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Depois da fundação oficial do Estado Novo em 1933, especialmente nos momen‑
tos prévios ou durante a Guerra Civil de Espanha, surgiram em Portugal algu‑
mas publicações de carácter ultranacionalista, financiadas pelo Secretariado 
de Propaganda Nacional (SPN) e editadas por organizações corporativas ou 
dependentes do Estado Novo, que tinham uma clara missão de legitimação polí‑
tica do regime autoritário para fomentar o consenso social e o prestígio público 
dos seus líderes, especialmente a figura do chefe Salazar (Acciaiouli, 2013; Rosas, 
2012; Matos, 2010a e 2010b; Torgal, 2009). Entre todos os meios de comunicação 
impressos deste período, pela sua relação ideológica, política e simbólica com o 
salazarismo, mas também por ser o órgão da milícia do Estado Novo, destaca o 
Boletim da Legião Portuguesa (BLP), uma publicação de discurso essencialmente 
anti ‑comunista e salazarista que era o meio jornalístico da Legião Portuguesa, 
fundada em Lisboa em Setembro de 1936 como reacção à Guerra Civil de Espanha 
(1936 ‑1939) (Rodrigues, 1996). 

1 Este trabalho é uma versão revisada de um texto intitulado “As revistas do regime”, publicado no 
livro do próprio autor Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha (Coimbra: Minerva, 2007), traduzido 
por Clara Roldão Caldeira.
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Neste contexto de emergência anti ‑comunista e anti ‑republicana em apoio 
ao golpe militar contra o governo da II República em Espanha, estimulado pelo 
discurso oficial, apareceram outras publicações relevantes de estrutura e dis‑
curso propagandístico (Pena, 2007 e 2009; Oliveira, 1988, Delgado, 1980). Entre 
elas destacam dois títulos: Alma Nacional, uma revista de cariz intelectual, de 
ideias integralistas e fortemente identificada com os princípios do Estado Novo 
e o franquismo espanhol, e Acção. Semanário Português para Portugueses, que estava 
dirigida fundamentalmente a persuadir a classe operária sobre os perigos das 
ideias revolucionárias, assim como as vantagens das políticas salazaristas. Atra‑
vés de uma análise qualitativa do discurso, este trabalho pretende analisar alguns 
aspectos interessantes sobre a representação da guerra espanhola e a promoção 
do franquismo neste tipo de títulos de ideologia salazarista, que tiveram uma 
grande relevância no controlo da opinião pública portuguesa e na consolidação 
do Estado Novo na segunda metade dos anos trinta (Garcia et al., 2017).

O Estado Novo, de facto, dispunha de numerosos satélites jornalísticos que 
defendiam a organização política do país e que se converteram em autênticos 
altofalantes do nacionalismo português, descarados promotores do salazarismo 
e aliados incondicionais do franquismo. Mais à frente veremos vários exemplos 
que nos permitem ter uma ideia do tom e da profundidade com que estas publi‑
cações assumiam a ideologia do regime e tentavam promover a adesão às suas 
estruturas corporativas (Cordeiro, 2011; Serapiglia, 2016, Pena e Paulo, 2016). 

O ÓRGÃO DA MILÍCIA DO ESTADO NOVO: O BOLETIM DA LEGIÃO 
PORTUGUESA 

O caso do Boletim da Legião Portuguesa (BLP) é um dos exemplos mais paradigmá‑
ticos das publicações de carácter ultranacionalista que se envolveram na luta 
propagandística a favor do movemento fascista espanhol chefiado pelo general 
Franco em Portugal. O BLP era o órgão da Legião Portuguesa, fundada oficial‑
mente a 15 de Setembro de 1936, através da elaboração de um decreto ‑lei em que 
se sublinhava o alarmismo que vivia a sociedade portuguesa devido aos “perigos 
que têm corrido outros povos” no combate contra o comunismo.2 Indiscutivel‑
mente, a Legião Portuguesa nascia no calor da guerra espanhola. O seu princi‑
pal impulsionador foi, justamente, o mais destacado propagandista dos rebeldes 
franquistas em Portugal, o capitão Jorge Botelho Moniz, que na manifestação 

2 Decreto ‑lei n.º 27058 del 30 de setembro de 1936.
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anti ‑comunista celebrada na Praça de Touros de Lisboa no dia 28 de Agosto de 
1936 recordou a trágica experiência da “fogueira” espanhola, justificando assim 
a criação de uma milícia portuguesa armada para impedir o avanço do “terror 
vermelho”. Botelho Moniz propôs uma mudança de mentalidade na juventude 
para que os jovens se sintam “portadores da verdade, da única verdade”. Durante 
o comício é aprovada uma moção de reconhecimento público ao Estado Novo e às 
suas forças armadas na luta contra os “odores infectos que vêm da Ásia”.3 A ordem 
lançada identificava o regime democrático espanhol com um foco revolucionário 
que podia pôr em perigo a independência nacional; era o rescuscitar do antigo 
“perigo espanhol”, que noutra época representava o imperialismo castelhano. 
Para a propaganda salazarista, especialmente acentuada em publicações como 
o BLP, a vitória do governo republicano significava, praticamente, uma imediata 
invasão espanhola, e o triunfo rebelde era uma garantia de paz e entendimento. O 
director do Boletim da Legião Portuguesa era um dos ideólogos mais destacados do 
salazarismo, João Ameal (Pinto, 1995),4 que constata na sua revista, em Maio de 
1939, o estímulo do trágico exemplo espanhol na fundação da Legião:

A Legião Portuguesa surgiu, formou ‑se, cresceu nos primeiros meses da 
guerra civil espanhola. Foi como que um erguer de lanças, neste baluarte 
do Extremo ‑Ocidente, ante os perigos da investida vermelha no país vizinho. 
Representou uma espécie de nobre e ardente cruzada, aposta à ofensiva das 
hordas do marxismo internacional, contra as quais começavam a bater ‑se, 
num heroica temeridade, as primeiras forças agrupadas em torno do grito 
libertador de Franco, de Mola, de Queipo de Llano, dos chefes magníficos 
do 18 de Julho. Enquanto durou, na península, o choque violento dos nacio‑
nalistas de Espanha e dos agentes ibéricos da peste soviética, a Legião Por‑
tuguesa manifestou e acentuou a firme vontade de não permitir nunca, na 
sua terra, igual tragédia e igual batalha. Muitos dos nossos camaradas leva‑
ram o espírto de sacrifício até o ponto de marcharem para as trincheiras de 
Madrid, da Andaluzia, do Aragão ou do Levante – e alguns pagaram o tributo 
do sangue, deram a vida em holocausto aos ideais da Reconquista.5

