegurar-lhe que corresponde inteiramente ao nosso 

mais veemente desejo o desejo de V. Ex.ª de que as relações entre os dois países e os 

dois Governos sejam sempre firmes na amizade e nenhum mal-entendido as perturbe. 

Temos tido a felicidade de manter ininterruptamente com os Estados Unidos e o seu 

Governo as melhores relações; combatemos juntos no passado conflito; trabalham e 

vivem da economia e sob hospitalidade americana muitos milhares de portugueses, 

precisamente dos Açores, e não podemos esquecer que exactamente o reconhecimento 

dos direitos a alguns territórios ultramarinos o devemos a um ilustre antecessor de V. 

Ex.ª na presidência da República dos Estados Unidos. Tudo são razões de peso para que 

do nosso lado se vigie com cuidadosa atenção o que interessa à limpidez e consistência 

das nossas relações”
204

. Por fim, Salazar foca o reconhecimento dos direitos 

ultramarinos portugueses por um antecessor de Roosevelt. 

 Depois desta última recusa, os americanos decidem não insistir devido às 

reservas de Lisboa. Telo diz: “Salazar ficaria sem dúvida muito espantado, se soubesse 

que, passados poucos dias, a sua missiva serve, no encontro entre Roosevelt e Churchill, 

para entregar definitivamente aos EUA a responsabilidade pela ocupação dos 

arquipélagos portugueses. Os EUA obtêm da Inglaterra, sem pagarem qualquer preço, o 

que estão dispostos a comprar a Salazar e este recusa devido a preconceitos ideológicos, 

pensando, inclusive, que age com honra ao proteger os direitos da secular aliada”
205

. 
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12. Medidas de defesa das ilhas na 1ª fase da guerra [1939/1941] 

 

  

 

“Portugal é surpreendido pela guerra, numa altura em que as forças armadas 

ainda não completaram sequer a primeira fase do seu rearmamento. A marinha 

reconhece a importância dos Açores nas novas condições, mas faltam-lhe os meios para 

os valorizar”
206

. 

 As lacunas da Armada são várias: a falta de uma defesa passiva dos portos 

contra submarinos, assim como de defesa antiaérea, de um eficiente serviço de minas e 

de equipamento moderno dos destroyers no campo da luta anti-submarina. O que não 

permite à armada ter a capacidade para defender eficazmente os portos e a costa assim 

como fazer a patrulha e escolta oceânica. Na verdade, estes factores, assim como a falta 

de instalações nas ilhas, fazem com que a marinha, nesta fase, não consiga sequer 

manter em permanência um destroyer nos Açores. 

 “A defesa dos portos dá os primeiros passos. O sistema da barra de Lisboa foi 

estudado por uma missão inglesa, mas o plano apresentado ainda está, em 1940, em 

começos de execução, enquanto os portos das ilhas quase só têm as baterias e redes que 

herdaram do tempo da primeira guerra”
207

. 

 Com o início da guerra, e até 1940, dão-se algumas alterações militares. “O 

exército ordena uma mobilização parcial, passando de 32 594 homens, em 1939, para 48 

905, mas sem se preocupar com as ilhas”
208

. De facto, é tardia a importância concedida 

às ilhas. Será Santos Costa quem dá instruções a Ernesto Machado, na altura 

comandante militar dos Açores, para o reforço da defesa das mesmas, até então bastante 

descuidada, através da instalação de baterias de costa. O reforço é feito com bastante 

morosidade, de Outubro de 1939 a Julho de 1940, e consiste basicamente na instalação 

das baterias de costa, em Ponta Delgada e na Horta, e ao reforço da guarda das áreas 

mais críticas (estações de cabos, algumas praias, entre outras). 

 Na verdade, é “só com a queda da França e com os pedidos insistentes da 

Inglaterra, no sentido de reforçar os Açores a qualquer custo, se decide à pressa enviar 
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um terceiro batalhão expedicionário que este arquipélago (depois das forças que 

seguiram para Angola e Moçambique). É o BI 66. O batalhão para os Açores embarca 

em Outubro de 1940, seguindo-se um intervalo de muitos meses (até Abril de 1941) 

antes de ser significativamente reforçado”
209

. Por esta altura, é nomeado comandante 

militar dos Açores o brigadeiro Marques Godinho. 

 Com a queda da França, a Marinha começa a fazer um esforço para manter em 

permanência um destroyer e tenta desenvolver apressadamente uma base naval em 

Ponta Delgada. 

Este esforço não era alargado a todos os campos defensivos visto que “até 

meados de 1941, os Açores não têm cobertura aérea, embora seja evidente que basta um 

pequena força de aviões de reconhecimento, com base no arquipélago, para aumentar 

muito a eficácia de qualquer dispositivo de defesa. Do mesmo modo, bastaria uma força 

de ataque antinavio e de caça nos Açores para afastar praticamente a hipótese de um 

golpe de mão bem sucedido”
210

. A marinha tem consciência deste problema, mas o 

plano de rearmamento do Exército de 1936 nunca foi alcançado relativamente à 

aviação, pelo que esta é um serviço menor. Efectivamente, os únicos hidros que existem 

não permanecem nas ilhas por carência, mais uma vez, de instalações. “Na realidade o 

centro de aviação naval de Ponta Delgada só nasce oficialmente por despacho de Junho 

de 1941 e, mesmo então, em condições muito deficientes”
211

. Apenas em 1942 as 

instalações mínimas estão concluídas. 

Os dispositivos existentes vão ser bastante reforçados consoante a mudança dos 

planos portugueses de 1941, quando a quase totalidade da aeronáutica é transferida para 

os Açores. Mudança que também toca a Marinha, com a criação do Comando de Defesa 

Marítima dos Açores. 

“O grande problema da marinha continua a ser a manutenção dos destroyers e 

avisos, especialmente os primeiros, que exigem maiores cuidados. As realidades 

operacionais já se impuseram por completo e, ao contrário do previsto em todos os 

planos anteriores à guerra, agora a marinha tenta manter as suas unidades o mais 

possível afastadas do porto de Lisboa, pelo simples motivo de que sabe que ali são alvos 

fáceis em caso de um ataque surpresa. O grande problema é que todas as infra-estruturas 
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importantes estão em Lisboa, pelo que os navios têm de passar grandes períodos no 

porto, especialmente desde que a guerra dificultou ainda mais o funcionamento do 

Alfeite”
212

. 

Assim, “desde meados de 1941 que se mantém o máximo de unidades em Ponta 

Delgada, onde se sabe que estão mais seguras. Para tal, permite-se que os EUA criem 

três depósitos de combustível nesse porto. Os EUA fornecem regularmente 

combustível, por acordo com a Inglaterra – coisa que os portugueses não sabem -, o que 

significa que Ponta Delgada se transforma no único porto português sem problemas de 

abastecimento”
213

. Isto é explicado por a Marinha portuguesa simpatizar com a causa 

aliada, pelo que facilitava sempre que possível, e dentro dos meandros do que a 

neutralidade permitia, o uso das ilhas aos britânicos. O que, consequentemente, motivou 

a Inglaterra a insistir com os EUA para a criação dos depósitos de combustível em 

Ponta Delgada, ficando assim a Inglaterra encarregada de abastecer os Açores de 

carvão, o que era também do seu interesse pois este era usado maioritariamente pela 

suas pequenas escoltas, e os EUA de combustível líquido. Note-se que apesar da 

simpatia da Marinha pela causa aliada, as facilidades concedidas à Inglaterra eram 

também teoricamente dadas à Alemanha, o que na realidade não sucedia visto os navios 

alemães não circularem no Atlântico. 
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13. Aeronáutica e o Exército nos Açores [1941] 

 

 

  

Só no início de 1941, após as conversações de Estado-Maior com a Inglaterra, é 

que os responsáveis portugueses dão aos Açores a importância devida. Como a 

conclusão das conversações com os ingleses implicava a retirada do Governo para as 

ilhas, em caso de ataque, a ideia vigente era colocar aí o máximo das forças possíveis, 

porque deixá-las no continente, onde seriam facilmente destruídas ou capturadas, 

carecia de lógica. 

 “É então decidido transferir a quase totalidade da aviação para os Açores. Em 

Maio de 1941, seguem unidades antiaéreas no Lima e tropas de engenharia no Carvalho 

Araújo. Em Junho de 1941, embarcam no Mirandela os primeiros caças: as antigas 

esquadrilhas de Tancos e Ota, baptizadas com o nome de ECE 1 e ECE 2 (Esquadrilha 

de Caça Expedicionária 1 e 2), equipadas com 30 caças biplanos Gloster Gladiator. São 

aviões antiquados para a altura, incapazes de enfrentar os aparelhos monoplanos que os 

beligerantes têm na Europa, mas são os únicos caças existentes em Portugal. A ECE 1 

fica em Rabo de Peixe (ilha de S. Miguel), aeródromo que partilha com cinco Junkers 

52. A ECE 2 devia ficar nas Lajes, mas como a pista de terra batida não está preparada, 

ocupa provisoriamente a Achada com um pista de terra batida criada em 1930 (ilha 

Terceira). Em finais de Junho [1941], levanta voo dos Açores o primeiro Gladiator, o 

que significa que só a partir desta altura se pode falar numa presença aérea portuguesa 

permanente nas ilhas”
214

.  

