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KY8eeDalaiDen asia tuli \ääl.ll puheeksi useidea 

virkaTeljie kanssa. :lDglann1ll menettely solmia erlkois-sopimuB 

PortugaliA kanSA ja .11nmodo1n luopua alkaisellllasta yhteisria

tuasta oa ollut aonelll.uaen tulklIlnan kohteena. Asia cm herättä

nyt huOJl1ota Ja lUOJlIlol1isestl tuntunsti vähentänyt mahdollisuuk

sia saawttaa si1Dä ODIl8ll1nen ratkaisu. Tästä. huolimatta 1ausut

\.i1l1 tSkfilä1steJl UJ)1aaatt1en keskuudessa yleisesti käsitya, että 

yhteistl esiintymistl, m1kIli mahdOllista, edelleenkin 01181 Jat

kettaTa Ja toivottiin että Suomi, Joka tähän asmi OD ollut syr

JIssl; ryhtyisi yhteisto1m1ntaan JII1iden asiaan k11nmostuneiden 

maiden kanssa. 

Kuten tunnettua koskee kyseessioleva syrjintä. 11-

hinnl s1 tä, et.tl ulkomaalaisilla lai voll1a Portugal1. satamiiA 

tuoduille tavaroille alkUaan oli mAärltty 10 ~ korkeammat tulli

maksut kUin ,portugalilaisilla laivoilla saapuville tavarollle. Tä

.liaätull1, Josta s8l18.l1a oli IIlärltty, että sen piti asteet

"111 laskea 2 ~Illa, on sitloeD T. 1932 lIUril. tlän 6 ~, Bltta sen 
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JäJieen ei mitään alennusta siinä ole tallahtunut. ~elleen koskee 

syrjintä eräitä konsulaatti- Ja satam.amksuja, joskin asia tältä 

kohdalta on väbemmästä merkityksestä. 

Jotta K1n1steriö sa18i selvän kuvan nYkytilanteesta, 

selosten tässä lyhyesti, v1rkaveljilte~ Lisboassa saamieni tie

toJen mukaisesti, miten eri maat siihen nykyään suhtautuvat. 

. • Portugal, V11me aikoina taJ)ahtuneisi1D. tiedusteluihin 

asian nykytUanteesta ja miten Portugalin hallitus, tehtyääJl Eng

lamrl.n kanssa sOIl1.Da1ksen, aikoisi suhtautua niihin vaatimuksiin, 

Jotka muut asiaan kiinnostuneet valtiot oliT8t esittäneet, lienee 

Lisboan ulkoasia1nm1nisteriössä. vastattu, että niin kauan kuin so

p1austekstil ei ole virallisesti Julkaistu Ja sillä ni1nmuodoin ei 

ole 01keusvolmaa Portugalissa, ei asiaa otettaisi virallisten &.8:6&.\.118' 

telujen kohteeksi. ll1käli keITotaan lienee kuitenkin Portugalin 

ministeri Washingtonissa siellä paraikaa käytäVissä kaullpasoll1.Da1s-

• neuvotteluissa selittänyt, että. Englannin kanssa solmitun kauppa

Ja Jlerenkulkusopimuksen suosit~usmä.äri.yksen sanamuoto teki1mg

lann1l1e mahdolliseksi vaatia sille nyt myennetyt edut, jotka sa-

1I0111a perusteilla tul tais11n JQiSntblä.än JI1Ös Brasllialle. ll1 tä. 

muihin asiaan ki1Dnoatuneisi1D. valtioihin si tävastoin tuli, lienee 

8811e.ssa tilaisuudessa lausuttu se käsitys, et tl. koska nill1ä 011 

ainoastaan yleinen suositu1llJlUus, mainUut edut eivlt Uman aluta 

voitai8i ulotiaa heihin. 

