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António Maria de Bettencourt Rodrigues (1854-1933) 

Biografia política de um Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ditadura Militar 

de 1926 

 

Soraia Milene Carvalho1 

 

 Ao ecoar no Palácio das Necessidades, a 12 de Julho de 1926, a chegada do novo 

ministro, convidado pelo General Óscar Carmona (1869-1951) para ocupar a Pasta dos 

Negócios Estrangeiros2, o alvoroço precipitava-se em torno de António Maria de 

Bettencourt Rodrigues. O novel governante não levava nenhum plano político traçado, 

resignando-se a atravessar o átrio ministerial, esperançoso de compreender a breve trecho 

quais as reformas a empreender no Ministério3. Albergava dubiedade sobre quanto lhe 

era instado, com tremenda urgência, em assuntos alheios ao mandatário. Mais, acerca do 

qual tudo desconhecia, a não ser o nome e aquilo o que se dizia «sem discrepância de 

opiniões, a oficiais e paisanos»4, desterrado que estava na Rua das Chagas, onde decidira 

sepultar-se de regresso à capital após a experiência parisiense, resultado de afazeres da 

República; e quando Ministro dos Negócios Estrangeiros5. 

 

Do Ministério dos Negócios Estrangeiros a Coimbra e às origens 

republicanas: um recuo à mocidade (1871-1875) 

 

                                                           
1 Doutoranda em História, Especialidade em História Contemporânea na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Mestre em História, Especialidade em História Moderna e Contemporânea pela 
FLUL, com a Dissertação “A Sociedade das Nações: Europa, Portugal e Agricultura”, em 2019. 
Investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-UL). E-mail: 
soraiamilenecarvalho@campus.ul.pt  
2 BETTENCOURT-RODRIGUES, Vinte e Oito Mezes no Ministerio dos Negócios Estrangeiros, Livraria 
Clássica Editora, Lisboa, 1929, p. 5. 
3 Idem, Ibidem, p. 7. 
4 Idem, Ibidem, p. 6. 
5 Telegrama Confidencial de Augusto de Vasconcelos dirigido a Bettencourt Rodrigues. In Processos 25 e 
77, Criação da Secretaria Geral dos Serviços Portugueses da S.D.N. – Seu funcionamento. Diversos sobre 
pessoal e administração. 1920/29, in Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Cota: 
Sala: S01 Estante/Modulo: E08 Prateleira/Gaveta: P01 Número: 85115. 
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 O novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, então com 72 anos, possuía um 

reportório vasto dividido entre a especialidade médica e a carreira diplomática, 

espelhando na obra Por Estradas e Atalhos, publicada em 19326, um saudosismo eterno 

sobre os tempos irreverentes da juventude, de preceitos republicanos. Nascido em São 

Nicolau, uma das ilhas do Barlavento do arquipélago de Cabo Verde, a 6 de Março de 

1854, Bettencourt Rodrigues era filho de «’ilustre família portuguesa’, com origem goesa 

pelo lado paterno»7; o pai era José Júlio Rodrigues8 - bacharel em Direito pela 

Universidade de Coimbra e delegado Procurador Régio no Funchal, entre outros cargos 

que exerceu9 - e mãe, Teresa Cristina de Sá Bettencourt. Rodrigues teve irmãos com larga 

descendência10, sendo visíveis as semelhanças entre o percurso descrito pelo nosso 

biografado e o de irmão mais velho, José Júlio de Bettencourt Rodrigues, uma vez 

chegado o momento de ingressar na universidade; desta feita, António começou a 

frequentar o primeiro ano das Faculdades de Matemática e de Filosofia em 1871/187211, 

enraizando-se no republicanismo português desde essa época, quando passou a colaborar 

no semanário dirigido por Magalhães Lima, A República Portuguesa12.   

 Figura de proa do republicanismo português, Bettencourt Rodrigues 

propagandeou a República a par de personalidades suas conterrâneas como Latino 

Coelho, Elias Garcia, Consiglieri Pedroso, ou ainda Sampaio Bruno, Basílio Teles, 

Coelho de Carvalho e Manuel de Arriaga, este último por quem nutria um elevado 

apreço13. Os traços da memória sobre estes tempos de juventude revolucionária, deixou-

os Bettencourt gravados na obra Por Estradas e Atalhos, onde relembrou os nomes 

quantos o acompanharam numa época em que Coimbra tinha mais encanto: João Penha, 

Gonçalves Crespo, Guerra Junqueiro, Bernardino Machado, Cândido de Figueiredo, 

Teixeira de Queiroz, Magalhães Lima, Macedo Papança (Conde de Monsaraz), Coelho 

de Carvalho, Sérgio de Castro, Alves da Veiga, Alves de Morais; ou outros que, anos 

                                                           
6 BETTENCOURT-RODRIGUES, Por Estradas e Atalhos, Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1932. 
7 Vide, «Uma biografia de António Maria de Bettencourt Rodrigues (1854-1933)», in CARVALHO, Soraia 
Milene Marques, A Sociedade das Nações: Europa, Portugal e Agricultura, Dissertação de Mestrado 
orientada pela Prof.ª Doutora Teresa Nunes, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2019, p. 83.  
8 Idem, Ibidem.   
9 Idem, Ibidem. 
10 Idem, Ibidem, pp. 86-88. 
11 Idem, Ibidem, p. 88. 
12 Idem, Ibidem. 
13 Idem, Ibidem, p. 89. 
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mais tarde, reencontrava no Brasil, como Zeferino Cândido, Luís de Andrade, Garcia 

Redondo e Silva Ramos. 

 Em Coimbra, António Maria pertenceu ao Clube Republicano, presidido por 

Alves Morais, o qual funcionava em casa de António Gil «(…) um quartanista de Direito 

(…) na rua das Cozinhas»; segundo descrevia, tratava-se de local de reuniões assíduas 

onde planeavam a propaganda republicana a divulgar. Aliás, o nosso biografado admitia 

a tremenda efervescência que os acudia quando o tema resvalava para a demagogia dos 

ideais políticos aspirados14. Então a propaganda fazia-se ao entardecer do dia, quando os 

camponeses regressavam a casa «de enxada ao ombro», indo ao seu encontro, a Celas e 

a Santo António dos Olivais, Bettencourt Rodrigues e os comparsas republicanos,15. Em 

1872/1873, saia o panfleto A Republica Portuguesa, o qual se constituiu num trabalho 

conjunto com a participação de António Maria16. Todavia, os contributos do Autor não 

ficavam pela rama: a 17 de Dezembro de 1873 aderia à manifestação republicana para a 

salvação financeira do jornal federalista de Carrilho Videira, O Rebate, no Teatro do 

Príncipe Real; Ao Combate!, tal o título dos versos tecidos por Rodrigues no intervalo da 

soirée, se salientava pelo epíteto de «viboras reaes» atribuído aos monárquicos17. A 29 

de Maio de 1873, o poema Gomorrha do Occidente era anunciado no semanário de 

Magalhães Lima, onde Bettencourt Rodrigues prestava acérrima colaboração18. 

 

Adeus, Coimbra: o Curso Superior de Letras e a Sorbonne (1875-1886) 

 

 No ano lectivo de 1875/1876, Rodrigues matriculou-se no Curso Superior de 

Letras; contava, à data, com 21 anos19. Mais tarde, crendo-se já diplomado, participava 

nas comemorações camonianas por correspondência, de Paris, uma vez que se encontrava 

no Hotel de Flandre, em Maio de 188020. Ressalve-se, Bettencourt encontrava-se na 

capital gálica para se doutorar na Faculdade de Medicina de Paris, onde se inscreveu em 

                                                           
14 Idem, Ibidem. 
15 Idem, Ibidem, p. 90. 
16 Idem, Ibidem. 
17 Idem, Ibidem. 
18 Idem, Ibidem. 
19 Idem, Ibidem, p. 91. 
20 Idem, Ibidem. 
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187921. Em 1882, tornava-se externo da Clínica das Doenças do Sistema Nervoso, no 

serviço do Professor Doutor Charcot no Hospital de Salpêtrière, em Paris; no ano 

seguinte, era ajudante do serviço de electroterapia da Clínica. Em 1884, Bettencourt 

Rodrigues tornava-se interno da Clínica das doenças mentais da Faculdade de Medicina 

de Paris. O certificado, de 1886, evidenciava as capacidades para dirigir um asilo público 

de alienados22. O psiquiatra realizou o doutoramento, com distinção, a 20 de Março de 

1886, às 13h, numa sessão académica presidida pelo Professor Benjamin Ball, momento 

da defesa da tese, L’etat des reflexes dans la paralysie générale des alienés23.  