Os caças portugueses vão ser utilizados para funções de patrulhamento marítimo 

e reconhecimento próximo, tarefas que cabiam à aviação naval, mas que esta era 

incapaz de executar. 

Por seu lado, o Exército reforça também significativamente as ilhas a partir de 

Abril de 1941. Será a maior força expedicionária portuguesa, a dos Açores, 

contabilizando 28 000 homens, o que corresponde a duas divisões. Apesar da grandeza 

do dispositivo, as carências de armamento não podem ser mais claras, apenas o número 

das armas ligeiras está de acordo com as necessidades do exército. 
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 O reforço do exército é “formado essencialmente por três batalhões de infantaria 

expedicionários: o BI 8, para o Faial, o BI 9, para S. Miguel, e o BI 10, para Angra. Em 

Julho desse ano, chega aos Açores a terceira vaga dos reforços, onde se incluem mais 

batalhões de infantaria: o BI 12 e o BI 14, ambos para S. Miguel. Finalmente, em 

Novembro de 1941, a quarta e última vaga completa, no essencial, o dispositivo 

português, procedendo-se, a partir de então, principalmente, a substituições. Nos 

Açores, entretanto, fazia-se um importante esforço de mobilização, criando-se vários 

batalhões de infantaria a partir das duas unidades-mãe: os batalhões independentes de 

Infantaria 17 (Terceira) e 18 (S. Miguel)”
215

. Note-se, porém, que num quadro relativo 

ao número de efectivos deslocados para os territórios portugueses ameaçados pela 

guerra, emitido pelo Ministério da Guerra, consta que a 10 de Novembro de 1941, havia 

apenas 19 552 homens nos Açores e uma mobilização em preparação para mais 435
216

. 

O mesmo documento destaca ainda, pormenorizadamente, a distribuição das tropas 

pelas várias ilhas do arquipélago, contabilizando S. Miguel 11 110 homens, 4 721 a 

Terceira e 3 737 o Faial, sendo que os 435 homens em preparação seriam destacados 

para a Ilha de S. Miguel. No mesmo sentido, em carta enviada ao Director do Serviço de 

Administração Militar e ao Director das Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado, a 28 

de Maio de 1941, o Tenente Coronel J.A. Monteiro do Amaral em requisição 

precisamente de equipamento militar, diz que “a dotação da Delegação deverá ser para 

20 mil homens e a primeira a constituir, a seguir pelo vapor Mirandela, para 10 mil”
217

. 

O número de 28 000 homens apontado por António José Telo poderá, eventualmente, 

corresponder à totalidade de efectivos contabilizando substituições, ou talvez, 

englobando os efectivos da Marinha. 

 Assim, “em 1941, o comando militar dos Açores dirige já uma guarnição 

distribuída por três ilhas, com uma presença simbólica nas outras. O grosso das forças 

está em S. Miguel, sede de três regimentos de infantaria (RI 18, 21, 22), companhias de 

metralhadoras, artilharia antiaérea e de campanha e as baterias de defesa de costa de 

Ponta Delgada. O RI 17 está na Terceira e o RI 20 no Faial, ambas as ilhas reforçadas 

com unidades de artilharia de campanha, antiaérea e auxiliares”
218

. 
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 Até Maio de 1941, precisamente no período mais crítico, devido à operação 

Felix, os Açores estão praticamente indefesos. Mas “de Abril a Setembro de 1941, 

criou-se nas ilhas um dispositivo de defesa que, em finais desse ano, se podia opor, com 

consideráveis hipóteses de sucesso, a um golpe de mão, tal como o que poderia ser 

montado pelas forças do Eixo. Não pode haver dúvidas de que mesmo este dispositivo, 

de um ponto de vista exclusivamente militar, seria incapaz de se opor a um 

desembarque em força, tal como o planeado pelos americanos para Junho de 1941, ou 

pelos ingleses para Setembro desse ano, com forças que se aproximavam das duas 

divisões, bem apoiadas por uma esquadra que incluía um porta-aviões e cruzadores”
219

. 

Como podemos verificar em memorando, de 13 de Maio de 1941, relativo à defesa dos 

arquipélagos portugueses do Atlântico: “A partir do momento em que o Governo 

Português se apercebeu da impossibilidade de ser evitado o presente conflito armado, 

não deixou de encarar com particular atenção o problema da defesa dos Açores e dos 

outros arquipélagos portugueses do Atlântico. Não ignorava a sua importância em 

relação às comunicações e ao comércio marítimo de qualquer dos partidos em luta e em 

particular foi para si sempre ponto assente que, uma vez declarada a guerra, seria 

sempre de recear um golpe contra os arquipélagos dos Açores e Cabo Verde. Por isso 

mesmo mandou o Governo Português tratar deste problema durante as conversações 

militares luso-britânicas realizadas em Lisboa, no ano de 1938, e não deixou de 

constituir surpresa para si a circunstância de os delegados militares ingleses nessas 

conversações se mostrarem relativamente desinteressados desse aspecto do problema 

militar português. Naquela conformidade, mandou em devido tempo o Governo 

formular pelos seus técnicos militares um plano para a defesa dos três arquipélagos do 

Atlântico, plano esse que vem sendo executado, embora com alguma lentidão, imposta 

pela escassez de recursos de que imediatamente se dispõe, ainda reduzidos pela acção 

do bloqueio marítimo resultante da actual guerra. Os planos de defesa aprovados 

compreendem: 1 – Instalação de baterias de artilharia de costa nos portos praticáveis, 

por forma a fazer respeitar a soberania portuguesa por parte da navegação comercial 

ancorada ou em trânsito e a repelir qualquer ataque levado a efeito por flotilhas ligeiras 

submarinas ou de superfície; 2 – Elevação aos efectivos de guerra das guarnições 

militares normais; 3 – Reforço das guarnições normais por contingentes militares 

partidos do continente; 4 – Formação de novas unidades locais por desdobramento das 
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existentes em tempo de paz efectuado através da mobilização dos recursos em pessoal 

existentes; 5 – Organização defensiva das ilhas de maior importância militar por forma 

a tornar impossível qualquer desembarque marítimo ou aterragem ou amaragem de 

forças aéreas; 6 – Organização da segurança interna das mesmas ilhas por forma a 

impedir o assalto por pára-quedistas ou a actuação de elementos organizados no interior; 

7 – Organização da segurança e da vigilância naval pela atribuição a título permanente 

de navios de guerra nos três arquipélagos; 8 – Organização da segurança aérea dos 

Açores pela atribuição de algumas barreiras de artilharia antiaérea e de esquadrilhas de 

caças de reconhecimentos enviadas metrópole. Com excepção do disposto no n.º 8, 

todas as restantes partes do planos se encontram realizadas ou prestes a sê-lo e por 

forma que será lícito ao Governo Português afirmar, a partir do fim do corrente mês de 

Maio, estar em condições de se opor eficazmente a uma tentativa de ataque à sua 

soberania nas ilhas portuguesas do Atlântico”
220

. Assim, como em nota oficiosa datada 

de 31 de Maio de 1941: “O Ministério da Guerra, no intuito de intensificar a instrução 

do Exército e tendo em vista a necessidade do constante reforço da guarnição militar 

dos arquipélagos portugueses do atlântico e de algumas províncias da África, reforço 

exigido pelas actuais circunstâncias, mandou elevar os efectivos das unidades da 

organização militar do tempo de paz”
221

. 

Curioso, apesar da simpatia da Marinha pela causa aliada, o facto de o cônsul 

americano em Ponta Delgada, em Março de 1941, informar o S.D. que uma pequena 

força alemã poderia facilmente fazer um desembarque surpresa, tomar a ilha e receber 

inclusive apoio dos habitantes locais. E que, por outro lado, no caso de se tratar de um 

desembarque americano, os oficiais tinham decido resistir, embora alguns soldados 

tenham contactado o consulado americano afirmando que nessa eventualidade preferiam 

desertar a executar as ordens. Denota-se uma clara aproximação das altas patentes aos 

ideais do Eixo, enquanto os meros soldados se inclinam para o lado aliado
222

. 

Efectivamente, a influência do Eixo sobre oficias vinha já sendo referenciada na 

imprensa norte-americana desde o início do conflito. Bianchi, em aerograma a Salazar, 
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refere: “Esse artigo, intitulado: «Portugal Firmily Neutral but Nazi Agents are Busy», 

ao passo que afirma que o Governo Português certamente está bem a par do que se 

passa, refere-se às actividades alemãs em Portugal durante os três anos da guerra de 

Espanha; à preponderância da influência alemã na Legião e na Mocidade Portuguesa 

com uma inistente atitude de desprezo para com a França, Inglaterra e Estados Unidos; 

os efeitos da troca de excursionistas e da composição dos programas da Emissora 

Nacional; o apelo às classes trabalhadoras, o convencimento das classes superiores e 

dos oficiais do exército, etc., tudo isto era rotulado de anti-comunismo”
223

. O Chefe do 

Estado-Maior, José Guimarães Fisher, também faz menção às simpatias dos militares 

portugueses numa confidencial de 24 de Junho de 1941, diz “informações chegadas ao 

Governo da Nação levam a concluir que alguns elementos das forças militares presentes 

no arquipélago não têm compreendido bem o alto interesse nacional de manter uma 

neutralidade absoluta, em face ao actual conflito mundial. Algumas afirmações menos 

pensadas podem dar a impressão errada de que a atitude a tomar, em caso de ataque aos 

nossos territórios, dependerá da nacionalidade do agressor”
224

. 

