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Em 4 de Abril de 1!'1'19 o represen-ter largamente as responsabilidades 
tante do Governo português assina- em que foi envolvido, e de decidir 
va em \Vashingt,ç>n o Tratado do se sim ou não lhe interessa manter 
Pacto do Atlântico. Poucas pessoaS a :;;ua adesão ao-Pacto.. ~ 

saberiiun então dizer as con!!equen- O Pacto do. A.tlltntico eslabeleeeu 
cias que para o nosso palr;;,resnlta- uma associação das potências parti-
vam de tal compromissoj' e ainda -ciP.nnlcs em tempo de rlà<: e em tem-
hoje, pcr:uttc o ruldo e a publicidade •{16 de guerra. 
feitas em torno i:la reunião em Lis- Estas pp_t~Ocias estlo tõituadas nas 
boa do Couselho do Atlâl}tico, mui- mais diversa'S pa~;"tes.dó globo, tem 
tos perguntam : --O qJie é u Pacto as mais diverSas xeli~iões , regi,liles 
do At\Antico? polllicos, muito diferenle-S, c os mais 
A resp&sta pode vir um dia de contraditó{ios interesses cconómi-

~~~pde:ajus:cbnt!cÍ~0~~:a dae gr:;~~:~;7d3~ co~ GréCi~~e. a Turq8f~-Tec~ntemen
envio de forças portuguesas para re- te con\'idadas a aderi(~"O' Pacto, en-
giõe!i Jouginquas, de ocupação do contram•se Do PJ::óxirno Oriente; a 
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~~~:11~c~~ tt~~~;o~5 n~~~r~i~e~atd!~~~~, ~~~~~~~e~~ -t-E~Ú~~~;;~°C~~-~à~j ~~ 
prccndcrh o. povo pr;>rtuguo'!s o que cqntinentc amer:i~;!jln'Ô'; A Turquia 'c  a 
significav~ a _nossa adesão a esse Noruega tem [ro.hteiras com a 
Pacto, cuja reUniiio se prepara entrê URRS: :Portugal,1lifio .tem com este 
nós tão fcslivamcnte. pafs nçm fronteiras, "nem qualquer 
A resposta, chegou já, sob a forma cspêcie de relaÇ.Pes. A Turquia se-
de reannamcnto intensivo, de dcs- gue a reli~iã·o tn\1-Çll~Uiana; ~Grécia, 
vio do. dinheiro ·que devia ser con- o IZristiamamo oJ"todbxo, o Canadá, 
sumido cm pão, para a compra de a lng\ateri-â, 7etc, "lfivt!rsas seitas" pro-
balas, e que cm vez tk ser gasto em ·-Católi-
proveito do: povo portqgu~s vai,en: Quan-
rrossar os lucros _j:i gigantescos dos · ança é 
lntsls mundiais intere!lsa"dos na in- a Tur-
dustrin de aónamento, POrque ê em''; 
virtude doli con1promissos assumi!·• 

~o~\O~;!a d'd~~~:~a}!~~Jf~c;aac;ociau{. . 
mes despçsas para municiar tropas,' das· ·Jl1~ é'rias;~l?,rigw.s mundiais; Por· 
que se destinam, nào a guardar as '*il~l aGrêcia c,'a 'l'~rquia são países 
nossas fronteiras mas n bater-se em "CQlonipdos p_elo' capital estrnnjeiro, 
teatros d e r:uerra lóngf-nquos por ~ cttiQ ~Íiller·essc cpnSiste en1 liberta-
uma caus:~. que 11ão é a do uosso re,m-se ,b .. t_ut~la dus gra.udcs pafses 
Pais. industriais C9ll.IO :1 Inglaterra e os 
U povo portu ~uês e~tá ~ofreqdo c EE. UU; -a N.oruega e a Suécia têm 
sofrerá cada vc~ mnis as consequên- cconol:niliscomplemcntaresrla URSS, 
c_i<Js dn ~un adesão ao Pacto do Atl:\n· os E'[: Uli. procuram expulsar :\ 
ILCO, I~ liObrc os seus bens, o seu tra- URSS r:lo~ mercadós mumliais. 
ba\ho é a su1 carn.e que ebs reeflj . ., Nenhuma scmclha:u;-a ide()!ógka 
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ucuhnnl"a posição geográfiCa une os que essa oposição fazia perirrar a ir.· 
povos representados no Pacto do depend(:ncia nacional, pedir o au:dlio 
Atlantico. das potências do Pacto para rest;,he-
0 Pacto do Atlântico niio e um:1 lecer a ordem em seu proveito. Este 
aliança de povos, mas sim de gover artigo permite na realidade uma in-
nos, de gcvernos que indepe11dente- tervenção sem limites dentro da vida 