KgrJa. Norjan I11D1steri Liilboassa on Sa&mlt hallituk-

seltaan lIUrI.~sen tutkia, II1tl mahdollisuuksia oli81 olemassa yh

teiselle e8i1atJm18elle asia8sa. TIl~6in voisi kaksi T81htoehtoa 

tulla kyaJl!7kSMlll, D1a1tWa asiaan kiiDllostuoeiden valtioiden yh-

teisesti allek1rJo~tta.a kollekt1iT1nootti taikka erilliset, ~-
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tatl s mutandis samansisältöiset nootit, Joissa, Tilttaaaalla suosi

tu.1JDluuteen , esltettä1si1D vaatimus saada samat edut, lru1n Xnglan

nille oli l17~nnett'Y. 

Italia. Italian ministeri L1.sboassa on §.skettä1n Portugalin 

hallitukselle JättänJt ehdotuksen uudeksi kauppa- Ja merenlrulkuso

p1.JJukseksi. Tämän vuoksi on syytä Olettaa, että asia, m!k§J.i se koe-

• kee Italiaa, tullaan ratkaisemaan ma1n1tussa yhteydessä, Joten Ita

lian liittyminen mahdolliseen yhteiseen esiintymiseen on vähemmän 

luulta'Yu, joskin Italian m1ll1sterl henk116kohtaisesti vlitti Ole

'Yansa yhteisen esiintymisen kannalla. 

• 

Jaarikep suhtautWll1nen as1aan on mil te1 s8.llB.Illa1nen kuin Italian. 

Paraikaa WaShingtonissa käJtävissä kauppasopimusneuvotteluisS& aikoo 

Amerikka saada asian ratkaistuksi hankkimalla itselleen suos1tuimmuu

den • absolute and uncondi t10nal. • _ 

JaJ?!!nL KiinA, Puola Ja Kuuba_ Näiden maiden dipl ttiset 

edustaJat Lisboassa ovat ballitukslltaan pntäneet valtuuksia yhtyi 

Ncr Jan kantaan Ja to1ll1a sen lIlka1sesti. 

BuobSn , TAnMap, 81,,'0 Ja Jugoslavian kanta asiassa e1 ollut 

Li,sboasBa tunnettu,Dä1ll1 mailla kun ei siellä ole vak1na1s1å diplo

Ilaatt.1sk edustusta. 

Jlaut nltin. e1dt tiesi. 1hteyde8s1 tule kYsJll1kseen(koska De 

eidt nauti IPJ;oa1tn-mtta, Tasa on niill" 26 • alennu IISreDkulkU-
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!J.sboaS8a helmikuun 26 :p. 1934. 

No. 174/34. 
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Täten on m1nul1a kunnia myötäll1ttää. kuutena 

ka:p:pflleena Lisboan lähetystön ra:portin no. 211934 koskeva 

Lisboaq matkani vaikutelm1§. 

Ba:portin lähettämistä. on 'Wilvästyt nyt vii

kon kestänyt sairauteni • 
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_ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 ~a.9~.~. 

L11?1>Q~: ... ssa ?~ .. p:nä ~~~JJ]j, ....... kuu taI 9 ... ~1 .• f 171 S:..t 

Asia: ... L1sboan matkani VSj,i1rutelmt. 90· w 

Olisi liian rohkeata muutaman viikon oleskelun Jälkeen 

ens1kert&laisena Portugalissa ryhtyä seikkaper?isemmin arvoste

lemaan t!iltä~ä1siä oloJa. Tyydynkin senvuoksi ainoastaan lyhyes

ti selostamaan niitä havaintoja, Joita olen ollut tilaisuudes

sa teked.än niissä sekä virallisissa että yksi tyisslssä piireis

sä, Joiden kanssa: täällä olen Joutunut tekemisiin. 

