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CUBA – 1961 

O ESPANTOSO FIASCO DA BAÍA DOS PORCOS 

 
 
Introdução 
 
 Quando, em 1959, a revolta liderada por Fidel Castro derrubou o regime do presidente 
Fulgêncio Batista e assumiu o poder em Cuba, as opiniões norte-americanas sobre um 
acontecimento tão marcante, num país vizinho, foram de desconfiança ao nível governamental mas 
de clara simpatia num significativo número de jornais, rádios e televisões. Assim, apesar de Castro 
ter em Cuba um apoio crescente de forças de esquerda e de já ter, depois de tomar o poder, 
criticado publicamente a anterior política americana para com o seu país, acabou por ser convidado 
pela Associação Americana de Editores de Jornais (American Society of Newspaper Editors) para 
uma visita aos EUA, embora não tivesse sido, ainda, investido oficialmente nas funções de 
primeiro-ministro. Não sendo, portanto, uma visita de Estado, e dado que a mesma se estendeu por 
11 dias (15 a 26 de Abril), pôs-se a questão de ser recebido pelo presidente Eisenhower. Este, 
todavia, descartou essa possibilidade, encarregando dessa tarefa o seu vice-presidente, Richard 
Nixon, que o recebeu no seu gabinete no Capitólio. Nixon, depois de uma longa conversa com 
Castro, ficou convencido de que falara com um homem com extraordinárias qualidades de 
liderança e que tinha «o ar de ser sincero e incrivelmente ingénuo no que respeita à ameaça 
comunista, que considera inexistente» pelo que considerava que «não temos outro caminho a 
escolher que não seja o de tentar, ao menos, orientá-lo nos bons objectivos».1  
 

     
Em Abril de 1959, Fidel Castro é recebido apoteoticamente em Nova Iorque 

 

 
Encontro com Richard Nixon 

 
 Por ocasião de uma segunda viagem de Castro aos EUA, em Setembro de 1960, para 
discursar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, a feição socializante do novo regime é já 

                                                 
1 LANZI, Jean, O erro de Kennedy: a Baía dos Porcos, In, Os Grandes Enigmas do Nosso Tempo, Vol. II, p. 215. 



2 
 

patente e o líder cubano é recebido com apertadas medidas de segurança. São evidentes os 
conflitos entre Washington e Havana derivados das nacionalizações de interesses americanos na 
ilha, é notória a simpatia da URSS para com o novo regime e entram em vigor as primeiras 
medidas de hostilidade comercial por parte dos EUA. Também é nesse Verão de 1960 que Nikita 
Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da URSS, declara publicamente que o seu país 
poderá auxiliar militarmente o regime de Fidel Castro. 
 Consequentemente, no plano geopolítico, a situação encaminha-se rapidamente para uma 
ruptura. O governo dos EUA mostra-se preocupado com o que considera ser a implantação de uma 
guarda-avançada soviética bem no coração do mundo ocidental. Aproveitando o afluxo de exilados 
cubanos a diversos países bordejados pelo Mar das Caraíbas ou situados no Golfo do México, 
desde Março de 1960 que o presidente Eisenhower dera “luz verde” para que a Central 

Intelligence Agency (CIA) iniciasse contactos com vista à remoção de Castro por via de uma acção 
armada. Com a colaboração do governo da Guatemala, foram-se concentrando neste país os 
exilados cubanos que se dispunham a participar na operação, logo permitindo perceber que o 
recrutamento fora difícil e o número de voluntários muito inferior ao pretendido.  