~~~~H~0~~s, v::sf~!~,a~nd~~~~::~~~s~~s f>~~tt~e;o;'~:;~ea ddo~ ;~~:a:~:~bro do 
I c~ !(r •ves compromtssos, para a paz ~tais grave. ainda são os c?mpro-
-e pnra a guerra. mtsso~ assumtdos para a htpótese 

ur:~;~ t%!,"Pd0o ~~et~a~~e::~1;n~·:s~a~ ' de0u
1

~r~:~~d~-~ed~up~~~o declara que 
beh:cer o direito de interven~·i\o na todo o ataque armado contra uma 
vida intPrna de .cada um dos asso- das partes contratantes na Europa 
dados por parte dos resta11tes. Esta- ou no Atlântico Norte serâ conside-
belece o artigo 2.o que os estados as- ra1lo cnmo ataque a todas. Se a Tur-
sociados se esforçarão por eliminar qui a ou a Noruega se virem envol-
qualqucr oposição entre as respecti-vidas num conflito, Portugal consi-
vas politicas económicas internacio-derar-se-ã solidário, indo as consc-
nais, Significa isto que a política quências dessa solidariedade tão 
económica de cada potência partici- longe quanto posslvel, incluindo o 
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uómic;~s wais fortes, as quais obtêem URRSS Portug-al terâ de oferecer os 
HS~im um instrumento jurldico que seus portos, os seus tesouros e  o seu 
lhes permi!irá escravizar as mais sangue, apes_ar de não ter qualquer 

• ~~~~~C~Isd0A 1p~~:~ic:e~~o~~~t~c.'l~:~elJ~;-·~n:~~;a ~~mi:d~rd~s;al~o~; 0~~~~; 
planiFicada no interesse de um pe- se encontrava ao serviço do pais, 
queno grupo de nações; e já neste foi assim_ posta à disposição de uma 
momento existe ou estâ em formaçio vasta coligação, sujeita a mtiltiplos 
um organismo de direcç!io económi- riscos de guerra, por serem mUlti-
' a constituido por representantes pbs e de variados interesses as na-
<los EE. UU. da Inglaterra e da Fran· ções coligadas, sem que nenhum de-
•; a. les todavia seja um intr.resse nado· 
O artigo 4.o permite a intervençiio nal. 