Alottaaksen1 ulkom1n1steristä, tohtori Caeiro da Kat

t.a 'sta, otti hän minut erinomaisen ystä.vällisesti vastaan jät

tiessän1 hänelle edeltäjäni takaisinkutsukirjeen ja oman valta

kirjani. UlkOll1n1st9ri lausui Il1nut tervetulleeksi Lisboaan Ja 

totesi m1el1hpällä Suomen ja Portugalin vUillä. vallitsevat hy

vlt suhteet. lfa8Jlllll8 oloihin ei hän tuntunut ole"faD. erikoiseDlllin 

perehtynyt. Kuitenkin kiinnosti hlntä kysymys, harJ oitetti1nko 

8u~8a täti nykyä kOlllll1D.1atista prOI>agandaa Ja raholtett,11n

ko 1uolla1nen propaganda mahdollisesti Neuvosto-VenäJältä kä

sin. Olin tUaisuudena antamaan hänelle selkkaperi1sen selos· 

1ukaen tlstl. aekl suhte1ata.& NeuTosto·VenlJUn yle ensi. J~ 

lIloaaill blDen erikoisella tnd7tykselll kuunteleftJl vakuUtus-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1k.1 .... mlni.terIOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk.en tledoituk.iin. 
Ei ulkomaaedutlukoen. m ulko •• i .. inmlnl.terIOn tledol-

tukIIIn. 



tani siitä., ettei maaperä Suomessa ollut otollinen kOllll1ll1atis t en 

aåtteid levib1selle . Tiedus t elin keskust elun kuluessa, miten 

Portugalin hallitus suhtautui Neuvos t o-Venäj än t unnustamiseen, jO

hon ulkomin1steri vastasi , ettei kysymys ollut missä.än muodoss a 

ajankOhtainen. 

Ulkoministeri kert Oi, et~ Por-tugal 1Iaa11mantalOGdell~-

sesti J ossakiD määrin eriste t yn asellallBa vuoksi " i verrattain 

nivattomasti Upäissyt taloudell isen :pulakaUden sekä ettl. sen 

raha'taloudellista asemaa 011 nykyään pidett.ävä hyvinkin hyvänl.. 