O treino da força expedicionária – que tomaria a designação de Brigada 2506 – ficou a 
cargo da CIA, tendo decorrido, na Guatemala, de Março a Novembro de 1960, data esta em que foi 
considerada pronta para actuar. Para além do armamento e equipamento ligeiro utilizado em 
semelhantes condições por forças de infantaria, a brigada conta, entre o seu armamento pesado, 
morteiros de 60, 81 e 107 mm, canhões-sem-recuo de 57 e 75 mm, 5 carros de combate M-41 e 
diversas viaturas tácticas. O apoio aéreo seria conferido por 16 bombardeiros B-26 e, na vertente 
marítima, haviam sido fornecidas diversas lanchas para transportar os expedicionários desde os 
navios até às praias. Para elevar o moral dos expedicionários, o pessoal da CIA propositadamente 
deixa entender que os EUA estão por trás da operação militar, como que a garantir que o sucesso 
da mesma está assegurado. 
 Em Outubro de 1960, está em curso a campanha para a eleição do novo presidente dos 
EUA, a qual porá frente-a-frente Richard Nixon e John Kennedy. À candidatura de Kennedy 
chegam rumores de que está em curso a preparação de uma acção militar contra o regime de 
Castro e que ela pode ter lugar a curtíssimo prazo, de modo a valorizar a candidatura de Nixon. 
Nesse momento, Kennedy julga que será um golpe de mestre antecipar uma declaração pública 
sobre o tema cubano: «Devemos esforçar-nos por dar maior firmeza às forças democráticas 
anticastristas no exílio [...] que oferecem a esperança final de derrubar Castro. Até aqui, esses 
combatentes pela liberdade não receberam praticamente nenhum auxílio do nosso Governo.»2 
Com esta declaração, Kennedy ficava condicionado, no caso de vir a ser eleito, pois, entretanto, 
não se confirmaria o desencadeamento da operação. 
 Em Novembro de 1960, John Kennedy é eleito presidente dos EUA. Em 18, Kennedy 
avista-se com Allen Dulles – Director da CIA, por ele já publicamente reconfirmado no cargo – e é 
posto ao corrente do planeamento em curso com vista à invasão. Ainda durante o período de 
transição, a 2 de Janeiro de 1961, o governo cubano dá 48 horas para a maior parte do pessoal da 
embaixada americana abandonar o país, por suspeita de espionagem. No dia seguinte, os EUA 
retiram o reconhecimento diplomático do governo revolucionário cubano e encerram a embaixada 
americana em Havana.  

Em 28 de Janeiro de 1961, uma semana apenas após assumir a presidência, Kennedy é 
formalmente informado do plano de invasão de Cuba. Dulles, apoiado em notas preparadas por 
Richard Bissel, o “cérebro” da operação, considera que o plano existente possibilita a conquista de 
uma cabeça-de-praia em solo cubano e a sua manutenção durante duas semanas. Em tal 
eventualidade, estariam criadas “condições básicas para uma iniciativa aberta dos EUA no sentido 
de instituir uma ocupação militar da ilha”, de preferência com forças que incluiriam Latino-
Americanos da Organização dos Estados Americanos.3 A oportunidade para o lançamento da 

                                                 
2 Ibidem, p. 228. 
3 RASENBERGER, Jim, The Brilliant Disaster: JFK, Castro, and America's Doomed Invasion of Cuba's Bay of Pigs, 
p. 117. Scribner. Edição do Kindle. 
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operação era a curto prazo: por um lado, receava-se o fornecimento de armas modernas por parte 
da URSS, designadamente aviões MiG, o que inviabilizaria qualquer solução sem o 
empenhamento aberto e volumoso dos EUA; por outro lado, o início das chuvas, em fins de Abril, 
aconselhava o lançamento da operação antes que ocorressem. Quanto ao local do desembarque, 
sugeria-se uma praia próximo de Trinidad, na costa sul da ilha, posição que oferecia duas 
vantagens essenciais: proximidade de populações (para possibilitar um levantamento popular) e de 
montanhas (para a contingência de uma resistência em modo de guerrilha). 

Poucos dias depois do briefing da CIA ao presidente Kennedy, a Junta de Chefes de 
Estado-Maior (JCS) emite um parecer extremamente cauteloso, afirmando que o sucesso da 
operação dependeria do apoio local da população cubana. Mas, uma vez garantido esse apoio e 
neutralizada a incipiente Força Aérea cubana, antes do desembarque, a operação “não requereria 
necessariamente a intervenção aberta dos EUA”. O parecer da JCS concluía com uma frase que 
haveria de ser considerada um belo exemplo de cinzentismo – the Joint Chiefs of Staff consider 
that timely execution of this plan has a fair chance of ultimate success (a JCS considera que uma 
execução oportuna deste plano tem uma razoável probabilidade de sucesso final).4  

Da parte do Secretário de Estado Dean Rusk, a apreciação era ainda mais cautelosa, não 
deixando de revelar preocupação quanto aos embaraços que a operação poderia causar no plano 
diplomático, sobretudo relativamente às relações com os países latino-americanos. 

Dadas as declarações que proferira em Outubro, Kennedy não tem como não aprovar a sua 
concretização. Essa decisão, tomada tão pouco tempo depois da sua inauguração, terá sido, 
também, condicionada pela necessidade de poder vir a mostrar, a nível interno, que a nova 
administração democrática não ficava atrás da anterior administração republicana no que 
respeitava à “firmeza” na defesa dos interesses americanos. A natural falta de experiência de 
muitas das figuras de topo da nova administração era, todavia, uma vulnerabilidade que o novo 
presidente não soube ter na devida conta, isto é, não decorrera, ainda, o tempo suficiente para que 
os seus conselheiros lhe pudessem transmitir as fragilidades do plano de operações. E não deixa de 
ser irónico que esses mesmos conselheiros fossem, na sua maioria, bastante moderados. Mas os 
dados estavam lançados. Ninguém achou que se caminhava para um desastre? Claro que houve, 
sendo de destacar a atempada opinião do assessor especial Arthur Schlesinger, expressa num 
memorando de 11 de Fevereiro, e a entrevista que Kennedy teve com o senador J. William 
Fulbright, nos últimos dias de Março. Em 5 de Abril, o mesmo Schlesinger foi mesmo ao ponto de 
opinar perante Kennedy que “Cuba tornar-se-á a nossa Hungria”5, comparando a intervenção em 
preparação à invasão soviética da Hungria, em 1956. Mas muitos conselheiros abstiveram-se de 
discordar para não parecer que eram “soft” (moles). Para parecerem corajosos, acobardavam-se. 