3 Acção, ano 1, n.º 15, 05/09/1936, p. 5.
4 João Ameal foi um destacado ideólogo do Estado Novo de origem nobre e de tendência monárquica 
que defendeu a existência da Legião Portuguesa. Era colaborador do Diário de Noticias, onde publicou 
numerosos artigos de propaganda anti ‑comunista, com referências directas à Guerra Civil espanhola. 
Cultivou vários géneros literários e publicou numerosos livros. Foi também director da revista 
Ilustração Portuguesa e do órgão monárquico Acção Realista, além de manter colaboração com outros 
muitos jornais portugueses. 
5 Boletim da Legião Portuguesa (BLP), ano 2, n.º 21, Maio de 1939, p. 4.
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A 18 de Dezembro de 1937, foram inaugurados os Serviços de Acção Social e 
Política da Legião Portuguesa, com sede no antigo Palácio do Grémio Lusitano, 
na rua lisboeta de Travessa de Guarda ‑Mor, 25, e a sua finalidade principal era o 
treino dos membros da milícia e a propaganda da ideologia legionária. Esta sec‑
ção fundou o BLP em Fevereiro de 1938, com periodicidade quinzenal e mensal,6 
ao preço de 60 centavos e com um formato Din ‑A ‑4, que facilitava a sua leitura 
em qualquer lugar. A publicação contava com uma equipa de colaboradores alar‑
gada, no entanto só alguns deles eram habituais nas suas páginas: Domingos 
João Pinto da Costa Leite (“Lumbrales”), presidente da Junta Central da Legião 
Portuguesa, Jorge Simões, Victor de la Fortelle, Eduardo Freitas da Costa, Manoel 
Araujo e o pseudónimo Gil de Roma, além do director João Ameal, eram os que 
concentravam toda a actividade jornalística do Boletim. Os seus conteúdos dispu‑
nham de secções fixas como “Ronda”, “Perspectivas” ou “Directrizes”, que eram 
uma montra fiel dos desígnios políticos da Legião Portuguesa aos seus filiados. 
Como é lógico, a guerra de Espanha ocupou um espaço significativo nesta publi‑
cação enquanto durou, com presença regular de informações ou comentários nas 
principais colunas ou na secção “Espanha”, onde eram publicadas crónicas dos 
combates assinadas sob o pseudónimo “O Guerrilheiro” ou pelo jornalista do Diá‑
rio de Notícias, José Augusto. A divulgação do BLP, segundo os próprios comunica‑
dos da publicação, era em grande escala, chegando mesmo a ter alguns números 
esgotados. Com certa frequência, aliás, o BLP difundia um apelo a todos os legio‑
nários para que divulgassem ao máximo cada exemplar da revista.

A fase avançada do conflito espanhol em que o BPL foi criado condicionou 
em grande parte o tom dos seus comentários e informações, menos alarmista e 
catastrófico que o da maioria dos jornais portugueses nos primeiros meses dos 
combates. Os seus objectivos propagandísticos, ao contrário dos da imprensa de 
informação geral, que pretendia justificar um apoio oficial ao movimento fran‑
quista e convencer a sociedade portuguesa, passavam por reforçar e expandir a 
filosofia “miliciana” e a hierarquia corporativa como garantia de independência, 
não só nacional mas também – e ainda que pareça estranho – individual, frente a 
um hipotético e “feroz” inimigo comunista. A base desta propaganda era discipli‑
nar as massas para criar “voluntários da Ordem” – legionários virtuosos – inte‑
grados na vida quotidiana e fiéis ao Estado Novo para o ressurgimento da pátria, 

6 O Boletim da Legião Portuguesa mantém periodicidade quinzenal até 15 de Janeiro de 1939. Depois, 
até Maio do mesmo ano, não é publicado, para reaparecer novamente como uma revista mensal, com 
um formato semelhante, com algumas alterações de grafismo. A principal novidade é a incorporação 
de ilustrações e fotografias, de que carecia na primeira fase da sua publicação.
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segundo a filosofia de João Ameal.7 Gil de Roma afirma inclusive que os legio‑
nários deviam estar na “vanguarda” do combate propagandístico contra os “pro‑
cessos do comunismo”, cujos princípios fundamentais respondiam ao lema “o 
nome de Deus é intagível, a ideia da Pátria, sagrada, e a figura do Chefe, indis‑
cutível.” Num dos seus discursos, dirigidos aos legionários, em Março de 1938, 
Salazar deixa claro que, para evitar uma guerra civil é imprescindível lutar con‑
tra a “ditadura execrável da ininteligência e da insensibilidade moral” propagada 
pelo comunismo. Entretanto, o colaborador José Beleza dos Santos reforça o tom, 
dizendo que “não basta que o legionário conheça e espalhe a boa causa (itálico no 
original), é preciso que os seus actos não desmintam nem desacreditem as pala‑
vras, atraiçoando a causa que estas aparentam defender.”8 

Dentro deste contexto, a guerra espanhola era uma referência fundamental 
para levar a cabo o endoutrinamento dos “voluntários da Ordem”. Por esta mesma 
razão, a direcção da publicação legionária portuguesa mantinha um intercâmbio 
com as publicações falangistas espanholas. Os seus conteúdos eram narrados no 
BLP, ao mesmo tempo que se fazia a apologia do recrutamento com artigos como 
o que João Ameal publicou dias antes do segundo aniversário do golpe de Estado, 
no qual se podia ler:

18 de Julho de 1936. 18 de Julho de 1938, quanto caminho andado nestes vinte 
e quatro meses de dor e de glória, de sacrifício e de exaltação, de holocausto e 
de triunfo!. Há dois anos Franco, os generais que o acompanhavam, as moças 
legiões que acorriam a dar a vida pela Espanha, representavam apenas uma 
explêndida e temerária aventura. Hoje, representam mais de três quartos 
do território nacional, o governo legítimo e forte, o exército disciplinado e 
vitorioso. E dia a dia ganham novas províncias e novos louros. Celebremos a 
data em que se iniciou o resgate da civilização crista e ocidental. E tenhamos 
a esperança de que o terceiro ano da guerra seja o último – aquele em que, 
como se canta no hino falangista:
“Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz...”
Recordámos as frases anunciadoras de José António. Recordemos, a fechar, 
a pregunta que nos fez, em fins de 1936, outro dos melhores intérpretes da 
Nova Espanha, Manuel Fal Conde, chefe dos Requetés:  –  p “Compreendem 
vocês bem, em Portugal, que se trata duma verdadeira Cruzada?”. A nossa resposta 

7 BLP, ano 1, n.º 2, 28/02/1938, p. 3.
8 BLP, ano 1, n.º 4, 01/04/1938, p. 7.
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foi imediata e segura. Portugal comprendia ‑o plenamente – e, desde a pri‑
meira hora, os votos fraternos dos portugueses acompanhavam a epopeia 
magnífica dos Cruzados da Reconquista. Agora, Portugal acompanha, com 
a mesma sinceridade calorosa, os seus passos decididos no caminho da 
Vitória!9 