 Mas, de facto, há ordens superiores para se resistir a um ataque proveniente dos 

EUA. Santos Costa, Subsecretário de Estado da Guerra, escreve, assim, ao Comando 

Militar dos Açores, nomeadamente a Marques Godinho: “Chegam-me notícias bastante 

desagradáveis sobre agressivas intenções americanas para breve. É absolutamente 

indispensável que a tropa resista até à última a qualquer ataque. Não há alternativa”
225

. 

O mesmo interveniente, em carta posterior, garante que: “o perigo americano é 

ameaçador. Há quem receie, agora, os primeiros dias de Agosto. Não acredito, mas não 

me admiraria muito se, logo após o regresso ao Continente do Sr. Presidente da 

República, os americanos tentassem um golpe de mão. Escusado será dizer a V. Ex.ª 

que é indispensável resistir a todo o custo. Resistir sempre, é a ordem do Governo, 

porque assim o exige a nossa honra de nação que sabe cumprir os seus compromissos e 

que não admite a mais pequena restrição à sua liberdade de determinação ou à sua 
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soberania”
226

. A viagem a que Santos Costa se refere é também mencionada por 

Salazar, em telegrama, a Bianchi, explicitando o seu fim: “O Chefe de Estado partiu 

[dia] 23 [em] viagem para os Açores, devendo visitar todas as Ilhas e devendo 

permanecer aí, ao todo, vintes dias. Viagem foi resolvida [na] sequência 8 [das] visitas 

[ao] Império Colonial e adiada para este ano por não ser possível realizá-la [no] ano 

[das] Comemorações. Fixação desta data ligada [à] recente discussão internacional 

acerca [das] nossas posições [no] Atlântico, que vieram revelar maior oportunidade 

afirmação viagem soberania. Estando os Açores fortemente ocupados por tropas 

metropolitanas e Ilhas, pode dizer-se em estado de emergência e mobilização, [o] Chefe 

de Estado aproveitará [para] visitar posições e obras defensivas”
227

. Parece, de facto, 

que tanto Salazar como Santos Costa têm em vista um ataque norte-americano para 

breve, face aos termos em que põem a situação. 

No mesmo fundo, porém, encontramos, na parte relativa à censura, um 

documento que, aquando da viagem do Presidente Carmona aos Açores, expõe a 

questão do perigo americano nos termos seguintes: “Consta que a visita do Presidente 

Carmona aos Açores está definitivamente resolvida. Esta viagem é curiosa pois está em 

desacordo com as declarações do Governo Português. Tropas são enviadas 

semanalmente. As razões apresentadas são: defesa das Ilhas contra qualquer ataque, o 

qual segundo se diz, somente poderá ser feito pelos Americanos. Protestos 

desinteressados têm sido feito em Washington, enquanto os preparativos para a partida 

do Presidente continuam. Em vistas destes factos parece-me que os dois protestos e o 

envio de tropas é bluff da parte de Salazar, cuja maneira de ser é já bem conhecida. Há 

tempos, aquando do afundamento de dois barcos no Atlântico, houve uma forte reacção 

na opinião publica. Como se explica falar-se agora numa viagem do Presidente? 

Quando rebentou a guerra o Presidente estava fora tendo sido antecipada a sua volta 

pelo perigo que representava. O perigo é no momento actual muito maior e Salazar 

autorizou a viagem aos Açores. […] Mas que existe atrás disto tudo? Tem havido 

grandes palestras pelas rádios Americanas sobre Dakar, dizendo também que a Guiné 

portuguesa não está preparada para repelir qualquer ataque feito por Ingleses ou 

Americanos. Qual a razão por que os Americanos enviaram milhares de bidons de 
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gasolina de aviação para os Açores, sabendo de antemão que os Portuguesas não os 

deixam pôr pé nestas ilhas? Tal quantidade de gasolina não é necessária para as 

carreiras dos Clippers. Se os Açores forem brevemente envolvidos na Guerra, por que 

permite aos Oficiais Portugueses levarem as suas famílias com eles? Se um ataque a 

estas ilhas é provavelmente feito pelo Ingleses ou Americanos como aqui se diz, por que 

razão o Governo Português não toma as precauções elementares em vista de um 

inevitável bloqueio, acumulando grandes reservas de mantimentos em proporção dos 

efectivos enviados? Qual a razão porque uma das maiores precauções tomadas nos 

Açores foi exclusivamente antiaérea, quando um ataque Americano ou Inglês somente 

poderá ser feito do mar?”
228

. 

 Em relação a Cabo Verde, a situação é distinta. O cônsul americano na ilha 

informa o S.D. que, em caso de desembarque, a resistência será puramente simbólica. 

Isto porque apenas foram destacadas para a ilha menos de um terço das forças enviadas 

para os Açores. Para além do reduzido número de efectivos, os problemas de 

armamento eram os mesmos encontrados nos Açores: só o armamento ligeiro estava à 

altura do exigido. “A defesa do vital porto de S. Vicente continua a basear-se quase só 

em três peças de 150 mm, reforçadas em 1941 com quatro peças antiaéreas, 12 

metralhadoras e uma secção de morteiros de 81mm”
229

. 
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14. Defesa efectiva das Ilhas [Maio de 1941] 

 

 

 

Partindo de um relatório sobre a missão especial dos Açores, mas não só, datado 

de 4 de Maio de 1941, procuramos analisar os métodos defensivos levados a cabo no 

arquipélago nos momentos imediatamente anteriores ao discurso do Senador Pepper
230

. 

Apenas quatro ilhas integram a lista de locais a defender: São Miguel, Terceira, 

Faial e Pico. Todas estas ilhas apresentam um conjunto de factores, ou factor, que as 

tornam essenciais para a defesa. No que diz respeito a São Miguel, é a maior ilha “e tem 

um bom porto em Ponta Delgada. Produz bastantes víveres que excedem o seu próprio 

consumo e o que sobra é exportado. Há uma estação de T.S.F. Na Ponta Delgada, há 

facilidades para hidroaviões e pretende-se estabelecer um campo de aterragem na ilha – 

o local ainda não foi determinado. Ao oeste de Ponta Delgada, há stocks importantes de 

combustível em tanks (capacidade 24,000)”
231

. Na Terceira, contudo, “não há portos. A 

importância desta ilha vem do campo de aterragem, o único já completado nos Açores. 

Parece haver mais três campos que podiam ser desenvolvidos, todos situados na parte 

leste da ilha”
232

. No que toca ao Faial, “a sua importância é devida à cidade e porto da 

Horta, o qual é utilizado pelo «Clipper» Air Service. E também existe uma estação de 

cabo submarino que liga a Europa e América, função importante de muitos cabos 

submarinos”
233

. A ilha do Pico, por si só, não tem grande importância, mas surge como 

um complemento para a defesa do canal do Faial através da instalação de baterias de 

defesa costeira na parte oeste da ilha. No mesmo relatório, a relevância das ilhas fica 

assim definida: São Miguel é a ilha mais importante sob o ponto de vista estratégico; a 

Terceira é de grande importância, devido ao campo de aterragem; a ilha do Faial deve 

também ser defendida. Consideram, porém, que os meios necessários para a defesa das 

baterias do Pico não eram justificáveis e que as mesmas baterias não teriam grande 

influência na defesa do Faial. Isto, aliás, vai ao encontro do que os comandantes 

militares do Faial, Terceira e S. Miguel tinham sido incumbidos de executar quando, em 
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Julho de 1940, “receberam ordens sobre os respectivos planos de defesa. O Governo 

havia estabelecido, como princípios orientadores do conceito de defesa: - o esforço de 

defesa devia ser feito apenas nas ilhas de S. Miguel, Terceira e Faial; - o inimigo a 

combater seria todo aquele que atentasse contra a soberania portuguesa; - a prioridade 

de defesa era estabelecida [por ordem:] S. Miguel, Terceira e, por último, Faial”
234

. 

Posta que está a questão da relevância das ilhas, as formas dos ataques esperados 

são postas na mesa. A primeira forma de ataque equacionado é a de envio de tropas pelo 

ar. Embora esta forma seja possível, devido à curta distância para o continente (700 

milhas), a opinião militar vigente é que será pouco provável que isso venha a suceder. 

De qualquer modo, os possíveis campos de aterragem são estudados: na Terceira, o 

campo de aterragem já existente; em São Miguel, o Lago das Furnas; por fim, qualquer 

área de água abrigada na qual pudessem pousar hidroaviões
235

. Um ataque pelo mar é a 

segunda hipótese a ser pensada. Entendem “que seria talvez possível uma força de dois 

ou três cruzadores, acompanhando um ou dois transportes, chegarem ao mar das ilhas, 

sem serem impedidos”
236

. Defendem que a distância da viagem tornava pouco crível a 

utilização de quaisquer embarcações especiais de desembarque e que qualquer força 

invasora estaria fortemente equipada com armas automáticas e artilharia ligeira. 