Mesmo no seio da CIA, Richard Drain, chefe das Operações para a invasão, tinha 
elaborado um memorando acerca da operação, no qual se mostrara pessimista, tanto na versão 
inicial da infiltração de guerrilhas como na versão final do desembarque anfíbio: 

 
O nosso segundo conceito (uma força de 1.500-3.000 homens para assegurar a posse de uma 

cabeça-de-praia com aeródromo) também é inalcançável, excepto se tomar a forma de uma 

acção conjunta da Agência (CIA) e do DOD (Departamento de Defesa).
6 

 
 Este tipo de opiniões levou alguns historiadores a levantar a hipótese de, num misto de 
leviandade e perfídia, os mais altos responsáveis da CIA terem admitido (ou terem a fezada) que, 
correndo mal a operação, o Presidente acabaria por ordenar a intervenção aberta das Forças 
Armadas americanas. Kennedy, por sua vez, percebera que havia riscos de tomo, mas essa 
percepção levou-o em sentido contrário, isto é, a proibir a ida a terra de pessoal de nacionalidade 
americana – decisão essa que se destinava a permitir a camuflagem de um eventual insucesso – e 

                                                 
4 Ibidem, p. 118. 
5 Ibidem, p. 165.  
6 Ibidem, p. 101.   
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obrigou a CIA a uma revisão do plano, para o tornar menos “espectacular”. Kennedy pretendia que 
o desembarque ocorresse a coberto da escuridão e que, ao alvorecer, já não fosse visível a presença 
dos navios de transporte das tropas. 
 

 
 
 Em meados de Março, feita a revisão do plano, a operação passa a dirigir-se para a Baía 
dos Porcos (Bahía de Cochinos) e adopta o nome de código de Zapata, nome da zona pantanosa 
vizinha das praias de desembarque. Com essa alteração, perdem-se duas das vantagens que 
Trinidad oferecia: a zona é pouco povoada, tornando questionável a probabilidade de um 
levantamento popular de apoio à invasão, e não há montanhas por perto para o caso de ser 
necessário passar à guerrilha. A sujeição da CIA às últimas exigências de Kennedy são já do 
domínio de convicções e emoções que impediram os responsáveis da Agência de, pura e 
simplesmente, dizerem ao presidente: “assim, não é possível”. 
 Como se todo este imbróglio à volta dos preparativos não bastasse, também o segredo da 
operação estava bastante comprometido. Naquele início de Abril, vários indícios da invasão 
haviam chegado ao conhecimento de jornalistas americanos, obrigando a Casa Branca a esforços 
tenazes no sentido de impedir a publicação das notícias. Ao mesmo tempo, os informadores de 
Fidel Castro, alguns deles colocados entre os exilados cubanos, recrutados ou residentes na 
Florida, haviam feito o seu trabalho de forma eficaz. E os serviços secretos soviéticos também 
estavam ao corrente do que se preparava, incluindo a data do início da operação.  

 
 

A Operação Zapata 
 
Em 13 de Abril, o pessoal da Brigada 2506 é transportado por via aérea desde a Guatemala 

até um aeródromo próximo de Puerto Cabezas, na Nicarágua, donde sairão, no dia seguinte, os seis 
navios que os levarão a Cuba. Pouco antes da meia-noite de 16 de Abril de 1961, a força de 1.474 
homens, constituída maioritariamente por opositores de Fidel Castro, aproxima-se da Baía dos 
Porcos. A escolha do local ficara a dever-se ao facto de ser uma região pantanosa e que se 
considerava, por tal motivo, deficientemente patrulhada pelas forças castristas. O aeródromo 
próximo de Girón completava as características necessárias. 

