


Para o Tom, a Ann e o David Blastic
Minha amada família ersatz
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Ela, que parecia uma mulher tão bela,
falou sem hesitar, tão prontamente,
e com tanta descontração e doçura, 

tanto de palavras como de voz,
que o seu bom senso os surpreendeu

tanto quanto a sua beleza.

Começou a contar a história da sua vida,
com voz clara e tranquila,

desta maneira:
«Há um lugar neste país

da Andaluzia, do qual um duque
tem um título, o que o torna um

daqueles a quem chamam os Grandes de Espanha.
Este duque tem dois filhos; o mais velho,
herdeiro da sua herdade, e, de aparência,

das suas virtudes». 

«Mal me vira,
quando (como declarou depois)

se apaixonou perdidamente por mim,
como as provas que depois deu

disso evidenciavam sobejamente.»

Miguel de Cervantes
Dom Quixote de la Mancha (1605)
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DRAMATIS PERSONAE

gabinete de serviços estratégicos — oss 
(office of strategic services)

General William Donovan: Diretor do OSS (Washington, D. C.) 
Robert Dunev (WILLIAMS): Operador de códigos principal, agente 

(Madrid) 
Aline Griffith (BUTCH): Operadora de códigos, agente (Madrid) 
Edmundo Lassalle (PELOTA): Representante da Walt Disney Company, 

agente (Barcelona, Madrid) 
James MacMillan (QUERES): Chefe de secção adjunto, gestor finan-

ceiro (Madrid) 
W. Larimer «Larry» Mellon (LEGION): Agente, rede franco-espanhola 

(Madrid, Barcelona) 
Pierre (PIERRE): Operacional treinado pelo OSS (identidade desconhe-

cida) 
Frank T. Ryan (ROYAL): Diretor para a Península Ibérica (Washington, 

D. C.) 
Whitney Shepardson: Diretor dos Serviços Secretos do OSS (Washing-

ton, D. C.) 
H. Gregory Thomas (ARGUS): Chefe de secção (Madrid) e diretor de 

operações para a Península Ibérica 

espanhóis

Casilda Arteaga: Filha do conde de Ávila 
Cristóbal Balenciaga: Costureiro, designer de moda (Madrid, Paris, 

Barcelona) 
Juanito Belmonte: Toureiro, filho de Juan Belmonte
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Álvaro de Figueroa y Torres-Sotomayor: Conde de Romanones, avô 
(«El Abuelo») 

Luis de Figueroa y Alonso-Martinez: Conde de Velayos (posteriormente, 
conde de Romanones), pai de Luis de Figueroa y Perez de Guzman 

Luis de Figueroa y Perez de Guzman: Conde de Quintanilla (posterior-
mente, conde de Velayos e de Romanones) 

Manolete: Toureiro 
Ana de Pombo: Designer de moda 

alemães

Constantin Canaris: Agente da Abwehr em Madrid, sobrinho do almi-
rante Canaris 

Almirante Wilhelm Canaris: Diretor da Abwehr (Agência de Serviços 
Secretos Militares alemães) 

Príncipe Maximilian Egon von Hohenlohe: Membro da realeza austríaca 
Maria Francesca («Pimpinela»): Filha do príncipe Maximilian Egon 
Hans Lazar: Adido de imprensa alemão (Madrid) 
Princesa Maria Agatha Ratibor e Corvey: Membro da realeza alemã 

outros

Barnaby Conrad: Vice-cônsul americano e toureiro
Major William Fairbairn: Instrutor de combate de proximidade do OSS 
Gloria Rubio von Fürstenberg: Socialite mexicana (Berlim, Paris, Madrid, 

Lisboa) 
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PREFÁCIO

Hemingway afirmou que nunca ninguém vive a vida «ao máximo», 
exceto os toureiros. Estava enganado. 

Os espiões também o fazem. 
A sua existência é um misto de drama, intriga, perigo e jogo duplo. 

Na maioria dos casos, um espião não consegue sobreviver se não for 
um mentiroso consumado. 

Nesse caso, o que devemos pensar sobre os espiões da Segunda Guerra 
Mundial que escreveram livros de memórias ou deram entrevistas para bio-
grafias? Que estavam a mentir? Afinal de contas, tinham provado durante 
a guerra que tinham talento para criar uma realidade alternativa. Muitos 
aficionados das guerras presumem que os testemunhos dos espiões são 
falsos até prova em contrário. O raciocínio é que se realmente fizeram o 
que dizem, se o que contam realmente aconteceu, essas informações cons-
tariam dos registos das agências de serviços secretos. O problema é que a 
maior parte das coisas que os espiões fizeram e viram, e as conversas que 
tiveram, nunca foi registada. Isso devia ser do senso comum, uma vez que a 
última coisa que um espião iria querer era ser apanhado com algo regis-
tado por escrito. Mesmo nas suas reuniões de informação do pós-guerra, 
regra geral os espiões não relatavam os pormenores das suas missões. 

Assim, o trabalho do historiador é, essencialmente, um trabalho de 
jurisprudência: aplicar as regras relativas às informações probatórias para 
apurar o que é credível, o que é fruto de rumores inadmissíveis, o que 
é circunstancial e por aí adiante. Isso é feito comparando as afirmações 
do espião com os testemunhos de outras fontes primárias (ou seja, teste-
munhas oculares) e com os registos constantes dos arquivos dos Serviços 
Secretos. 

Regra geral, dado que os ex-espiões estão vinculados a juramentos 
de segredo e confidencialidade, só escrevem livros de memórias volvidos 
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30 ou mais anos desde que estiveram no serviço ativo. E, ao longo de 
tanto tempo, as memórias — em especial no que respeita a datas e a 
pormenores — esmorecem. Em muitos casos, aquilo de que se recordam 
é inexato e, por vezes, acompanhado de exageros notórios.