Afirmam que, para além dos portos já mencionados, Ponta Delgada e Horta, existem 

outros locais passíveis de serem áreas de desembarque, mas que estão bastante 

dependentes das condições meteorológicas. Visto suporem apenas o emprego de um 

pequeno número de barcos, crêem que os ataques seriam focados num só ponto ou, no 

máximo, em dois. Por último, encaram a possibilidade de um bombardeamento aéreo. O 

emprego deste género de ataque em larga escala é posto, à partida, fora de questão pela 

distância a que o arquipélago se encontra do continente. Contudo, bombardeamentos 

aéreos como meio de suporte a um desembarque, ou por aviões transportados em 

navios, são esperados. Os alvos prováveis são: em São Miguel, o porto e tanques de 

combustível; na Terceira, o campo de aterragem; no Faial, o porto e a estação de cabo 

submarino. A conclusão do relatório neste campo é de que a forma de ataque mais 

provável seria pelo mar e que o mesmo incidiria, primeiramente, apenas contra uma só 

ilha (São Miguel), sendo talvez apoiado por aviões
237

. 
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Face a isto, a vigilância das ilhas é apresentada como a chave para a defesa bem 

sucedida das mesmas. Sabotagem e actividade de quinta coluna são cenários vistos 

como pouco possíveis, mas esta forma de guerra não deixa de ser sublinhada, assim 

como as precauções que contra ela deviam ser tomadas para assegurar a vigilância e 

defesa de todos os postos. A responsabilidade da Marinha da Guerra e da Força Aérea é 

acentuada para a defesa dos portos e para a oportunidade de informação, isto é, para a 

obtenção de informação, o mais rapidamente possível, de modo a evitar qualquer 

ofensiva surpresa. Para isso é essencial o patrulhamento aéreo, pelo que é sugerido, de 

forma urgente, a concentração da maior força aérea possível nas ilhas. O sistema de 

comunicações usado pelos guardas costeiros é quase exclusivamente o telefone e , por 

isso, é sugerida a utilização de um meio de comunicação alternativo, para que a 

informação chegue sempre atempadamente ao destino. 

  

S. Miguel 

 

A guarnição militar de São Miguel, aquando do relatório, era constituída por: um 

batalhão de Linha, recentemente chegado do continente, um batalhão de milícia 

organizado na ilha e um outro a ser organizado. Cada um destes batalhões contava com 

27 metralhadoras ligeiras, 12 metralhadoras pesadas e dois morteiros (de cerca de 4 

polegadas). A guarnição integrava também 3 peças de 6 polegadas de defesa costeira, já 

antigas, em Ponta Delgada; “possivelmente 6 peças antigas de 70-80mm. mas as 

informações a este respeito não são certas. 4 Peças A.A. de 75 m.m. recém-

chegadas”
238

. Para além disto, um pelotão morteiro independente de 4 morteiros (cerca 

de 4 polegadas) e, por fim, uma companhia de engenheiros de secção do comando. Para 

reforço desta guarnição foram pedidos: 10 peças de montanha de 70mm.; mais um 

batalhão de milícias; todo, ou parte, de um batalhão de metralhadora; ainda, 12 peças 

móveis A.A. de 3.7 polegadas e 36 peças Bofus de 40mm. de A.A. ligeiro
239

.  

  “A ilha de S. Miguel foi dividida em três sectores operacionais. Os limites 

desses sectores iam da costa Norte à costa Sul, dividindo a ilha em 3 parcelas:  

- Sector n.º 1 (Central) 

A responsabilidade de defesa deste sector foi confiada ao Regimento de Infantaria 21, 

constituído por: 
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- Batalhão de Infantaria 9; 

- Batalhão de Infantaria 12; 

- Batalhão de infantaria 14; 

- Batalhão de Metralhadoras 2; 

- 1 Companhia de Atiradores do RI 18; 

- 1 Companhia de Acompanhamento do RI 22; 

- 1.ª Divisão de Artilharia de Montanha. 

- Sector n.º 2 (Oeste) 

A responsabilidade deste sector foi confiada às forças do comando do Batalhão de 

Infantaria 16 reforçadas com a 3.ª Divisão de Artilharia de Montanha. 

- Sector n.º 3 (Leste) 

A responsabilidade da sua defesa foi confiada ao Regimento de Infantaria 18, 

constituído por três Batalhões de Infantaria. Estes batalhões foram todos mobilizados na 

região pela unidade da guarnição, o Batalhão Independente de Infantaria 18, embora 

com enquadramento continental. 

- Reserva Geral 

Preparada para actuar em qualquer ponto da ilha, mas principalmente em proveito do 

Sector Central, estava localizada dentro desse mesmo sector. 

Era constituída por: 

 - Comando do regimento de Infantaria 22; 

 - Batalhão de infantaria 3; 

 - Batalhão de Infantaria 4. 

Os batalhões estavam estacionados, respectivamente, em Fajã de Cima e Rego de Água. 

- Artilharia 

 - 1 Bataria [sic] Ligeira de 7,5 cm; 

 - 1 Grupo de Batarias
240

 de Obuses de 10,5 cm (a 3 Batarias); 

 - 1 Bataria de Montanha de 7 cm (a duas Divisões); 

 - 5 Batarias Antiaéreas (2 de 9,4 cm, 1 de 7,5 cm e 2 de 4cm); 

 - 1 Bataria de Costa de 15 cm”
241

. 

Dentro das ilhas havia aéreas de maior ou menor relevância defensiva. Deste 

modo, na ilha de S. Miguel, surge como “zona de esforço defensivo, em 1.ª importância, 
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a região central, Capelas – Ribeira Grande – Lagoa – Relva, tendo como centro vital a 

zona de Ponta Delgada – Fajã de Cima – Fajã de Baixo – S. Roque e, como zonas 

subsidiárias, Capelas – S. Vicente – Rocio; Rabo de Peixe – Ribeira Grande – Rede 

D‟Água; Lagoa – S.Roque; Relva, como subsidiária de Ponta Delgada”
242

. Como zona 

defensiva, “em 2.ª importância, as Regiões Leste e Oeste, tendo respectivamente como 

centros vitais a região de Furnas e a região de Sete Cidades e, como zonas subsidiárias: 

Na Região Leste: Porto Formoso – Fenais da Ajuda – Rui Tavares; Povoação, tendo 

como anexa a da Ribeira Querida; Vila Franca do Campo – Água D‟Alto. Na Região 

Oeste: Sete Cidades – Mosteiros – Bretanha; Feteira – Porto de Fajã, de interesse 

secundário, (considerada principalmente sob o aspecto da ligação, pela costa sul, entre a 

região de Ponta Delgada, com a qual mais directamente se conjugava, e a região de Sete 

Cidades)”
243

. 

 

Terceira 

 

A guarnição da ilha da Terceira incluía: “um batalhão da linha recentemente 

chegado de Portugal; um batalhão miliciano recrutado na localidade; uma secção de 

engenheiros; um pelotão de quatro morteiros. Cada batalhão tem dois morteiros, doze 

metralhadoras pesadas e 27 ligeiros”
244

. Para reforço da guarnição, estava a ser 

organizado mais um batalhão de milicianos locais, e é pedido o envio de alguma 

aviação, quatro canhões de montanha, uma bataria de 4 canhões A.A. e mais uma 

companhia de metralhadoras
245

. 

“Na ilha Terceira, as suas características topográficas e, em particular, da sua 

costa condicionaram a concepção dos dispositivo defensivo […]. 

- Sector n.º 1 

Era o mais extenso e incluía a maior parte da costa Sul com a cidade de Angra do 

Heroísmo, prolongando-se pelo extremo oeste até meio da costa Norte. Na sua maioria, 

a costa estava apenas guarnecida com Postos de Observação. Estava confiado ao 1.º 

Batalhão do Batalhão Independente de Infantaria 17, reforçado com a 2.ª Companhia do 

2.º Batalhão, constituído com as tropas de recrutamento açoreano. O Posto de Comando 

situava-se na região de Pateira – Posto Santo, a norte de Angra do Heroísmo. 
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- Sector n.º 2 

Tinha uma reduzida extensão e os seus meios estavam concentrados no extremo sudeste 

da costa. Englobava três áreas de fácil desembarque. Estava também confiado a tropas 

de recrutamento regional, o 2.º Batalhão do Batalhão Independente de Infantaria 17, 

desfalcado de uma Companhia em reforço do 1.º Batalhão. O Posto de Comando estava 

na povoação de S. Sebastião. 

- Sector n.º 3 

Compreendia a parte nordeste do litoral e incluía na sua Zona de Acção o aeródromo 

das Lages e o porto da Praia da Vitória. Competia-lhe a parcela da costa de mais fácil 

desembarque, com a agravante de conduzir directamente às Lages, pelo que era 

considerado o principal sector de defesa da ilha. As suas forças eram constituídas pelo 

Batalhão de Infantaria 10 e Posto de Comando ficava na povoação de Fontainhas. 

- Reserva 

Estava localizada na região de Vale de Linhares, a nordeste de Angra do Heroísmo. Era 

constituída pelo 3.º Batalhão do Batalhão Independente de Infantaria 17. Uma das suas 

Companhias de Atiradores ocupava uma posição no planalto da achada, preparada para 

enfrentar qualquer desembarque aéreo nessa região. 