De acordo com o plano, a acção anfíbia da Brigada 2506 seria complementada com a 
largada de pára-quedistas e com o indispensável apoio aéreo a prestar por aviões pilotados por 
cubanos. Fazia também parte do plano um desembarque de diversão na extremidade oriental da 
ilha (que nunca chegaria a efectuar-se). 
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Por motivos claramente políticos, ficara estabelecido que, se os rebeldes anticastristas 
lograssem aguentar os contra-ataques das forças do regime durante 72 horas, um Governo 
Provisório seria transportado para a ilha e, daí, pediria o auxílio dos EUA, situação em que 
passaria a ser possível o apoio aberto da Força Aérea americana. De um modo geral, o pessoal da 
CIA envolvido no recrutamento, treino e manobra da força rebelde tratou de passar, para os 
elementos da Brigada 2506, as mais optimistas perspectivas quanto à operação de desembarque: 
haveria surpresa e as tropas castristas demorariam bastante tempo a conseguirem desencadear um 
contra-ataque. Além disso, acenavam com um levantamento popular, que, vindo ao encontro dos 
invasores, tornaria a sua missão verdadeiramente gloriosa. Todavia, a documentação disponível – 
sobretudo a respeitante à CIA – demonstra que a própria Agência tinha consciência da, então, 
enorme popularidade de Fidel Castro e da reduzida presença, em Cuba, de uma resistência 
anticastrista organizada.  
 No dia anterior, 15 de Abril, registara-se já o primeiro passo da acção militar. Vindos de 
Puerto Cabezas, na Nicarágua, 8 bombardeiros B-26, com as cores da Força Aérea castrista, 
tinham como missão atacar as bases aéreas do aeroporto Antonio Maceo, em Santiago de Cuba, de 
Santo António de los Baños, a sul de Havana, e de Libertad, a oeste da capital. Concluído o ataque, 
com a perda de dois B-26, um avião U-2 da CIA efectua um voo de reconhecimento fotográfico, o 
qual revela que os bombardeamentos haviam tido um sucesso apenas parcial, deixando 
operacionais cerca de 50% dos aviões estacionados nas bases aéreas. 
 Na sede da ONU, no próprio dia do ataque aéreo, o embaixador cubano não perde tempo a 
acusar os EUA de agressão ao seu país. Adlai Stevenson, o embaixador americano nas Nações 
Unidas, estava incompletamente informado sobre a operação, ficando na incómoda situação de 
negar uma participação dos EUA, a qual não tardaria a tornar-se evidente. 

Tanto bastou para que o presidente Kennedy mandasse cancelar um segundo ataque aéreo 
que estava programado para o dia 16 e o apoia aéreo ao próprio desembarque, previsto para 17 de 
Abril. Para os operacionais da CIA, a decisão do presidente constituía um duro golpe, que punha 
em sério risco o êxito do desembarque. No pé em que as coisas estavam, teria sido prudente 
cancelar toda a operação, mas Kennedy, apesar de fortemente instado pelos responsáveis da CIA 
para autorizar o segundo ataque aéreo, recusou essa recomendação e decidiu prosseguir com a 
invasão.  

Provavelmente, foi este o MOMENTO DECISIVO da operação. Numa entrevista dada em 
1965, Bissell diria isso mesmo: «o erro da CIA esteve no facto de não ter aconselhado o presidente 
a cancelar o plano, face às alterações introduzidas».7 

                                                 
7 RASENBERGER, Jim, Idem, p. 387. 
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Deste modo, o ataque aéreo consumado em 15 ficaria a ser a única acção de preparação da 
invasão e não teve a desejada utilidade para a operação de desembarque. Mas foi muito útil para os 
defensores da ilha, os quais, desse modo, ficaram imediatamente em alerta. Durante a “trégua” de 
domingo, 16 de Abril, Fidel Castro ordena a prisão de milhares de cubanos considerados 
desafectos ao regime – potenciais actores do levantamento popular esperado e desejado pelos 
americanos – e coloca em prontidão máxima as forças militares e as milícias. 

 
O plano de desembarque previra 3 praias, com os seguintes nomes de código: BLUE, 

próximo de Girón, na qual ficaria o Posto de Comando da Brigada 2506, e onde desembarcariam 
os 4.º e 6.º batalhões e a maior parte do equipamento pesado; RED, próximo de Playa Larga, onde 
desembarcariam os 2.º e 5.º batalhões; VERDE, a leste da praia BLUE, onde desembarcaria, um 
pouco mais tarde, o 3.º batalhão. O 1.º batalhão seria largado em pára-quedas mais para o interior, 
com a missão de controlar a aproximação de forças castristas pelas estradas que, naquela região 
pantanosa, constituíam a única forma de acesso aos locais de desembarque. A cabeça-de-ponte a 
desenvolver a partir da praia BLUE tinha, ainda, uma outra característica particularmente 
relevante: a proximidade de um aeródromo, com capacidade para receber os B-26 e os aviões de 
transporte C-46 e C-54. Mas essa vantagem só poderia funcionar desde que decorresse com 
sucesso a descarga de 200 barris de combustível para aviões, que eram transportados no navio Río 

Escondido. Se, neste particular, o aeródromo pudesse receber os aviões da Brigada, poderia voltar 
a haver apoio aéreo, dado que o presidente Kennedy não se oporia a quaisquer acções aéreas que 
partissem de território cubano. 

