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 O “pronunciamento militar” organizado pelos generais, em 17 de Julho de 1936, tinha 
sido um sucesso nos territórios ultramarinos, mas só parcialmente nos metropolitanos, onde 
grande parte do Exército, a quase totalidade da Marinha e toda a Aeronáutica se haviam mantido 
fiéis ao legítimo governo da República. 
 Significava isto que, se não se encontrasse um modo de transportar para o continente 
europeu as tropas sublevadas, as zonas de Espanha caídas nas mãos dos rebeldes seriam, a breve 
trecho, retomadas pelos de Madrid. 
 O erro cometido pelo governo legítimo consistiu em solicitar oficialmente ajuda ao 
francês; e o erro cometido pelo 1.º Ministro francês Blum consistiu em concedê-lo, oficial e 
ostensivamente, sem tratar de, primeiramente, ouvir o parecer do Parlamento ou do Governo. 
 Nos três anos precedentes, as relações franco-espanholas tinham sido óptimas e, no 
seguimento das tensões geradas pela campanha da Etiópia, tinha sido firmado um acordo militar: 
passagem livre e ilimitada por solo espanhol das tropas francesas destinadas ao Norte de África, 
em caso de guerra com a Itália. 
 

  
Península Ibérica e Norte de África – 1936 

 
 A ideia não agradara a Roma, mas teria ficado sem consequências se não tivesse havido 
uma espécie de acréscimo aquando da promessa de Blum de enviar armas, materiais e homens 
em auxílio do Governo espanhol, contra os Nacionalistas. De nada valeu o posterior desligamento 
oficial da França, porque, se era verdade que significava a não-intervenção do Exército Francês ao 
lado da República, comportava, de qualquer modo, um forte apoio oficioso àqueles que viriam a 
ser conhecidos por “Vermelhos”. 
 Por outro lado, Roma arriscava-se a ver nas mãos de uma potência hostil também o 
controlo do segundo acesso do Mediterrâneo ao oceano. O facto de o Suez estar em mãos anglo-
francesas podia não ser demasiado importante enquanto a margem oposta a Gibraltar estivesse 
na posse da Espanha; mas se a Espanha se tornasse numa espécie de protectorado francês, 
também a saída para o Atlântico ficaria vigiada pelas duas principais potências sancionadoras1, 

                                                 
1 Paoletti refere-se à França e ao Reino Unido, países que corresponderam activamente às sanções aplicadas pela Liga 
das Nações à Itália, devido à guerra na Etiópia. 
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inimigas, portanto. Era necessário evitá-lo; e o Duce, sob forte pressão de Ciano2, autorizou, ou 
melhor, ordenou o início da operação OMS – Oltre Mare Spagna – a favor dos Nacionalistas. 
 As potências democráticas haviam-se alinhado a favor da República ou, como no caso da 
Grã-Bretanha, tinham-se desinteressado; e, o novo chefe dos insurrectos, general Franco, voltou-
se para os Estados antidemocráticos governados por regimes de direita. Obtém ajuda de Portugal 
e da Alemanha, e, no dia 21 de Julho, enviou a Roma uma delegação, expedindo, um dia depois, 
um telegrama no qual pedia que lhe fossem enviados 12 aviões que lhe permitissem alcançar, o 
mais rapidamente possível, as bolsas nacionalistas dispersas por toda a Espanha. 
 Franco era muito cioso da independência formal e substancial – sua e de Espanha – como, 
de resto, a Mussolini urgia não fazer parecer que a Itália estava oficialmente envolvida no 
conflito, razão pela qual todos estiveram de acordo no envio a Franco da M.M.I.S. – Missione 
Militare Italiana in Spagna – encabeçada pelo coronel Emilio Faldella, e no fazer alistar 
ficticiamente os militares italianos enviados para Espanha no “Terço”, a Legião Estrangeira 
Espanhola. 
 