 

De regresso a Portugal: um psiquiatra feito (1887-1891) 

 

De regresso a Portugal, viu-se na contingência de prestar as respectivas provas 

para exercício de medicina no país; tendo procedido aos exames entre Junho e Julho de 

1887, na cidade académica onde se havia feito republicano: Coimbra24. Credenciado, 

entre 1887 e 1890, Bettencourt Rodrigues procedeu à organização do Curso Livre de 

Neuropatologia e Psiquiatria, lecionado no antigo Manicómio de Lisboa ou Hospital de 

Rilhafoles – Hospital Miguel Bombarda depois da implantação da República – onde se 

realizava o primeiro curso em Portugal com tais desígnios25. O nosso biografado fundou 

ainda a Casa de Saúde de Lisboa, do qual de fez director em 1888, realizando através de 

uma parceria com José António Serrano, o primeiro enxerto à glândula tiroide em 

Portugal26.  

 Bettencourt foi membro da Sociedade Médico-Psicológica de Paris, membro da 

Sociedade das Ciências de Lisboa; da Academia Real das Ciências de Lisboa e membro 

da Medico-Legal Society de Nova Iorque. Foi ainda membro honorário da Associação 

dos Internos em Medicina dos Asilos de Alienados em França e correspondente do State 

Committee on Lunacy of Pennsylvania, nos Estados Unidos da América. Na mesma 

época, Rodrigues tornou-se médico da Academia Politécnica de Lisboa e Oficial da 

                                                           
21 Idem, Ibidem, p. 92. 
22 Idem, Ibidem. 
23 Idem, Ibidem, pp. 92-93. 
24 Idem, Ibidem, p. 93. 
25 Idem, Ibidem. 
26 Idem, Ibidem, pp. 93-94. 
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Academia de França27. Em Março de 1888, Bettencourt Rodrigues fundou a Revista de 

Neurologia e Psiquiatria, da qual foi director até 1889; a publicação tinha em vista a 

divulgação de conhecimentos científicos entre os especialistas das áreas em causa28. No 

mesmo ano, ingressava por concurso como médico do Hospital de S. José, na 1.ª Classe 

para a Ordem de Mérito29.  

António Maria contraiu matrimónio com Eugénie Cordélie de Bettencourt 

Rodrigues – de origem francesa –, nascendo uma filha deste casamento, a única que 

Bettencourt Rodrigues teve: Teresa de Bettencourt Rodrigues30. A família recém-

constituída, residia nesta época em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 12, 2º andar; estávamos 

a 28 de Agosto de 1891 quando Bernardino Machado recebeu, por escrito, a participação 

do nascimento de Teresa31. 

 

 

A saída de Portugal rumo ao Brasil: a fase do desalento e um novo começo 

(1891-1899) 

 

Entre atropelos sobre as condições do exercício da Psiquiatria em Portugal, o 

nosso biografado debater-se-ia no tema, de maneira exaustiva, até à partida para o 

Brasil32. Volvido cerca de um mês sobre o dia 3 de Agosto de 1892 – dia da saída do 

Conselheiro José Júlio Rodrigues para o Brasil, irmão do nosso biografado –, era a vez 

de António Maria seguir o mesmo destino; dirigia, na época, a Casa da Saúde Lisbonense 

tal qual se compunham nas letras da revista O Occidente de 1 de Outubro daquele ano, 

não obstante a referida publicação não desejar entrar «na apreciação dos factos que 

determinaram a emigração do distincto médico»33. Sublinhe-se, a saída do país vinha na 

esteira do discurso proferido a 4 de Abril de 1891, em sessão da Sociedade das Ciências 

Médicas, onde defendeu o sistema de concurso para o preenchimento das vagas no 

Hospital de Rilhafoles, no qual servia. Desse modo, concretizou-se a nomeação de um 

                                                           
27 Idem, Ibidem, p. 94. 
28 Idem, Ibidem. 
29 Idem, Ibidem, p. 95. 
30 Idem, Ibidem, p. 98. 
31 Idem, Ibidem. 
32 Idem, Ibidem, pp. 96-100. 
33 O Occidente – Revista Ilustrada de Portugal e do Extrageiro, 15.º ano, XV Volume, N.º 496, pp. 217-
218. 
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júri; todavia, em Janeiro de 1892 o executivo mudou, na senda de um escândalo financeiro 

motivado pelas opções de investimento do ministro das Finanças da época, Mariano de 

Carvalho, vendo-se D. Carlos na circunstância de convidar Dias Ferreira para a 

«formação do novo Governo»34. O cargo de director do Hospital de Rilhafoles foi 

concedido a Miguel Bombarda, sem o concurso instado por Rodrigues, «na medida em 

que o rei havia procurado solucionar as questões internas do país ‘fora dos quadros 

partidários’, acentuando-se o carácter reformista e anti-conservador das personalidades 

do novo Executivo»; o nosso biografado encolerizou-se, por, segundo entendia a direcção 

do hospital dos alienados ficava entregue a um médico-cirurgião ausente do contexto 

psiquiátrico35. 

A vida política de António Maria estava longe de ficar pelos momentâneos 

impulsos republicanos de juventude; em 1891, era candidato à vereação municipal de 

Lisboa e, no mesmo ano colabou com Teófilo Braga, Magalhães Lima, Homem Christo, 

Bernardino Pinheiro, Azevedo e Silva e Manuel de Arriaga, na elaboração do Manifesto-

Programa do Partido Republicano, o qual sabemos vigente até à implantação da 

República em Portugal36. Recorde-se que, no ano seguinte, Bettencourt Rodrigues 

abandonou o país com destino a terras de Vera Cruz; estávamos em 1892, o republicano 

contava com 38 anos e era motivado a sair também por questões de natureza política na 

esteira das convicções republicanas «num período em que o regime monárquico 

asseverava cautelas face ao movimento republicano intensificado com o Ultimatum 

britânico»37. Bettencourt participou na Comissão Nacional de Protesto; contudo, 

indignado, requereu o passaporte ao Governo Civil de Lisboa, em 1890, com o intuito de 

viajar com Eugénie de Bettencourt Rodrigues e a filha para o Rio de Janeiro38. 

Uma vez no Brasil, viu-se votado ao isolamento, particularmente custoso nos 

primeiros meses o exercício da profissão, o que se resolvia a breve trecho ao travar 

inúmeras amizades por quem, de resto, o recordaria com carinho além Atlântico39. 

Residente no Largo da Pólvora, e mais tarde na Rua da Liberdade, em São Paulo, foi o 

fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia desse Estado40. 

                                                           
34 Idem, Ibidem, p. 100. 
35 Idem, Ibidem. 
36 Idem, Ibidem, p. 101. 
37 Idem, Ibidem. 
38 Idem, Ibidem. 
39 Idem, Ibidem, p. 102. 
40 Idem, Ibidem, p. 103. 
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Durante a permanência no Brasil, Bettencourt Rodrigues rejeitou sempre convites 

de Lisboa para deixar a terra de além-Atlântico; Brito Camacho, amigo de longa data, 

acalentava a esperança de ver Rodrigues a desempenhar um lugar na política republicana. 

Conquanto, as ideias políticas do Autor expressaram-se entre os brasileiros, sendo que se 

decidiu a impulsionar o Centro Republicano Português de S. Paulo no Brasil. Será 

correcto aclararmos que a saída de Portugal para terras de Vera Cruz, assinalou um 

momento de viragem na vida do futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros, sublinhando-

se que, aos poucos, iniciou a carreira diplomática41. 

Em Maio de 1899, Bettencourt Rodrigues deixou o Brasil; o destino encontrava-

se na Europa, mas O Estado de S. Paulo, de 11 de Maio, não esclareceu o objectivo para 

onde rumava o psiquiatra. Médicos e amigos do biografado – Cerqueira César, Carlos 

Botelho, Eduardo Cunha Cauto, Turk e Daniel de Abreu, Pereira Barretto, Adolfo Gad, 

Bernardino de Abreu (Vice-Cônsul Português), Victor Freire, Júlio Mesquita, Mathias 

Valladão, Viriato Brandão, Luiz Lourenço, Augusto Barjona, Saldanha, Miranda 

Azevedo, Almeida Netto, Bourroul e Riskallah (Eulalio da Costa Carvalho, Álvaro de 

Carvalho e Oliveira Fausto escusavam-se «por motivos de força maior»)42 – brindaram-

no com um jantar no Salão Rotisserie Sportsman, onde o brilhantismo intelectual e o «fino 

cavalheirismo» de Rodrigues consagraram as palavras de Pereira Barretto. Outros, como 

Eduardo Prado, que não pudera estar presentes, desejaram-lhe através da voz José Maria 

Bourroul, uma boa viagem e um regresso apressado43. 

 

 

O início da carreira diplomática: aproximações entre o Brasil e a França 

(1909-1910) 

 

Em 1909, o luso-brasileirismo – movimento político-cultural de que Bettencourt 

Rodrigues era figura de proa – adquiria contornos com a publicação seguida de um 

discurso a convite de senhoras paulistas: Os sentidos e a emoção em alguns poetas 

portugueses e brasileiros44. As preocupações políticas de Bettencourt Rodrigues 

                                                           
41 Idem, Ibidem. 
42 Idem, Ibidem. 
43 Idem, Ibidem, pp. 103-104. 
44 Idem, Ibidem, p. 104. 
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asseveravam-se neste início de século, na medida em que o Autor via a fraternidade luso-

brasileira a ser disputada entre monárquicos e republicanos45. 

