Exposição documental

Vidas Poupadas

A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra Mundial
20 Abr. 1945
Informação/Resumo de Teixeira Branquinho descrevendo os
procedimentos e a organização montada em Budapeste para apoio à
protecção portuguesa aos judeus na Hungria.
(AHD – 2º P., A. 49, M 112)

Sobre o assunto do telegrama n.º 18 da Legação de Portugal em
Bucareste, informa-se:
Para salvar semitas húngaros ameaçados de perseguições ou de
morte, por efeito das medidas raciais tomadas pelo Governo húngaro
do Sr. Stoya, Sua Ex.ª o Ministro instruiu oportunamente a Legação
de Portugal em Budapeste para diligenciar proteger o maior número
possível de ameaçados.
Analogamente ao sistema que foi adoptado pelas Legações na
Hungria dos países neutros, designadamente da Suécia, a Legação
de Portugal devidamente instruída por Sua Ex.ª o Ministro, autorizou
o Consulado de Portugal em Budapeste a conceder “passaportes
provisórios” portugueses aos semitas húngaros, que iniludivelmente
provassem ter tido nos últimos anos quaisquer espécie de relações
morais, intelectuais ou comerciais com Portugal ou com o Brasil (os
interesses brasileiros estavam a cargo da Legação de Portugal e o
Governo brasileiro sustentava igual critério sob o ponto de vista racial).
Os pedidos dos interessados eram apresentados exclusivamente no
Consulado, onde se organizou um processo individual, devidamente
documentado e informado por uma Comissão expressamente
constituída para o efeito e composta por: o Cônsul de Portugal, Dr.
Jules Gulden, doutor em Direito e Conselheiro Governamental vitalício;
o advogado semita húngaro, da Legação do Brasil, Dr. Ferenc Barta;
e um membro do Comité Judeu Nacional Húngaro, com sede em
Budapeste, designado pelo mesmo.
Esta Comissão funcionava permanentemente numa dependência do
Consulado de Portugal.
Cada processo individual concluso, era apresentado pelo Cônsul
a despacho da Legação, que deste modo fiscalizava a concessão dos
passaportes nos limites estabelecidos. O processo regressava acto
contínuo ao Consulado, para ter o andamento designado em despacho,
nenhum destes tendo sido favorável sem que se verificasse existência
de documento assinado pelo suplicante, comprometendo-se a nunca
invocar o passaporte para solicitar do Governo português, quer a
nacionalidade portuguesa, quer protecção além da que, provisoriamente,
lhe era dada a título puramente humanitário, por aquele documento.
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À data da entrega da gerência da Legação de Portugal em Budapeste,
ao Cônsul, (29 de Outubro de 1944) todo o expediente relativo à
protecção de judeus, à excepção da parte política com este Ministério
dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério Real Húngaro dos
Negócios Estrangeiros, estava em dia e modelarmente arquivado na
chancelaria do Consulado de Portugal.
Quanto ao merecimento efectivo de tais passaportes, que
expressamente não continham designação de qualquer nacionalidade
dos portadores, disse-se ao Governo húngaro que o Governo
português, embora afirmando de forma concreta que de nenhuma
maneira se reconheceria nunca a nacionalidade portuguesa dos seus
titulares, se dispunha, contudo, a recebê-los em território português,
logo que os Governos húngaro e alemão consentissem na sua viagem. A
convicção da Legação de Portugal, que veio a verificar-se, foi sempre
a de que uma tal viagem seria, por todas as razões, tecnicamente
impossível.
Criou-se no Consulado um modelo de “passaporte provisório” com
o fim de prevenir possíveis abusos dos beneficiados, justificadamente
ansiosos por se escaparem da Hungria; e explicou-se às autoridades
húngaras que, por ocasião da viagem, esses passaportes seriam todos
recolhidos e substituídos por um passaporte colectivo definitivo.
Foram concedidos assim, pelo Consulado de Portugal em Budapeste
cerca de 800 passaportes provisórios, com validade ate 31 de
Dezembro de 1944; e a lista completa dos beneficiados foi remetida
em Nota da Legação de Portugal ao Ministério Real Húngaro dos
Negócios Estrangeiros, de 20 de Outubro de 1944, nos termos de um
compromisso de respeito pela protecção portuguesa na Hungria,
assumido na véspera desse dia pelo Governo húngaro do Sr. Salcsy.
Com a ocupação soviética actual na Hungria, não parece subsistir a
necessidade da prorrogação da validade dos supracitados passaportes,
tanto mais que os seus titulares, anteriormente condenados pelas
autoridades nazis, não devem ser suspeitos às autoridades ocupantes.
Seja como for, nada parece aconselhar a manutenção da protecção
portuguesa na Hungria, onde não há ainda Governo nacional
legitimamente constituído, nem relações diplomáticas reatadas com o
exterior. Por outro lado, por regularidade administrativa e para medir até
que ponto foi eficiente a protecção portuguesa na Hungria, pareceria
vantajoso que os passaportes provisórios apresentados em repartições
portuguesas para revalidação de prazo, fossem apreendidos e remetidos
oportunamente ao Consulado de Portugal em Budapeste.
Lisboa, 20 de Abril de 1945
a) Branquinho
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