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Durante a guerra, ninguém é o que parece.

A ESPIA é uma série de ficção histórica de oito episódios, 
passada em Portugal e na Galiza durante a 2ª Guerra Mundial. 
Realizada por Jorge Paixão da Costa, reúne no elenco, Danie-
la Ruah (NCIS: Los Angeles) que regressa à ficção nacional 
doze anos depois, Maria João Bastos (Três Mulheres) e Diogo 
Morgado (The Bible).

Produzida pela Ukbar Filmes, que recriou ficção histórica em 
obras como O Homem Que Matou Dom Quixote, Solda-
do Milhões, Florbela ou República, em coprodução com a 
Ficción Producciones e com o apoio da RTP, ICA e PIC 
Portugal. Estreia a 8 de abril de 2020 pelas 21H00 na RTP1.



Durante a Segunda Guerra Mundial operaram em Portugal diversas redes 
de espionagem. A ESPIA acompanha uma dessas redes, a rede Shell, que os 
Britânicos operaram em Portugal entre 1941 e 1942, e que previa um plano 
de destruição de infraestruturas do país e de contraespionagem no caso de 
o País ser invadido pelos Alemães. Inspirámo-nos na rede Shell e em parte 
dos seus operacionais para criar duas espias: Maria João e Rose. Em conjun-
to, vão guiar-nos pelo labirinto da espionagem ao serviço das potências 
beligerantes: os aliados e os alemães. Vão dar-nos a conhecer os meandros 
da propaganda da época, a batalha ideológica pela alma e pelo coração que 
marcou esta época, a falsificação de passaportes, as negociações complexas 
do volfrâmio – o minério mais valioso da 2a Guerra Mundial.

As nossas protagonistas estão no centro de um tabuleiro de xadrez diplo-
mático cujas jogadas são efetuadas em festas luxuosas, partidas de golfe, 
sabotagens, casinos, mensagens em código e assassinatos. 
Filmada entre maio e julho de 2019, em Lisboa, Porto, Curia, Tomar, Figuei-
ra da Foz e Santiago de Compostela, a série foi escrita por Pablo Iraola, 
Raquel Palermo, Cláudia Clemente, Martim Baginha Cardoso, Pandora da 
Cunha Telles e Snir Wein, a partir de uma ideia de Pandora da Cunha Telles, 
desenvolvida inicialmente por Rui Cardoso Martins e José de Pina. 

01. APRESENTAÇÃO



02. SINOPSE

1941, 2ª Guerra Mundial.
Portugal vive na neutralidade. Na sombra, muitos portugueses decidem 
servir os Aliados, mas também em forças do Eixo, ou ambos em simul-
tâneo. Maria João Mascarenhas (Daniela Ruah) trabalha para o sogro 
(António Capelo) numa empresa de transportes. Aliciada pela sua amiga 
Rose Lawson (Mª João Bastos), procura informações sobre os carrega-
mentos de volfrâmio. Entre festas, casinos e mensagens codificadas, as 
duas envolvem-se numa intriga diplomática. 
Os ingleses, Major Jack Beevor (Pedro Lamares) e Richard Thompson 
(Marco d’Almeida), pretendem evitar uma possível invasão alemã. O 
escolhido para esta missão é o selecionador nacional: Cândido de Oliveira 
(Sisley Dias). Por outro lado, o espião alemão da SD, William Larenz 
(Adriano Carvalho), tenta convencer o agente Paulo da PVDE (Luís 
Eusébio) de que são os ingleses que estão prestes a ocupar Portugal. 
Paralelamente, Ribeiro Casais (Joaquim Nicolau) e Vieira (Nuno Gil) da 
Legião Portuguesa colaboram com os aliados para preparar Portugal para 
uma possível invasão.
Maria João parece reunir todos os atributos de uma espia perfeita: sedu-
tora, inteligente e idealista. Mas ao aproximar-se do engenheiro alemão 
Siegfried Brenner (Diogo Morgado) vai compreender o preço de viver 
uma vida dupla...



03. CONCEITO

A Espia nasce de duas motivações dos produtores da 
Ukbar Filmes: existem poucas obras literárias e audiovi-
suais a debruçarem-se sobre o papel que Portugal teve na 
Segunda Guerra Mundial, apesar de país neutral. O papel 
“escondido”, o de centro da espionagem internacional, 
num país onde as luzes nunca se apagavam, ao contrário do 
resto da Europa. Por isso, os ingleses apelidaram o país de 
twenty-four land. É importante trazer ao ecrã uma história 
que mostre o país costeiro onde importantes decisões de 
bastidores foram tomadas no desenrolar do conflito. 