A comunicação doutrinária com referências à guerra espanhola foi bastante 
recorrente. Além das crónicas sobre o progresso militar do conflito que, à mar‑
gem das descrições absolutamente favoráveis aos rebeldes fascistas não apresen‑
tam nenhuma novidade temática nem propagandística digna de ser sublinhada, 
publicaram ‑se diversos comentários que resumiam uma marcada propaganda 
ideológica baseada nos acontecimentos bélicos de Espanha. Artigos como aquele 
publicado por Domingos Mascarenhas no número de 28 de Fevereiro de 1938, 
intitulado “Verdades sobre o Comunismo”, sobre a presença russa em Espanha, é 
uma boa prova:

Os agentes soviéticos, enviados para a Espanha vermelha pela U.R.S.S., a fim 
de assegurarem a eficácia da sua intervenção, podem dividir ‑se, consoante a 
sua especialidade e objectivo principal da sua missão, nos seguintes quatro 
grupos:
1.º ) – O dos terroristas de absoluta confiança da Gugobegs (ex ‑Tcheka, ex‑
‑G.P.U.), que dispõem de poderes especias. (...)
2.º  )  –  É o grupo dos agentes e agitadores que Moscovo espalha pelo 
mundo com a etiqueta de diplomatas e agentes comerciais (constituido por 
Ovseieinko, cônsul geral da U.R.S.S. em Barcelona, especialista em guerras 
civis; Rosemberg, embaixador soviético; (...).
São estes, pois, alguns dos elos da cadeia oferecida à Espanha vermelha pela 
“não ‑intervenção” soviética.10

Mas, segundo o discurso editorial do BLP, de nada serve este exército de agentes 
soviéticos perante um chefe forte como o general Franco, que Domingos Mas‑
carenhas vê como um militar “vitorioso” frente aos “vermelhos”, que admira e 
contempla como virtual vencedor da guerra em Junho de 1938:

9 BLP, ano 1, n.º 12, 15/07/1938, p. 5.
10 BLP, n.º 2, 28/02/1938, p. 9.
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Qualquer pessoa a quem a paixão não cegue tem neste momento, necessa‑
riamente, a convicção de que os exércitos de Franco estão em vias de alcan‑
çar nova e retumbante vitória. Quer dizer: torna ‑se cada vez mais evidente 
que a verdadeira Espanha se aproxima em ritmo acelerado do triunfo total e 
definitivo. Se para o provar não bastasse o exame da situação militar, pode‑
riamos ainda confirmar essa convicção observando o que se tem passado 
ultimamente nos arraiais diplomáticos e jornalísticos. O panorama disfru‑
tado assemelha ‑se, sem tirar nem pôr, aos que já nos foi dado admirar sem‑
pre que se esboçaram e desenvolveram as anteriores ofensivas vitoriosas de 
Franco.11

Mascarenhas defende incondicionalmente o líder espanhol dos ataques da 
imprensa internacional, principalmente francesa e inglesa, que o acusam de 
bombardear indiscriminadamente a cidade de Barcelona em Junho de 1938:

Não pensam noutra coisa, esses adoráveis comunistas!. Eles, que ainda há 
dias massacraram 2000 pessoas, especialmente velhos, mulheres e crian‑
ças, em Castellón de la Plana, não podíam deixar de estar indignadíssimos 
com os pobres sacrificados com os bombardeamentos dos aviões nacionalis‑
tas... É evidente, srs. tartufos!. Ninguém mesmo poderá supôr que possam 
ser outros os sentimentos dos seráficos marxistas valencianos! A hipocrisia 
humana é verdadeiramente ilimitada. Esta história dos bombardeamentos 
aéreos tem ‑nos dado nos últimos tempos novas e eloqüentes demostrações 
de que é assim.12

O BLP, por outro lado, empreendeu uma guerra peculiar de propaganda a favor 
do expansionismo alemão no centro da Europa, juntamente com outros órgãos 
do Estado Novo, como o Diário da Manhã (Pena Rodríguez, 1995). A publicação 
legionária reconhece o direito de Hitler de ficar com a região checoslovaca dos 
Sudetas, reivindicada pela Alemanha para consumar a sua teoria imperialista do 
Lebensraun, e finalmente cedida após o tratado de Munique, em finais de Setem‑
bro de 1938. A origem desta campanha contra a indepêndencia da Checoslová‑
quia estava directamente relacionada con a Guerra Civil espanhola. Quando se 
dá a crise, o governo português tinha cortado as suas relações diplomáticas com 
o Estado centro ‑europeu, no mês de Julho de 1937, devido à decisão checoslo‑

11 BLP, n.º 9, 15/06/1938, p. 13.
12 BLP, n.º 10, 01/07/1938, p. 5.
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vaca de cancelar um contrato de venda de armas a Portugal, por suspeitar que 
se destinavam à facção insurrecta espanhola. A lógica desta acérrima propa‑
ganda anti ‑checoslovaca, além de constituir uma natural reação apaixonada de 
orgulho nacional, baseava ‑se no interesse do governo português em favorecer a 
política complacente de Chamberlain em relação a Hitler para evitar, na altura, 
uma guerra continental que pudesse hipotecar um vitória franquista em Espa‑
nha. Desta forma, Salazar pretendia desviar a atenção das ambições territoriais 
alemãs sobre África, onde Portugal possuía grande parte do seu império coló‑
nial. Após a vitória diplomática nazi e a invasão dos Sudetas, João Ameal cele‑
bra o acontecimento, acusando os meios de comunicação contrários à ‘rendição’ 
perante Hitler de serem agentes belicistas de Moscovo e de condenar a Europa 
à guerra para assim consumarem as suas ambições imperiais: “É o momento de 
clamar aos legionários: não esqueçam aquelas vozes insidiosas e aqueles jornais 
pérfidos que, nestes dias de ansiedade e alarme, se fizeram diligentes propagan‑
distas da intriga moscovita! Não esqueçam aqueles que se desemascararam no 
“clima” excepcional em que vivemos – e tiveram a esperança delirante de con‑
seguir os seus fins sombrios graças a uma hecatombe europeia. Não esqueçam, 
legionários!”13 