Hill JQÖnst k7111 et tä. sosialisissa oloissa, etenkin pohJoismaa

laisen silmillä katsottuna, voisi havaita palj onkin :puutteelli

suuksia, mutta että nykyinen hallitus 011 päättävästi r yhtynyt 

korjaamaan vall itsevia epäkohtia j a eriko~sesti kohdistanut pyr

kimyksensl kansansivit'yksen kohottamiseksi . Vi1Jlemain1ttu toi-

men:pide ei myöskään ole ennenaikainen, kun ottaa huomioon, että 

virallistenkin t ietojen mukaan 65 % Portugalin väestöst~ on luku

ja kirj01tustaidotonta, johon lukuun saataneen vielä lisätä 10 %, 

jotta se tulisi tosioloja vastaavaksi. Ulkoministeri väitti myös, 

että kOllll1Wl1sm1 Portugal1ssa oli lopullisesti ly5ty maahaD sekä 

ettei lIitään yhteiskl.mme.ll1sen rauhan hä1ril51t1. kOJl1lll!Dhtien puo

lelta enO. ollut odotettavissa. '1'bä käsitys lienee kuitenkin 

toisU\a tahoUta saamieni tietojen llUkaan Jossakin määrin liiak

ai optWat1nan. PUnnstoin kerrotUin, etU koJllllWl18t1set vir- 1 

taukset tUlli, JoUen ol.-.s8&oloa ulkollin1ster1kUn ei Idel

tIQt, ol1nt, kUten ~spanJassak1n, saanAet ltu~ tapahtUll1sta 

lUU virBet"-

Ulk __ ateriC5n IIOD1wotimn kaDsliapUll.1kk6, anurll.-

betUlb ~1xe1ra 4e lul,paJ8, Job ulia.1Jl1steriB Usenal mm.-



terinto1mensa ohella edell~en holtaessa Portugalin valtiopankin 

pU.johtajan virkaa ja puuttuessa senvuoksi verrattain vähän mi

nisteriöns§ varsinaiseen hOitoon, on hyvin vaikutusvaltainen hen

kiH5, n11D m.y6s ministeriön muut virkamiehet osottivat minua koh

taan mitä suurinta ystäväJ.l1syyttl. Keskusteluissani heid··n kanssalUl 

'" totesin miel1hyiällA, ettei heidän puoleltaan tehty mitään viit-

tauksia korjauksista tai muutoksista kauppasop~seemme, joihin 

k1eltolak1mme kumoaminen ehkä olisi voinut antaa heille aihetta. 

Site.vastoin he ottivat puheeksi heidän tietoonsa, tiesi mistä läh

teistä, saatetut paikkansapitämättömät väitteet, Suomessa muka 

voimaantulleista uusista m~räyksistä, joiden mukaan ulkomaalais· 

ten vi~en tuonti orlg1naal1pulloissa olisi kielletty. He sanoi

vat pitä,vänsl. tuollaista tOimenpidettä. vakavana loukkauksena por

tugalilaisten viejien lail11sia oikeuksia vastaan ja kertoivat, 

että. toimenpiteet olivat herättäneet suurta levottomuutta viinin

vilje11jäin keskuudessa. Saatuani sähkeitse lf1n1ster1C5st5. oikeita 

tietOja, olin tilaisuudessa täydellisesti kUmoamaan heidän väit

teensl, mlkl ilmeisesti herätti suurta tyydytystä ja lupasivat he 

tarkistaa saamansa tietolähteet sekä rauhoittaa vi1n1nviljelijöitä. 

leskustelun kuluessa eJlIlett11n minun mytSs ym&lrtU, että he oli

vat täysin tietoisia Alkoholiliikkeen vi1n1n~stoista englantilai

sia vllikbll. kä.yt'W.mlilU, hUoauttivatpa vielS., että. kysYJQksess! 

tosin oli ostajan oma vahinkO, koska hän siten tu11 pakotetuksi 

suor1 ttaIIaaD vfölikbien }Jl"ov1siot, J otapa! tai hAnel1&. ei ollut 111.. 
t " 

tUn takeita siitä, etteiklS hän saanui. vure~ll tavaraa. Kat-

soin voivani tlbln huClllauttaa, etU tllaDD8 JO osotti paranemisen 

oireita sekl etU Alkoholili1ke on kiinnostunut Jlrjestbl.6n v8.

l1tt8lllt suhteet partupllla1sten v11n1nUti!JL"p kanssa. JI1-

niaterU5ssl. 'å.1\&tt.11D .,e. siw.nnen si1b8n, ettei Suo.en 41r 



lo~ttinen edustaja sitten alkuvuoden 1932 ollut käynyt Lisboassa, 

Ja lausutti in toivomus, että, joskaan asioiden lukumäärä ei ollut 

suuri, käynnit L1sboassa tästä lähtien tapahtuisivat tiheämmin. Lu

pasin saattaa tämän toivomuksen hallituksen tietoon. 

Kuten tunnettua on Portugalissa nykyään d1k:tatuurihalli

tus, joka sen kokoonpanossa tapahtunei~a ::pieneDlJ>1ä. muutoksia lU

kuunottamatta on ollut Toallassa sitten vuoden 1926. Mainittuna vuon

na syöstiin nimittäin silloinen vapaamielinen hallitus, sen JOhta

Jat BerJ:lha.rd1no Kachado Ja Alfonso Costa pakenivat ulkomaille Ja 

parlamentti hajo1tettiin, eikä sitä sen jälkeen enää ole kutsuttu 

koolle. Johtavana voimana eri hallituksissa on ollut nykyinen pää

ja valtiovarainministeri, Coimbran yliopiston finanssio1k:euden pro

ressor1 011veira Salazar, joka rauta~lla kädellä on johtanut va1-

tioperfi.sintl, presidentti Carmonankin olllessa hänen johdettavinaan. 