Observe-se, a dia 13 de Julho de 1909, o periódico paulista – O Estado de S. Paulo 

– noticiou a deslocação de estudantes franceses ao Brasil, os quais haviam sido acolhidos 

por representantes do Governo. No mesmo passo, divulgava-se a a participação de 

Bettencourt no projecto diplomático em causa; Rodrigues acompanhou o cônsul francês, 

Jacques Dupas na visita aos secretários de Estado. A entrevista tinha por ensejo prestar 

as elevadas considerações pelo progresso de Brasília e o o agradecimento pela recepção 

no dia antecedente46. António de Bettencourt Rodrigues secundou os visitantes até à sede 

da Comissão Executiva do Congresso Brasileiro de Estudantes, apresentando-os a 

Leonidas Garcia Rosa, presidente da Comissão o qual agradecia a visita. Mais tarde, 

Rodrigues conduziu ainda os delegados da juventude francesa à redacção d’O Estado de 

S. Paulo, asseverando o contacto com os mesmos47. 

O programa de actividades dos visitantes franceses incluía uma ida à Santa Casa 

da Misericórdia e ao Instituto Pasteur que, para cuja existência Bettencourt Rodrigues 

havia contribuido48. O Centro Académico Onze de Agosto integrava também o itinerário 

dos estudantes franceses, assim com oportunidade de visitar Escolas brasileiras de 

diferentes áreas de especialização. Adiante-se que, a dia 14, deveria ser instalado o 

Congresso Brasileiro de Estudantes49.  

No Brasil, entre os afazeres, Bettencourt correspondia-se com Teófilo Braga; de 

São Paulo, a 11 de Outubro de 1909, manifestava agradecimento pela eleição do 

destinatário à Academia das Ciências50. Segundo relatava, preparava uma conferência 

para o Salão Steinway, alinhavada  sobre matéria inspirada em Portugal51. Dedicado à 

História da Literatura Portugueza na Idade Média, Bettencourt Rodrigues revelava a 

Teófilo a recolha de elementos, uma vez instado por comparsas republicanos em prol de 

uma sociedade de beneficência lusa. Rodrigues referia-se ao trabalho em mãos como de 

pouca monta aos intentos; o objectivo residia em divulgar Portugal além do período áureo 

dos Descobrimentos, frisando os homens de letras e os cientistas que, no estrangeiro 

                                                           
45 Idem, Ibidem, p. 105. 
46 Idem, Ibidem. 
47 Idem, Ibidem. 
48 Idem, Ibidem. 
49 Idem, Ibidem, pp. 105-106. 
50 Idem, Ibidem, p. 106. 
51 Idem, Ibidem. 
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exportavam até àquela época o país52. No final da carta, o remetente demonstrava-se 

impaciente pela chegada do mês de Abril, data da visita a  Portugal alagado de saudades53.  

A 10 de Abril de 1910, A Lucta informava a partida do republicano para  Lisboa 

em 5 desse mês, com chegada prevista 20 n’o Aragão. A notícia enquadrava-se no elogio 

tecido a Bettencourt Rodrigues, o republicano que havia zarpado de Portugal há 17 anos54. 

Realçava-se a actividade de Rodrigues na Junta Consultiva do Partido Republicano – a 

qual foi eleita no Congresso de Lisboa realizado nos dias 4, 5 e 6 de Janeiro de 1891, na 

sede da Associação Escolar Fernandes Tomás, composta por Latino Coelho, Elias Garcia, 

Rodrigues de Freitas, Sousa Brandão, Teixeira de Queirós e Consiglieri Pedroso  –, 

frisando-se que, em caso de permanência no território nacional, encontrar-se-ia, num 

lugar ao sol entre os republicanos portugueses55. Sem mais aprumos na nova, a 

publicação recalcava as causas subjacentes à decisão do republicano em rumar ao 

Brasil56. 

 

 

De passagem pela terra dos Lusos: a diplomacia bettencourtiana (1910-1912) 

 

A 24 de Abril de 1910, na linha d’A Lucta, Bettencourt Rodrigues encontrava-se 

na capital portuguesa57, tendo visitado a redacção do jornal de Brito Camacho. No 

periódico resvalavam-se as preocupações de António Maria sobre um dilema de 

importância apreciável para o país e para os republicanos lusos58. Acabado de chegar do 

Brasil, manteve-se próximo da redacção d’A Lucta ao longo de duas semanas; cumprido 

o período, partia deixando em cartão um abraço a Teófilo Braga, seu mestre, estávamos 

a 4 de Maio de 191059. Recorde-se que, cinco meses antes da implantação da República, 

Rodrigues voltava a sair do país. Expirando-lhe os momentos livres, apenas escreveria a 

Teófilo Braga à data de 21 de Julho de 1910, quando Paris era já a capital de estadia. 

                                                           
52 Idem, Ibidem. 
53 Idem, Ibidem. 
54 Idem, Ibidem. 
55 Idem, Ibidem, pp. 106-107. 
56 Idem, Ibidem. 
57 Idem, Ibidem, p. 107. 
58 Idem, Ibidem, pp. 107-108. 
59 Idem, Ibidem. 
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Na cidade francesa, António Maria tinha o intento de negociar a criação de um 

curso de literatura portuguesa na Sorbonne60, tal qual endereçou nas linhas dirigidas a 

Teófilo. Demonstrava desalento, dizendo ao destinatário que não lhe fazia insistência no 

pedido apresentado antes, na capital portuguesa, na medida em que, na Sorbonne, só 

aceitavam a criação de um curso exclusivamente brasileiro61. A aproximação da França 

era marcada pelo intento face à América Latina, malogrando-se os esforços de Rodrigues 

que não via obstáculo à proposta ao enfatizar a conveniência em se conhecerem as origens 

da literatura brasileira, por outras palavras, sublinhava a literatura d’aquém Atlântico62.  

Relativamente ao curso, na revista Atlantida aprumou-se o significado na linha da 

estreiteza dos laços entre brasileiros e franceses, referenciando-se a exposição na cidade 

paulista sobre arte francesa e as visitas de estudantes e professores de França ao Brasil, 

acção em que Bettencourt Rodrigues prestou o contributo de maneira inequívoca com o 

intuito de propagandear a nação brasileira no Velho Continente. Na missiva a Teófilo 

Braga, Rodrigues revelava-se alentado com possibilidade de Portugal enviar anualmente 

um professor à Sorbonne para diligenciar um curso livre de literatura portuguesa63. Sobre 

este assunto, asseverava desenvolver o pensamento respeitante à matéria aquando do 

regresso ao Brasil64.  

A dia 22 de Julho de 1910, António Maria embarcou com a família; a chegada a 

São Paulo estava prevista para 9 de Agosto65. A República Portuguesa não tardava a ser 

proclamada; cabe-nos sublinhar, as palavras de Luís Bigotte Chorão, asseverando que 

Bettencourt Rodrigues ficou «empenhado da política de cultos do Governo Provisório»66, 

não obstante, a aceitação do cargo não ser abonada67. 

De regresso ao Brasil, proferiu uma conferência sobre A Republica Portugueza, 

no Salão do Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, publicada em 191168. Das ideias do 

Autor sobre a criação de um curso livre de literatura portuguesa, prometidas a Teófilo, 

                                                           
60 Idem, Ibidem. 
61 Idem, Ibidem. 
62 Idem, Ibidem. 
63 Idem, Ibidem, p. 108. 
64 Idem, Ibidem. 
65 Idem, Ibidem. 
66 CHORÃO, Luís Bigotte, A Crise da República e a Ditadura Militar, Sextante Editora, 1.ª Edição, Lisboa, 
2009, p. 692. 
67 CARVALHO, Ibidem. 
68 BETTENCOURT-RODRIGUES, A República Portugueza, Livraria Clássica Editora, 1911. 
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não se conhecem; retomava a correspondência a 26 de Setembro de 1911, para prestar 

condolências pelo falecimento da esposa do Mestre69. 

Durante a estada de Bettencourt Rodrigues no Brasil, o Centro Republicano 

Português de São Paulo, estimulado pelo biografado realizava um ciclo de conferências 

sobre a República Portuguesa no Instituto Histórico e Geográfico70. A 24 de Agosto de 

1911, Rodrigues preleccionava sobre A Pátria e o Povo Português, sendo premiado, no 

final, por um bouquet com fitas das cores da República Portuguesa, oferecido pela 

Direcção do Centro Republicano; em 1912, o discurso era publicado71.  