- Artilharia 

 Os meios de artilharia eram os seguintes: 

 - 1 Bataria de Artilharia Ligeira de 7,5 cm; 

 - 1 Bataria de Artilharia de Montanha de 7,5 cm, a 2 Divisões; 

 - 1 Bataria de Artilharia Antiaérea de 9,4 cm; 

 - 2 Batarias de Artilharia antiaérea de 4 cm; 

 - 1 Bataria de Artilharia Antiaérea de 7,5 cm; 

 - 2 Batarias de Referenciação”
246

. 

Ora, no que diz respeito a áreas de maior relevância defensiva da ilha da 

Terceira encontramos como “zona de esforço defensivo, em 1.ª importância, a região de 

Praia da Vitória, tendo como centro vital a região Praia da Vitória – Cabo da Praia e, 

como zona subsidiária, Lagens – Portão do Barreto – Fontinhas; e a região de Angra do 

Heroísmo, tendo como centro vital a cidade, porte de Angra e o porto do Fanal 

(incluindo Monte Brasil) e, como zonas subsidiárias. Ribeirinha e S. Mateus”
247

. A zona 

defensiva, em 2.ª importância, enquadra “ a região de S. Sebastião tendo como centro S. 
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Sebastião – Porto Novo – Porto Martins e, como zona subsidiária, Porto Judeu; e a 

região de Biscoitos – Quatro Ribeiras”
248

. 

 

Faial 

 

Em relação à ilha do Faial, a sua guarnição consistia em: 2 batalhões de 

Infantaria do Continente, um batalhão local e uma secção de engenheiros, duas peças de 

6 polegadas para defesa costeira na península de Guia e, por fim, mais duas na Pta. de 

Espalamaca
249

.  São pedidos: “1 Co. de Bat. de metralhadoras; 2 peças de montanha; 1 

bateria de 4 peças de campanha 75mm.; 1 bateria de 4 peças de A.A.; 1 pelotão 

independente de 4 morteiros”
250

. 

“A ilha do Faial apresentava um certo desequilíbrio na articulação dos meios de 

defesa, porquanto dois sectores eram de escalão batalhão e um sector de escalão 

companhia. Todo o dispositivo encontrava-se debruçado sobre o litoral. 

- Sector n.º 1 

Ocupava a parte sudeste e incluía a cidade e porto da Horta. As suas forças eram 

constituídas pelo Batalhão de Infantaria 66. P Posto do Comando estava na cidade da 

Horta. 

- Sector n.º 2 

Ocupava bastante da parte norte, a nordeste e, também, grande parte leste da ilha. As 

suas forças eram constituídas pelo Batalhão de Infantaria 8. O Posto de Comando ficava 

na região de Espalamaca. 

- Sector n.º 3 

Ocupava alguma parte do norte, a parte oeste e bastante do sul da ilha. As suas forças 

eram constituídas por uma companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaia 66 que, 

para este efeito, estava reforçado, com uma companhia. As tropas e o comando estavam 

estacionados na região de Miradouro e Porto Comprido. 

- Reserva 

Ficou instalada na região de Flamengos, a nordeste da cidade da Horta, sendo composta 

pelo Batalhão de Infantaria 20 (desfalcado). 

- Artilharia 
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 Dispunha dos meios seguintes: 

 - 1 Bataria Ligeira de 7,5 cm; 

 - 1 Divisão de Montanha de 7,5 cm; 

 - 1 Bataria Antiaérea de 9,4 cm; 

 - 1 Bataria Antiaérea de 4 cm; 

 - 1 Bataria de Referenciação”
251

. 

 Na ilha do Faial, encontramos como “zona de esforço defensivo, em 1.ª 

importância, a região Ponta de Espalamaca – Caldeira – Porto de Castelo Branco, tendo 

como centro vital a região Horta – Flamengos e, como zonas subsidiárias, Feteira e 

Porto de Castelo Branco”
252

. Como zona defensiva, em segundo plano, “a região de 

Ponta de Espalamaca – Caldeira – Porto do Caldeirão, tendo como centro vital a Praia 

do Almoxarife e, como zonas subsidiárias: Pedro Miguel – Ribeirinha; Cedros – Porto 

Balão; Porto de Fajã – Ribeira do Cabo (ou Varadouro do Arieiro) – Porto Comprido, e 

nesta, como centro vital, Porto Comprido e, como subsidiárias, a zona do Porto de Fajã 

(costa norte) e a do Varadouro do Arieiro (costa sul), ambas de elementar 

importância”
253

.  
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15. Conferência do Atlântico [Agosto de 1941] 

 

 

 

Como vimos, após o recuo alemão relativamente a qualquer operação sobre as 

ilhas atlânticas e o início da operação Barbarrossa, começa um período de relativa 

tranquilidade para os EUA. 

Este período é marcado pelo “fim da fase em que os EUA estão praticamente 

desarmados”
254

. Efectivamente, a partir de Julho, um grande número de unidades são 

declaradas como operacionais. Este facto resulta numa sobreavaliação da força 

americana pelo Executivo.  

Depois de os EUA terem desistido da operação de ocupação dos Açores, “a 

perspectiva é que será necessário desencadeá-la a partir de Setembro, quando, como 

então se espera, a Alemanha tiver derrotado a Rússia. Berlim tem uma visão 

semelhante”
255

. Contudo, “até lá, a Alemanha deve manter forças no Sul de França para 

responder a um eventual desembarque inglês na Península ou no Norte de África – 

operação «Isabella». Os preparativos para «Isabella» - uma operação meramente 

defensiva – podem ser usados por «Felix» - uma operação ofensiva”
256

. 

Os planos e receios alemães relativos ao Atlântico focam-se em dois pontos: 

conquistar a colaboração de Vichy, permitindo ao Eixo ter o controlo do Mediterrâneo e 

uma rampa de lançamento para disputar o Atlântico; na península, incentivar, como já 

vimos, um reforço da defesa dos arquipélagos atlânticos suficiente para uma resistência 

consistente, face a um eventual ataque aliado que desse tempo ao Eixo para intervir. O 

que significa que ambos, quanto a isto, pretendem o mesmo. 

Os aliados vão aproveitar o compasso de espera provocado pela operação 

Barbarrossa para aperfeiçoar os planos do Atlântico. O primeiro-ministro inglês propõe 

a Washington que se realizem conversações de Estado-Maior para preparar uma 

eventual ocupação dos Açores no caso de Portugal recusar a ajuda nas ilhas, embora se 

espere, “desta vez, que o movimento seja precedido por um pedido de ajuda de Lisboa. 

Na realidade, pouco depois, o Governo português confirma que aceita retirar para os 
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Açores, em caso de ataque, embora reafirme que não aceita a visita dos técnicos 

ingleses”
257

. De qualquer modo, esta proposta surpreende os EUA porque é feita numa 

altura em que a Alemanha ataca a URSS e os norte-americanos enviam uma expedição 

para a Islândia. Isto porque Roosevelt se concentrou “nos planos para a ocupação da 

Islândia e a questão dos Açores passou nomeadamente para segundo plano nas 

preocupações do presidente, entretanto convencido pelas autoridades militares de que os 

Estados Unidos não poderiam desenvolver as duas operações em simultâneo”
258

. Mas 

temos de nos recordar que “a posição dos americanos sobre a criação de bases militares 

durante a II Guerra Mundial foi necessariamente ad hoc, improvisada, e em grande 

medida condicionada pela evolução da guerra em geral. Inseriu-se no contexto não só da 

política de alianças, mas também da situação política interna de países que tinham 

objectivos diversos e reacções diferentes aos acontecimentos da guerra.”
259

. 

“A Inglaterra revê os planos para o Atlântico assim que se concretiza o ataque à 

Rússia. A partir de Julho, são colocadas de prevenção as forças de desembarque em 

Freetown, Gibraltar e no Sul de Inglaterra. São agora ao todo 24 000 homens, a 

empenhar em três operações simultâneas, que recebem novos nomes de código: 

«Springboard» para a Madeira, «Thruster» para os Açores e «Puma» para as Canárias – 

se a operação nas Canárias for bem sucedida, pode-se dispensar a ocupação de Cabo 

Verde. Os COS planeiam desencadear as três operações em Setembro, quando a Rússia 

estiver derrotada, segundo se espera”
260

. 

“Roosevelt lança uma série de iniciativas políticas que pretendem preparar as 

acções a desenvolver em Setembro para assegurar o controlo do Atlântico, em conjunto 

com a Inglaterra. A mais importante é a marcação da primeira cimeira anglo-saxónica, 

um encontro secreto com Churchill, onde se deve coordenar todos os aspectos da futura 

actividade para o Atlântico”
261

. As outras iniciativas são centradas à volta dos Açores e 

são desencadeadas junto do Brasil e de Portugal. De seguida, como já retratamos, o 

envio de uma carta, a título pessoal, de Roosevelt a Salazar para desanuviar o mau 

ambiente junto do Governo português, provocado pelo discurso do Presidente 

americano a 27 de Maio. Assim, como propõe a ajuda americana na defesa dos Açores, 
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ou, pelo menos, participar nas medidas de defesa dos arquipélagos já pré-acordadas 

entre portugueses e ingleses. Fosse como fosse, a resposta portuguesa desaponta os 

intuitos norte-americanos. Salazar garante que os Açores estão protegidos e menciona 

que o único ponto onde, eventualmente, a ajuda americana seria bem-vinda, era na 

venda de armamento, caso a Inglaterra não estivesse à altura do acordado. ”O ditador de 

Portugal, António Salazar, encontrava-se numa situação muito diferente da Islândia, 

cuja vulnerabilidade era maior. Geograficamente protegido pela Espanha 

ostensivamente neutral, Portugal podia dar-se ao luxo de esperar que os acontecimentos 

da guerra se tornassem mais claros antes de tomar partido”
262

. 