Consequentemente, muitos dos feitos heroicos realizados pelos 
espiões aliados durante a Segunda Guerra Mundial — por agentes que 
arriscaram as suas vidas — foram contestados pelos historiadores. E não 
há dúvida de que é esse o caso no que toca a Aline Griffith, cujas expe-
riências extraordinárias no âmbito do trabalho para o OSS tentei captar 
neste livro. Há uns anos, um amigo mencionou-me o nome dela e fiquei 
intrigado: uma história ao estilo de um thriller, sobre uma mulher ameri-
cana que tinha sido espia em Espanha. Mas havia um senão: ele não sabia 
se a história era verdadeira. Como é evidente, eu podia pesquisar o nome 
de Aline nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, mas comecei por 
aquilo que ela própria escreveu sobre a sua vida. 

Aline escreveu sobre a sua experiência como espia em cinco livros — 
The History of Pascualete (1963), A Espia Trajava de Vermelho: As minhas 
aventuras como agente dos Serviços Secretos na Segunda Guerra Mundial 
(1989), The Spy Went Dancing (1990), The Spy Wore Silk (1991) e The End 
of an Epoch (2015) — e também num artigo («The OSS in Spain During 
World War II») que apresentou para inclusão na obra The Secrets War: 
The Office of Strategic Services in World War II, um livro publicado em 
1992 pela Administração Nacional de Arquivos e Registos dos Estados 
Unidos.* The History of Pascualete, o primeiro livro de memórias de Aline, 
centra-se sobretudo no tempo que a autora passou a remodelar uma her-
dade histórica espanhola, propriedade da família do marido. No entanto, 
o livro começa com uma breve introdução sobre como ela, uma ameri-
cana, acabou a viver em Espanha. Escreveu que tinha trabalhado como 
espia do OSS em Madrid durante a Segunda Guerra Mundial e que fora 
aí que conhecera o marido, Luis Figueroa, membro de uma das famílias 
mais aristocráticas de Espanha. O que é significativo em relação a este 
primeiro livro é que Aline indicou com exatidão a data da sua chegada a 
Lisboa (a paragem de escala a caminho de Madrid) — fevereiro de 1944 
— e que o seu nome de código era BUTCH. 

* Aline também publicou um sexto livro, em 1994, intitulado The Well-Mannered Assassin, 
mas trata-se de uma obra puramente ficcional. 
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Em 1987, depois de ter sido abolido o regime de segredo relativo a 
um grande número de documentos relacionados com a espionagem 
em tempo de guerra por parte dos Aliados em Portugal e Espanha, 
Aline contou outra versão da sua história no livro A Espia Trajava de 
Vermelho, embora tenha incluído incontáveis alterações, acrescentos 
e embelezamentos. No prefácio, escreveu que alterara muitos nomes 
para proteger as identidades de indivíduos que continuavam ativos ao 
nível dos Serviços Secretos, para evitar embaraços a determinadas pes-
soas ou às famílias destas, ou porque a pessoa em questão pedira para 
manter o anonimato. 

A alteração mais importante que fez ao nível dos nomes foi o da pes-
soa que a recrutara, Frank Ryan, a quem se refere como «John Derby». 
E refere-se ao seu chefe em Espanha, H. Gregory Thomas, chefe de 
secção de Madrid, como «Phillip Harris», alterando o nome de código 
deste de ARGUS para MOZART. 

Pode considerar-se peculiar que Aline também tenha alterado o 
seu próprio nome de código — de BUTCH para TIGER — apesar de, 
24 anos antes, ter divulgado que era BUTCH no livro Pascualete. Aline 
explicou a razão desta alteração numa entrevista: o seu editor não gos-
tava muito do nome «BUTCH», um nome de código pouco atrativo 
para uma mulher jovem e bonita que realizava missões na alta socie-
dade madrilena. 

Estranhamente, Aline também alterou a data da sua chegada à 
Europa. Os registos de hotel mostram que chegou a Lisboa no dia 8 de 
fevereiro de 1944, tal como afirmara no livro The History of Pascualete, 
mas, 20 anos depois, no livro A Espia Trajava de Vermelho, escreveu 
que  chegara em finais de dezembro de 1943. Será que se esqueceu? 
Será que não consultou o livro anterior, da sua autoria, para se certificar 
de que as datas estavam corretas? Aparentemente, não. 

Mas a confusão de Aline em relação às datas não é muito signifi-
cativa. A questão mais importante para a qual eu queria uma resposta 
era se Aline tinha ficcionado ou embelezado a totalidade ou a maioria 
dos seus feitos. Apercebi-me de que, se ela o tivesse feito, eu teria de 
encontrar outro espião sobre quem escrever um livro. 

Durante a investigação que fiz inicialmente, fiquei particularmente 
preocupado com as alegações de Nigel West, autor de dezenas de livros 
sobre espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, de que Aline 
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inventara tudo. West afirmava que Aline fora apenas uma escriturária 
do OSS e não uma agente efetiva.* 

No entanto, a afirmação de West pareceu-me estranha. Se Aline 
mentira sobre ser uma agente, não teriam inúmeros dos seus colegas 
do OSS refutado a sua história? E porque é que dois dos seus livros 
contariam com o aval de dois ex-diretores da CIA? É improvável que 
tanto William Casey (ele próprio um ex-agente do OSS, que conhecera 
Aline durante a guerra) como William Colby tivessem dado o seu apoio 
a Aline se suspeitassem de que os livros dela eram pura ficção.† Na ver-
dade, Casey pareceu envidar grandes esforços no sentido de asseverar 
aos leitores a veracidade da história de Aline: no verso da capa de A Espia 
Trajava de Vermelho, escreveu o seguinte: «A narrativa de Aline reflete 
de forma sensível e exata as intrigas clandestinas e as manobras estra-
tégicas que marcaram a luta entre os Serviços Secretos… em  Espanha 
em tempo de guerra.» 

Depois de analisar atentamente os registos do OSS — incluindo 
todas as palavras constantes dos dossiês de Aline — durante uma mara-
tona de quatro dias, na Administração Nacional de Arquivos e Registos 
de College Park, no Maryland, e de ler livros de memórias editados e não 
editados, bem como cartas dos colegas de Aline da secção de Madrid, 
cheguei a quatro conclusões: 

1.  Aline tinha, efetivamente, recebido treino na Quinta (a Academia 
do OSS para potenciais agentes), tinha sido operadora de códi-
gos na secção de Madrid entre fevereiro de 1944 e 15 de agosto 
de 1945 (quando os escritórios do OSS encerraram) e tinha sido 
agente no terreno desde fevereiro de 1945 até 15 de agosto de 
1945. 