e111 território de qualquer das potên· Em \•irtude de!>IC arti~o os riscos 
d:1s pnrticipantes de forças de poli- de guerra para o nosso pais ficaram 

~~~~~~ ~~~~a~a[q0~~:c~~~n~~soc~tie~~ ~~:,:t!~h~'~t-~e ~~~~~~ii~r:~~·s ~i:~: : 
ameaçada a sua •independCucin•. da.tes c conflitos eventuais de uma 
Etn virtude dest::! artigo as potên~ias duzia de potência~, algnmns delas 
do Pacto podem exercer uma aeçi'l:o com interesses opostos nos seus. 
policial contra qualquer das potên- O pr4prio presitlentc do concelho 
cias parlicipantes desde que deci- português admitiu no !<CU discurso 
dam, ela!<, que uma alteração de go- ae 26 de Julho de 1940 qtJC1 em vir-
verno significa dentro cles.c;a potên- tude do /~acto, Portugal deveria in-
cia um perigo para a «indepeudên- tervir num conflito armado que sur-
dn r~spectiva sem e:-o:-p!kar, aliás o gissc nos pró:drnos anos no leste 
que cutendcm por •independência-.. e1nopeu. 
Se amanh:i, por hipótel'ie, o govelno E estes risco~ silo 'tanto maiores 
por!U!('II~S se visse ameaçado de HCr quanto e vaga e atr:pl:t:.. ddiniçiio 
derruh:Hlo por um:t oposiçro popu- de ataque armado dada pelo artigo 
lar, poderi:~, invoc:mdo o pret ~xt-:a de 7." do l'a::to. AI se declara como i:tl 
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- impllcandn a solidariedade de to- potências. A nação perdeu o direito 
dos os si,e:nat:'trios-qualquer ata- inalienável de declarar a p1.Z ou a 
que armarlo de~enc:ldeado contra o guerra, e de dar o destino que enten-
território de qualquer dos signatâ- da às suas forças armadas 
rios u:l Europa, na América do Nor- E se a este respeito se suscitassem 
te ou n:l Argélin; ou contra as forças quaisquer dúvidas, a nplicação do 
armarias de qualquer dos signatários artígo li.0 do Pacto, que permite a 
na Europa, ou air:da contra todo o intervenção de forças «policiais:. 
territóri", ilha, possessão, ~oavio ou dentro de cada estado signatário, se 
avião dos signatârios na r-egião do encarr.egaria de as tirar. 
Atlântico i\orte. Basta assim que se E estas responsabthdades, estes 
dt: úm incidente de fronteiras entre riscos, esta abdicação-para quê? 
as duas zonas da Alemanha, que um Semelhantemente a todas as eoh 
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Portugal fique obrigado a participar -se como instrumento de defesa da 
numa guerra. Gompete ao Conselho paz. Pouco vale tal declaração, igual 
do Atlântico, dommado pelas gran- a muitas outras-às do próprio Hi· 
des potências, decidir quando se deu tler quando preparava a guerra-a 
aquele c:tsus belli. não ser que seja confirmada pelo 
Esse incidente ~urgirâ desde que conteúdo do Pacto, pela interpreta-
as potências que dominam o conce-.. ção dos seus signatários, e pela res-

:~~0~ntcndam que é o momento opor: 1~: ~fds~a c~n~;,'ltaar::~~n~~~é;5ae~~ ~~r~~ 
Tais :-;ão as tremendas responsabPI.Ipo de potênci:ls? 
lidadcs em que se encontra envolvi- Q artigo 3·0 dispõe que nsPartcs, 
"'ilb o nos ... o · país ·êm virtude da 6Ua_!• tan~to in'dividual Corilo cm conju~to 
participação no Pacto do Atlàntico.-1desenvoh,erão a sua capacidade Jn-

m~~rrg~t:i~~s~:e;p;n~~Í,i lfg;~~~a~;c~~ ~ ~~ida~:~u~ ~~~~~~~ ia~:t;C:~rt:[g~ 
dindo livremente quando há ou não que serve de base iurldica par!!. o 
um cr1S1ts htlli, em q~e caso deve ou rearmamento que se estâ efectuan-
não ser de~encadeada a ~uerra? Por- do, e para a constitu4.ção de um cs-
tugal faz parte do Conselho do Atlàn- lado maior comum aos signatários. 
tico, como seu membro; mas é evi· O Pacto é portanto o instrumento 
dente que a ~ua vontade pouco peso de uma diplomacia armada, tendo 
tem dentro desse conselho, domina- como resultado uma corrida aos ar-
do pelas poténcias mais fortes. O mamentos que só pode terminar 
Conselho do r\ th\ntico ê um organis- pela guérra; e torna-se assim um 
mo superior aos governos nacionais, obstáculo à eoncordia das nações. 
c dentro dela funcionam certos orga· A pa;o; será posslvel pelo dcsar-

~~j~~6n~r~fc0 ~:~~~