Ao acabar a Guerra Civil espanhola, surgiram algumas vozes contrárias à 
continuidade da Legião Portuguesa. Esta polémica debateu ‑se no BLP, que reba‑
teu as ofensivas a favor da dissolução da milícia. O colaborador que assinava 
como A. S. assinalou então que “o nosso patriotismo se não mede pelos dissa‑
bores dos vizinhos”.14 À pergunta que dava título ao seu artigo “A Legião ainda é 
precisa?” Manoel de Araujo responde rotudamente que sim. João Ameal afirma, 
de facto, que a milícia é precisa para continuar com o projecto do Estado Novo: 
“Nascida ao calor do brazeiro espanhol, iria morrer quando, nesse brazeiro 
extinto, já as cinzas esfriassem? Puro engano, resultante de uma visão imper‑
feita e incompleta das coisas. A Legião continua. A Legião caminha para outros 
horizontes, avança para o cumprimento da sua missão, que é mais vasta e mais 
ampla”.15

13 BLP, ano 1, n.º 16, 01/10/1938, p. 3.
14 BLP, ano 2, n.º 22, Junho de 1939, p. 19.
15 BLP, ano 2, n.º 21, Maio de 1939, p. 4. Sobre o mesmo assunto veja ‑se também: ano 2, n.º 22, Junho 
de 1939, p. 19, “Vencemos! Venceremos sempre!”; ano 2, n.º 23, Julho de 1939, p. 2, “A nossa luta”; ano 2, 
n.º 25, Setembro de 1939, p. 16, “A Legião continua”; ano 3, n.º 32, abril de 1940, pp. 14 e 15, “As críticas 
tolas: outro inimigo oculto”; ano 3, n.º 33, Maio de 1940, pp. 6 e 7, “Para que serve a Legião?”.
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A VISÃO DOS MILITARES PORTUGUESES: DEFESA NACIONAL 

Defesa Nacional pode ser considerada como um orgão do salazarismo entre um 
amplo sector dos militares portugueses. Foi fundada em Maio de 1934 por um 
grupo de oficiais do Exército e da Armada, com a finalidade de “lançar sobre a 
Terra Portuguesa um enérgico brado de alerta, que levasse este povo, bom mas no 
geral apático, a quanto ocorre além ‑fronteiras, a reconhecer o imperioso dever de 
se preparar para enfrentar o perigo que hoje, mais do que nunca, paira ameaçador 
sobre a Integridade dos seus domínios.”16 O título da revista foi escolhido, justa‑
mente, de acordo com esta mentalidade defensiva que os fundadores pretendiam 
expandir na sociedade portuguesa, tentando suscitar o interesse dos cidadãos 
por este tema e romper as barreiras psicológicas que separavam a instituição cas‑
trense do resto da nação.

A Defesa Nacional contou com o apoio financeiro do governo desde Março de 
1936. Na manchete da publicação se fazia constar que era uma revista subsidiada 
pela Presidência do Conselho através do Secretariado de Propaganda Nacional. 
O seu director era José Soares de Oliveira, e o editor era um dos membros do 
comando da Legião Portuguesa, o capitão Humberto Delgado, o administrador 
era Ilídio de Oliveira Barbosa e o redactor ‑chefe Jorge Valadas. A sua sede estava 
situada no número 6 da Rua Teixeira de Lisboa. Os conteúdos da revista, de perio‑
dicidade mensal e formato reduzido, provinham, fundamentalmente, das colabo‑
rações de militares, dos milicianos portugueses e outras personalidades convi‑
dadas pela direcção do órgão. Defesa Nacional centrava a sua atenção na estrutura 
organizativa, na preparação e nos exercícios militares do exército português, da 
Legião e da Mocidade Portuguesa, fazendo sempre finca ‑pé na necessidade de 
defender o território nacional .

Por se tratar de uma publicação mensal, não fez uma narração estritamente 
cronológica da guerra espanhola. Os seus artigos e reportagens ilustravam 
aspectos concretos da luta armada em Espanha com um forte sentido mitifica‑
dor do bando rebelde, tanto nas suas colunas como nas excelentes reportagens 
fotográficas. Os jornalistas que mais se destacaram neste tema foram o seu 
redactor principal, o capitão Humberto Delgado, o também cronista do Diário da 
Manhã Jorge Simões e Luiz Vieira de Castro. Apesar dos combates do outro lado 
da fronteira terem mantido atentos os redatores da Defesa Nacional, as batalhas 
espanholas não foram o tema preferencial desta publicação, como aconteceu 

16 Arquivo do Ministério do Interior/Torre do Tombo (AMI ‑GM/ANTT). M 481, C 34. Nota oficiosa 
n.º 298/36/R. do director de Defesa Nacional, J. Soares de Oliveira, ao ministro do Interior, 10/03/1936.
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nos casos da Alma Nacional ou d’ Acção, que veremos posteriormente. O seu maior 
contributo original em termos de propaganda sobre o conflito foram a inserção 
de reportagens fotográficas com enfoques tendenciosos sobre a guerra. Além 
dos retratos dos líderes e mártires rebeldes, como o general Franco ou o chefe 
da Falage Espanhola José António Primo de Rivera, destacam ‑se reportagens 
dos números de Janeiro, Fevereiro e Março de 1937, que reproduzem, dentro de 
uma mesma série fotográfica, várias dezenas de imagens sob o lema “A Espa‑
nha contra os bárbaros”. Particularmente, Humberto Delgado tentou alimentar 
o mito do Alcázar de Toledo, publicando a experiência de uma viagem àquele 
lugar icónico realizada por ele em Novembro de 1936: “Bravos!, grandes bravos 
que honraram a Espanha, traçando na história militar dos cercos e da guerra 
mais um exemplo de heroísmo!”, assinala no seu texto,17 que tinha outro prece‑
dente mitificador num artigo que não assinou, intitulado “Glória aos heróicos 
Cadetes de Toledo! Glória ao General Moscardó!”, que é uma espécie de canto 
ao exército rebelde.18 A figura do general Franco, por seu lado, é admirada com 
devoção enquanto vencedor e condutor das “massas” guerreiras até à salvação: 
“Franco venceu. Venceu porque foi um verdadeiro chefe, o Chefe de que a Espa‑
nha precisava para seu resgate e salvação. Mas salvando a Espanha, salvou algo 
mais: salvou neste Ocidente extremo da Europa, a civilização cristã e latina que 
os novos bárbaros de Oriente sonharam subverter. Franco salvou a Espanha e a 
Península.”19 Junto do líder espanhol, Defesa Nacional recordou também o papel 
heróico dos voluntários portugueses, os “viriatos”, com uma reportagem sobre 
o seu regressso a Portugal em Junho de 1939 e um poema inédito de Graciette 
Branco.

A Defesa Nacional, não obstante, matizava a sua paixão pelo movimento insur‑
gente espanhol com as reclamações sobre a vila fronteriça de Olivença, apro‑
priada por Espanha durante a popularmente conhecida “Guerra das Laranjas”, 
no início do século xix. De facto, em Maio de 1936 a revista chegou a publicar 
dois artigos intitulados “Olivença e o seu termo são terras de Portugal” e “Oli‑
vença”, nos quais defende os históricos direitos territoriais sobre a povoação 
fronteiriça.