Simultaneamente, Roosevelt vai tentar pôr em prática a ideia de que os Açores 

se inserem no âmbito do conceito da defesa do hemisfério ocidental. Para isso, tenta 

envolver o Brasil porque julga que o envolvimento desta nação diminuía as 

desconfianças de Portugal quanto à protecção americana. Tenta obter cobertura 

diplomática para possíveis acções militares e promover o envolvimento sul-americano 

no conflito. Assim, Roosevelt entra em contacto com Getúlio Vargas, sugerindo a 

colaboração brasileira na defesa dos arquipélagos portugueses, a pretexto de que a 

ocupação destes pelo Eixo seria uma ameaça clara ao Brasil. Apesar disto, as intenções 

norte-americanas saíram goradas visto o Brasil alegar que, por falta de forças, não podia 

participar na ocupação dos Açores. 

É este o contexto aquando do início da Conferência do Atlântico. Na reunião de 

Placentia Bay, é aprovada a Carta do Atlântico. “Um documento em oito pontos, 

sintetizador dos desígnios e das aspirações anglo-americanas quanto à guerra e à paz. 

Entre eles destacou-se o respeito pelo direito de todos a escolherem a sua forma própria 

de governo”
263

. 

Em memorando de Sumner Welles é dito: “A conferência abriu com o caso de 

Portugal. O Presidente leu a Churchill a carta que lhe foi enviada pelo Primeiro-

Ministro de Portugal. Os dois concordaram que a carta era altamente satisfatória e que 

tornava possível, sem qualquer dificuldade, o planeamento da ocupação dos Açores, 

para assegurar que as ilhas não [seriam] ocupadas pela Alemanha. Churchill disse que o 

Governo britânico tinha aprovado uma operação altamente secreta que passava, 
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naturalmente, pela ocupação das ilhas das Canárias nos dias imediatamente a seguir à 

lua cheia de Setembro […] O Governo britânico tomou esta decisão porque crê que a 

situação em Espanha vai de mal a pior e que Hitler, quase inevitavelmente, ocuparia 

Espanha e Portugal, com a subsequente penetração no Norte de África, caso se 

registasse o colapso do Exército russo ou mesmo se se chegasse a um impasse ditado 

pelo Inverno. Neste caso, disse Churchill, Gibraltar ficará isolada e a ocupação britânica 

das Canárias será da maior importância para salvaguardar a rota do Atlântico Sul para as 

ilhas britânicas. Com esta operação, o Governo britânico deixará de poder respeitar o 

seu compromisso com o Governo português para ajudar a defender os Açores. Tendo 

em conta os termos da carta do Dr. Salazar ao Presidente Roosevelt, decidiu-se que o 

Governo britânico, imediatamente após o regresso de Churchill a Londres, comunicaria 

ao Dr. Salazar que não [podia] ajudar convenientemente Portugal na defesa dos Açores 

e que gostaria que Portugal solicitasse ajuda aos Estados Unidos para esse efeito. Ficou 

combinado que, logo que o Presidente recebesse a notificação do Dr. Salazar, os 

Estados Unidos enviariam as forças militares necessárias para a ocupação dos Açores e 

que seria solicitado ao Governo britânico o envio de uma força pelo menos simbólica. O 

Presidente disse a Churchill que, na presente situação militar, se os Estados Unidos 

ocupassem os Açores não poderiam proteger as ilhas de Cabo Verde. Churchill 

respondeu que o Governo britânico ocuparia as ilhas de Cabo Verde, dentro do 

entendimento de que as transferiria para a responsabilidade dos Estados Unidos, quando 

estes estivessem em condições de tomar conta delas. Churchill acrescentou que, 

enquanto durasse o desembarque americano nos Açores, a Marinha britânica manteria 

uma força militar entre os Açores e Portugal continental, com o objectivo de bloquear 

uma força expedicionária alemã, caso Portugal estivesse já ocupado pela Alemanha”
264

. 

A este respeito, Luís Nuno Rodrigues escreve: “a 11 de Agosto foi a vez de Churchill e 

Roosevelt abordarem longamente a questão dos Açores. Ambos estavam de acordo 

quanto à possibilidade de levar a cabo a ocupação preventiva do arquipélago, «sem 

qualquer dificuldade» e como «meio de assegurar que as ilhas não seriam ocupadas pela 

Alemanha». Churchill disse, porém, que o governo britânico tinha em preparação uma 

«operação altamente secreta» de ocupação das ilhas Canárias, prevista para meados de 

Setembro. Uma vez que era quase «inevitável» que a Espanha reagisse e atacasse as 
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forças britânicas, «em conjugação com ou por instigação da Alemanha», Churchill 

achava que a Inglaterra não poderia, a partir dessa altura, responsabilizar-se pela defesa 

dos Açores. Os líderes aliados acordaram então que, assim que regressasse a Londres, 

Churchill iria avisar Salazar de que o governo britânico não poderia, de forma 

adequada, auxiliar Portugal na defesa dos Açores e que, por conseguinte, sugeria que tal 

auxílio fosse solicitado aos Estados Unidos. Roosevelt, por seu turno, comprometeu-se 

a enviar as «forças necessárias para a ocupação dos Açores», assim que recebesse uma 

solicitação de Salazar nesse sentido. Ficou também acordado que os aliados solicitariam 

ao governo brasileiro pelo menos uma participação «simbólica» nesta operação”
265

. 

Churchill consegue moldar o pensamento quer dos EUA, quer do Foreign 

Office, sobre a intervenção militar nos Açores. Convence Roosevelt da possibilidade de 

um convite português para que os EUA ocupassem os arquipélagos. Tal como ludibria o 

Foreign Office dizendo que na carta de Salazar ao presidente americano, aquele dissera 

que, no caso da retirada do Governo para os Açores, aceitaria a protecção americana na 

eventualidade das forças inglesas estarem ocupadas noutros locais. Sugere ainda ao F.O. 

que, em tal situação, este propusesse a Lisboa “a transferência das responsabilidades 

inglesas para os EUA, quer nos Açores, quer em Cabo Verde”
266

.  

A Inglaterra começa imediatamente a acção junto de Lisboa para preparar o 

terreno para a operação de Setembro combinada com os EUA. Os ingleses começam por 

informar os portugueses, que acreditavam que, assim que os alemães controlassem 

Espanha, o Governo Português não teria tempo para retirar para os Açores, 

acrescentando ainda que, neste caso, também a esquadra britânica teria de retirar de 

Gibraltar assim que se desse o ataque não podendo, por conseguinte, auxiliar os 

portugueses sem uma base alternativa. Por outras palavras, sugerem a Portugal que o 

Governo se retire para os Açores logo que a ameaça seja iminente.  

“Finalmente, porém, Lisboa apercebe-se de que Inglaterra precisa de ocupar os 

Açores assim que Gibraltar for atacado, com ou sem consentimento. Salazar não se 

mostra, porém, disposto a alterar as ordens das forças expedicionárias, pois defende a 

tese de que o ataque a Gibraltar não implica necessariamente a invasão de Portugal, que 

obrigaria o Governo a retirar”
267

. Isto é explicado porque Salazar não acredita na 

retumbante vitória inglesa, pelo que não se justificava a cedência dos Açores sem um 
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ataque concreto da Alemanha a Portugal. O ministro português acreditava que a ideia 

inglesa era arrastar Portugal para uma posição desfavorável, sem que houvesse qualquer 

pedido formal sobre a utilização das ilhas, para que a Inglaterra actuasse como que a 

pedido português. Ora, isto é exactamente o oposto daquilo que Salazar deseja, porque o 

seu intuito é o de apenas entrar na guerra a pedido concreto inglês.  

“Esta análise parte do princípio de que a Inglaterra fará sempre um pedido 

formal, em nome da aliança, antes de qualquer acto de força. Ora, como vimos, os 

planos ingleses de 1940 prevêem que o desembarque nas ilhas não será precedido de 

qualquer diligência em Lisboa. A questão que se coloca nessas circunstâncias é que uma 

resistência pela força – como as ordens dadas às forças nos Açores prevêem – empurra 

Portugal para a colaboração armada com o eixo, pois a Alemanha apressar-se-ia a enviar 

submarinos e aviões para as ilhas. Por outras palavras, Portugal, ao recusar algo que a 

Inglaterra considera vital e não pode dispensar, é empurrado para uma beligerância ao 

lado do eixo, coisa [que] o Governo não pretende”
268

. 

Apesar da operação para os Açores ter sido ultimada pelos americanos, acaba 

por ser adiada face à continuação da resistência soviética, assim como pelas 

preocupações na Líbia e Extremo Oriente, motivo que levou também a Inglaterra a adiar 

a invasão das Canárias. 