Aquando da evocação do primeiro aniversário da República Portuguesa, 

Bettencourt Rodrigues deslocou-se ao Consulado Português do Brasil; ao entardecer, 

dirigia-se ao Teatro Polytheama para a sessão solene dedicada à República Lusa, 

marcando a presença com o assento no palco. O Centro Académico agradecia a 

Bettencourt Rodrigues o empenho na aproximação entre os jovens brasileiros e 

portugueses, sugerindo-se o lançamento na acta de um voto de simpatia e de gratidão a 

Rodrigues; as comemorações estendiam-se ao dia seguinte72. 

Ênfase deve ser dada a O Estado de S. Paulo que, a 2 de Março de 1912, divulgava 

o Brasil na Sorbonne; o jornal transcrevia uma carta de Bettencourt Rodrigues e enviada 

ao Jornal do Commercio, enquanto Presidente da União Escolar Franco-Paulista73. A 

cadeira de estudos brasileiros na Universidade de Paris era então assunto que o ocupava, 

a qual ministrada por Arrojado Lisboa, mas também a propaganda que até àquele 

momento contribuía para a disseminação do Brasil no estrangeiro. Inaugurada em Março 

de 1911, a cadeira de estudos brasileiros na Sorbonne merecia a advertência de 

Bettencourt que não redundava de iniciativa do Governo Francês, mas dos esforços da 

União Escolar que presidia, por iniciativa própria, com o apoio do governo brasileiro74.  

 

 

A experiência brasileira: o regresso ao país e a República pretendida (1913) 

 

                                                           
69 CARVALHO, Ibidem. 
70 Idem, Ibidem, pp. 108-109. 
71 Idem, Ibidem. 
72 Idem, Ibidem. 
73 Idem, Ibidem, p. 109. 
74 Idem, Ibidem. 



 
12 

 

 Em 1913, António Maria de Bettencourt Rodrigues regressou a Portugal. A 13 de 

Março, conferenciou no Centro da União Republicana sobre O Brasil e suas relações em 

Portugal, notícia divulgada n’ O Estado de São Paulo a 7 de Abril. Nesta conferência 

transparecia o modelo republicano que durante a estadia no Brasil acarinhou: a República 

Presidencial Federativa. Na linha de Bettencourt Rodrigues existiam três paradigmas de 

repúblicas: o norte-americano, o brasileiro e o português, o último dos quais caracterizado 

pelo parlamentarismo. Bettencourt Rodrigues descrevia o desenvolvimento do sistema 

brasileiro desde 5 de Novembro de 1889, conforme a matriz presidencialista. 

Caracterizado pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judicial tripartidos que deveriam 

conviver em absoluta independência e harmonia, a República Presidencialista visava uma 

arquitectura coroada por eleições do Presidente e do Vice-Presidente da República através 

de sufrágio directo da nação com a maioria absoluta das votações. Bettencourt Rodrigues 

revelava conhecimento da Constituição Brasileira e dos poderes políticos e 

administrativos, outorgados ao Presidente da República, à boa maneira da República 

Francesa, apesar do perfil república parlamentar da última.  

Ao explanar os artigos respeitantes às competências do presidente brasileiro, o 

biografado rematou que numa República Presidencialista não havia ensejos para as 

retóricas que esvaziavam o tempo dos parlamentares e dos ministros, deixando visível a 

opinião sobre o modelo de República que desejava ver concretizada em Portugal75.  

 

 

Os primeiros tempos do retorno: considerações e ideias políticas (1913) 

 

Uma das inquietações de Bettencourt Rodrigues, chegado a Portugal em 1913, 

incidia na questão da emigração lusa; segundo entendia, os valores dos alimentos, 

especialmente do trigo e do bacalhau, encareceram nos últimos anos. Contrapunha o 

padrão do Partido Agrário de Itália, consciente da relação entre o aumento do fluxo 

migratório e o aumento do custo de vida, premissa basilar das propostas de acréscimo dos 

rendimentos trabalhadores rurais, com as políticas seguidas pelos governos republicanos 

em Portugal. O Autor analisava a emigração como fenómeno capaz de produzir efeitos 

positivos, devido ao estímulo comercial e da produção nacional propiciado pelos 

                                                           
75 Idem, Ibidem, pp. 110-111. 
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emigrantes76. Rodrigues havia procedido a inquéritos em bancos no decurso dos últimos 

meses da estadia no Brasil, possibilitando-lhe a equação sobre o cálculo entre a entrada e 

saída de dinheiros do país motivadas pelo movimento emigratório77.  

Acarinhava um projecto de navegação entre os portos portugueses e brasileiros; 

segundo declarava, evidenciava-se a carência de um comércio estabelecido entre ambas 

as nações para benefício comum no Atlântico Sul. A sua incredulidade face aos subsídios 

atribuídos pelo Brasil às campanhas de navegação italianas, devido às infindas 

mercadorias adquiridas por Itália e que resultavam em manifesto lucro brasileiro, fazia-o 

apontar a ausência económica dos portugueses no plano comercial mais do que propício 

ao país. Na sua visão, Portugal ignorava os requisitos do mercado brasileiro, não 

organizando exposições reveladoras das mercadorias agrícolas naquele país, nem 

remetendo agentes competentes na divulgação de Portugal no estrangeiro, atendendo à 

diversidade das matérias: científicas, artísticas e comerciais. Por esta via, também a 

representação consular merecia a crítica acérrima de Bettencourt. O diplomata recordava 

alguns dos produtos nacionais possíveis de exportação, a saber: as lãs da Covilhã e de 

Alenquer, as loiças de Sacavém, a Vidraria da Marinha Grande, a ourivesaria do Porto e 

de Lisboa, vinhos, azeites, frutas, entre outros produtos de sobeja importância78. Segundo 

Bettencourt Rodrigues, a única fórmula de Portugal impedir o controlo completo do 

mercado de exportações do Brasil pela Itália e por Espanha consistia em submeter à 

iniciativa privada para quinhoar, na parte que lhe cabia, na civilização latina79. 

Nesse mesmo ano – 1913 – chegaria no dia 9 de Novembro uma missiva de 

Coimbra a António José de Almeida acerca dos nomes divulgados para as eleições 

administrativas e legislativas suplementares a realizar naquele mês, e nas quais a União 

Republicana obtinha votação inferior à dos Evolucionistas, na capital e no Porto80. 

Bettencourt Rodrigues pertencia então ao núcleo central do partido de Brito Camacho; a 

18 de Novembro de 1913, o periódico francês L’Homme Libre noticiava as eleições 

complementares para a Câmara de Deputados Portuguesa, com o objectivo do 

preenchimento de 37 lugares, dando a conhecer a vitória dos Democráticos. Bettencourt 

Rodrigues, candidato unionista, alcançou 406 votos, à data ainda incompletos81.  

                                                           
76 Idem, Ibidem, p. 111. 
77 Idem, Ibidem. 
78 Idem, Ibidem. 
79 Idem, Ibidem, pp. 111-112. 
80 Idem, Ibidem, p. 112. 
81 Idem, Ibidem. 
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De malas feitas para Paris: o novo Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário de Portugal em França (1915) 

 

Em Maio de 1915, Bettencourt Rodrigues partia com a família de Lisboa para 

Paris, capital onde assumiria a função de Ministro de Portugal em França. Na estação do 

Rossio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros82, o Ministro do Fomento83, o Ministro das 

Finanças84 e o Embaixador do Brasil em Lisboa da época85, marcaram presença para a 

despedida86. Entre António de Bettencourt Rodrigues e o seu amigo de longa data, o 

Presidente da República, Manuel de Arriaga, o contacto foi sempre mantido; Arriaga 

havia indicado Bettencourt para o cargo de Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário de Portugal em Paris, sendo nomeado por Decreto de 5 de Abril de 1915, 

durante o governo de Pimenta de Castro. Na carta de Rodrigues a Arriaga, de 6 de Maio 

de 1915, dizia não lhe ter escrito antes por pretender relatar em devido tempo o  

acolhimento da sociedade francesa à sua nomeação. Mesmo antes de se apresentar, o 

pessoal superior do ministério dos Negócios Estrangeiros de França e do ministro 

Theóphile Delcassé – diplomata francês bem conhecido pelas concepções antigermânicas 

e pelo desejo de formar alianças com a Grã-Bretanha e com a Rússia – já o haviam 

informado das boas convicções sobre a sua nomeada para o cargo87.  

A 5 de Maio de 1915, Bettencourt apresentou as credenciais ao Presidente da 

República Francesa, Raymond Poincaré, deslumbrando-se com as alusões do Presidente 

sobre a amizade que o novo Plenipotenciário nutria pela França à qual os parisienses não 

eram estranhos e replicavam no ensejo do intercâmbio cultural entre a França e o Brasil88. 