17 Defesa Nacional, n.º 32, Dezembro de 1936, pp. 14 e 15.
18 Defesa Nacional, n.º 31, Novembro de 1936, p. 15.
19 Defesa Nacional, n.º 61, Maio de 1939, p. 7.
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A REVISTA GUARDIÃ DAS ESSENCIAS PATRIÓTICAS: ALMA NACIONAL

A revista Alma Nacional teve uma existência efémera e irregular, mas excepcio‑
nalmente frutífera para a propaganda franquista em Portugal, a tal ponto que a 
podemos considerar um meio abertamente propagandístico do fascismo espa‑
nhol em Lisboa. De qualquer forma, é preciso esclarecer que não encontrámos 
nenhuma prova que vincule economicamente esta revista ao Estado Novo nem 
ao governo de Franco.20 No entanto, a sua posição ultranacionalista no reconheci‑
mento e na propaganda das instituições do regime português, com uma admira‑
ção especial pela Legião Portuguesa, autoriza a sua catalogação como uma publi‑
cação de carácter integralista, identificada com o salazarismo e os seus líderes.

A Alma Nacional dava continuação ao mesmo título desaparecido em Lisboa 
anos antes que só publicou cinco números entre Abril e Outubro de 1937. Tratava‑
‑se de uma revista ilustrada em formato tablóide e com uma excelente qualidade 
gráfica, cujos conteúdos mostravam um compromisso firme com a ditadura por‑
tuguesa embora com alguns artigos de tendência monárquica. A sede da Alma 
Nacional estava situada na Praça de D. Pedro IV, 93, em Lisboa. Os seus directores 
eram A. Sarmento Brandão e J. Duarte Costa, o seu editor, Manuel Cayolla, os 
seus redactores principais, o cineasta Anibal Contreiras e Francisco Cervantes, 
mais o administrador, V. Duque Simões. Entre os seus colaboradores encontra‑
mos novamente a Humberto Delgado, Pequito Rebelo e numerosos militares ou 
legionários como o general Raúl Esteves (chefe da Missão Militar Portuguesa 
de Observação em Espanha), Eduardo Freitas da Costa ou Ruben de Araujo. O 
seu nascimento criou grandes expectativas, começando por realizar tiragens 
significativas, cuja distribução alcançava as colónias portuguesas, o Brasil, a 
Espanha rebelde, Alemanha e Itália.21 O reaparecimento desta revista é insepa‑
rável dos acontecimentos de Espanha e da corrente nacionalista que atravessou 
todo o jornalismo português, impulsionada pela propaganda salazarista. “Alma 
Nacional” reaparece na hora própria, na hora de cerrar fileiras, na hora em que 
todos os verdadeiros portugueses, unidos em volta do Chefe, trabalham, cheios 
de patriotismo e de amor pela sua pátria por Portugal, pelo Império Português”, 
rezava a circular dirigida pela Administração da revista a todos os comercian‑

20 Não obstante, a direcção de Alma Nacional pediu apoio financeiro ao ministro do Interior apenas 
no primeiro número em Fevereiro de 1937. Os proprietários da Alma Nacional pediam a Mário Pais 
de Sousa que o governo português comprasse 500 exemplares da revista. Cf.: AMI ‑GM/ANTT, M 
486, C 40. Carta de Alma Nacional ao ministro do Interior, 12/02/1937. Veja ‑se também a nota oficiosa 
respondida pelo ministro n.º 135 DS/L 9 del 18/02/1937.
21 AMI ‑GM/ANTT, M 486, C 40. Circular de Alma Nacional, Janeiro de 1937.
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tes do país, para solicitar a inserção de anúncios em Janeiro de 1937.22 As circula‑
res da revista eram encabeçadas pelos chavões: “Assinar a revista Alma Nacional 
é contribuir para a defeza da Ordem e da Civilização” e “Conseguir assinaturas 
para a revista Alma Nacional é combater o comunismo”. Através de uma dessas 
circulares, os directores desta publicação proclamavam publicamente a sua firme 
adesão ao Estado Novo enquanto justificavam a edição da revista sublinhando a 
urgência de empreender uma campanha contra as teorias derrotistas e o “venda‑
val tenebroso” da Internacional Comunista, que estava a arrasar os lares do país 
vizinho. Apoiados nesta ideia, pedem o apoio financeiro das diversas instituções 
do governo:

A tremendíssima lição de Espanha Mártir – onde se batem valerosamente 
os exércitos nacionalistas, que podem considerar ‑se a guarda avançada das 
nossas próprias forças patrióticas – deve conservar em contínua velada de 
armas os bons portugueses. E, quer seja mantendo o fogo sagrado nas trin‑
cheiras da imprensa pela difusão das ideias mais salutares, quer em perma‑
nentes sentinelas às portas dos quartéis  –  o espírito que anima as forças 
nacionalistas combatentes é o mesmo e os perigos que se afrontam são 
iguais. (...) Nós, que escolhemos esta digna trincheira para a campanha da 
Victória – emquanto as circunstâncias nos nás impuserem outra! – pedimos 
pouco; pedimos o auxílio material de V. Ex.ª  , na medida das vossas forças, 
para que possamos levar por deante esta magnífica obra de propagnada que 
será, ao mesmo tempo, uma vigorosa afirmação de Fé. Precisamos ir junto 
das multidões trabalhadoras levar ‑lhes, em palavras repassadas de sinceri‑
dade, a luz da Verdade e arrancá ‑las, pela força irresistível da Razão, dos ten‑
táculos sugadores do horrendo polvo comunista!23

O primeiro número da Alma Nacional abre com uma página que mostra uma águia 
imperial sobre uma coroa no meio dos escudos de Portugal e Castela, simbólica 
radiografía que define a propaganda que encerrava nas páginas seguintes. Esta 
ilustração suscitou uma forte polémica entre a direcção da revista e alguns dos 
seus subscritores, que reagiram face ao que consideraram uma submissão e 
integração de Portugal em Espanha. Alguns dos que compraram exemplares da 
publicação devolveram ‑nos protestando contra esse grafismo inicial. Mas a Alma 
Nacional não se vergou às críticas, respondendo através do seu editorial, intitu‑

22 AMI ‑GM/ANTT, M 486, C 40. Circular de Alma Nacional, Janeiro de 1937.
23 AMI ‑GM/ANTT, M 486, C 40. Circular de Alma Nacional, Fevereiro de 1937.
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lado “Portugal, Portugal, Portugal!” que “a ninguém reconhecemos o direito de 
dar lições de patriotismo.” A revista justificava a primeira página pelo facto da 
vitória da Espanha “nacionalista” ser uma garantia para a independência de Por‑
tugal e, portanto, na luta fratricida, o nacionalismo português estava necessaria‑
mente identificado com os valores tradicionais dos rebeldes espanhóis:

Desejamos, como o deseja o Governo da Nação, como o deseja o povo por‑
tuguês, a vitória do nacionalismo espanhol, porque ela representa a vitória 
da ordem contra a desordem, o triunfo da moral cristã contra as teorias dis‑
solventes do radicalismo moscovita, que quer a desagregação das Pátrias, o 
desmanchar dos lares, a dissolução das famílias! (...) Com a vitória da Espa‑
nha nacionalista, com a vitória das armas de Franco, salvar ‑se ‑á a civiliza‑
ção ocidental e Portugal, por circunstâncias especiais, poderá prosseguir, 
em sossego, na sua obra de reconstrução e cimentação, aureolada, da sua 
independência. A Portugal cumpre a obrigação de juntar o seu esforço aos 
esforços daqueles que têm andado na faina de alqueivar o solo fecundo da Fé 
e a transformar a charneca de erros e de falcatruas num campo fértil onde 
cresça, viceja e floresça a paixão da Verdade. Portugal não deixará de ter a 
mesma alma que deu vida às hostes de D. João I e de Nuno Álvares nos feitos 
de Aljubarrota contra as arremetidas dos Castelhanos e em memória do que 
ainda se ergue imponentíssimo, como um suavíssimo cântico de epopeia, o 
sublime monumento da Batalha.24

O seu primeiro editorial, não obstante, é uma declaração de intenções que explica 
o porquê desta resurreição da publicação, rendendo um leal e incondicional tri‑
buto a Carmona e Salazar, com uma homenagem ao exército e à Legião Portu‑
guesa, instituções que acredita serem portadoras da “alma nacional” portugue‑
sa.25 Dois grandes retratos do Chefe de Estado e do Presidente do Conselho, junto 
com um artigo sobre ambos os líderes em que os considera regeneradores da gló‑
ria histórica de Portugal, consagra a vinculação política e a identificação ideoló‑
gica da revista com o regime salazarista. Sem secções definidas, os conteúdos dos 
cinco números publicados pela Alma Nacional podiam resumir ‑se nestes quatro 
tópicos: a Guerra Civil de Espanha (tema central), a Legião Portuguesa e a Moci‑
dade Portuguesa, as teorias anti ‑comunistas e o império colonial. 

24 Alma Nacional, n.º 2, serie II, Março de 1937, p. 5.
25 Alma Nacional, n.º 2, serie II, Março de 1937, p. 7.
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A Alma Nacional realizou, durante a sua curta existência, uma intensa propa‑
ganda do franquismo, com cujos órgãos e instituições se manteve, tal como o Bole‑
tim da Legião Portuguesa, um permanente intercâmbio propagandístico.26 Páginas 
inteiras, dedicadas a elogiar os méritos dos seus chefes militares ou a fazer apo‑
logia dos seus logros políticos e sociais, são a prova mais evidente do firme apoio 
desta revista à facção rebelde espanhola. No número inaugural de Fevereiro de 
1937, a revista publica uma reportagem sobre a “obra eminentemente patriótica” 
realizada por Botelho Moniz desde o Rádio Clube Português para apoiar os rebeldes 
contra a Segunda República espanhola. Essa reportagem acompanha o discurso 
em castelhano dirigido aos insurrectos dito por Francisco Cervantes aos microfo‑
nes da emissora portuguesa em nome da Alma Nacional. Através desta patriótica 
diatribe, Cervantes promove a publicação para a qual trabalha e expressa ao povo 
espanhol os seus fervorosos desejos do triunfo franquista na guerra:

O vosso braço, irmãos espanhóis, não necessita da nossa ajuda, porque é 
forte, corajoso, nobre e tem a seu lado o Deus dos Exércitos, mas vos esque‑
ceis nunca que o nosso coração está com o vosso, ansioso no calor das bata‑
lhas, entusiasmado nas vitórias, sofredor no silêncio doloroso dos hospitais. 
Não vos esqueceis nunca que a fraterna e profunda amizade das Nações 
Peninsulares (…). Bandeira de Espanha: sangue e ouro!...Sangue dos teus 
heróis, ouro das tuas glórias!...Algumas más páginas escrevem os tempos 
que correm nesta tua épica História: as do sangue que redime, agora; muito 
em breve as do ouro que refulge! Bandeira de Espanha: sangue e ouro!...A 
revista portuguesa “Alma Nacional” deseja ardentemente ver ‑te brilhando 
ao Sol da Vitória, desde a Fronteira Portuguesa às cordilheiras dos Pirenéus, 
para que aí, vencido o invasor, se possa repetir Espanha, una, grande e livre, 
o canto heroico de Altabizkar!27

A revista ultranacionalista publicou também uma entrevista extensa e exclusiva 
ao famoso líder da Falange Espanhola, Manuel Hedilla, realizada por Anibal Con‑
treiras, que gozou de uma escolta de falangistas em território espanhol.28 O polí‑
tico tradicionalista espanhol José María Lamamie de Clairac, foi também entre‑

26 Alma Nacional, n.º 2, serie II, Março de 1937, p. 12. “Alma Nacional” em Vigo”. O artigo refere ‑se ao 
encontro entre o redator da revista portuguesa Francisco Cervantes com as direcções dos jornais El 
Pueblo Gallego e Faro de Vigo. Veja ‑se também: idem, pp. 22 e 23, comunicado da Câmara de Comércio 
espanhola em Portugal a favor dos rebeldes; na n.º 3, série II, de Abril de 1937, p. 16, há uma reportagem 
sobre a visita de uma delegação de voluntários à sede de Alma Nacional, entre outros. 
27 Alma Nacional, n.º 1, série II, Fevereiro de 1937, p. 31.
28 Alma Nacional, n.º 2, série II, Março de 1937, pp. 8 e 9.
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vistado para a Alma Nacional em Março de 1937, junto a uma longa reportagem 
sobre a organização e fundamentos teóricos da Comunhão Tradicionalista Espa‑
nhola. Contreiras publicou igualmente dois textos, com fotografías de Ribeiro 
Ferreira, sobre as suas experiências durante o périplo realizado por Espanha 
durante a guerra para filmar a longa ‑metragem A Caminho de Madrid.29 

A Alma Nacional atacou com veemência o general leal José Miaja, coordinador 
militar da defesa de Madrid, depois deste ter dito, numa das suas intervenções 
radiofónicas na Unión Radio, que estava disposto a chegar até Lisboa com as suas 
tropas para expulsar todos os fascistas da Península. A revista dedica ‑lhe um 
irónico editorial através do qual responde ao oficial espanhol do seguinte modo:

Alto lá, senhor Miajas!. Se for necessário para já, as gerações novas, irre‑
quietas e rebeldes, conservar ‑se ‑ão dia e noite, de armas na mão, como nas 
incertezas de um acampamento, para conterem em respeito os batalhões 
vermelhos. Descanse que não passará assim. Nós sabemos que Moscovo é 
forte, dispõe de armas temíveis, não tem escrúpulos e agarra ‑se ao seu destino, 
furiosamente como se gorila se agarra ao ramo da árvore que há ‑de manejar como 
uma clava (itálico no original). Sabemos que é um inimigo terrível contra o 
qual é preciso lutar sem descanço, mas daí a ficarmos de cócoras diante dos 
quixotescos palavrões de Miajas vai uma distância muito grande.30 

A Alma Nacional não resistiu muito tempo à falta de anunciantes nas suas pági‑
nas e, por fim, acabou sucumbindo à sua própia precaridade, mas durante a sua 
curta existência prestou um importante favor propagandístico aos franquistas, 
com os quais mantinha estreitas ligações. Uma boa prova disso é que o seu último 
número, de Outubro de 1937, foi impresso na tipografía do diário ABC, de Sevilla.

ACÇÃO, UM JORNAL PARA ADOUTRINAR OS OPERÁRIOS

O semanário Acção, cujo subtítulo era Semanário Português para Portugueses, indica 
o profundo sentido nacionalista que orientava a sua actividade jornalística. Era 
um produto editorial nascido em Maio de 1936 e incubado dentro do próprio 
Estado Novo, com intervenção directa do ditador português, que autorizou pes‑

29 Alma Nacional, n.º 3, série II, Abril de 1937, pp. 14 e 15, título: “A Cruzada nacionalista contra a Frente 
Popular”; idem, n.º 5, série II, Outubro de 1937, pp. 20 e 21, título: A Guerra Internacional de Espanha”.
30 Alma Nacional, n.º 3, série II, Abril de 1937, p. 5.
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soalmente o seu finaciamento através do Ministério do Comércio e Indústria. 
Acção ‑Semanário Português para Portugueses era propriedade da Cooperativa de Pro‑
dução Editorial “Acção” Limitada, cujos estatutos da sua fundação especificavam 
que “o objecto da sociedade é a edição de publicações periódicas ou avulsas de 
finalidade corporativista e anti ‑marxistas e, acessoriamente, a difusão, por meio 
de reuniões ou conferências, dos mesmos princípios orientadores da sua activi‑
dade editorial” (art. 2). Os responsáveis desta sociedade, António Júlio de Castro 
Fernandes31 (director ‑delegado), Clotário Luiz Supico Ribeiro Pinto32 e José Luis 
Calheiros e Meneses ocupavam posições destacadas dentro do sistema corpo‑
rativo do regime. Apesar da sua dependência em relação ao governo português, 
teve uma existência efémera. No total, foram editados 55 números entre Maio 
de 1936 e Julho de 1937, e mais um em 1938. Acção era un órgão do corporativismo 
salazarista. O seu objectivo era a luta pelos direitos dos trabalhadores portugueses 
em torno dos princípios ideológicos do Estado Novo, como ideal aglutinador do 
pensamento e da acção nacionalista. Era dirigido aos operários portugueses, dis‑
simulado de defensor da sua causa perante o capitalismo liberal, a democracia 
e o comunismo internacional. O editorial do seu primeiro número define per‑
feitamente esta filosofia, convocando todos os trabalhadores a participar na sua 
leitura: “Trabalhadores: confiai ‑nos as vossas dúvidas, as vossas indecisões, as 
vossas ambições. Estaremos convosco em todas as emergências, sempre pron‑
tos a ajudar ‑vos, a animar ‑vos, a esclarecer ‑vos. Contai connosco contra todas as 
explorações, contra todas as injustiças, contra todas as limitações. Estamos con‑
vosco, solícita, entusiástica e decisivamente: contra o capitalismo liberal. Contra 
o comunismo internacionalista. Contra o conservadorismo burguês...”.33 O Acção 
queria convencer os seus leitores de que a ditadura lutava incansavelmente con‑
tra a exploração laboral, que afirmava ser um dos pilares fundamentais da ideo‑
logia comunista.

A composição gráfica do semanário estava a cargo da Editorial Império e 
a sede da Redacção e Administração estava na Rua das Fábricas das Sedas, na 

31 António Júlio de Castro Fernandes era uma das figuras mais representativas do corporativismo 
português na segunda metade dos anos trinta. Foi um dos fundadores do movimento nacional‑
‑sindicalista português liderado por Rolão Preto em 1932. Mas logo abandona esta corrente fascista 
para se integrar no regime. Distinguiu ‑se sobretudo pela sua acérrima defesa e propaganda do sistema 
corporativista, passando a ocupar a vice ‑presidência da Federação Nacional de Alegria no Trabalho em 
1934. Foi também procurador da Câmara Corporativa e formou parte de diversos grémios. Publicou, 
ainda, várias obras relacionadas com a sua ideologia e vida profissional, como O Corporativismo Fascista 
(1937) e Temas Corporativos (1944).
32 Luiz Supico Ribeiro Pinto también era uma destacada figura del Estado Novo, de cujo governo era 
o Sub ‑secretário de Estado das Corporações.
33 Acção, ano 1, n.º 1, 31/05/1936, p. 5.
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capital portuguesa. O seu editor era Augusto Ferreira Gomes e muitos dos seus 
colaboradores estavam vinculados ao Secretariado de Propaganda Nacional. Os 
articulistas habituais do Acção eram: Rodrigues Cavalheiro, Luiz Chaves, Óscar 
Paxeco, Augusto da Costa, Eduardo Frias, Amaral Pyrrait, Olavo de Eça Leal, Rui 
Casanova, Carlos Marques, Fernão Veloso, Carlos Lobo de Oliveira, Carlos Selva‑
gem, Domingos Mascarenhas, Abílio Pinto de Lemos, Álvaro Maia, A. de Lemos 
Moller, Abrantes Tavares, José Torres, Capitán José Brandão Pereira de Melo, 
Hugo Rocha, Fernando Teixeira, Fernando Homem Cristo, Manuel Múrias, 
Ramón Rodrigues, Luiz Pinto Ceelho, Redondo Júnior, João Severino, José João 
Anersen Leitão, António de Aguiar e Preto Pacheco. Além destes, há que incluir 
nesta lista o pintor Arlindo Vicente,34 que foi autor de várias ilustrações anti‑
‑comunistas (entre muitas outras que realizou para este jornal sobre o abuso dos 
patrões sobre os operários), assim como os caricaturistas Manuel Ribeiro, José de 
Lemos e José Videira.