Hallitus onkin suurin piirtein, lukuunottamatta vähäiseDlJ>iä veri

sesti tukahutettuja sotaväen keskUudessa llmenne1t1. kumousyrityk-

8il, saanut toimia rauhassa. Sen pOliittisten vastustajain ei Old 

OJlIl1stunut tuottaa sen to1m1nna11e suurempia häirHiitl.. Entinen 

vapaamielinen puolue on n1m1tU1n tli.ysin hajalla ja sen maanpaos-

sa olevilta johtajilta puuttuu sekä yotmta että varoja vakavamman 

oppos1tioa luoJD1seen. Ja aitl. mcnarkisteih1n tulee, Joiden va1ku

t~~valta on a1~ JD1tltOn, rajoittuu heidän tofmintaDsa 1ähinnl 

platoon18eeJl l'aat'1mukseen kuningas llanuel-valnajan sukulaisen; maan

paossa olevan Duarte Runon asettamiseen valtaistuimelle he1dän 

haal'ellemas&aan monarklstisessa Portugalissa • 

• i ole kiellettlv1s8ä, etteikö nykyinen hallitus, dik

tatuuris1sta eleistUn huo11Jlatt.a, nauti yleistl luottamust.a Ja 

plbutaan sUt' kaikkialla liiti suur~la kUnnioituksella. Ja 

SJGntU. täTtn, etU se on t5,Jde8s1 II1ta88a ansainnut sitä kohtaan 
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osotetun luottamuksen. Luotettavilta henkilöilt5 saamieni tietojen 

mukaan oli sisäinen tilanne Portugalissa diktatuurihallituksen 

tullessa valtaan katastrofaalinen. Valtion raha-asiat olivat täy

sin hunningolla, mahdollisuuksia ulkomaisen lainan saantiin e1 

ollut ja valtion verotulot olivat aivan mitättömät, syystä ettei 

~ veronkannossa ollut minkäänlaista ettekti1visyyttä Ja milJoona

tulojen omistajat ~ääsivät veroistaan viranomaisia lahjomalla. 

Virkamieskunta yleensä Oli, harvoja ~o1kkeuksia lukuunottamatta, 

t5.ysin kykenemätöntä jalahJominen sen keskuudessa 011 vallan yleis· 

tä. U~seeristo 011 kokoonpantu epäluotettavista aineksista, Jotka 

oliT.at valmiit koska tahansa kapinoimaan, kunhan heille vaan taat

tiin riittävä korvaus myötävaikutuksestaan. 

• 
Diktatuurihallitus keskitt1 aluksi kaikki voimansa 

valtion tinanss1en kuntoonsaattamiseksi ja tässä työssä se on saa

vuttanut loistavia t uloksia. lCsimerk1d.nä main1 ttakoon, että va-

kauttamaton ulkomainen valtiovelka, Joka vielä vuonna 1926 oli 

19 miljoonaa ~untaa, on Ti1meistl shill1nk1ä myöt~n Sloritettu. 

Valtion tuloja o~ huomattavasti lisätty tekemällä niin välillisten 

kuin vUittöm1enkin -verojen ~rim1nen täysin etfektl1viseksi , jO

tapa! tsi si1rtol18idan luonnonrikkauksia on yhä eneJDIDän ale ttu 

käyttäl hyväksi : Mutta muillekin alo111e on hallituksen huolenpito 

rl1tt~. I111npA. on kansansiv1åtyksau elvyttbliseksi perustettu 

suuri Joukko uusia kouluja, joissa opetus on maksuton nelJä:oi en

s1Jll1seDl wcma. Asuntopulan tcr JWD1sek&! on valtio kaikkia) 18 

.... S8& rakente.Dlt taloJa, Joissa halukkaille tarjotaan huokeita Ja 

bfpanisil asuntoja lai88a .urltJ8tl kohtuullisesta vuokrasta, 

sisUtJ'G vuokraan IIlGs llaksut asunnODhalUJaD palo-, beDk1;, sai

raus- Ja t,akJYT'~'YaJDlutuks1ata. Xun vuokl'aaJa on IIUrlwo· 



• 

s1na säännl:Sl11sesti suorittanut vuokransa, siirtyy huoneusto 11&

nelle täydell~ omis tusoikeudella. 