No entusiasmo, Bettencourt não olvidava as palavras do Presidente francês sobre as 

                                                           
82 José Joaquim Xavier de Brito (1850-1945), era Oficial da Armada Portuguesa e foi Ministro dos Negócios 
Estrangeiros (interino) entre 29 de Abril e 15 de Maio de 1915. 
83 José Nunes da Ponte (1848-1924), era médico e político e foi Ministro do Fomento entre 28 de Janeiro e 
15 de Maio de 1915. 
84 José Maria Teixeira Guimarães (1845-1915), era Vice-Almirante e foi Ministro das Finanças (interino) 
entre 29 de Abril e 15 de Maio de 1915. 
85 F. Régis de Oliveira, Embaixador do Brasil acreditado em Portugal em 22 de Abril de 1914. – Vide, 
Anuário Diplomático e Consular Português 1915, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1916, p. 33. 
86 CARVALHO, Ibidem, p. 113. 
87 Idem, Ibidem. 
88 Idem, Ibidem. 
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relações franco-lusas; embora os portugueses não tivessem participação militar na guerra 

– estávamos em 1915 –, Portugal era aliado da Inglaterra, e em suma, aliado da França89.  

O novel Ministro revelava-se, ainda assim, profundamente impressionado com as 

felicitações da Associação Geral dos Estudantes de Paris, na esteira do projecto entre a 

França e o Brasil90. Confidencialmente dizia a Manuel de Arriaga que lhe pareciam ser, 

por fim, os desígnios franceses favoráveis à terra dos lusos91. Destituído da Presidência, 

após o derrube do governo de Pimenta de Castro, Arriaga dava conta a Bettencourt do 

empenho fervoroso de alguns políticos para que Portugal entrasse na Grande Guerra. O 

antigo Presidente temia pela manutenção do cargo de Bettencourt Rodrigues em França, 

ideia premonitária materializada em 4 de Agosto de 1915, com a exoneração do 

biografado. Todavia, não sem recorrer aos tribunais portugueses92.  

A 30 de Agosto de 1915, Aresta Branco interpelava Augusto Soares, o Ministro 

dos Negócios Estrangeiros em S. Bento, sobre os afastamentos de Bettencourt Rodrigues 

e João Chagas, num momento crucial para a Europa como a I Guerra Mundial, com 

enfoque para a França, onde Portugal deveria minimizar as desatenções93. A nomeação 

de Bettencourt Rodrigues, durante a ditadura de Pimenta de Castro, ocorrera num 

momento de charneira, sendo a personalidade escolhida devido à necessidade do 

estreitamento das relações entre Portugal e a França, atendndo ao repertório de Rodrigues 

na diplomacia franco-brasileira, sendo agraciado com a Legião de Honra francesa94. 

Abrigando-se na Lei de 15 de Julho de 1915, o Ministro dos Negócios Estrangeiros podia 

anular, suspender ou modificar as decisões do Ministério que lhe antecedera95. 

Mesmo sem exercer o cargo de Plenipotenciário, Bettencourt Rodrigues 

demorava-se em Paris, resolvendo-se a não voltar tão cedo para Portugal, quando lia nas 

páginas dos jornais portugueses um cenário que considerava desavindo aos interesses do 

país nas esferas internacionais, numa época em que as nações jogavam os destinos nas 

trincheiras96.  

 

                                                           
89 Idem, Ibidem, pp. 113-114. 
90 Idem, Ibidem, p. 114. 
91 Idem, Ibidem. 
92 Idem, Ibidem, p. 115. 
93 Idem, Ibidem. 
94 Idem, Ibidem, pp. 116-115. 
95 Idem, Ibidem, p. 116. 
96 Idem, Ibidem, pp. 116-117. 
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1917: uma República Presidencialista à Bettencourt Rodrigues 

 

Próximo de Sidónio Pais, António Maria contribuia para o movimento que eclodiu 

a 5 de Dezembro de 1917 e instaurou a República Nova em Portugal. Sidónio convidava-

o para integrar o elenco de figuras do novo regime, debalde. Segundo Rocha Martins, o 

convite fora anterior ao golpe dezembrista, estribado na vontade sidonista de entregar a 

chefia do novo governo a Bettencourt97. Para Teófilo Duarte, Sidónio Pais via em 

Bettencourt Rodrigues as matrizes do presidencialismo brasileiro, dirigindo-lhe a oferta 

do cargo por se encontrar familiarizado com tal sistema98. Bettencourt Rodrigues 

esquivou-se por considerar escassa a capacidade de subsistência do governo saído de uma 

revolução. Por outro lado, arredado das lides políticas nacionais, teria sérias dificuldades 

em solucionar as dificuldades sobrevenientes99. Mais, no decurso do acto revolucionário, 

enjeitava o trato dado ao Presidente da República, Bernardino Machado, definido como 

uma violência injustificável100. 

Sublinhe-se, apesar da recusa, à última da hora ainda persistia a hipótese de 

Bettencourt Rodrigues aceitar a Pasta dos Negócios Estrangeiros; ficou de pensar101 e 

nada mais se conhece sobre o assunto até à data em que, em momento de charneira e 

durante Vinte e Oito Mezes foi ministro na ocorrência Ditadura Militar imposta em 1926. 

Tem 1917, Brito Camacho sugeria a pasta da Instrução Pública, similarmente recusada102. 

No imediato Bettencourt Rodrigues optava por se manter arredado das lides governativas; 

persistia, porém, como vulto inspirador do novel presidente. Segundo autores como 

Rocha Martins, encetava-se um novo ciclo da vida pública portuguesa: o do 

«presidencialismo aconselhado» em que Bettencourt, portador da ideia que animava a 

actuação de Pais103.  

 

 

                                                           
97 Idem, Ibidem, p. 117. 
98 Idem, Ibidem. 
99 Idem, Ibidem, p. 118. 
100 Idem. 
101 Idem, Ibidem, p. 119. 
102 Idem, Ibidem. 
103 Idem, Ibidem. 
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O retorno a Paris como Ministro Plenipotenciário de Portugal em França 

(1917-1919) 

 

A 11 de Dezembro de 1917 divulgava-se na imprensa francesa a substituição de 

João Chagas por Bettencourt Rodrigues para o cargo de Ministro Plenipotenciário de 

Portugal em França. Esta decisão de Sidónio Pais era devida à amizade pessoal do novo 

diplomata com o Presidente Poincaré e os sentimentos francófilos do recém nomeado: 

assim, recuperava o cargo que lhe havia sido destinado por Pimenta de Castro104. A 

mudança de diplomatas atrasava, por alguns meses, a presença de Portugal na Grande 

Guerra105. Regressando a Paris no auge da guerra, Bettencourt Rodrigues tornava-se, mais 

tarde, o representante de Portugal aquando da entrada das tropas em Estrasburgo106.  

A 9 de Maio de 1918, Bettencourt Rodrigues era chamado a Lisboa, conforme as 

impressões da imprensa parisiense. Rocha Martins e Teófilo Duarte corroboravam a 

informação. Sob o pretexto do Governo pretender conferenciar com o Ministro sobre a 

organização do novo regime constitucional107, resultado do golpe de Estado de 1917. 

 

 

O Senador da República pela província da Estremadura (1918) 

 

Em Paris, como Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de Portugal 

em França, António Maria de Bettencourt Rodrigues era eleito Senador em S. Bento com 

10.561 votos, segundo ecoava na imprensa francesa a 4 de Maio de 1918; a mesma notícia 

era conhecida dois dias antes em Lisboa108. A 19 de Julho de 1918, segundo o parecer da 

Comissão Verificadora de Poderes, era proclamado senador pela província da 

Estremadura109. Porém, na manifesta imperícia de estar concomitantemente em Paris e/ou 

em Lisboa, o biografado declarou a impossibilidade de comparecer às sessões do Senado; 

motivo expresso a 23 de Julho de 1918, sendo que Bettencourt apenas compareceu à 

                                                           
104 Idem, Ibidem. 
105 Idem, Ibidem, p. 120. 
106 Idem, Ibidem. 
107 Idem, Ibidem, p. 122. 
108 Idem, Ibidem. 
109Idem, Ibidem, pp. 120-121. 
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sessão de 4 de Fevereiro de 1919, quando já a sessão decorria, não se pronunciando sobre 

qualquer assunto110.  

 

 

A seguir à Grande Guerra: a presença de Bettencourt Rodrigues na 

Conferência da Paz (1919) 

 

Por questões de doença, o nome de António Maria de Bettencourt Rodrigues, 

Ministro Plenipotenciário de Portugal em França, consta nas Actas da Delegação 

Portuguesa Enviada à Conferência da Paz a partir da 8.ª Sessão do dia 14 de Janeiro de 

1919, sob a Presidência de Egas Moniz111. Membro da delegação, remetia-se ao silêncio 

da reunião realizada em Paris112. Na sessão do dia 16 de Janeiro, a Acta n.º 9, registava a 

intervenção do biografado a propósito da ideia que advinha da França tratar «na 

Conferência da possibilidade de utilizar a mão-de-obra estrangeira»113 para a 

reconstrução no pós-guerra; o ministro notava que o emprego de mão-de-obra portuguesa 

poderia ser colocada no cerne na questão, enfatizando a contingência para o 

aproveitamento além-fronteiras dos trabalhadores nacionais.  