Em segundo lugar, o papel que as mulheres tinham na 
resistência, de Josephine Baker, da resistência francesa, às 
mulheres da Cruz Vermelha, e às várias espias duplas como 
Ecclesiastics e Nathalie Sergueiew. Como tal, considerámos 
fundamental criar uma narrativa no feminino num período 
histórico onde as mulheres eram colocadas em segundo 
plano, mas já lutavam e mudavam o mundo.

Para tal, a equipa de escrita escolheu um ano que retratasse 
alguns acontecimentos históricos que afetaram Portugal:

   1. A invasão da URSS pelas tropas do Eixo (Operação 
Barbarossa, de 22 de junho a 5 de dezembro de 1941) 

   2. A ocupação da ilha de Timor, que compromete a 
neutralidade do país (primeiro em Dezembro de 1941 por 
australianos e, depois, em fevereiro de 1942 por Japoneses)

   3. A criação e desmantelamento da rede de espionagem 
aliada Shell, em Portugal (rede de espionagem composta 
por Comunistas e Legionários ao serviço dos ingleses para 
impedir o avanço alemão na Península Ibérica - com apoio 
espanhol)

Com estes propósitos percebemos que em Portugal, Ingla-
terra e Alemanha existiam forças de espionagem e policiais 
que, apesar de tuteladas pelos respetivos governos, tinham 
objetivos, políticas e ideais diversos. Em Portugal, a Polícia 
de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE – antecessora 
da PIDE), liderada pelo Capitão Agostinho Lourenço que 
lidava diretamente com Oliveira Salazar (este figura apenas 
momentaneamente na série, por ter sido uma figura nebu-
losa no decorrer do conflito bélico), controlava as ruas e 
reprimia as greves.

Os seus capitães mantinham relações mais próximas aos 
alemães. Já a Legião Portuguesa, que assumia a defesa civil, 
era um organismo do estado e encontrava-se na dependên-
cia dos ministérios do interior e da guerra, propondo uma 
defesa nacionalista contra qualquer potência que tentasse 
invadir Portugal. Sob ameaça de invasão alemã, e por deci-
são do Capitão Ribeiro Casais, a Legião Portuguesa asso-
ciou-se a uma rede de espionagem inglesa criando a Rede 
Shell que planeava dinamitar vários pontos estratégicos da 

costa e território português para impedir o avanço Nazi 
sobre o país. Esta decisão foi tomada sem o conhecimento 
da Embaixada Inglesa e sem o conhecimento do presidente 
do conselho, Salazar. 

Os ingleses por sua vez tinham criado através do MI6 a 
Special Operations Executive (SOE), composta por civis 
formados durante a guerra para gerir redes de espionagem 
fora do Reino Unido. Liderados em Lisboa pelo Major Jack 
Beevor, um advogado de Oxford tornado adido militar, 
recrutava comunistas, Casapianos, funcionários dos CTT 
e informadores para a rede financiada pela empresa de 
combustível petrolífera inglesa, Shell. O facto de a SOE 
agir de forma pouco profissional, assim como o seu colap-
so em Portugal levou a várias guerras internas com o MI6, 
representado em Portugal por Graham Greene, Kim Philby 
e pelo comandante da Royal Navy Ian Fleming (que criou 
a personagem de James Bond – 007 em Portugal, aquando 
da sua estadia no Hotel Palácio no Estoril). 



Por fim, também os alemães tinham duas redes de espio-
nagem com desentendimentos entre si. A SD – Sicherhei-
tsdienst, que advém da Gestapo – trabalhava em Portugal 
através da Legação Alemã (semelhante à Embaixada Inglesa) 
e era uma força de espionagem e vigilância ligada ao partido 
Nazi. Já a Abwehr, comandada por Canaris, era composta 
de espiões militares e civis recrutados. Apesar de ligada aos 
interesses nacionalistas alemães, não era considerada nazi. 
Em Portugal a SD ocupava-se das relações com a PVDE, 
enquanto a Abwehr trabalhava os civis e informantes para 
a causa germânica.