2.  Era uma agente extremamente produtiva e útil, tendo elabo-
rado 59 relatórios de terreno, muito mais do que qualquer outro 
agente em Madrid, e tinha mais agentes subordinados a traba-
lhar para si do que qualquer outra pessoa, talvez com exceção do 
chefe de secção, Gregory Thomas, ou de Larry Mellon, que era 
supervisor das redes de evasão franco-espanholas. 

* Nigel West, Historical Dictionary of Sexpionage, p. 326. 
† Casey foi diretor da CIA de 1981 a 1987. Colby foi diretor da CIA de 1973 a 1976. 
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3.  Nos seus três livros de memórias de espionagem, imaginou inú-
meros acontecimentos e homicídios. 

4.  Na globalidade, a sua história era bastante legítima, e um dos 
homicídios que mencionou não só era verdadeiro (confirmei 
esta informação com a pessoa que, efetivamente, se desfez do 
cadáver) como também chocante na violência que o caracterizou. 

Não há, portanto, dúvida de que Aline era uma agente operacional 
ativa e extremamente valorizada; contudo, os seus livros de espiona-
gem devem ser considerados como ficção histórica; algumas partes são 
verídicas, muitas outras não são. Deste modo, o que o leitor encontrará 
neste livro é aquilo que eu acredito — com base em registos do OSS e 
noutras fontes históricas — que realmente aconteceu na Madrid dos 
tempos da Segunda Guerra Mundial. 

E, como acontece com todos os meus livros, todas as palavras dos 
diálogos que constam do texto são uma citação direta de uma fonte pri-
mária, encontrando-se todas elas documentadas nas notas finais. 

Larry Loftis 
1 de fevereiro de 2020 
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PRÓLOGO

Provavelmente era o vento. 
Em Madrid, parecia soprar constantemente, em grandes rabana-

das. Além disso, disse Aline a si mesma, ninguém sabia onde é que ela 
morava. Embora o seu apartamento constasse da lista de casas seguras 
para os agentes que vinham para a cidade pela rota de fuga franco-
-espanhola, ainda ninguém o usara. 

Olhou de relance para a sua imagem no espelho, satisfeita com o 
seu aspeto no vestido de seda vermelho. Edmundo vinha buscá-la às 
22 horas, para irem a um cocktail, e depois iam dançar ao clube noturno 
La Reboite. Provavelmente, o espetáculo de flamenco começaria por 
volta das 23 horas, e o vestido dela era perfeito para todas as piruetas 
e rodopios. 

Mas e aquele homem que parecia estar a seguir-me na rua há alguns 
dias?, perguntou a si mesma. Não há dúvida de que sabe onde moro. 

Destapou o batom e começou a aplicá-lo. Sim, o homem era per-
turbador, tal como os passos que ouvira a ecoar atrás de si várias vezes, 
quando regressara a casa já tarde, vinda do escritório. Por outro lado, 
apenas vira as costas do homem, e os passos que tinha ouvido nas outras 
noites podiam pertencer ao guarda-noturno do bairro. Além disso, seria 
impossível alguém chegar ao telhado e… 

Lá estava outra vez. 
As portadas. 
Aline ficou imóvel por uns segundos, à escuta. Tudo estava em 

silêncio. Estava a imaginar coisas. O vento sopra, as portadas rangem. 
Enfiou o batom na carteira. 

E mais uma vez. 
Desta vez, não tinha dúvidas. As portadas não rangem assim com 

o vento. Alguém estava a tentar abri-las. 
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Silenciosamente, abriu a gaveta do toucador e pegou na pistola. Era 
precisamente este o motivo de todos os exercícios intermináveis que 
fizera na Quinta — disparar no escuro e em torno de esquinas. E, além 
disso, tinha boa pontaria, embora nunca tivesse praticado com tanta 
adrenalina a correr-lhe nas veias. 

A janela situava-se na sala ao lado. Teria de ter cuidado para que 
a sua silhueta não fosse visível, iluminada pelo luar que entrava pela 
janela do quarto. Retirou o travão de segurança da pistola e dirigiu-se 
para o corredor em bicos dos pés. 

Tinha a respiração entrecortada e acelerada e rezou para conseguir 
manter a mão firme. 

Lentamente, começou a deslizar encostada à parede, aproximando-
-se mais a coberto das sombras. 

Quando se aproximou da entrada da sala, ouviu um novo rangido, 
e depois viu-a. 

A mão de um homem a afastar o cortinado. 
Ergueu a pistola. 
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CAPÍTULO 1

ANSIOSA POR COMBATER

24 DE MAIO DE 1941 
ESTORIL, PORTUGAL 

O americano fez o check-in e observou o ambiente luxuoso. O Hotel 
Palácio Estoril, o melhor de Portugal, correspondia a tudo o que ouvira 
dizer: um opulento hotel de cinco estrelas e um resort com campo de 
golfe, spa e o maior casino da Europa, tudo isto situado ao longo da 
luminosa Praia do Tamariz. Era frequente receber a visita de membros 
da realeza, o que dera origem à reputação de o Estoril ser a Riviera por-
tuguesa, e, com a neutralidade de Portugal durante a guerra, muitos 
deles estavam aqui agora, desfrutando da segurança, da beleza e das 
comodidades da pequena localidade. 

O funcionário da receção murmurou qualquer coisa, num inglês 
macarrónico, sobre um formulário que tinha de ser preenchido pelos 
hóspedes estrangeiros e perguntou-lhe qual era a sua profissão. Pen-
sando em qualquer coisa genérica, respondeu empresário e viu-o escre-
ver «comerciante» no formulário. 

Afastando-se do balcão da receção, conseguiu ver a piscina e as 
mesas do terraço pelas grandes janelas. À sua direita situava-se o bar 
Palácio, pequeno mas muito bem equipado. Se os rumores fossem ver-
dadeiros, muitos dos seus clientes eram espiões, o que significava que 
teria de o frequentar todas as noites. 