Marcando a presença na sessão de 18 de Janeiro114, apenas voltaria a usar da 

palavra dois dias depois. Na qualidade de Presidente da reunião, por ausência de Egas 

Moniz115. Discutiu-se o «roulement dos delegados, como plenipotenciários na 

Conferência»; todos os delegados podiam ter plenos poderes, julgando-se que a destrinça 

sobre os poderes dos chefes e do colectivo da delegação teria de ser pensada caso estes 

últimos tivessem «que tomar parte como plenipotenciários», convindo a distinção entre 

«plenipotenciários e delgados técnicos» ao tempo das negociações da paz em 

Versalhes116.  

Na Acta n.º 12, de 23 de Janeiro de 1919, sob a presidência de Moniz, Bettencourt 

Rodrigues apresentava à Delegação um documento de 1916 sobre Timor, «relativamente 

                                                           
110 Idem, Ibidem, p. 121. 
111 CRUZ, Duarte Ivo, Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz 1918-1919 – As Actas da Delegação 
Portuguesa, Fundação Luso-Americana, Lisboa, 2009, pp. 104-105. 
112 Idem, Ibidem. 
113 Idem, Ibidem, p. 106. 
114 Idem, Ibidem, p.  
115 Idem, Ibidem, p. 109. 
116 Idem, Ibidem. 
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a um súbdito japonês que procurara mais ou menos disfarçadamente saber se Portugal 

estaria disposto a alienar Timor»; o Plenipotenciário em França realçava que era assunto 

de particular cautela portuguesa. Variando na temática, entregou à Delegação um ofício 

do capitão-tenente da Marinha Artur Sacadura – Director da Aviação Naval –, incidente 

sobre «a conveniência de procurarmos obter algum do material alemão de 

hidroaviões»117. Na mesma sessão, Bettencourt referia-se às insurreições realistas além 

das fronteiras portugueses; o ministro afiançava o «malogro do movimento monárquico», 

porém não deixava de advertir que, caso o movimento triunfasse, Portugal ficaria na 

Conferência da Paz sem representação, caso não apresentasse as devidas credenciais 

enquanto o novo regime não era reconhecido. Bettencourt Rodrigues asseverava que as 

credenciais dever-se-iam apresentar a breve trecho118, não obstante, na linha de Batalha 

Reis, não desatendia à eventual saída temporária de Portugal da Conferência com a 

instauração do regime monárquico119.  

Na sessão da delegação de dia 28, sob a égide dos assuntos tratados a 27 na reunião 

das potências de interesses restritos, para a eleição das comissões no âmbito da qual os 

portugueses adquiriram representação na Sociedade das Nações, «e ainda com 

possibilidade de vir a pertencer à de portos e vias de comunicação internacionais» em 

caso de elevação a nove o número de representantes das potências supramencionadas, 

Bettencourt sublinhava o interesse nacional na aproximação com o Brasil considerando a 

«deferência especial» dedicada a esta potência na Conferência da Paz120, Bettencourt 

Rodrigues elevava a voz para realçar que tal ideia já estava no pensamento da delegação 

brasileira. O diplomata, acarinhado além-Atlântico, não hesitava em fazer sobressair que 

Portugal e Brasil deviam «marchar unidos» na Conferência121. 

No último dia do mês de Janeiro de 1919, a delegação portuguesa reunia para 

debater o registo as declarações verbais formuladas aos delegados lusos nas Actas das 

sessões; Egas Moniz dava parecer positivo sobre a matéria, asseverando a necessidade 

inequívoca das Actas formarem «parte, pelo menos em resumo, do livro branco»122. O 

                                                           
117 Idem, Ibidem, p. 111. 
118 Idem, Ibidem, p. 113. 
119 Idem, Ibidem. 
120 Idem, Ibidem, p. 116. 
121 Idem, Ibidem, p. 117. 
122 Idem, Ibidem, p. 125. 
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biografado acentuava a intrínseca necessidade da descrição, nas referidas Actas, das 

«démarches» desenvolvidas pela delegação e os trabalhos concretizados até então123.  

Presente nas sessões de 3 e 5 de Fevereiro, Rodrigues tomou a palavra a 6 para 

informar a delegação que, juntamente com o Conde de Penha Garcia, conferenciou com 

o embaixador do Japão a propósito do dilema luso para integrar a Comissão de 

Reparações124; ensejo apetecido nos meandros da diplomacia lisboeta. No dia seguinte, 

António Maria elucidava a delegação sobre o pedido de audiência a Clemenceau para 

diálogo com Egas Moniz. O objectivo do encontro seria apresentar-lhe a delegação 

lusitana enviada à Conferência da Paz125. Uma vez prometida a entrevista pelo Chefe de 

Gabinete de Clemenceau, Bettencourt Rodrigues reiterava os esforços na prossecução do 

encontro126. 

Entre 8 e 14, Bettencourt ausentava-se dos trabalhos; retomava a actividade neste 

último dia mas sem intervenção alguma. A 22 de Fevereiro faltava uma vez mais; nas 

sessões seguintes, de 23 e 26, atendia às sessões mas sem mais contributos. A 27, o 

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário de Portugal em França informava que 

o Ministério da Guerra lhe dera instruções sobre os «encargos do comércio militar com a 

França, derivados do C.A.P.I.»; revelava o propósito de nomeação de um delegado 

francês para negociações com o delegado português127. Segundo Rodrigues, o «contrôleur 

générale» acusava a escassez de informações respeitante a Portugal nos dossiers 

respectivos, acrescida da dificuldade em obter esclarecimentos para os pedidos 

apresentados128. 

A 3 de Março de 1919, Freire de Andrade enobrecia o tom para referir que 

considerava pertinente a elaboração de um trabalho conjunto para exposição das razões 

subjacentes à intervenção de Portugal na Grande Guerra. Salientava «os sacrifícios que 

fizemos», mas também os «prejuízos resultantes e o nosso pedido de reparações», uma 

premissa assente na preservação do espaço colonial. Egas Moniz ponderava a necessidade 

do relatório; Freire de Andrade procurava persuadir o Presidente da Delegação, frisando 

que «a maioria das nações não faz ideia da nossa situação na guerra». Tal argumento 

                                                           
123 Idem, Ibidem. 
124 Idem, Ibidem, p. 136. 
125 Idem, Ibidem, p. 141. 
126 Idem, Ibidem. 
127Idem, Ibidem, p. 179. 
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arrebatava a decisão favorável; Augusto de Vasconcelos, Bettencourt Rodrigues, Batalha 

Reis e Espírito Santo Lima ficariam responsáveis por lavrarem a memória129.   

Na mesma sessão, Bettencourt informava os contactos com Mr. Lansing «acerca 

do porto de Lisboa», julgando obter «algum apoio»; simultaneamente advertia que, um 

entendimento com os brasileiros não seria de menor importância130.  

Na Acta n.º 30, de 6 de Março de 1919, Augusto de Vasconcelos lia documentos 

da Legação de Londres sobre as acusações difamatórias que visavam o enfraquecimento 

da posição portuguesa, «derivado da política do Presidente Dr. Sidónio Pais». Em face 

do exposto, Bettencourt Rodrigues ficava encarregue de prestar os esclarecimentos131. 

Neste cenário, os trabalhos da Delegação Portuguesa sucumbiam e, a 10 de Março, 

António Maria voltava a emudecer-se como era hábito depois de gastar o seu latim na 

sessão anterior. A 13, pela voz do conde de Penha Garcia, apresentava-se um telegrama 

de 28 de Fevereiro daquele ano, com as nomeações de Afonso Costa e Norton de Matos 

como delegados à Conferência de Paz, submetendo a demissão respectiva. As 

consequências do acto eram desastrosas: Egas Moniz replicou com um projeto de resposta 

«ao telegrama procedente», no qual Bettencourt Rodrigues, Augusto de Vasconcelos, 

Espírito Santo Lima, Garcia Rozado, Alberto D’Oliveira, Álvaro Vilela, Eduardo 

Marques e Botelho de Sousa se demitiam da Delegação à Conferência132.  

 

 

Um entusiasta convicto do luso-brasileirismo: a década de 1920 

 

A década de 1920 vincou o período de maior ênfase nos trabalhos de Bettencourt 

Rodrigues em prol do movimento luso-brasileiro, os quais atingiriam o auge com a 

publicação da obra Prováveis alianças e agrupamentos de nações. Uma Confederação 

Luso-brasileira: factos, opiniões e alvitres, em Lisboa, em 1923133. Pretendendo 

incrementar as ligações entre os povos latinos da Europa e da América Latina, indagou a 

                                                           
129 Idem, Ibidem, p. 184. 
130 Idem, Ibidem, p. 185. 
131 Idem, Ibidem, p. 186. 
132 Idem, Ibidem, p. 199. 
133 BETTENCOURT-RODRIGUES, Prováveis alianças e agrupamentos de nações. Uma Confederação 
Luso-brasileira: factos, opiniões e alvitres, Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1923. 