 
A primeira acção ao largo das praias, mas ainda a prudente distância, é levada a cabo por 

um navio-doca da marinha americana, o San Marcos, que ali convergira, vindo de Vieques (Porto 
Rico). Numa breve operação, o navio coloca na água sete pequenas embarcações de desembarque, 
as quais, rebocadas pelos navios maiores, irão transportar para a praia diverso material pesado, 
incluindo 5 carros de combate M-41, 12 viaturas pesadas, 1 bulldozer, uma grua e 9 tractores. 
Completada a sua missão, o San Marcos regressa à base. Ia começar o desembarque das forças da 
Brigada 2506. 

A Baía dos Porcos tem a configuração de um fiorde, com cerca de 30 km de largura na sua 
entrada. As primeiras acções destinam-se a reconhecer os locais de desembarque. Dois barcos 
pneumáticos são colocados na água, dirigindo-se um para Playa Girón, à entrada da baía, e outro 
para Playa Larga, ao fundo da mesma. Contrariando as ordens do presidente Kennedy, cada uma 
das equipas levava um agente da CIA. A equipa que chega a terra próximo a Playa Girón é 
apanhada por um varrimento de um holofote de um jipe de patrulha e ouvem-se os primeiros tiros. 
Ao largo, a bordo do Blagar, os líderes da força embarcada – Pepe San Román, comandante 
militar, e Manuel Artime, representante do Governo Provisório – compreendem que a surpresa se 
perdeu. Logo depois, também a outra equipa é detectada. Ouvem-se mais disparos e começam a 
chegar reforços de milicianos castristas. 
 Nos navios ao largo, é dada ordem para começar o transporte dos atacantes para as praias, o 
que é feito em pequenas barcaças que são colocadas na água. Ao aproximarem-se da costa, ao 
mesmo tempo que vão enfrentar um desconhecido banco de coral, onde algumas barcaças se vão 
desconjuntar, começam a ser alvejados por fogos rasantes. As lanchas com o equipamento pesado 
vão ter de esperar pela maré-cheia, já à luz do dia, e sujeitos aos ataques aéreos da FAR (Força 
Aérea Revolucionária). Já em terra, as tropas desembarcadas logram calar a Rádio Girón, mas já 
depois de esta ter transmitido para Havana informação mais do que suficiente para possibilitar a 
organização da resposta. Entretanto, na praia RED, apesar de não existir o obstáculo da barreira de 
coral, o mau funcionamento dos motores da maioria das lanchas de desembarque vai retardar a 
chegada à praia dos dois batalhões. 
 Como era de prever, cerca das 06.30, o desembarque das viaturas de combate é 
surpreendido pelo ataque dos aviões da FAR. Aparelhos T-33 e Sea Fury efectuam, sem oposição, 
autênticas razias nas tropas desembarcadas. Quando os aviões dos invasores se aproximam das 
áreas onde devem largar as forças pára-quedistas do 1.º Batalhão, para que estas se apoderem dos 
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aeródromos da região, são igualmente surpreendidos pelos aviões da FAR. No interior da Baía do 
Porcos, o navio Houston, carregado de munições e gasolina, e ainda com pessoal da brigada que 
não chegara a desembarcar, é atingido por foguetes dos T-33. Além dos elevados danos materiais, 
contam-se logo cerca de 20 mortos pelo fogo do avião, acrescidos de um número elevado de 
militares afogados. Outro navio, o Río Escondido, carregado de víveres, combustível para aviões e 
equipamentos diversos, é atingido em pleno flanco e explode diante da Praia BLUE. Só 10% das 
munições são colocadas em terra. O responsável naval da expedição, considerando que não é 
possível continuar submetido aos ataques aéreos, ordena aos dois cargueiros capazes de navegar – 
Caribe e Atlántico – que se afastem da costa, na perspectiva de, depois de anoitecer, poderem 
reaproximar-se de terra para concluir a descarga do equipamento e dos abastecimentos que 
transportavam. As tropas desembarcadas, ainda fixadas junto à orla marítima, ficam debaixo dos 
fogos castristas, cada vez mais intensos. 
 