O jornal estava perfeitamente dividido em várias secções, de acordo com o 
desígnio de levar a ideologia nacionalista a todos as frentes. Na secção “Acção 
militar”, publicavam ‑se diversas informações sobre a criação e desenvolvimento 
da Legião Portuguesa e da Mocidade Portuguesa, ou relacionadas com diversas 
questões estritamente militares; “Acção do Espírito” publicava, sobretudo, comen‑
táros sobre a actualidade política; na “Acção Social” dava ‑se conta dos feitos da 
organização corporativa para os trabalhadores; a “Acção directa” tratava temas 
relacionados com acções concretas de propaganda dos organismos corporativos 
do regime, centrando ‑se especialmente nas milícias do Estado Novo; a “Acção 
Económica” informava sobre os objetivos financieros alcançados pela ditadura 
frente ao comunismo e outros sistemas políticos; na “Acção Imperial” defendia ‑se 
a condição imperialista de Portugal através de posições radicais, e “Variedades” 
era uma espécie de miscelânea onde cabiam a crítica literária, de teatro e cine‑
matográfica. Cada secção, por sua vez, tinha os seus próprios espaços fixos. Um 
dos mais interessantes, pela sua propaganda furiosa contra a facção republicana 
espanhola foi “Sete Dias da Semana”, assinada por Dutra Faria, em que se passava 
revista aos acontecimentos informativos mais relevantes dos últimos dias. Na 
secção “Acção do Espírito” também escrevia habitualmente Francisco de Paula no 
apartado “Livros da Minha Estante”, destinado a aconselhar determinadas leitu‑
ras para os compradores do jornal. Na “Acção Directa” Humberto Delgado publi‑
cava à vontade as suas teorias messiânicas, numa coluna intitulada “Chefes”; e na 

34 Arlindo Augusto Pires Vicente (1906 ‑1977) foi um destacado intelectual que se transformou, 
com o tempo, num firme opositor do salazarismo, chegando a encabeçar o movimento de Oposição 
Democrática nas eleições presidenciais de 1958.
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“Acção Militar” o oficial português Satúrio ‑Pires era uma presença regular com 
crónicas militares sobre a guerra espanhola, que anunciavam sempre vitórias 
rebeldes em todas as frentes.

O conflito espanhol ocupou um lugar preferencial na Acção, com uma crítica 
sistemática da Segunda República espanhola, que qualifica como “excrecência 
inútil”,35 enquanto via o general Franco como o representante de uma Espanha 
eterna, de “todas as virtudes que lhe dão a categoria de grande nação da civiliza‑
ção latina”.36 À medida que avança a guerra de Espanha, o semanário salazarista 
radicaliza cada vez mais os seus pontos de vista e adopta uma posição cáustica 
contra o governo “comunista” espanhol, que acusa de pôr em marcha a “revolução 
marxista”. Acção crê que só o exército e a Falange Espanhola podem salvar a Espa‑
nha do desastre: “A Espanha salvar ‑se ‑á. Responde por ela o Exército, responde 
por ela a sua mocidade vibrante de entusiasmo, respondem por ela nove séculos 
de ordem e de heroísmo cristãos. Mas de tanto sangue que corre, de tanto sangue 
que correrá, ao menos uma lição preciosa se aproveita para a Espanha e para o 
Mundo: é de que com o comunismo não há entendimento possível.”37 Por isso, 
face aos sucessos de Espanha o órgão salazarista insiste na não ‑neutralidade do 
lado português, já que isso poderia significar sucumbir perante a Rússia. Dutra 
Faria, na sua coluna jornalística, repete constantemente que “O marxismo é a 
guerra” e o fascismo representa a paz, tal como explica num dos seus artigos:

Em Espanha, a república burguesa, democrática. maçónica – morreu. Fica‑
ram frente a frente o marxismo e o fascismo: o fascismo do Exército, o fas‑
cismo da Guardia Civil, o fascismo da Falange Espanhola, o fascismo dos car‑
listas. Teme ‑se muito uma guerra mundial. Que não seria uma guerra civil 
mundial? O marxismo ameaça duplamente a paz. O marxismo é a guerra – a 
guerra entre as nações e a guerra dentro de cada nação. Combater contra o 
marxismo é pois combater pela paz. E combater contra o marxismo é comba‑
ter pelo fascismo. Logo, combater pelo fascismo – mesmo pelo fascismo do 
Exército e da Guarda Civil – é combater pela paz. Os revolucionários espa‑
nhóis servem a causa nobilíssima da paz no Mundo.38

35 Acção, ano 1, n.º 9, 25/07/1936, p. 1, “Enquanto o sangue corre”.
36 Acção, ano 1, n.º 9, 25/07/1936, p. 3, “O caso espanhol”.
37 Acção, ano 1, n.º 10, 01/08/1936, p. 8, “Espanha sangrenta”.
38 Acção, ano 1, n.º 10, 01/08/1936, p. 8.
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Acção reage contra o imperialismo ibérico que, segundo os seus editoriais, encar‑
nava o governo republicano espanhol. Mais uma vez, o leit ‑motiv do “perigo espa‑
nhol” surge quando se verifica a fuga em massa de várias centenas de civís que, 
tentando escapar do criminoso avanço rebelde, em Agosto de 1936, se refugiam 
em Portugal para salvar as suas vidas. E muito especialmente quando, segundo 
o governo português, “bandidos a soldo de Moscovo” fuzilam perto de Campo 
Maior um oficial rebelde. O semanário português responde a estas incursões 
solicitanto a criação de uma “frente nacional” contra o iberismo dos “comunis‑
tas”. Toda a sua propaganda estava obstinada com este argumento, mantido pela 
imprensa portuguesa fiel ao regime. Acção se orgulhava de ser “o primeiro jornal 
do mundo a tomar contacto efectivo com a Falange Espanhola” pelo facto do seu 
enviado especial, Eduardo Freitas da Costa, ter sido recebido por vários dos chefes 
da milícia fascista espanhola durante uma viagem realizada pelo território em 
poder dos sublevados em Março de 1937.39 

A missão jornalística de Acção e de outras publicações nacionalistas como 
Alma Nacional estava íntimamente ligada à política do espírito do regime, ao ser‑
viço das políticas salazaristas de controlo da produção informativa e da opinião 
pública portuguesa dentro de um plano programado de acção propagandística 
desenhada pelo SPN, no que os meios de comunicação social cumpriam uma 
função essencial para a criação do consenso social necessário na legitimação do 
Estado Novo. Específicamente, no contexto da ajuda prestada pelo governo de 
Salazar aos insurgentes contra a democracia republicana durante a Guerra Civil 
espanhola, este aparelho mediático foi fundamental para dar cobertura exterior 
ao franquismo e adoutrinar á sociedade portuguesa com o argumento principal 
de que a victoria do general Franco significava uma garantia para a independên‑
cia de Portugal.
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