
RESPOSTAS

Reflexão Alargada Episódio 1
Estamos no verão de 1941, finais de Junho. Os refugiados chegam a Portugal desde 1940, 
atravessando as fronteiras a fugir da repressão alemã. Os portugueses temem uma invasão, 
apesar da neutralidade decretada por Salazar. Cândido de Oliveira é responsável pela criação 
e gestão da rede de comunicações entre agentes através dos telegrafistas dos CTT.

Respostas Diretas Episódio 1
 1. droga sintética para manter os soldados alemães alerta e prontos para o combate.
 2. V de vitória aliada.
 3. Dinheiro para pagar as dívidas da família.
 4. Rede britânica da S.O.E.
 5. Invasão da URSS.
 6. Operação Barbarossa.
 7. 22 de Junho de 1941.
 8. 5000 toneladas.
 9. Era o volfrâmio que servia para fazer as munições dos armamentos beligerantes.
 10. Rede britânica da S.O.E.

Reflexão Alargada Episódio 2
Em casa dos Mascarenhas, encontram-se Duarte Pacheco, o ministro das obras públicas que 
discute a sua política da modernidade e António Ferro, secretário da propaganda nacional, 
que defende um Portugal futurista e modernista. Um ano antes tinham dado algum des-
taque internacional a Portugal com a realização da Exposição do Mundo Português. Mas 
essa visão aparentemente global que Portugal apresentara é questionada por Agostinho 
Lourenço, diretor da PVDE, com um discurso mais conservador. O agente Paulo Santos 
representa a opressão da PVDE. A tortura mais comum usada pelos agentes consistia em 
descalçar os prisioneiros e atingi-los com o cinto na palma dos pés e depois fazê-los caminhar 
com os pés em ferida. 

Respostas Diretas Episódio 2
 1. O exército do Reich fica sem capacidade de armamento.
 2. Cafés, praias, esplanadas e Estufa Fria.
 3. Diretor e Capitão da PVDE, o anjo negro de Salazar. (desenvolver)
 4. Secretário da Propaganda Nacional, responsável pela arte e cultura do Estado 
Novo. Intimamente ligado ao movimento modernista português desde os anos 10, que jun-
tou figuras como Almada Negreiros, Fernando Pessoa e Amadeo de Souza-Cardoso. (desen-
volver)



 5. Ministro das Obras Públicas, responsável pela arquitetura do Estado Novo e pela 
reorganização urbana de Lisboa.
 6. Hospital de Santa Maria.
 7. Viaduto Duarte Pacheco, Bairro de Alvalade, Instituto Superior Técnico, entre 
outras.
 8. Rádio e Jornais. Redes sociais, jornais online, vídeos e televisão. 
 9. Cassequel. Terceiro vapor português perdido por razões de guerra, afundado por 
um submarino alemão.

Reflexão Alargada Episódio 3
No decorrer do episódio existem duas cenas centrais que mostram o jogo político da rede 
aliada com os portugueses: a fuga de Roberto da PVDE e o primeiro encontro entre o 
Capitão Ribeiro Casais e Major Beevor. As alianças que os Britânicos propunham aos portu-
gueses incluíam comunistas, anarquistas, Casapianos e funcionários dos CTT e ainda os na-
cionalistas conservadores de direita, nomeadamente uma fação dos Legionários portugueses 
liderada por Ribeiro Casais, preocupada com uma possível invasão alemã. 

Respostas Diretas Episódio 3
 1. Fábrica da Pólvora de Chelas, SACOR, Base Naval do Alfeite, entre outros.
 2. Impedir o avanço terrestre e náutico dos Alemães e quaisquer acessos a munições e 
armamento, com o objetivo de atrasar a inevitável ocupação que se pensava vir a ocorrer.
 3. Como plano preventivo Alemão que contaria com a conivência do General Franco 
para a invasão de Portugal.
 4. Via marítima pelo Algarve. Via terrestre, pelo Alentejo e pelo Norte, pela Es-
tremadura e Galiza, ocupando os portos de Porto, Lisboa e Setúbal/Sines.
 5. Portugal era oficialmente neutral na Guerra.
 6. Espiar o engenheiro Siegfried Brenner.
 7. Rádio transmissor. As comunicações eram em Morse.
 8. Comandante da Royal Navy e espião do MI6, esteve em Portugal hospedado no 
Estoril. Foi o autor dos livros de James Bond – 007, personagem que criou em Portugal, 
inspirada em Dusko Popov.
 9. Para evitar que os Alemães consiguissem ocupar o território português. “Os gregos 
adormeceram gregos e acordaram Nazis e isso em Portugal não pode acontecer.”
 10. Gansos.