 
Dispositivo da Brigada 2506 

  
 Entretanto, os pára-quedistas conseguem reagrupar-se, sem pressão inimiga, a leste da 
Playa Girón, e recebem o apoio de populares de San Blas e Bermeja. O outro grupo, que saltara 
ligeiramente a norte de Palpite, vê-se impedido de tomar a cidade e respectivo eixo rodoviário, 
deixando aberto o caminho para a chegada dos reforços castristas. Parte das forças desembarcadas 
a sul da Playa Larga logram desbaratar uma primeira coluna castrista vinda pela estrada de Palpite. 
Ao findar do dia 17, as tropas desembarcadas dos navios conseguem instalar-se com alguma 
ordem próximo de San Blas e logram repelir o ataque de um batalhão castrista. Mas a coordenação 
dos diversos grupos invasores é quase impossível, por não terem recebido os rádios que deviam ter 
sido descarregados dos navios. Caindo a noite, não há sinais dos cargueiros. Os combates do dia 
tinham originado um consumo elevado de munições e a sua substituição era sumamente urgente. E 
o mesmo se passava no tocante à alimentação dos combatentes.  
 No seguimento do protesto do embaixador cubano nas Nações Unidas, a invasão vai sendo 
amplamente noticiada. De Moscovo, Nikita Khrushchev censura o governo de Washington e apela 
ao cancelamento da operação. Pelo mundo fora, são organizadas manifestações de repúdio e de 
condenação dos EUA. 
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Cumberland Evening Times de 18/04/1961 

 
Às primeiras horas de 18, uma força de carros de combate do Exército Cubano é 

eficazmente alvejada pelos M-41, canhões-sem-recuo e morteiros do 2.º Batalhão. É um momento 
vitorioso para os homens da Brigada 2506, mas que os deixa quase sem munições. Depois, com a 
entrada em acção das baterias castristas de 122 mm, a roda da fortuna começa a inclinar-se 
claramente para os homens de Fidel Castro. Os invasores, esgotados e sem reabastecimentos de 
água, víveres e medicamentos, recuam para junto da Praia BLUE, próximo de Playa Girón. San 
Román e Artimes sabem que não está em curso qualquer levantamento popular digno de registo e 
que estão entregues à sua sorte. Têm a noção da gravidade da situação mas ainda acalentam 
esperanças num apoio americano capaz de inverter o rumo dos acontecimentos. 

Ainda na madrugada de 18, a precária situação da Brigada 2506 é reavaliada em 
Washington e John Kennedy dá luz verde para a reentrada em acção dos B-26 baseados na 
Nicarágua. Ao mesmo tempo, procura-se minimizar o desaparecimento dos cargueiros mediante o 
lançamento de pára-quedas de munições e rações, missão de que se encarregam os C-46 e C-54 
igualmente disponíveis a partir de Puerto Cabezas. A acção dos B-26 revelar-se-ia, porém, de nulo 
efeito. 

 

 
Fidel Castro dentro de um blindado, próximo de Playa Girón 

 
Ao início da tarde do dia 18, em Washington, a inquietação sobe em flecha e começa a ser 

evidente que é necessário fazer uma opção fundamental: deixar cair a “Operação Zapata” ou fazer 
todo o possível para a salvar. Kennedy recorre, então, aos conselhos do almirante Arleigh Burke, 
Chefe do Estado-Maior Naval.  

Pelas 12.00, San Román começa a expedir lancinantes mensagens da Praia BLUE, 
informando que as suas tropas se encontram debaixo de um intenso ataque de carros de combate 
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pesados e de aviões MiG
8 e solicita o apoio de aviões a jacto. Os seus M-41 já não têm munições e 

estão a esgotar-se as munições de armas ligeiras. Kennedy, visivelmente atormentado, mantém-se, 
todavia, decidido a não empenhar meios aéreos da Marinha americana. No entanto, mostra-se 
disponível para autorizar voos de reconhecimento a executar por aviões do porta-aviões Essex, 
navio-almirante do TG 81.8. Os primeiros aviões, descaracterizados, sobrevoam a Praia BLUE 
pelas 15.30 e regressam ao porta-aviões. Cerca das 18.00, os B-26 de Puerto Cabezas voltam a 
entrar em acção, desta vez sobre a estrada que corre ao longo da margem leste da baía. Na primeira 
passagem, atacam com fogo de metralhadora uma longa coluna castrista que se dirige para a Praia 
BLUE. Numa segunda passagem, bombardeiam a coluna com bombas de napalm, deixando grande 
parte das viaturas em chamas e causando diversas baixas. Por essa altura, um avião C-54 sobrevoa 
a posição anticastrista e faz um lançamento de pára-quedas de munições e outros artigos de 
primeira necessidade. Todavia, o vento arrasta os contentores para os pântanos e para o mar, 
invalidando a tentativa de reabastecimento. 