O seu disfarce era sólido, dado que não tinha qualquer motivo osten-
sivo para estar ali; afinal de contas, a América não entrara na guerra e não 
podiam suspeitar de que ele fosse um espião, uma vez que os  Estados 
Unidos não tinham nenhuma agência de Serviços Secretos. Nem sequer 
pertencia ao exército. Para todos os efeitos, era um fantasma. 

Chamava-se Frank T. Ryan. 
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O que andava a fazer não era oficial, mas tinha uma importância 
vital para os interesses nacionais dos Estados Unidos. E a altura não 
podia ter sido melhor. Ian Fleming, oficial dos Serviços Secretos da 
Marinha Britânica, chegara ao Palácio quatro dias antes. O adido de 
imprensa alemão, Hans Lazar — o nazi mais poderoso de Espanha — 
chegaria daí a duas semanas. 

Entretanto, a um oceano de distância, na zona rural de Nova Iorque, 
uma mulher jovem e alta que tinha acabado de concluir os estudos no 
Colégio de Mount Saint Vincent estava à procura de emprego. Tinha a 
boa aparência de uma modelo ou atriz, mas a pequena cidade de onde era 
originária não oferecia esse tipo de empregos. Nascida a 22 de maio de 
1920, em Pearl River, Nova Iorque, Marie Aline Griffith era a mais velha 
de seis irmãos. A mãe e o pai também tinham nascido em Pearl River, 
uma localidade situada a cerca de 30 quilómetros a norte de Manhattan. 
Fundada em 1870 por Julius Braunsdorf, um imigrante alemão que para 
ali tinha mudado a sua empresa de máquinas de costura, a Aetna Sewing 
Machines Company, a pequena cidade começara a prosperar cerca de 
20 anos depois, quando o avô de Aline, Talbot C. Dexter, mudara a sua 
empresa, Dexter Folding Company, para o edifício de Braunsdorf. Dexter 
tinha inventado e patenteado uma máquina que revolucionara a forma 
como os livros, os jornais e as revistas eram montados. 

Registo de Frank Timothy Ryan no Hotel Palácio, a 24 de maio de 1941. Fonte: Arquivo de Cascais.
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Durante a infância de Aline, Pearl River era uma cidade seme-
lhante aos quadros de Norman Rockwell, com quatro atrações na Main 
Street: a Mercearia Schumacher, o Talho Rowan, a Drogaria Sandford 
e o Banco First National. Havia apenas uma escola — a Escola de Pearl 
River —, e Aline só veria uma nova sala de aulas quando partisse para 
a universidade. 

O pai de Aline administrava a fábrica da Dexter e a mãe era dona 
de casa. A casa onde moravam, situada a menos de 300 metros da linha 
ferroviária de Pascack Valley, permitia que Aline visse e ouvisse o com-
boio quando este por lá passava, apitando, duas vezes de manhã e duas 
vezes ao fim da tarde, no percurso de ida e vinda de Manhattan. 

Mesmo nas décadas de 1930 e 1940, Pearl River parecia uma pe-
quena cidade de certo modo suspensa numa era mais antiga, e alguns 
dos professores de Aline também tinham ensinado a mãe dela. Aqui, 
a criminalidade era praticamente inexistente, mas não havia muito para 
fazer além de passear no parque ou fazer caminhadas na floresta. Num 
esforço para promover o comércio e as construções comerciais, Pearl 
River rotulara-se a si mesma como «A Cidade das Pessoas Amistosas». 
Efetivamente, era uma cidade amistosa — um local agradável e tran-
quilo para criar uma família —, mas, quando Aline terminou o ensino 
secundário, saiu de lá tão rápido quanto possível. Tinha 17 anos e, no 
entanto, não sabia nada sobre o mundo lá fora. A vida estava a avançar, 

A cidade de Pearl River como Aline a conheceu durante a sua infância. A casa dos Griffith situava-se 
na zona arborizada, mais ou menos no local que marca o centro da seta que aponta para norte. 
Diretamente por cima da inscrição «Pearl River», a imagem mostra a fábrica Braunsdorf-Dexter, 
onde o seu pai trabalhava, e, à direita da mesma inscrição,  pode ver-se o comboio local a dirigir-se 
para a cidade. 
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como um relógio a tiquetaquear, e ela estava determinada a alargar os 
seus horizontes de pequena cidade. 

Com esperança de entrar numa universidade que tivesse jogos de 
futebol e bailes, Aline ficou um bocado desiludida quando os pais esco-
lheram por ela uma alternativa menos empolgante: o Colégio de Mount 
Saint Vincent. Era um colégio feminino católico, com um regime 
semelhante ao dos Fuzileiros Navais: às dez da noite todas as luzes se 
apagavam. Além disso, também se situava no Bronx, uma cidade uni-
versitária nada atrativa. 

A aventura que Aline tivera esperança de viver parecia muito 
distante. 

Durante as férias de verão, arranjou empregos convenientes e 
banais. Depois do segundo ano na universidade, trabalhou como super-
visora no Hospital Estadual de Rockland e, depois do terceiro ano, 
trabalhou como secretária de Manny Rooney, um advogado de Pearl 
River. Não tinha bem a certeza do que queria fazer depois de termi-
nar os estudos, mas os acontecimentos não tardariam a conspirar para 
criar a oportunidade que Aline procurava. Durante o último semestre 
da universidade, no inverno de 1941, os japoneses bombardearam Pearl 
Harbor e os seus irmãos mais novos partiram para a guerra quase de 
imediato, Dexter como piloto de caças em Inglaterra e Tommy como 
tripulante de submarinos no Pacífico Sul. Aline sabia que, enquanto 
mulher, não podia ser soldado, mas sentia que apenas contribuindo 
para o esforço de guerra, fosse de que maneira fosse, poderia colmatar 
a sua ânsia patriótica de fazer algo. Durante todo o mês de dezembro 
procurou uma maneira de ajudar, mas sem sucesso. 