Na segunda fase das conversações de Estado-Maior entre portugueses e ingleses, 

último trimestre de 1941, sendo já ponto assente a medida a tomar no caso de um ataque 

alemão a Portugal, os interesses britânicos vão incidir de modo camuflado sobre a 

preparação de forças e infra-estruturas das ilhas para receber o Governo, tendo, na 

verdade, o fim de as aprontar para uma futura utilização aliada. Através de um 

documento enviado pelo Tenente-coronel J.A. Monteiro do Amaral ao Chefe do Estado 

Maio do Exército e ao Comandante Militar dos Açores, conseguimos saber quais eram 

as infra-estruturas a serem preparadas. No documento consta: “Deverão preparar-se 

urgentemente dois aeródromos-base, um em cada uma das ilhas Terceira e de S.Miguel 

e, se possível, um campo de recurso na Ilha do Faial. Na ilha Terceira, o local preferido 

é o das Lagens, próximo de Praia da Vitória, e sobre o qual há já estudos do Conselho 

Nacional do Ar tendo em vista a sua utilização por linhas aéreas transatlânticas. Por 

agora interessa apenas um aeródromo de campanha, sem necessidade de grandes 

trabalhos de preparação. [...] Sendo possível, e para uma segunda fase, conviria ainda 
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que o campo da Achada, na mesma ilha Terceira, fosse preparado como campo de 

recurso, tendo em vista a vigilância aérea da cidade de Angra e do seu Porto. Na ilha de 

S. Miguel calcula-se haver possibilidade de preparar um aeródromo na região de Ribeira 

Grande nas condições desejadas. Quanto à ilha do Faial, os estudos na carta dão como 

possível a preparação de um campo de recurso na região de Feteira. Estudos de 

pormenor feitos nestas duas ilhas indicarão, em definitivo, a solução a tomar”
269

. 

 Embora formalmente seja negada a ida de técnicos britânicos às ilhas, os 

delegados portugueses envolvidos nas conversações de Estado-Maior acabam por 

fornecer aos ingleses os dados necessários para a utilização dos Açores como base 

aeronaval. As conversações de Estado-Maior inviabilizam as próprias ordens do 

Comando Militar dos Açores, as quais são dirigidas às unidades e estabelecimentos 

militares dos Açores, onde consta “todos os Snrs. Oficias e graduados manterão 

absoluto segredo sobre a preparação de operações militares, organização defensiva das 

Ilhas, deslocação de forças, meios materiais de que as mesmas dispõem, ordens que 

receberem, dispositivos e preparativos militares, evitando que se tornem conhecidas as 

medidas adoptadas pelos seus superiores e as determinações que lhes forem feitas, para 

o que não devem referir-se a eles, nem ao de leve, na sua correspondência e nas 

conversas com civis, muito especialmente com estrangeiros”
270

. 

 “Finalmente, a partir de Dezembro de 1941, a entrada dos Estados Unidos na 

guerra, após o ataque japonês a Pearl Harbour, relegou a questão dos Açores para um 

plano secundário. No final do ano, Churchill defendia junto da administração norte-

americana que não deviam ser tomadas quaisquer iniciativas em relação às ilhas 

atlânticas a não ser que a Península Ibérica fosse invadida e a Espanha permitisse a 

ocupação germânica. Os britânicos asseguravam ao presidente Roosevelt que a amizade 

luso-britânica era «firme» e que «as defesas das ilhas tinham sido aumentadas ao 

máximo, sendo que apenas uma questão de até que Portugal se juntasse aos aliados». 

Com base nestas garantias, o plano norte-americano para a ocupação dos Açores foi 

temporariamente posto de lado no final de Dezembro de 1941”
271

. 
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Conclusão 

 

 

 

Antes da Segunda Guerra Mundial, Portugal e Estados Unidos da América eram 

dois países afastados, pelos menos diplomaticamente, um do outro. Regimes políticos e 

ideologias diferentes eram a justificação. A influência norte-americana sobre a América 

do Sul e a forma como os EUA viam os impérios coloniais não agradavam a Salazar. 

Do mesmo modo não eram bem vistos pelos americanos o apoio a Franco, o 

autoritarismo do regime português e a sua aproximação ao fascismo. Contudo, há três 

pontos que ligam Portugal e os EUA: o facto de as ligações aéreas entre o continente 

europeu e o norte-americano passarem obrigatoriamente por Lisboa, visto a Grã-

Bretanha ser país beligerante; Salazar reconhece a importância dos Estados Unidos para 

a defesa dos interesses nacionais no Extremo Oriente face ao expansionismo japonês; 

por último, o elo mais forte entre os dois países, o facto de ambos serem aliados da 

Inglaterra. Foi graças a este último argumento, que a partir de 1939, as tropas 

americanas operaram perto dos Açores e da costa portuguesa, sobre o pretexto de serem 

libertadas tropas inglesas para o conflito. Ora, a relevância do arquipélago dos Açores, 

que nesta primeira fase da guerra não é muito significativa, vai crescer gradualmente 

com o desenrolar dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. 

Efectivamente, a importância dos Açores está intimamente ligada ao interesse 

que estes suscitam ao longo da guerra, quer nos Aliados, quer no Eixo. No início do 

conflito, a Inglaterra encara a política relativa ao nosso país como um território cujas 

posições deveriam ser negadas ao inimigo, conseguindo isso através da sugestão e da 

defesa de uma atitude de estrita neutralidade para Portugal. A alteração do pensamento 

aliado face a Portugal apenas se sucedeu após a batalha na Noruega, mas, no nosso 

entender, o ponto-chave para o crescimento da importância dos Açores foi a derrota 

francesa, em Junho de 1940. Havia pois, a possibilidade da existência de um golpe de 

mão nas ilhas atlânticas, o perigo da invasão da Península Ibérica e da entrada da Itália 

na guerra. Pelo que, a Inglaterra pede a Portugal o reforço da defesa das ilhas, não como 

um apelo sincero à integridade de um velho aliado, mas como uma melhor preparação 

das ilhas portuguesas para o caso de os britânicos precisarem de as utilizar no futuro. As 

ilhas são vistas pelos ingleses como uma base estratégica importante para a cobertura 

das rotas da América do Sul, da África Ocidental e do Mediterrâneo. Logo após a 
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derrota aliada em França, a Inglaterra pondera uma situação em que se encontra sozinha 

e o continente sobre o controlo do Eixo. Aí, mais uma vez as ilhas portuguesas, e agora 

também algumas zonas do império colonial português, são postas em relevo e na lista de 

territórios a controlar pelos ingleses. 

O problema que se segue, e que concede um papel de enorme importância aos 

Açores, é a eventual entrada na guerra de Espanha. Neste caso, tendo a Itália o controlo 

do Mediterrâneo Central, Malta perde o seu carácter ofensivo, restando à Inglaterra, no 

Mediterrâneo, Gibraltar e o Suez. Ora, a entrada de Espanha no conflito implicava a 

retirada das forças inglesas de Gibraltar. Face a isto, surgem duas soluções: ou a 

ocupação das Canárias, ou do conjunto Cabo Verde/Madeira/Açores. As Canárias 

seriam obviamente bastante reforçadas caso a Espanha pretendesse efectivamente a 

beligerância, pelo que ficou definido, pelo COS, que logo que um soldado alemão 

cruzasse os Pirenéus ou houvesse sinal da entrada espanhola na guerra, os ingleses 

procederiam à ocupação dos Açores e de Cabo Verde. 

Nesta fase, os americanos já revelam algum interesse sobre as ilhas, sempre 

suscitado pelos ingleses, enquadrado na política de defesa de hemisfério e Rainbow 4, 

mas ainda não têm meios para levar a cabo eficazmente essas medidas. Os intuitos, 

porém, são bastante semelhantes ao dos ingleses, num hipotético cenário da queda 

francesa e derrota inglesa, e consistiam na negação de pontos-chave estratégicos aos 

inimigos, entre os quais se encontravam os Açores. A partir de Janeiro de 1941, quando 

os EUA adoptam o Rainbow 5 e ficam com a responsabilidade sobre os Açores e Cabo 

Verde, é que começam a olhar as ilhas de outra forma. Não as consideram, porém, 

essenciais, pelo que só se deveria proceder à sua ocupação no caso da entrada na guerra 

dos EUA. Dakar, na África Oficental francesa e Natal, no Brasil, são pontos estratégicos 

mais importantes para os norte-americanos. O que assusta os americanos e os faz 

finalmente ultimar operações para as ilhas atlânticas, é o facto de temerem a queda de 

Vichy para o lado alemão, franqueando a estes as portas do Norte de África. Visto os 

EUA não poderem ajudar os ingleses em Casablanca e Dakar por falta de meios 

militares, as únicas operações ao seu alcance eram a ocupação preventiva dos 

arquipélagos Atlânticos. 

Os alemães alimentavam também intenções sobre o arquipélago dos Açores. 

