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A partida dos batalhões expedicionários do R. I. N.º 11 
para Cabo Verde      
(1941)

No contexto da II Guerra Mundial, o arquipélago de Cabo Verde – pela sua 
posição geoestratégica – foi alvo da cobiça alemã e da pressão britânica e norte-
-americana. Na tentativa de conservar o império colonial, o governo salazarista 
mobilizou um total de 4500 homens, provenientes do Regimento de Infantaria 
N.º 15 (Tomar), do R. I. N.º 5 (Caldas da Rainha), do R. I. N.º 7 (Leiria) e do R. 
I. N.º 11 (Setúbal). 

Ao longo de 1941, O Setubalense foi intransigente na defesa da colónia, 
apoiando o envio de batalhões e assegurando que não se ia para guerra, mas 
antes se ia preservar o património dos portugueses. O primeiro contingente 
setubalense partiu em 15 de junho, mas o periódico, praticamente, não men-
cionou o acontecimento. Na edição do dia 16, foi dado destaque às palavras 
do alferes Fernando Azedo Duarte, que, na véspera da partida, discursou no 
juramento da bandeira dos recrutas, no Campo dos Arcos. Reforçou a neces-
sidade de honrar a Pátria, as suas descobertas e, principalmente, «conservar 
a todo o custo, contra tudo e contra todos, a herança gloriosa que recebemos 
dos nossos avós» (O SETUBALENSE, 1941, 16 de junho: 1).

O pouco destaque dado pelo jornal poderá estar intimamente relacionado 
com a polémica militar que decorreu na marcha das tropas do R. I. N.º 11 na 
capital. Segundo o capitão José Rebelo, este percurso foi marcado por alguns 
«excessos» dos militares na despedida dos familiares e por outros a terem rom-
pido, agarrando-se aos estribos dos elétricos devido ao cansaço e ao peso da 
bagagem. Do mesmo modo, um dos graduados – alegadamente – não prestou 
continência a um superior antes de entrar no navio. Poucos dias depois, uma 
portaria proibiu o regimento de Setúbal de ostentar a bandeira e castigou os 
soldados com mais tempo de serviço (REBELO, 1983: s.p.)

Aquando da partida do 2.º contingente local, em novembro, O Setubalense 
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teve uma postura diferente. Deu destaque à cerimónia, que decorreu na igreja 
de S. Julião, em que se batizou um soldado, se distribuíram crucifi xos, e o re-
verendo Mário de Carvalho discursou com um evidente tom de propaganda 
política, mantendo a lógica da extensão territorial do país fora da metrópole e a 
necessidade do sacrifício pela Pátria. Posteriormente, em frente ao Monumento 
aos Mortos da Grande Guerra, o edil, Pires de Lima despediu-se dos militares 
«dizendo-lhes que Portugal não é só onde se vive, pois também além-mar é a 
continuação da Pátria» (O SETUBALENSE, 1941, 26 de novembro: 2). O jornal 
apelou, ainda, para que, na partida, os sadinos promovessem uma manifestação 
pública de afeto, lembrando que todos voltariam sãos e salvos (Ibidem, 28 de 
novembro: 2). Desta vez, as tropas partiram para Lisboa em 28 de novembro, 
acompanhadas por uma multidão, 
desde o Monumento aos Mortos, 
passando pela av. 5 de Outubro 
até à estação de caminho de ferro. 
A Legião Portuguesa executou A 
Portuguesa, enquanto o comboio 
iniciou, lentamente, a sua marcha 
(Ibidem, 29 de novembro: 2). [DF]
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