Depois do Ano Novo arranjou um emprego que nada tinha que 
ver com o serviço militar. Com um metro e sententa e cinco, esbelta e 
muito bonita, Aline adequava-se perfeitamente à profissão de modelo, 
pelo que começou a trabalhar para Hattie Carnegie, em Nova Iorque. 
Embora fosse um emprego de sonho para qualquer mulher jovem, 
já que Hattie era uma das principais designers de moda do país, não 
era o sonho de Aline. 

Embora Aline não o soubesse, Hattie Carnegie era uma história 
de sucesso americana. Quando o pai morrera, em 1902, Henrietta 
 Kanengeiser, então com 13 anos, começara a sua carreira empresa-
rial como estafeta nos grandes armazéns Macy’s. Dois anos depois, 
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começara a trabalhar como modelo e, em 1909, lançara o seu próprio 
negócio de roupas por medida, depois de ter mudado o apelido para 
Carnegie, em honra de Andrew Carnegie, o homem mais abastado da 
América. Apenas alguns anos depois, Hattie abrira a sua própria loja, 
numa transversal da Park Avenue, e viajava todos os anos para Paris, 
à procura das tendências de moda mais recentes. 

Com Hattie, Aline aprenderia não só sobre moda mas também 
sobre elegância, compostura e como socializar em eventos da alta socie-
dade — competências que, no futuro, lhe seriam úteis em situações em 
que havia muito mais em jogo. 

Durante 18 meses, Aline trabalhou como modelo dos novos vesti-
dos de cada estação, desfilando pelas passarelas como se tivesse sido 
treinada em Paris. No entanto, os acessórios, a maquilhagem, os pen-
teados e o glamour da moda eram as últimas coisas que ela desejava. 
Estava grata pelo emprego, mas o país estava em guerra e aquilo que 
ela fazia no dia a dia parecia-lhe quase pecaminoso, quando comparado 
com os sacrifícios que outras pessoas faziam. 

Em agosto de 1943, uma das amigas de Aline, Amy Porter, convidou-a 
para um jantar festivo. Amy namorava com um jovem abastado cha-
mado John, com quem esperava casar, e queria apresentar Aline ao 
irmão de John, Frank, que iria estar de visita a Nova Iorque. Amy disse 
a Aline que Frank tinha 30 e poucos anos e que viria de avião de algum 
sítio no estrangeiro. 

Do estrangeiro. Talvez tivesse informações em primeira mão sobre 
a guerra, pensara Aline. 

O jantar teve lugar no apartamento de John, em Manhattan, e, além 
de Frank, de Amy e de Aline, também haviam sido convidados dois cole-
gas de trabalho de John, da empresa Standard Oil. Os homens da petro-
lífera ficaram sentados à esquerda de Aline e Frank à sua direita. Vestia 
um fato imaculado que parecia ter sido feito à medida, o que sugeria Wall 
Street ou Madison Avenue. Tinha olhos azul-claros, um rosto quadrado 
e com uma expressão inteligente, e lábios finos. O pescoço e o maxilar 
eram robustos como os de um lutador, mas tinha um sorriso descon-
traído. Alice achou-o bonito, ao estilo de um professor universitário. 

À medida que a noite avançava, os homens gracejaram interminavel-
mente sobre a guerra, falando constantemente sobre Patton e  Rommel, 
Hitler e Roosevelt. Aline reparou que Frank se mostrava cortês, mas 
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distante, como se estivesse absorto em questões mais importantes. 
Também não parecia demonstrar qualquer interesse romântico por ela, 
facto que constituía um certo alívio. 

Quando as conversas esmoreceram, Frank virou-se para ela, 
sorrindo. 

— Tenciona tornar-se uma modelo famosa? 
A pergunta apanhou Aline desprevenida, mas ela percebeu que 

John devia ter contado a Frank que ela trabalhava para Hattie Carnegie. 
Aline esboçou um sorriso irónico. 
— Só se não puder evitá-lo — respondeu.
— A sério? E porquê? 
— Quero participar na guerra, no estrangeiro. 
Frank sugeriu-lhe que se tornasse enfermeira, mas Aline descar-

tou essa hipótese, dizendo que demoraria anos a formar-se como enfer-
meira. Queria participar na guerra imediatamente, dissera, e na Europa, 
que era onde se travava o verdadeiro combate. 

— Mas por que carga de água é que uma rapariga atraente como 
a Aline, que está segura e protegida aqui em Nova Iorque, quereria ir 
para o estrangeiro para se envolver num massacre sanguinário? Para 
um sítio onde a sua vida podia estar em perigo? 

Aline encolheu os ombros. 
— Adoro aventuras. Gosto de correr riscos. Todos os homens que 

conheço estão ansiosos por ir combater na Europa. Porque é que lhe 
parece estranho que uma mulher queira fazer o mesmo? 

Frank ignorou a pergunta retórica e inquiriu Aline sobre a sua vida 
romântica. Tinha alguém por quem estivesse apaixonada? Iria casar em 
breve? 

As perguntas eram um bocadinho pessoais, pensou Aline, mas 
respondeu que não, não estava apaixonada — não que isso devesse 
fazer qualquer diferença em relação ao que ela podia ou não fazer pelo 
seu país. 

— Sabe falar alguma língua estrangeira? 
Aline respondeu que fizera uma licenciatura em Francês na univer-

sidade e um bacharelato em Espanhol.
Frank esboçou o seu sorriso descontraído. 
— Bem, menina Griffith, se está mesmo a falar a sério em relação 

a um emprego no estrangeiro, há uma ligeira possibilidade de eu poder 
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ajudá-la. Se, por acaso, for contactada por um certo Sr. Tomlinson, 
saberá do que se trata. 

Aline devolveu-lhe o sorriso, com um lampejo de esperança, mas, 
ao mesmo tempo, não esperava conseguir grande coisa. Frank não lhe 
dissera quem era o tal Sr. Tomlinson e nem sequer apontara o número 
de telefone dela, portanto não devia ter falado muito a sério. 

No entanto, sentiu que, pelo menos, encontrara um novo amigo 
em Frank Ryan. 