Coincidindo com horas de enorme tensão vividas pelo círculo mais próximo de Kennedy, o 
presidente e a esposa iniciam, pouco depois das 22.00, uma recepção de gala aos congressistas e 
esposas, no que terá sido, provavelmente, o acontecimento social mais inoportuno da história dos 
EUA. Era uma tradição que obrigava todos os presidentes recém-empossados e não foi 
considerada a hipótese de um adiamento. Para além das mais diversas iguarias e bebidas, o 
convívio incluiu o habitual baile, convenientemente aberto pelo presidente e a esfuziante Jaqueline 
Kennedy. 

Às 23.52, através do Essex, é recebida mais uma lancinante mensagem de San Román: 
 

Vocês têm consciência de quão desesperada é a situação? Vão ajudar-nos ou desistir? 

Tudo o que desejamos é uma cobertura de jactos a baixa altitude e apoio aéreo próximo. O 

inimigo dispõe deste apoio. Preciso dele desesperadamente ou é o meu fim. Por favor não nos 

abandonem. Estou sem munições para os carros de combate e as bazucas. Os carros de 

combate vão atacar-me ao nascer do dia. Não aceito ser evacuado. Lutaremos até ao fim, se for 

caso disso. Preciso de medicamentos com urgência.
9 

 
O presidente abandona a festa às 23.55. Três minutos depois, tem início uma das mais 

memoráveis (e elegantes) reuniões realizadas no Gabinete Oval, com grande parte dos presentes 
envergando a casaca ou o uniforme de gala com que participara na recepção. Tomando a palavra, 
disse o almirante Burke: 

 
– Autorize-me a enviar dois jactos contra esses aviões inimigos. 

– Não (disse Kennedy), não quero os EUA envolvidos nisto. 

– Caramba, Sr. Presidente, nós já estamos envolvidos!
10 

 
O diálogo prosseguiu nos mesmos termos, durante breves minutos, Burke insistindo e 

Kennedy repetindo a negativa. Richard Bissell interveio a reforçar o pedido de Burke, mas sem 
melhor sorte. O dilema de Kennedy assentava no fundamentado receio de que uma ainda que 
mínima intervenção americana provocasse uma escalada que conduzisse à intervenção da URSS, 
em Cuba ou em Berlim, e a uma conflagração geral. Entretanto, numa base aérea próximo de 
Miami, os membros do Conselho Revolucionário Cubano – que reunia os exilados cubanos que 
formariam o Governo Provisório – encontravam-se isolados do exterior e ignorantes do que se 
passava. 

Já próximo das 02.00 de 19 de Abril, Kennedy acaba por consentir no empenhamento de 6 
aviões descaracterizados, baseados no porta-aviões Essex. Todavia, a sua missão seria, 

                                                 
8 San Román ou se equivocou ou inventou a presença de MiG’s para acicatar os Americanos. Não há notícia, nesta 
data, da presença deste tipo de aviões na FAR. 
9 RASEMBERGER, Jim, Idem, p. 282. 
10 Ibidem, p. 282.  
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unicamente, de dar cobertura aos ataques dos B-26 durante um período de 1 hora bem definido. 
Era uma provocação, pois colocava a FAR na contingência de deixar passar os B-26 ou bater-se 
com os caças da escolta, arriscando a sua resposta. 
 

 
p. 366 do Relatório da CIA

11 
 

 Para o comandante do TG-81.8 e para o comandante do Essex, a JCS expede 
imediatamente a mensagem 994369, a qual define o período de 1 hora de cobertura aérea expressa 
em tempo do fuso horário Zulu, como é usual em operações conjuntas: 11.30 a 12.30. Fazendo a 
conversão, dava 06.30-07.30, hora de Cuba (fuso Romeo). 
 

 
Msg do QG/CIA para o Comando Aéreo – p. 367 do Relatório da CIA 

  

 
Msg 994369 da JCS para o TG-81.8 e comandante do Essex – p. 368 do Relatório da CIA 

 
Da leitura da parte do Apoio Aéreo do Relatório da CIA (desclassificado em 2011) pode 

constatar-se a incrível confusão que se vai seguir e as múltiplas recriminações que ali são 
registadas por diversos intervenientes. Não sendo possível, pela leitura do relatório, concluir sobre 
a culpabilidade da confusão que se gerou, é bastante evidente que houve erro na conversão do 
horário do apoio aéreo em hora local. Assim, quando os seis B-26 chegam ao local onde deviam 
encontrar a prometida cobertura dos A-4 Skyhawk, são atacados pelos T-33 da FAR, sendo 