 
Bombardeiros Savoia-Marchetti S.M.81 

 
 Os primeiros foram as tripulações dos 9 bombardeiros S. 81, partidos do aeroporto de 
Elmas, em Cagliari, em 30 de Julho, tendo entrado em acção contra a frota republicana, no 
Estreito de Gibraltar, na tarde de 4 de Agosto. Foi um grande sucesso dos homens da Real 
Aeronáutica, que, naquele momento, constituíam a totalidade das forças aéreas do dispositivo 
nacionalista: repeliu a frota inimiga do Estreito e consentiu aos Nacionalistas o transporte das 
suas tropas para o território metropolitano. A revolta estava concluída e começava a Guerra de 
Espanha. 
 O apoio italiano aumentou em quantidade e qualidade. Formou-se o Corpo de Tropas 
Voluntárias (CTV). Franco, irritado pela intromissão dos comandos italianos, aproveitou o contra-
ataque vitorioso dos republicanos, ocorrido em 18 de Fevereiro, para empenhar imediatamente 
o CTV na primeira linha. Deste modo, os Italianos encontraram-se sobre a Estrada de França, com 
um tempo infame – neve, gelo e sem qualquer apoio aéreo por causa do mau tempo que 
afectava as bases nacionalistas – para travar a batalha de Guadalajara, cujo insucesso, 
propagandeado para todo o mundo pela República, terá enfurecido Mussolini de tal maneira que 
o levou a intensificar o apoio diplomático e militar a Franco, até alcançar a vitória. 

                                                 
2 Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano. 
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 Em resumo, a 8 de Março de 1937, o CTV atacou ao longo da Estrada de França – a 
estrada que de Madrid levava a Guadalajara, Saragoça e França – com duas divisões, dois grupos 
Bandera3, um grupo de carros ligeiros, autometralhadoras e motometralhadoras, tendo em 
reserva outras duas divisões; em apoio, havia 180 bocas-de-fogo de artilharia, 80 aviões italianos 
e cerca de 50 quilómetros de progressão a efectuar. 
 Não há forma de negar que a batalha de Guadalajara constituiu uma derrota do CTV, a 
primeira e a única, ainda que seja difícil considerar verdadeiramente perdida uma batalha 
travada sem apoio da parte dos aliados, sem cobertura aérea devido ao mau tempo, sob o furor 
da aviação inimiga – cujas bases, pelo contrário, estavam praticáveis – e ao fim da qual, ainda 
assim, se havia feito avançar a frente em 20 quilómetros e o único terreno perdido eram 15 dos 
35 quilómetros inicialmente tomados ao inimigo. 
 Como já foi referido, a propaganda republicana e antifascista ergueu a vitória ao sétimo 
céu e definiu-a como a primeira de uma longa série, ao fim da qual estaria destruído o Fascismo. 
“Hoje em Espanha, amanhã em Itália,” disse Rosselli4 à rádio. “No pasaràn !” gritou a 
“Pasionaria” Dolores Ibarruri às multidões republicanas. 
 Na realidade, a única coisa certa era que a derrota tinha permitido a Franco impedir os 
Italianos de continuarem a intrometer-se na conduta da guerra; razão pela qual era mais do que 
lícito duvidar de que o apoio mínimo prestado pelos Espanhóis durante a batalha tivesse sido 
desejado ao mais alto nível. 
 Seja como for, vieram ordens drásticas de Roma, foram aumentadas as dotações, e, 
reforçado com novos recompletamentos, o CTV foi capaz de, rapidamente, retomar as 
operações, entrando em acção, nos primeiros dias de Abril, no País Basco, numa demonstração 
de quão pouco havia sido debilitado pela derrota. Não iria perder nem mais um só recontro. 
  
 
O presente texto é uma passagem do Capítulo 1 – A 
situação italiana desde a Guerra da Etiópia ao Pacto 
de Munique – pp. 13-15 de DALLA NON 

BELLIGERANZA ALLA GUERRA PARALLELA. 
 
 

                                                 
3 As divisões do CTV tinham como escalão imediatamente subordinado o Grupo Bandera, de comando de coronel. 
4 Carlo Alberto Rosselli, jornalista italiano, fundador do movimento antifascista Giustizia e Libertà, cujos elementos 
combateram em Espanha ao lado dos republicanos. 
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