* * *

Cerca de duas semanas depois, o pai de Aline comentou que o banco 
recebera um pedido de informações qualquer sobre a família deles. 
A mãe achou que, provavelmente, tinha algo que ver com os filhos, que 
estavam a prestar serviço militar, mas o pai de Aline ficou preocupado 
com a possibilidade de a investigação estar ligada aos seus negócios. 

Porém, quando não receberam mais notícias, esqueceram o assunto. 
Depois, no último dia de setembro, Aline recebeu um telefonema de 
longa distância. 

— Fala o Sr. Tomlinson — disse o homem numa voz grave. — Pode 
dispensar-me alguns minutos amanhã? 

Aline respondeu que sim. 
— Nesse caso, peço-lhe que esteja no átrio do Hotel Biltmore às 

18 horas. Será interpelada por um homem com um cravo branco na 
lapela. Não fale a ninguém sobre este encontro. 

À hora marcada, Aline estava no hotel. Soldados vestidos com uni-
formes impecáveis entravam e saíam, alguns sentando-se no bar a tomar 
uma última bebida antes de zarparem. Passados vários minutos, um 
homem distinto de cabelo grisalho, vestido com um fato caro — e devi-
damente identificado pelo cravo branco na lapela —  cumprimentou-a 
sem se apresentar. Fez-lhe sinal para que o seguisse até um recanto 
tranquilo, onde podiam conversar. 

O homem disse a Aline que trabalhava no Ministério da Guerra e 
que talvez tivessem um trabalho que lhe podia interessar. No entanto, 
só lhe poderia dizer exatamente o que esse trabalho implicaria depois 
de Aline se ter submetido a alguns testes. Tinha uma conduta calma 
e  tranquilizadora que deixou Aline à vontade, e pareceu tomar por 
garantido que ela estaria interessada no tal emprego. 
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— Iria trabalhar no estrangeiro? 
O homem anuiu. 
— Se passar nos testes, sim. Pode ir a Washington daqui a dez 

dias? Isso implicará meter licença no seu emprego. Se tudo correr bem, 
poderá nunca mais regressar. 

Aline disse que podia. 
O homem folheou uma agenda e disse-lhe que estivesse em 

 Washington no dia 1 de novembro. Dando-lhe um cartão de visita com 
um endereço e um número de telefone, para ela entregar aos pais, expli-
cou que não ficaria nesse endereço, mas que os telefonemas e mensa-
gens seriam reencaminhados para ela. 

— Diga à sua família que vai a uma entrevista de emprego no 
 Ministério da Guerra. Traga uma mala com roupas adequadas para 
o campo. Retire todas as etiquetas. Não leve nada que tenha as suas ini-
ciais, nem documentos ou cartas em que conste o seu nome. Ninguém 
deve poder identificar o que quer que seja que lhe diga respeito. 

Entregou-lhe um segundo cartão, com um endereço diferente, 
e disse-lhe que era aí que tinha de se dirigir, e para não chegar depois 
do meio-dia. 

— Dirija-se diretamente ao Edifício Q. Dê ao rececionista um nome 
e uma morada falsos. 

E, dizendo isto, desejou-lhe boa sorte e desapareceu. 

A Princesa Espia.indd   30A Princesa Espia.indd   30 21/03/22   11:0021/03/22   11:00



31

CAPÍTULO 2

A QUINTA

17 DE AGOSTO DE 1943
CIDADE DO MÉXICO 

Edmundo Lassalle enviou o seu currículo por correio para o Dr. James 
Hamilton, ainda sem saber exatamente o que é que a Agência dos 
 Serviços Estratégicos fazia. Pela conversa que tivera com Hamilton no 
dia anterior, percebera que o cargo implicaria trabalhar no estrangeiro 
— talvez na América Latina ou em Espanha —, e Lassalle tinha a cer-
teza de que as suas credenciais eram tão boas quanto as de qualquer 
pessoa. 

Nascido em San Cristóbal, no México, em 1914, Edmundo formara -se 
aos 20 anos na Universidade Nacional do México, em 1934, depois de aí 
estudar apenas dois anos. Além da sua língua materna, o espanhol, sabia 
ler e falar francês e italiano e sabia ler português. Para poder acrescen-
tar o inglês a esta lista, inscrevera-se na Universidade de Columbia no 
outono de 1935, mas, passado pouco tempo, foi-lhe oferecida uma bolsa 
e um cargo de professor a tempo parcial na Universidade da Califórnia. 
Foi um excelente aluno em Berkeley e, em 1938, formou-se com excelên-
cia, sendo membro da sociedade de honra Phi Beta Kappa. Seguindo o 
percurso de uma carreira académica, permaneceu na Universidade da 
Califórnia para fazer um doutoramento em História. 

No entanto, esse percurso foi interrompido em 1940, quando lhe ofe-
receram um emprego em Washington, na União  Pan-Americana (ante-
cessora da Organização dos Estados Americanos — OEA). Na  altura, 
Lassalle ainda não era cidadão norte-americano, mas o cargo estava 
aberto a cidadãos dos estados-membros da União, que incluíam o México, 
e  foi nomeado Assistente Especial da Divisão de Cooperação  Intelectual. 
O emprego era uma espécie de híbrido académico-diplomático, e, durante 
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o primeiro ano, Lassalle publicou dois livros brancos, «O Ensino Superior 
na Argentina» e «Os Mapuches». 

O seu trabalho não passou despercebido. No outono de 1941, foi-lhe 
oferecido um cargo no Gabinete do Coordenador dos Assuntos Inter-
americanos (OCIAA — Office of the Coordinator of Inter-American 
Affairs), que mais tarde se tornaria o Gabinete de Assuntos Interame-
ricanos, OIAA — Office for Inter-American Affairs). Poucas pessoas 
tinham ouvido falar desta organização, que estava informalmente asso-
ciada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas o seu jovem 
diretor era Nelson Rockefeller, neto do fundador da empresa Standard 
Oil, John D. Rockefeller. 

A principal função do OCIAA era divulgar notícias, filmes, publicidade 
e emissões radiofónicas na América Latina, para se opor à propaganda 
alemã, e o trabalho de Edmundo — com início a 19 de janeiro de 1942 
— era prestar aconselhamento sobre a aplicação dessa divulgação no que 
respeitava ao México. Dado que o OIAA tinha criado uma divisão especial 
para produzir propaganda para rádio e cinema, era frequente Edmundo 
consultar o seu principal adjudicatário, a Walt Disney Company*.