Kyes maanvilj elykseen nähden on hallitus ryhtynyt useihin 

järkiperäisiin uudistuksiin, jotka ovat .osottau'tuneet menestyksel

l1siksi. Vuosina 1921-1925 tuotiin Portugaliin 145.000 tonnia 

le1pKv1lJaa vuodessa kotimaisen tuotannon ollessa samana1ka1sesti 

noin 300.000 tonnia VUodessa. Vuosina 1929~1932 011 kotimainen 

tuotanto nousBut·. '30.000 tonniin vuodessa ja tuonti rajo1.ttuu nyt

temmin yks1nomaaD siemenviljan tuontiin. 

Vl1ninvilJelysU., joka on osottanut liikatuotantoa, on 

ni1.n1käJin alettu rationaliso1d.a ja uusien vi1n1tarhojen viljele

m1nen on kielletty. Onpa menty niinkin pitkälle ettl valtion as1.anw 

, 
tuntijain välityksellK to1m1tetaan tutkimuksia jo viljelyksenalais-

ten viin1tarha1n kannattavaisuudesta Ja jos n1issK tullaan kieltei-

• seen tulokseen voidaan maanomistaja pakoittaa luopumaan v11nin

viljelyksestäån ja ryhty,mKän viljelemään muita tuotteita. 

Kuten tunmettua on Portugal järJestykse-ssK kolmas siirto

maavalt1o. Suunnattom1sta luonnonr1kkauksistaan huolimatta ovat 

siirtomaat a1kaiseum1n olleet raskaana taakkaDa emJImaalle, mutta 

tilanne on vi1aeaikoina muuttumt, Ja siirtomaat rahoittavat nyt

teDlllin suureksi osaksi hallinto- Ja sotllasmenonsa. 

'rJtSt~en lukUJllä.ärl on vi1l1e vuos1na osottanut JatkUvaa 

vfibenell1s~ Ja 011 se vi_ lokakuussa ainoastaan v§bIn I>iälle 

21.000. 'fIJIl saa selityksensl niistl. BuureDllo1.s1sta yleislstl tOis

ti, Jo1.ta hallitus aika ajoB on J)8JDlUt al\1lle Ja Joista eD81 -

siJaises~l on .a1D1.ttaTa melkein koko maantieTerkoston uus1a1Den. 

Viell .uutaata vuos1.a si~taD oli .ab4otonta ajaa autoilla .aaaeU4U11 

1a, IllUtta Il1QIID nIDe aat&1ttoituja vaUateitl ka1kJdalla aa-

seudulla. 
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Tilanne Partu~l1ssa näyttää s11s monessa suhteessa 

kehittyneen varsin tyydyttävbti ja jos vaan nykyinen suunta h.§.1-

ri1ntymättä saa jatkua on syytä olettaa, että maa piankin lopul

lisesti toipuu niistä raskaista kärsimykSistä jo a aikaisemmat 
. , f 

hallitukset niin monarkistiset kuin tasavaltalaiset ovat edesvas" 

• tuuttomalla hallitsemisellaan ni1Jl runsaassa m§.ärin sille tuotta

neet. 

• 

Tulen eri tiedoi tuksessa käsi t telellään Suomen ja PortugU 

lin välisiä kauppasuhteita ja mitä mbloll1suuks1a on olemassa 

suomalaisten 1uotte1den viEllnin 118 . seksi Portu~ltin • 