 
22 

 

colocação do país num espaço económico designado o «triângulo do Atlântico Sul» 

concebido entre o Brasil, Angola e Portugal134.  

A ideia de uma Commonwealth à portuguesa, enquanto espaço de facilidades 

comerciais garantidas entre Portugal, Brasil, Angola e as restantes colónias portuguesas 

não constituía o pleno das concepções do Autor, antes correspondia a um estádio 

primordial do projecto, posteriormente alargado à Espanha e às Repúblicas Espanholas e, 

longo prazo, aos restantes Estados Latinos da Europa, num terceiro momento. A 

confederação luso-brasileira seria a matriz de irradiação do pan-lusitanismo, qual porta-

voz do pan-latinismo (movimento de tendência hegemónica em que cada um dos países 

latinos tentava superiorizar-se no contexto imediato à I Guerra Mundial, na linha dos 

nacionalismos efervescentes). Era esta a concepção bettencourtiana de um espaço 

económico-comercial de excelência, a partir do qual, os povos latinos aprenderiam a criar 

riqueza através de novos métodos de produção e mecanismos de exportação privilegiada 

entre si, promotores de uma autarcia no espaço comum, partilhada por todos os membros. 

Além da visão solidária entre as economias envolvidas, esta comunidade preparava-se 

paulatinamente para a concorrência com as economias mais fortes. No limite, tratava-se 

de uma fórmula que permitia a afirmação das economias latinas no espaço controlado 

pelas grandes potências135. Ressalve-se, porém, as reservas do Autor na manutenção de 

um império português unido em matéria económica, comercial e política. 

Estas ideias viriam a ser retomadas na segunda metade do século XX, num 

contexto díspar e sem a amplitude faseada da sua tese, recebendo a designação de Espaço 

Económico Português. 

 

 

Um convite inesperado: Bettencourt Rodrigues, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros (1926-1928) 

 

Quando o General Óscar Carmona irrompeu pela casa de António Maria de 

Bettencourt Rodrigues no dia 8 de Julho de 1926, instando-o a assumir a Pasta dos 

Negócios Estrangeiros «n’um ministério presidido por s. ex.ª», ambos se desconheciam: 

o convidado e o promotor do convite conheciam-se pelo nome mas nunca tinham trocado 
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qualquer palavra entre si. Mas o assunto era sério e fazia-se tarde; era urgente que 

Bettencourt Rodrigues aceitasse o cargo. Neste contexto, o Autor deixava transparecer 

algumas impressões: «(…) cedendo ás únicas razões que me poderiam levar a assumil-o, 

que eram o desejo, e tambem um pouco esperança, de poder cimentar em mais solidas 

bases, por meio de novos tratados e acôrdos, as nossas relações com o estrangeiro, annui 

ao convite (…)»136. 

A 12 de Julho de 1926 Rodrigues assumiu a Pasta de Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, comparecia no Palácio das Necessidades, considerando, como explicava 

posteriormente nas memórias, sem um plano previamente traçado. Pretendia unicamente 

familiarizar-se com os serviços do MNE, emaranhar-se nas «lacunas, insuficiencias ou 

defeitos» de modo a reorganizar os serviços com conhecimento de causa directo137. Dias 

depois, era divulgados os dois primeiros Decretos; segundo esses, anulava-se a elevação 

a Consulado do vice-consulado de Portugal em Lowell (Massachusetts), nos Estados 

Unidos da América138, e decretava-se o vice-consulado de Portugal em Chiavari 

(Génova), em Itália139. Estes decretos vinham na esteira do que entendeu esclarecer em 

1929, terminado o desempenho das funções. Rodrigues referia ter sido confrontado com 

vários problemas no MNE, motivados pelo orçamento franzino reservado à pasta. 

Bettencourt empenhou-se na redução da despesa ministerial; lembrava ainda os 

dispêndios relativos «aos abonos para instalação e condições de viagem para os 

transferidos ou nomeados de novo para o estrangeiro», aplicando a limitação do número 

de acompanhantes – de seis a três140. A 26 de Julho, decretava-se o ingresso de um técnico 

de estudos económicos e estatísticos, 1 adido e 1 funcionário141.  

Bettencourt Rodrigues revelava-se discordante de algumas decisões do Conselho 

de Ministros; por exemplo, a redução das taxas de emolumentos consulares para diminuir 

os preços dos artigos de importação, com especial apreço por aqueles «destinados á 

alimentação, á agricultura e á industria». Tratava-se de contribuir para a resolução da 

inflação que minava o país; no entanto, o preço das mercadorias não cedia. Este decreto, 

                                                           
136 BETTENCOURT-RODRIGUES, Vinte e Oito Mezes no Ministerio dos Negócios Estrangeiros, Livraria 
Clássica Editora, Lisboa, 1929, p. 7. 
137 Idem, Ibidem, pp. 7-8. 
138 Diário do Governo, 21 de Julho de 1926, Decreto n.º 11:925, I Série, N.º 157, p. 839. 
139 Diário do Governo, 21 de Julho de 1926, Decreto n.º 11:926, I Série, N.º 157, p. 839. 
140 BETTENCOURT-RODRIGUES, Vinte e Oito Mezes no Ministerio dos Negócios Estrangeiros, Livraria 
Clássica Editora, Lisboa, 1929, pp. 17-18. 
141 Diário do Governo, 26 de Julho de 1926, Decreto n.º 11.955, I Série, N.º 161, p. 860. 
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reconhecido como um fracasso inequívoco das suas políticas, datava de 5 de Dezembro 

de 1927142. 

Na esteira da redução dos gastos ministeriais, Rodrigues frisava a proposta da 

Comissão de Reforma do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a 

supressão da verba destinada à Legação Portuguesa da Suécia, na medida em que a 

remodelação dos serviços do MNE implicava o aumento da despesa por ano143: pretendia-

se a reformulação da participação portuguesa na Sociedade das Nações144. 

A 20 de Julho de 1926 eram publicados despachos anulando a nomeação do 

Delegado Permanente e do Presidente das Delegações Portuguesas às Assembleias da 

Sociedade das Nações; exoneravam-se os Ministros Plenipotenciários em Paris e em 

Haia145. Em suma, o decreto de 8 de Julho anulava o decreto de 30 de Março de 1926 e 

Afonso Costa deixava de ser Delegado Permanente e Presidente das Delegações à 

Assembleia da S.D.N., «com o título de honra de embaixador»146. António Joaquim 

Ferreira da Fonseca e Armando Navarro eram exonerados simultaneamente147.  

Preocupação constante de Bettencourt Rodrigues consistia nas relações entre 

Portugal e a Bélgica; na linha da rectificação das fronteiras entre Angola e o Congo belga, 

a 2 de Agosto de 1926 surgia no Diário do Governo – para além da criação de um 

Conselho de Promoções no MNE –, um aviso sobre o acordo celebrado entre o governo 

belga e o governo português, no qual se suprimiam a partir de 15 de Agosto desse ano 

«os vistos consulares e administrativos nos passaportes dos cidadãos dos dois países»148.  

A 12 de Agosto, o Ministério promulgava a supressão dos vistos entre os governos 

alemão e português, não aplicável às colónias portuguesas149. Tratamento idêntico era 

negociado e acordado com a Espanha150. A 18, ratificavam-se acordos entre Portugal e a 

Noruega, a Dinamarca, a Alemanha, a França, a Bélgica e a Inglaterra para o 

reconhecimento recíproco da tonelagem indicada nos papéis de bordo dos respectivos 

                                                           
142 Diário do Governo, 5 de Dezembro de 1927, Decreto n.º 14.666, I Série, N.º 268, pp. 2293-2295. 
143 BETTENCOURT-RODRIGUES, Ibidem, p. 20. 
144 Idem, Ibidem, p. 22. 
145 Diário do Governo, 20 de Julho de 1926, II Série, N.º 168, p. 2343. 
146 Idem, Ibidem. 
147 Idem, Ibidem. 
148 Diário do Governo, 2 de Agosto de 1926, Decreto n.º 12:020, I Série, N.º 167, p. 922. 
149 Diário do Governo, 12 de Agosto de 1926, I Série, N.º 176, p. 996. 
150 Idem, Ibidem, p. 1002. 
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navios151. A 20, abria-se um crédito para reforço do orçamento de 1926-1927 para 

melhorias nos vencimentos do pessoal interno e «além do quadro adido»152. Volvidos 

alguns dias, decretava-se a garantia aos oficiais do Exército que fossem ou viessem a ser 

requisitados «para desempenhar serviços técnicos no organismo de Expansão Económica 

do MNE as suas anteriores colocações» e a totalidade dos vencimentos «e melhorias que 

perceberiam como se continuassem prestando serviço nas unidades respectivas a que 

[pertenciam]»153. No dia 7 de Setembro, eram suprimidos os vistos entre Portugal e o 

Países Baixos154.  