Em março, Edmundo obteve a cidadania norte-americana e, em 
abril, foi promovido e recebeu um aumento. No entanto, apesar de o 
trabalho ser fantástico e envolver contactos com pessoas em posições 
de relevo, Lassalle sentia-se irritado com aquilo que considerava ser 
uma administração aristotélica, do topo para baixo, conduzida por 
Rockefeller, acreditando que o diretor dava pouca importância ao acon-
selhamento dos funcionários latinos da organização. Volvido um ano, 
Edmundo já atingira o seu limite e começou a procurar outro emprego. 

A conversa que Edmundo teve com o Dr. Hamilton, a 16 de agosto, 
sugeria que o cargo na Agência de Serviços Estratégicos era uma pos-
sibilidade real. Na carta de apresentação que enviou em conjunto com 
o currículo, Edmundo destacou as suas credenciais: 

A organização onde trabalho [OIAA] tem-se dedicado essen-

cialmente à investigação, avaliação e preparação de material de 

propaganda, bem como à gestão de projetos confidenciais que 

* A Walt Disney Productions produziu vários filmes para a OIAA, incluindo o filme Olá, 
Amigos!, que estreou em 1942 e que foi um grande sucesso de bilheteira. 
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envolvem a América Latina […]. Estou certo de que posso reali-

zar de maneira satisfatória qualquer missão que a vossa agência 

considere necessária, em qualquer local onde a língua espanhola 

seja importante; contudo, devo salientar que tenho igualmente 

conhecimentos de italiano, francês e português. 

As referências apresentadas por Lassalle eram impressionantes: 
o Dr. Enrique de Lozado, o seu supervisor do OIAA e um tal de Henry 
A. Wallace, vice-presidente dos Estados Unidos da América. 

Durante mais de um mês, Edmundo não recebeu quaisquer notí-
cias. Depois, em outubro, quando estava em Hollywood em negócios, 
foi chamado de regresso a Washington para uma reunião urgente. 
No entanto, não foi o OIAA que o contactou; era suposto encontrar-se 
com alguém que trabalhava para o Dr. Hamilton. 

Alguém que se chamava Frank Ryan. 

1 DE NOVEMBRO DE 1943
WASHINGTON, D. C. 

Quando Aline chegou ao Edifício Q, no número 2430 da E Street, não 
ficou impressionada. Contrariamente à maior parte das estruturas 
imponentes de Washington, o edifício tinha um só piso e parecia pré-
-fabricado. Pareceu-lhe ser um lugar bastante improvável para lançar 
uma missão ultrassecreta. 

Como lhe fora indicado, Aline deu um nome falso, e o rececionista 
acompanhou-a ao gabinete onde seria entrevistada. As paredes eram 
cinzentas e nuas, como as de um hospital, e, pelo que ela conseguia 
perceber, os armários de arquivo estavam embutidos numa espécie de 
cofre. Segurança militar, talvez. No entanto, o homem que estava atrás 
da secretária sobressaltou-a; ali sentado, como se fosse um burocrata 
experiente, estava nada mais nada menos do que Frank Ryan, o seu 
antigo companheiro de jantar. 

Ryan cumprimentou-a calorosamente e pediu-lhe que se sentasse. 
— É a primeira vez que vem a Washington, não é? 
Aline conseguia sentir o coração a bater descompassadamente en-

quanto anuía. 
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— É quase o mais longe de casa que alguma vez estive. 
— Não há nada que eu lhe possa dizer já hoje em relação ao seu tra-

balho — disse-lhe Ryan, entrelaçando as mãos. — O máximo que posso 
fazer é adverti-la no sentido de ser extremamente cautelosa e de nunca 
revelar nada sobre a sua pessoa. Vai ser testada de muitas maneiras, 
para determinar de que modo se adapta a novas situações. A partir de 
agora, ninguém pode saber nada sobre si, se é americana ou europeia, 
se já viveu num determinado país ou noutro. O seu sucesso depende 
inteiramente de si mesma e da sua capacidade para aprender e para 
manter o sigilo. 

A voz de Ryan tinha um tom baixo e calmo, e a mesma seriedade 
letal que a do homem com quem Aline se encontrara no Hotel Biltmore. 

— A partir deste minuto — acrescentou — é possível que seja 
seguida. E, no sítio onde irá ficar, é possível que os seus colegas revistem 
os seus pertences em busca de pistas para descobrir a sua identidade. 
— Entregou-lhe um pequeno papel amarelo. — Tem aqui as instruções. 
Lembre-se, a partir de agora pode ser seguida em permanência. 

Aline olhou de relance para o papel, que revelou um endereço algu-
res no estado do Maryland, fora de Washington. Ryan disse-lhe que se 
dirigisse para o Hotel Hay Adams e que esperasse junto da entrada 
principal por um Chevrolet sedan preto com matrícula TX16248. Depois, 
deveria perguntar: «É este o carro do Sr. Tom?»

Ryan levantou-se e acompanhou-a à porta. 
— Depois destrua isso — prosseguiu, fazendo sinal para o papel. 

— É um luxo para os principiantes. 
De mala de viagem em punho, Aline apressou-se a sair do edifício; 

foi então que se apercebeu de que não fazia a mais pequena ideia de onde 
ficava o Hotel Hay Adams. Lembrando-se do aviso de Ryan sobre a pos-
sibilidade de ser seguida, caminhou ao longo de três quarteirões, entrou 
numa loja, ligou para o hotel a pedir indicações e apanhou um táxi. 

Uns minutos depois, o automóvel virou para o caminho de acesso 
circular que levava ao pórtico do hotel. O Hay Adams assemelhava-se 
a um edifício governamental — um enorme cubo construído com os 
blocos de granito cinzento omnipresentes na cidade — e era uma col-
meia de atividade. Bagageiros e porteiros andavam apressadamente 
de um lado para o outro, carregando e descarregando as bagagens dos 
hóspedes. 
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Aline saiu do táxi e procurou o Chevrolet preto no caminho de 
acesso. Subitamente, um bagageiro apareceu ao lado dela e tentou tirar-
-lhe a mala das mãos. Aline puxou-a para trás com força, sem saber bem 
o que dizer ao rapaz. Nunca tinha estado alojada num hotel e não tinha 
a certeza de qual era o protocolo. Será que os bagageiros se ocupavam 
imediatamente das bagagens de toda a gente? 