Reflexão Alargada Episódio 4
A 28 de Fevereiro as primeiras tropas japonesas estacionam em Díli originando a batalha 
de Timor. Esta batalha teve repercussões na economia da colónia e provocou mais de 2500 
mortes de civis. Isto depois de Salazar ter negociado com australianos e holandeses a sua reti-



rada protegendo a ilha com a militarização portuguesa. 
No jogo de seleções, o facto de ambos os países serem neutrais fez com que fosse o único 
jogo de seleções de futebol em 1942. A mensagem era de amizade e cooperação em tempos 
de guerra. Como o mestre Cândido diz: “Queremos Portugal unido à Suíça.”

Respostas Diretas Episódio 4
 1. Japão.
 2. Ocupadas pela Alemanha e recuperadas pelos Aliados.
 3. Benito Mussolini.
 4. Ganhar a Batalha Naval Atlântica e temerem a queda automática da neutralidade.
 5. Para preparar a população portuguesa em caso de invasão. A cada quatro horas.
 6. A população tinha de se abrigar em espaços próprios ou, em espaços fechados. O 
comércio deveria encerrar obrigatoriamente.
 7. EUA, Reino Unido, União Soviética, República da China, Austrália, Canadá, 
índia, Nova Zelândia, África do Sul, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Bélgica, Checoslováquia, Luxemburgo, 
Países Baixos, Noruega, Polónia, Jugoslávia.
 8. Falsificação e venda de passaportes falsos a refugiados de guerra.
 9. Siegfried é um espião da Abwehr.

Reflexão Alargada Episódio 5
A venda de volfrâmio a ambos os beligerantes permitia ao Governo encher os cofres do esta-
do e às transportadoras lucrarem milhares em comissões. Este negócio, entre o clandestino e 
oficial, tinha uma compartida em relação aos alemães: pagavam em ouro. Ouro esse que era 
maioritariamente roubado nos países invadidos. E esse dado era desconhecido da população.

Respostas Diretas Episódio 5
 1. Expulsar as tropas anglo-holandesas.
 2. Franklin Delano Roosevelt.
 3. “Nós os americanos, vimo-nos obrigados a perder terreno, mas recon-
quistá-lo-emos.”
 4. Para esconder fugitivos, guardar materiais e armamentos das causas rebeldes e de 
espionagem.
 5. Torre Velha. Juntamente com a Torre de Belém, daí se disparava sobre os inimigos 
que tentassem atravessar a Barra do Tejo.
 6. Dinamite/Explosivos para os Legionários.
 7. Que está envolvido com uma mulher casada, Maria João Mascarenhas.
 8.Principalmente para ordenar ataques a navios ou aviões aliados ao largo do Mediter-
râneo e Atlântico.



Reflexão Alargada Episódio 6
Sugestão de personagens: Beevor, Richard, Ribeiro Casais, Vieira, Cândido de Oliveira, 
Rose, Maria João Mascarenhas, Antero, Roberto, Manoel e José. 

Respostas Diretas Episódio 6
 1. Stadium
 2. Ingleses da S.O.E.
 3. Casino.
 4. Póquer.
 5. Galiza.
 6. Que apanhe os comunistas, mas que observe os ingleses apenas à distância.
 7. Propaganda Aliada.
 8. Gasolina Roubada da Shell.

Reflexão Alargada Episódios 7 e 8
A partir da prisão do Legionário Vieira e do seu interrogatório no episódio sete, a rede aliada 
começa a desmoronar. O assalto ao ouro nazi é falhado pelos aliados e Manoel acaba por mor-
rer, deixando Maria João de rastos e acusando Siegfried de ser um espião nazi. Mas evelações 
inesperadas contam-nos que as redes de espionagem estão cheias de traições, jogos duplos 
e dissimulações. Quando alguém fala, a confiança perde-se. Os telegrafistas dos CTT são 
presos, os Legionários torturados, a tipografia da revista Stadium descoberta e as consequên-
cias impostas por Salazar e pela PVDE afetam ingleses e portugueses. 
A descoberta da rede aliada pela PVDE coloca em perigo a neutralidade de Portugal.  Ao 
mesmo tempo que decorrem as negociações em Londres entre o Governo português e 
britânico uma crise diplomática abate-se em Lisboa. Salazar age rapidamente: os ingleses 
envolvidos são “devolvidos” a Londres e proibidos de regressar a Portugal, tal como acontece 
com Richard. A rede é desmantelada e o máximo responsável recambiado. Major Beevor é 
demitido do cargo de adido militar. O embaixador revela não ter tido conhecimento do que 
se passava na sua própria embaixada, numa grande discussão com o Major. Mas quem sofre 
as verdadeiras consequências são os portugueses. Presos, torturados, são enviados para o Tarr-
afal, em Cabo Verde. Esta é a solução de Salazar para evitar represálias alemãs. 

Respostas Diretas Episódios 7 e 8
 1. 1 de Março de 1942
 2. Foram enviados para o Tarrafal.
 3. Regressaram a Inglaterra.
 4. Humberto Delgado. A utilização das Bases Militares dos Açores pelos Ingleses e 
Americanos.
 5. Sir Ronald Hugh Campbell.