1

ii~~~r~~~~:=s;; P;~~:~:~se ~a;az g;:~:::anf~~~>~~:~ 
potencias mais fracas. Compete A um não a guerra. 
Est:~do Maior de direc('ih> americana O pacto declara a vontade dos seus 
rlecidtr o de...,tiuo das forças de: cadn participantes de resis!ir a um ataque 
nação participante. Rrmado. Donde pode vir esse ataque? 
Aderindo ao Pacto do Ath\ntico o As trés uhimas guerras europeia~ 

~ovê.rno português abdicou de faetu foram dcsencarleada" pelo militaris-
da parte mais importante da sobera- mo alemão; mas este pafs encontra-s~ 
nia nacional; dl'ixou de poder contra- hoje na sua maior pnrte ocupado por 
ln r livremente n politic:t diplom:'ttica algumas das potênr.i:ls do P.tcto e c.~
c mi li tu U<> nOSl"O pa r ~, ('Uia direc- t:\ a receber auxilin milit •r des~as 
ção C'ntre!:Oil !HlS m:l<>s dn•1 grart(~C'> pol."::ncin~. O Japão n1ção ngrC'>~Or:'l 
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H <~ ultima guerra ll).un·di~l e~;tá igual- ~ftns~va C':llltra um_a gr;nde potência, 
IIH'nlc a se'Í' auxiliado por uma das ofensiVa dtplom:\.til:a e portanto mili-
,;r:mde~ potencias do Pacto. -ta r, porque co~po escreveu um cstra-

t:::Ct u~~~c~ogr~:~~~ ~~~e;~~an~i~~
0
fo~i~ ~~~~ I{fe~~~tr.~ a~~~f~;u~r~d~~~og1~~ 

UI<RSS, e falando de ataque armado cia não c.Qtlseguiu por meios paclh-
'Js sigua.lãrios do Pacto do Ath\ntico eos. , . 
~6 po1ie:m referir-se a esta potência. O Pacto do.;\tlàntieo é portanto um 
i~ortuga l, os 'EE. UU.; a l'rnuç,a, a ln- ip,strumento déuma estratégia diplo-

J~~e~~aÍl~s~:n;:~:~f~i~~a~o~~::~-t~~ ~~~:~:.::!r~e-~t~t~!~ia~r~p~~a~-~~~~~~~~~ 
<1 milhàres de .Jéguns da ijRRSS e ça e ad-mitindo; consequentemente 
:•\ntea ,Íóram atacadas' por este pa_ls. o risea.•da _guerra . 
. ·:ómutarito é  e le qp.e estk nQ espirita .. E,1_1.esta estratégia o papel destina· 
rlus dirigentes portugúeses que aéti'-1; do a:os-J?a-is~s europeus foi claranlen-

l~-~tr;;, ~;~~~~i~d~aJ.~~ (t:s~~r~:r:~~~ ~- ~er:s~~~~~i s~c~~-i~~~~~neaen~:i~~0d~~ 
do. parecer da .Câmara Corporativa . Cãmua dos representantes ameriea-
n.eercu do TTatado: nos, em Abril de 19'19. 
"'T omou-sc,poriSso,indespensàvel (DevemOs :úingir Moscovo c todas 

Gar lttna 1'esposta ao itQpe,dali~mo as Outras. cidades da Rússia na sema-
a~res~ ivo de f>.1oscovo. A ,CÍV).lização 11a q~e se seguir ao conflito, eom apa-

~~\~~~éf~~~~~~~- !l~ organizar a , s~a fdphe~- G~(}sa~ea~~i;a~~~~~d~'P~~~~ 

va~.iil~e ~~p~~d~: ~~~~~~'raq~~J'Íi~f~~~~ ~-·~tl~~~c~o~e~~osp~!~~=o b::~~; -~-~~ 
'J!I'?_.qltpstões de rronteiras, q~~- ri v.<~· ~ry~ües para transportar as bombas, 

~;~~·~c;'\ f"~~t;'ük~fSSn~~~~C:~~i:i!~l~ ~- ~~qat~~~;o~=~~:rd~! ~~~rso~~;~:~! 
_, _ _.nnflso P..Uis a prever um conflito. fazerem-se matar para que niio tenha· 
t'C>.\Q ela; nem explicou como é que. mos de ·mandar para lá os nossos~ . 
cy,:, Tn ~cos mahometanos __ vào1defen.--; O povq português deve reflectir 
,:_.:r :1 CIVilização cristã. · nestes factos e responder a estas 
,\ resposta encontra,se. talvez no pef.guutas: 

· ,;~~~~1l~ir~~ l~iC~s~:~á,~tr:~~~~~~~ Que interesses vai defen-
_x:.;· lH'asião da assh1aturâ do )'ratado: der com o seu sangue, na 

:...:;:'~~-~~a~~~~td~o:t!~ aéd::~ã~t~-~~~~ guerra a gue o pretendem 
;Juc lillT ponto de partida parn novo arr-astar ? 
t.r\J_ue c:outra tpdas a~ te?-tativas pa· Que interesses está de-
. -.·~dar <), c auunho àJusuçaeàpa:a•. 
Pouuo importu dilucidar o que t;s - fendend.o eom o sacrifício 

;~··;;~~!;~~cl1:~e~
1~~~J~0~W~~~!~b~(~ do sau pão, que lhe é im-

•1·' 1:~~·ros , a perseguição a eminc~te s pos~o peio rearmamento ? 
d~utt.t. t :os, a prisão c  o ass a'i~iuato de 
n•muNntas em diversos palses do )..{.AIS ~AO E )IE.'\05 C.\Nl-lOES 
tu.::-a)·. O que irnvorta é uotar que 

~~~ •:•.necbc o Tratado com!). unÍ t~ Un1 grupo de Amigos da Paz 

jm Pacto de Paz entre-as 5 Grandes Potências. Assinaturas. 
tm Poeto de P'az onrre as 5 Grandes Potências, Assinaturas. 
Jm ~ntto de Pa::r: entre as 5 Grandes Potências. Asslnil:uras, 