Afastando o rapaz com um gesto da mão, tornou a procurar o auto-
móvel e encontrou-o. Enquanto observava a matrícula — estava correta 
—, dois homens entraram no carro e o motorista ligou a ignição. 

— Pare! Pare! — berrou Aline. — É suposto eu ir convosco. 
— Como se chama? 
Aline começou a responder, mas deteve-se. 
— É este o carro do Sr. Tom? 
Ao ouvir aquilo, o motorista pegou na mala dela, colocou-a no porta-

-bagagens e arrancaram. 
Os homens que estavam sentados ao seu lado — um homem de 

meia-idade, com cabelo castanho a começar a escassear, e um homem 
mais novo, sentado do lado da porta e cujo rosto ela não conseguia ver 
— não disseram uma palavra, e Aline chegou à conclusão de que o 
melhor era não os cumprimentar nem fazer conversa de circunstância. 
O automóvel dirigiu-se para leste, saindo da cidade, e, passado algum 
tempo, Aline olhou para o relógio de pulso. Já estavam a viajar havia 
40 minutos e agora o automóvel percorria uma estrada rural de duas 
faixas, ladeada por florestas. Pela mente passavam-lhe pensamentos 
fugidios de poder estar a ser raptada, mas recordou a si mesma que 
Frank Ryan era legítimo, fosse o que fosse que estivesse a tramar.

Do seu assento traseiro, Aline reparou que o motorista estava cons-
tantemente a olhar para o retrovisor, para se certificar de que não esta-
vam a ser seguidos. 

Quando estavam a cerca de 30 quilómetros da capital, chegaram 
ao destino: a Quinta Lothian. Este complexo de 40 hectares próximo 
de Clinton, no estado do Maryland, funcionava como uma instalação de 
treino do OSS e, oficialmente, era conhecido pela designação RTU-11. 
Oficiosamente, chamavam-lhe simplesmente a Quinta. 

Aline espreitou para uma grande mansão branca no cimo de uma 
colina. Estava rodeada de bosques, e a folhagem vermelha, amarela e 
castanha fazia com que toda a propriedade parecesse saída da revista 
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Town & Country. Foram recebidos por um coro de passarinhos chil-
reantes, e, perante aquele ambiente tranquilo, Aline soltou um sus-
piro, até que um outro ruído lhe despertou a atenção. Inclinou a cabeça 
para o lado. 

Será que tinha ouvido disparos? 
O motorista parou junto da entrada e um oficial do exército veio 

recebê-los à porta. 
— Sou o capitão Williams — disse-lhes. — Bem-vindos à Quinta. 
Enquanto o capitão os cumprimentava, Aline conseguiu finalmente 

ver o rosto do homem que estivera fora de vista dentro do automóvel. 
Era, muito simplesmente, o homem mais bem-parecido que alguma 
vez vira. Tinha um ar atlético e cabelo farto e negro, a pele morena do 
sol e olhos castanhos pensativos. 

O capitão Williams parecia conhecê-lo e tratou-o por «Pierre». 
Era um nome que Aline não esqueceria tão cedo. 
Feitas as apresentações — identidades falsas, supunha Aline —, 

foram conduzidos ao interior. O edifício de habitação, embora espa-
çoso, não era propriamente um clube de campo. Suspensos do teto, 
havia modelos de aviões e tanques de guerra alemães, e, ao longo das 
paredes e em todos os cantos, havia manequins em tamanho real que 
representavam soldados alemães, italianos e japoneses de várias pa-
tentes. Ao que parecia, este sítio era uma academia de guerra, e Aline 
 perguntou-se se testariam os seus conhecimentos sobre os uniformes 
e os equipamentos dos inimigos. 

Williams informou-os de que o jantar seria servido às 18 horas e 
que, a seguir, haveria uma reunião na biblioteca para receber os novos 
recrutas. Virando-se para um sargento, disse: 

— Porque é que não ajuda esta jovem com a mala e lhe indica o 
quarto onde vai ficar? 

O sargento agarrou na mala de Aline e conduziu-a ao andar de 
cima. O quarto era pequeno e espartano, com duas camas de solteiro, 
uma única secretária e duas pequenas cadeiras. Uma mulher jovem 
com um rosto esquelético e pestanas grossas, que ocupava uma das 
camas, ergueu os olhos e pousou o livro. Aline fez uma pausa, para 
permitir que o sargento as apresentasse, mas ele limitou-se a pousar a 
mala no chão e saiu do quarto. 

Aline olhou para a cama livre. 
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— Não diga nem uma palavra que não queira que seja ouvida — 
disse a mulher, com um notório sotaque francês. Fez um aceno de 
cabeça na direção da cama. 

Por baixo da cabeceira, Aline viu um microfone. 
Era um truque que o OSS aprendera com o seu irmão mais velho, 

o MI6, a agência de Serviços Secretos da Grã-Bretanha. O seu aliado do 
outro lado do oceano tivera um avanço de dois anos no que respeitava 
ao jogo de espionagem, e as suas academias de treino em Wansborough 
e Beaulieu tinham servido de modelo para os treinos do OSS. Os bri-
tânicos tinham descoberto que a propensão para falar durante o sono 
era um grave perigo para qualquer espião. Consequentemente, o MI6 
e a Direção do SOE (Special Operations Executive), a agência de espio-
nagem e sabotagem da Grã-Bretanha, testara recrutas para ver se isso 
acontecia e, em caso afirmativo, em que língua falavam. O OSS seguira -
-lhe os passos. 

Alguém estaria a escutar o que Aline dizia durante toda a noite, 
todas as noites. Se falasse durante o sono, seria dispensada. 

Modelos de soldados alemães utilizados na Quinta. Fonte: NARA.
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