Essas intenções estão inseridas num quadro geral elaborado por Hitler e Raeder logo 

após a queda de França. A ideia geral consistia na obtenção de um tratado de paz com a 

Inglaterra que permitisse aos alemães deter um cadeia de bases que cobrisse o Atlântico, 
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na qual se inseriam os Açores. Isto permitir-lhes-ia o livre acesso ao Atlântico assim 

como o controlo das principais rotas marítimas de acesso à Europa. Como modo de 

contenção da futura ameaça americana, Dakar é mencionada. Mas a ideia é rejeitada, 

visto, segundo Hitler, a sua função poder ser facilmente desempenhada pelas Canárias, 

sendo que a obtenção destas seria fácil desde que a Espanha recebesse o Marrocos 

francês em troca. 

Antes das conversações com Espanha, Raeder, temendo uma iniciativa de Hitler 

para a ocupação de Inglaterra, propõe um plano alternativo que passa por um ataque a 

Gibraltar, prevendo de antemão que tal medida precipitaria uma ocupação preventiva 

americana dos Açores e das Canárias. De seguida, começam as conversações com 

Espanha, mas as pretensões territoriais exigidas por esta não correspondem às intenções 

alemãs, porque, para além de desagradar a Itália, afastavam da Alemanha a França de 

Pétain. Se cedessem aos pedidos espanhóis, corriam o risco de as forças de Vichy se 

juntarem à causa aliada levantando sérios problemas no Mediterrâneo. De qualquer 

modo, Hitler ainda crente numa solução geral pensa que, no caso de um acordo com 

Espanha, o ataque implicará a ocupação prévia pelos alemães das Canárias, como dos 

Açores e Cabo Verde, pelo que ordena o estudo de tais operações. No entanto, os 

espanhóis não cedem nas exigências o que inviabiliza qualquer operação. 

A Marinha ultima os preparativos para o ataque a Gibraltar. Hitler e o exército 

insistem na ideia da ocupação dos Açores e Cabo Verde, mas embora a Marinha saiba 

que tais operações não estão ao seu alcance, não o confessa. Raeder sabe, que embora 

uma operação de desembarque surpresa pudesse ter sucesso, as forças empregues 

ficariam isoladas e indefesas face a um eventual contra-ataque aliado. Sem isto saber, a 

12 de Novembro, Hitler, através da directiva n.º 18 e, posteriormente, n.º 19, ordena a 

operação Felix. As consequências destas directivas são discutidas numa conferência 

entre Hitler e Raeder e ,enquanto o segundo defende que a neutralidade portuguesa 

interessa à Alemanha, pelo que a ocupação dos Açores teria impacto nos EUA e 

resultaria numa ocupação dos Açores por estes, Hitler refuta que tal iria acontecer de 

qualquer modo assim que as tropas alemãs passassem os Pirenéus. Raeder sabe que não 

ignora tal facto pelo que se limita a propor, como melhor medida, o encorajamento 

alemão a Portugal para o aumento de defesas insulares, com o fim de dificultar a acção 

inglesa nas ilhas. Apesar de toda a discussão sobre medidas e consequências, o ataque a 

Gibraltar acaba por ser hipotecado, a 12 de Dezembro de 1940, porque a Espanha não 
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cede às exigências e afirma não ter condições para entrar no conflito e assim a 

Alemanha foca-se, agora, na preparação do ataque à Rússia. 

Estas são as respostas a algumas das questões da nossa dissertação mas, mais 

importante do que isso, são o contexto e a base para a nossa interpretação das 

problemáticas fulcrais do trabalho: a posição britânica, a discussão diplomática sobre o 

incidente entre Lisboa e Washington e a mobilização para os Açores. 

A posição britânica, a mediadora das relações entre Portugal e EUA, foi 

ambivalente durante a maior parte do período retratado da Segunda Guerra Mundial: ora 

promoveu a aproximação diplomática entre portugueses e americanos, ora incentivou 

uma política americana mais assertiva sobre o Atlântico, o que acabou por chocar com 

direitos soberanos portugueses sobre os Açores. O fim da política britânica, porém, foi 

sempre um: a utilização da base dos Açores, ou pela própria Grã-Bretanha, ou pelos 

norte-americanos. A maior ameaça que pairou sobre os Açores, desde o início da 

Segunda Guerra Mundial até ao final de 1941, foi, no nosso entender, proveniente da 

Grã-Bretanha. Recordemo-nos que, tal como houve o plano americano, operação Gray, 

para a ocupação dos Açores, existiram também planos britânicos para a ocupação desse 

arquipélago. Em Junho de 1940, os britânicos ultimaram os planos para a sua ocupação, 

destacando para isso, inclusive, a única divisão do exército operacional em Inglaterra, 

numa altura em que uma invasão da Grã-Bretanha era temida. Era esta a importância 

dos Açores para os britânicos, no caso de Gibraltar ser perdida, devido à eventual 

entrada de Espanha na guerra. Posteriormente, aquando do princípio das conversações 

de Estado-Maior entre Portugal e a Grã-Bretanha, em 1941, os britânicos, temendo, 

mais uma vez, um ataque do Eixo a Gibraltar, equacionam executar a operação 

Shrapnell, ou seja, a tomada dos Açores. Ora, tendo sido a operação alemã sobre as 

ilhas portuguesas adjectivada por Raeder como imprudente, tendo sido, a operação 

americana Gray, promovida pela pressão de Churchill sobre Roosevelt para uma maior 

intervenção yankee na guerra e, nomeadamente, no Atlântico, podemos afirmar que a 

acção britânica, assim como a firmeza da recusa de Salazar em estabelecer relações 

diplomáticas com os EUA, foi a maior ameaça que os Açores tiveram de enfrentar. 

No que diz respeito à mobilização de tropas para os Açores, não houve, na 

verdade, mobilização devido ao perigo americano. Existiu, porventura, mobilização se 

encararmos o termo apenas como envio de tropas face a um determinado 

acontecimento. Contudo, o que se sucedeu, de facto, foi um acelerar do reforço do 

contingente de tropas para os Açores, o qual vinha já sendo realizado, no seguimento 
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das conversações de Estado-Maior entre Portugal e a Grã-Bretanha, de 1939 e inícios de 

1941. A decisão do reforço das medidas defensivas dos Açores surge devido ao facto de 

a defesa do território continental não aparecer como uma hipótese viável, aos olhos do 

Estado-Maior inglês, na eventualidade, de um ataque alemão a Portugal com ou sem 

ajuda espanhola. Pelo que a retirada do Governo para os Açores passa a ser a tónica da 

discussão. Isto implicava a construção de infra-estruturas e a tomada de uma série de 

outras medidas defensivas nas ilhas, o que constituía os reais intentos britânicos e, 

consequentemente, dos aliados para os Açores. Os aliados poderiam, assim, a 

determinada altura da guerra, utilizar as ilhas, provavelmente a pedido português, sem 

grandes custos e surgindo como amigos.  

Existiu, porém, um ponto em que os EUA foram claramente centrais. Nas ordens 

do Governo relativamente às medidas a tomar em caso de ataque, que indicavam a 

resistência até ao extremo das forças das tropas, fosse qual fosse a proveniência do 

ataque, apenas se mencionava a possibilidade de ataque lançado sobre os Açores pelos 

norte-americanos, não encontramos um único documento que mencionasse a iminência 

de um ataque alemão, inglês, ou outro qualquer beligerante. 

Por fim, gostaríamos de fazer uma pequena avaliação do papel de Salazar, no 

enredo diplomático do período que retratamos. A política seguida por Salazar, ao longo 

deste período, pautou-se, sobretudo, por três pontos: desconfiança dos americanos; 

lealdade, por vezes ingénua, à aliança luso-britânica; e, por fim, à neutralidade 

portuguesa, arrastando consigo, a neutralidade espanhola. Salazar foi, efectivamente, 

bastante reticente às repetidas tentativas de Washington em estabelecer melhores 

relações diplomáticas. Os motivos para a sua atitude, perante os EUA já foram 

mencionados. Porém, convém mencionar que foram, a certa altura, imprudentes, apesar 

de Bianchi e Armindo Monteiro o terem alertado, inúmeras vezes, os seus erros de 

avaliação do contexto mundial. Foi esta má avaliação de Salazar, que acreditava na 

acção independente de influências dos EUA para a ocupação dos Açores, que levou 

Roosevelt a ultimar os planos para ocupação dos mesmos. Tal como acreditara na estrita 

neutralidade espanhola, quando, de facto, sabemos que Espanha não entrou na guerra 

apenas porque as suas pretensões territoriais não se coadunavam com os intuitos 

alemães, Salazar acreditava também que os EUA estavam a operar sozinhos e que, no 

caso de uma agressão americana poderia invocar a aliança com a Grã-Bretanha, assim 

como contar com a ajuda brasileira. Foi devido a esta atitude ingénua, incrédula e, por 

vezes, casmurra de Salazar que Portugal esteve a horas, e podemos mesmo dizer horas, 
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de ser um teatro de operações da Segunda Guerra Mundial. Por curioso que possa 

parecer, podemos afirmar que a manutenção da neutralidade portuguesa e a 

inviolabilidade do território nacional, se deveu, quase exclusivamente à acção nazi. Se 

Hitler tivesse aceitado as exigências territoriais espanholas, Portugal continental teria 

sido ocupado por forças espanholas ou alemãs, os Açores e os territórios ultramarinos 

tomados de imediato por forças aliadas. Por outro lado, se Hitler não tivesse ordenado a 

operação Barbarrossa, os Açores teriam sido ocupados pelos EUA, através da execução 

da operação Gray. 
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