Exposição documental

Vidas Poupadas

A acção de três diplomatas portugueses na II Guerra Mundial
25 Jun. 1940
Telegrama n.º 101 da Embaixada de Portugal em Madrid para o MNE
no qual o Embaixador Teotónio Pereira relata a sua missão a França
(Bayonne), descreve a situação caótica dos refugiados na fronteira e
informa que todos os vistos concedidos pelo Cônsul de Portugal em
Bordéus foram declarados nulos.
(AHD – Cifra, Colecção Telegramas recebidos Madrid)

101. Acabo regressar Madrid. Como já tive a honra fazer comunicar
a V. Exª. encontrei zona fronteira franco espanhola situação caótica e
susceptível produzir-nos várias complicações. Toda massa estrangeiros
existentes em Franca empurrada por invasão alemã refluiu cidades
sul e pretendia obter visto para Portugal. Entre esses estrangeiros
figuravam larga cópia judeus e originários vários países absorvidos ou
vencidos por Alemanha que se esforçavam com ou sem motivo por fugir
França todo o custo. Nossos Vice-consulados sul França mostraram-se
desorientados situação que se agravou pelo facto Cônsul de Portugal
em Bordéus desvairado por acontecimentos começar dando vistos
grande quantidade e levando depois Cônsul de Portugal em Bayonne
a adoptar mesmo procedimento. Tal desorientação causou grande
impressão lado espanhol esboçando-se logo campanha política contra
Portugal acusando-se nosso país de dar acolhimento à escória dos
regimes democráticos e elementos vencidos em fuga perante vitória
alemã. Minha chegada bem como providências que entendi por bem
aplicar dentro pensamento de V. Exª. evitaram que tal fosse mais longe.
Demorei-me ainda hoje San Sebastian para vigiar de perto passagem
fronteira e deixar bem esclarecido autoridades espanholas intenção
nosso Governo. Ficou entendido que dávamos por nulos vistos Cônsul
de Portugal em Bordéus. Funcionário enviado por esse Ministério dos
Negócios Estrangeiros ficou devidamente instruído por mim. Aqui
publicou imprensa notícia procurando desfazer impressão errada já
criada acerca nossa posição assunto refugiados.
a) Embaixador
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