                                                 
11 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB355/bop-vol1-part2.pdf  
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abatidos dois deles e atingido um terceiro, com alguma gravidade. Aparentemente, os B-26 haviam 
chegado cerca de 1 hora antes do tempo combinado. A explicação que tem sido mais ventilada é a 
diferença de 1 hora existente entre a hora legal da Nicarágua e a de Cuba. É uma desculpa infantil 
e totalmente incompreensível. Definido o período de 1 hora no fuso Zulu, bastava acertar os 
relógios pela hora de Cuba e agir em conformidade. 
 Da parte do contra-almirante Clark, comandante do Essex, será depois referido que se 
aperceberam da saída prematura dos B-26 pelo facto destes sobrevoarem o TG quando os caças 
ainda não tinham descolado da coberta do porta-aviões. Todavia, percebendo que algo estava 
errado, dera ordem para o lançamento se efectuar de imediato. No entanto, quando os caças da 
CAP (combat air patrol) atingem o objectivo, já não encontram qualquer B-26 a quem dar 
cobertura. Neste ponto, o Relatório da CIA estranha que os radares do porta-aviões não tivessem 
assinalado a aproximação dos B-26, muito antes do sobrevoo. As anotações de um confrangedor 
amadorismo são numerosas e surpreendentes. 
 

 
p. 377 do Relatório da CIA 

 
 Pelas 07.50 de 19 de Abril, as tropas castristas iniciam um forte ataque às posições ainda 
detidas pelos invasores na Praia BLUE, com apoio aéreo e intensos fogos de artilharia. Novos 
pedidos de ajuda endereçados por San Román ficam sem qualquer resposta. A última comunicação 
do comandante dos invasores ocorre às 14.32. Ao findar do dia, os homens da Brigada 2506 já não 
têm qualquer dúvida de que a operação é um completo malogro. De entre os sobreviventes, uns 
optam pela rendição, outros fogem para as zonas pantanosas e outros, ainda, tentam escapar-se por 
mar, usando o que resta das lanchas de desembarque. Nos dias seguintes, a maior parte acaba 
mesmo por ser capturada pelas tropas castristas. As baixas dos expedicionários cifraram-se em 114 
mortos e 1.189 prisioneiros. Estes prisioneiros viriam a ser trocados, no final de 1962, por 
alimentos, medicamentos e tractores, avaliados em 53 milhões de dólares. Chegaram a território 
americano em 29 de Dezembro de 1962, sendo homenageados pelo presidente Kennedy. Mas 
muitos desses homens nunca deixaram de pensar que haviam sido vítimas de uma traição. 

 

 
Membros da Brigada 2506, após a rendição 
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 Quanto a responsabilidades, foi tão notória a pouca candura de alguns depoimentos como 
notória a atitude branda que presidiu à investigação conduzida pelo Taylor Committee.12 Outra 
coisa não seria de esperar... Mesmo assim, podem retirar-se do Relatório da Comissão alguns 
trechos militarmente expressivos. O do general David Shoup, comandante do Corpo de Fuzileiros, 
pode constituir, por si só, uma incisiva conclusão sobre as causas do fiasco. Depois de ter referido 
que tinha acreditado que a operação podia e devia ter sido bem-sucedida, acrescentou: 
 

 Se este tipo de operação pode ser executada com este tipo de força, com este tempo de 

treino e experiência, então andamos a desperdiçar o nosso tempo nas nossas divisões e 

devemos é ir todos de licença por três ou quatro meses.
13 

 
 Se esta era a opinião de um responsável militar, também não deixa de ser significativo o 
desabafo, claramente político, que Arthur Schlesinger registou no seu diário pessoal, poucos dias 
após o final dos combates: 
 

 Toda a gente se deixou fascinar por Kennedy. Agora, Kennedy revelou-se não mais do que a 

continuação do passado Eisenhower-Dulles... Nós não parecemos apenas imperialistas; 

parecemos imperialistas incompetentes, o que é pior; e parecemos imperialistas estúpidos e 

incompetentes, o que é o pior de tudo.
14 

 
 Ainda no plano político, vale a pena recordar o curto diálogo de Clayton Fritchey, 
jornalista e colaborador de Adlai Stevenson, com John Kennedy: 
 

– Senhor Presidente, podia ter sido pior. 

– Como? 

– Podia ter resultado.
15 

 
 Mas o fiasco da aventura cubana era, apenas, um episódio de um mundo que não parava. A 
acção anticastrista, com a participação mal encoberta dos EUA, iria criar as condições geopolíticas 
para a escalada militar soviética que desembocará directamente na Crise dos Mísseis de 1962. 
Mas, nessa ocasião, muitos dos erros cometidos no ano anterior, no plano da gestão de crises, 
haviam servido como exemplar lição. 
 
 
David Martelo – Março de 2017 

 
 
 

                                                 
12 A comissão tinha esta designação pelo facto de ser seu presidente o general Maxwell Taylor, o qual fora, até 1959, 
Chefe do Estado-Maior do Exército. 
13 RASENBERGER, Jim, Idem, p. 339. 
14 Ibidem, p. 314.  
15 Ibidem, p. 394. 