Para desenvolver os conteúdos da série contámos com a 
historiadora Margarida Magalhães Ramalho (Lisboa, uma 
cidade em tempos de guerra) que colaborou connosco na 
composição dos ambientes sociais e culturais da época, dos 
maneirismos, às expressões, interesses e formas de estar 
dos personagens e da sociedade, assim como na verificação 
da veracidade histórica dos acontecimentos que estiveram 
na base da série.

Na fase de escrita, colaborámos com outros especialistas 
que nos ajudaram a aprofundar a nossa intriga política e 
de espionagem, através dos momentos que marcaram o 
desmantelamento da rede aliada Shell.

Por se tratar de uma ficção histórica, rapidamente concluí-
mos que as personagens reais do ponto de vista político, 
policial e de espionagem, apesar dos dados biográficos exis-
tentes, teriam de ter um contraponto ficcional que pudesse 
ser verdadeiramente “operacional” e empolgante para o 
desenrolarar da narrativa. Assim, se na PVDE o Capitão 
Agostinho Lourenço (Adriano Luz) é uma personagem 
real, Paulo Santos (Luís Eusébio), seu agente, é uma perso-
nagem fictícia e germanófila. O mesmo acontece com a 
Legião Portuguesa. O Capitão Ribeiro Casais (Joaquim 
Nicolau) tem como operacional o legionário Vieira (Nuno 
Gil). Por fim, na rede SOE, o Major Jack Beevor (Pedro 
Lamares) tem como braço direito Richard Thompson 
(Marco d’Almeida). Estes paralelismos entre real e ficção 
permitiram-nos ir mais além na conceção narrativa da série. 
Este foi o ponto de partida para uma ficção criada em torno 
da espionagem internacional que passou por Portugal. 

Os produtores e criadores da série “A Espia”
Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola



04. CONTEXTO HISTÓRICO

1939, o mundo entra em guerra. Salazar declara a neutralidade de Portugal. 
Inicia-se uma verdadeira corrida ao volfrâmio (ou tungsténio), um metal 
fundamental no armamento das potências beligerantes que enche os cofres 
do Estado português. A neutralidade abre as portas a milhares de refugiados, 
mas também à espionagem internacional. Ingleses e alemães criam redes de 
contactos recrutando informadores nas principais empresas portuguesas. A 
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tenta vigiar os espiões, controlar 
as ruas e reprimir as greves. Enquanto a Legião Portuguesa criada para 
combater a ameaça comunista, assume agora a defesa civil. Não estamos em 
guerra, ou assim nos fazem crer...

Diversos espiões ao serviço das potências beligerantes instalaram-se em 
Portugal, onde criaram uma atmosfera à Casino Royale. As suas ordens eram 
claras: controlar a informação e o volfrâmio. Para assegurar o cumprimento 
das suas ordens, muitos deles executaram em Portugal algumas das mais 
importantes operações clandestinas de espionagem da 2ª Guerra Mundial.



05. MANUAL DE UTILIZAÇÃO
DO DOSSIÊ PEDAGÓGICO

Este dossiê pedagógico foi criado a partir da série A Espia, 
com intenção de poder ser utilizado como instrumento 
complementar para alunos de História do nono ano e déci-
mo segundo ano de escolaridade.

Pensado em três partes, a partir dos programas de ensino, 
este dossiê engloba os seguintes pontos:

1. Apresentação da série
A partir de materiais e documentos como sinopse, concei-
to e contexto histórico, apresentamos a narrativa, as suas 
origens e intenções. Recorrendo a imagens da série, bem 
como a documentos e links anexos, este manual pode ser 
enviado diretamente aos alunos. 

2. Análise por episódio
Propomos começar a análise da série e da matéria a partir 
dos episódios, um por um, pela cronologia dos aconteci-
mentos e eventos. Nesse sentido, existem duas propostas 
de análise por episódio: 

2.1. Perguntas e Temas lançados por cenas ou conjuntos 
de cenas chave que caracterizam períodos, momentos ou 
acontecimentos históricos dramatizados. Chamamos-lhes 
“Perguntas de reflexão alargada”; 
 
2.2. Perguntas mais simples, de resposta direta que podem 
ser investigadas a partir de bibliografia recomendada ou de 
outros documentos em anexo ao Dossiê. 
 
3. Análise final à série
Após terem assistido aos oito episódios, os alunos pode-
rão, através de perguntas de contexto histórico e de temas 
gerais da Guerra, tirar ilações mais aprofundadas acerca do 
conflito e do papel do Governo português no conflito, bem 
como da importância da ONU, por exemplo.