A causa luso-brasileira acalentada pelo ministro dos NE vislumbrava-se na 

portaria no dia 4 de Outubro louvando o jornal Pátria Portuguesa do Rio de Janeiro, «pela 

isenção e zêlo patriótico com que tem defendido os interesses portugueses no Brasil»155. 

No ano seguinte, a 22 de Janeiro de 1927, o Decreto n.º 13:055 ratificava o acordo entre 

Brasil e Portugal para redução das taxas na permutação de livros e jornais156. Alguns dias 

depois, no Diário do Governo, declarava-se a realização de um acordo reativo a amostras 

de objectos sujeitos a direitos, trazidos para Portugal por caixeiros-viajantes alemães ou 

portugueses157. 

O ministério bettencourtiano empreendeu ainda, no início de Fevereiro de 1927, 

a promulgação de uma nova organização consular158. Nesse mês, no dia 17, suprima-se 

os vistos consulares entre Portugal e a Checoslováquia159.  

As relações entre Espanha e Portugal mereceram destaque nas acções 

contempladas pelo ministro dos negócios estrangeiros que, a 11 de Abril de 1927, 

decretava a aprovação para ratificação do tratado de limites entre os países ibéricos160. 

No dia 4 de Julho, promulgava-se a carta de Conferência e Ratificação de um Convénio 

para a delimitação da fronteira luso-espanhola, desde Rio Cuncos até à foz do 

Guadiana161; a 20 de Agosto era aprovado para ratificação, o convénio entre Portugal e 

                                                           
151 Diário do Governo, 18 de Agosto de 1926, Decretos n.º 12.135; 12.136; 12.137; 12.138; 12.139 e 
12.140, I Série, N.º 188, pp. 1148-1149. 
152 Diário do Governo, 20 de Agosto de 1926, Decreto n.º 12.153, N.º 183, p. 1099. 
153 Diário do Governo, 1 de Setembro de 1926, Decreto n.º 12.242, I Série, N.º 193, pp. 1195-1199. 
154 Diário do Governo, 7 de Setembro 1926, I Série, N.º 198, pp. 1276. 
155 Diário do Governo, 4 de Outubro de 1926, II Série, N.º 233, p. 3195. 
156 Diário do Governo, 22 de Janeiro de 1927, Decreto n.º 13:055, I Série, N.º 18, p. 102. 
157 Diário do Governo, 28 de Janeiro de 1927, I Série, N.º 23, pp. 150-151. 
158 Diário do Governo, 3 de Fevereiro de 1927, Decreto n.º 13:125, N.º 27, pp. 201-204. 
159 Diário do Governo, 17 de Fevereiro de 1927, I Série, N.º 33, p. 228. 
160 Diário do Governo, 11 de Abril de 1927, Decreto n.º 13:451, I Série, N.º 74, pp. 545-546. 
161 Diário do Governo, 4 de Julho de 1927, I Série, N.º 139, pp. 1263-1268. 
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Espanha para regular o aproveitamento hidro-eléctrico do troço do rio Douro, o qual foi 

assinado em Lisboa no dia 11 desse mês162.  

Antes, a 20 de Junho, promulgava-se a carta de confirmação e ratificação do 

Acordo e Protocolo adicionais à Convenção Internacional do Ópio, em Genebra, entre 

Portugal e as outras nações. O Diário do Governo anunciava a carta da Conferência e 

ratificação de uma emenda adoptada pela Conferência Geral do Bureau International du 

Travail da S.D.N., ao artigo 393.º do Tratado de Versalhes e aos artigos correspondentes 

aos Tratados de Paz celebrados, no pós-I Guerra Mundial entre as nações163.  

A 2 de Agosto de 1927, Rodrigues aprovava para ratificação a Declaração 

«relativa à aplicação recíproca das disposições da Convenção de Haia sobre o processo 

civil, assinada entre Portugal e a Alemanha»164. No dia seguinte, o Diário do Governo 

divulgava a carta da conferência e ratificação do acordo para criação em Paris de uma 

repartição Internacional do Vinho, assinado entre Portugal, Áustria, Chile, Espanha, 

França, Grécia, Hungria, Itália, Luxemburgo e México165. 

A 5 de Setembro, o ministério de Rodrigues aprovava a adesão de Portugal ao 

Tratado de Paris, o qual datado de 9 de Fevereiro de 1920166. 

Relativamente às relações com a Inglaterra, como descrevia em Vinte e Oito 

Mezes no Ministerio dos Negocios Estrangeiros, Bettencourt Rodrigues teve percepção 

das conversas sobre a liquidação da dívida de guerra de Portugal167. Assim, aprovou para 

ratificação do Poder Executivo, em 11 de Janeiro de 1927, o acordo regulando a forma de 

liquidação daquela, assinado em Londres, a 31 de Dezembro de 1926, um entendimento 

ratificado a 17 de Janeiro de 1927168, abrindo, simultaneamente um crédito para aumentar 

as verbas de Portugal em Londres169. Bettencourt levou a cabo a extinção de diversos 

vice-consulados de Portugal na Grã-Bretanha, em Outubro de 1927, através do Decreto 

n.º 14:423, a saber: em Cowes, em Portsmouth, em Shoreham, em Weimounth, em Great 

Grimshy, em Great Yarmouth, em Lowestoft, em Harwich, em Jersey, em Blyth e em 

                                                           
162 Diário do Governo, 20 de Agosto de 1927, Decreto n.º 14:129, I Série, N.º 181, p. 1670. 
163 Diário do Governo, 20 de Junho de 1927, I Série, N.º 127, pp. 1005-1021. 
164 Diário do Governo, 2 de Agosto de 1927, Decreto n.º 14.030, I Série, N.º 164, p. 1542. 
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Bradford170. Cinco dias volvidos, criava em Sandefjord, na Noruega, o vice-consulado 

português171. 

A 26 desse mês, a Comissão Executiva da Conferência da Paz decretava a reserva 

de importâncias «a receber por conta das reparações alemães para ocorrer à execução de 

contractos relativos à construção e reparação dos estados»172. No dia seguinte, aprovava-

se para ratificação as Convenções Internacionais «relativas ao transporte de passageiros 

e de bagagens e ao transporte de mercadorias em caminhos-de-ferro»173. Ainda, em finais 

de 1927, Rodrigues empreendeu a redução dos emolumentos consulares relativos aos 

serviços de navegação com o intuito de promover-se «o aumento do tráfego nos portos 

marítimos portugueses»174, uma medida bastante considerada desde há muito pelo 

biografado.  

A 14 de Janeiro de 1928, por decreto n.º 14:887, aprovava-se o Tratado de 

Conciliação, regulamento judicial e arbitragem assinado pelos Plenipotencários de 

Portugal e da Bélgica, em Bruxelas, a 9 de Julho de 1927; segundo o decreto n.º 14:888, 

aprovava-se para ratificação, quatro Convenções assinadas pelos Plenipotenciários lusos 

e belgas, em Luanda, a 19, 20, 21 e 22 de Julho de 1927, regulando assuntos de interesse 

para as seguintes colónias: Angola e Congo belga. Era ainda criado, no mesmo dia, por 

decreto n.º 14.889, o vice-consulado de Portugal em Pretória (África do Sul)175. 

A 21 de Janeiro de 1928, por decreto n.º 14.931, determinava-se que a Comissão 

Executiva da Conferência da Paz passasse a denominar-se Comissão Executiva dos 

Tratados de Paz176; faltava menos de um ano para Bettencourt Rodrigues voltar a 

atravessar a porta do Palácio das Necessidades, desta vez para não regressar às políticas. 

No decurso do mandato, Bettencourt Rodrigues viu as funções interrompidas entre 

4 e 24 de Setembro de 1926 – ministério interino de Óscar Carmona –, dia em que retomou 

o desempenho do cargo; e de 13 a 15 de Outubro de 1928, período em que José Vicente 

de Freitas ocupou a pasta provisoriamente. A 2 de Novembro de 1928, Vicente de Freitas 

informava a existência de «uma forte corrente de opinião estava indicando a necessidade 

                                                           
170 Diário do Governo, 14 de Outubro de 1927, I Série, N.º 227, p. 1987. 
171 Diário do Governo, 19 de Outubro de 1927, Decreto n.º 14: 443, I Série, N.º 231, p. 2065. 
172 Diário do Governo, 26 de Outubro de 1927, Decreto n.º 14.481, I Série, N.º 237, p. 2091. 
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de uma remodelação ministerial»177; Rodrigues colocava a pasta à disponibilidade em 

reunião solicitada para o efeito. Os Ministros das Finanças e do Comércio não 

compareceram178. No início de Abril de 1928, mais concretamente, entre os dias 11 e 18, 

Bettencourt ocupou interinamente a pasta da Justiça e dos Cultos, exercendo-a em 

simultâneo com a dos Negócios Estrangeiros179.  

 

 

Depois do Palácio das Necessidades: o Monte Estoril (1928-1933) 

 

Recolhido à vivenda Emília, no Monte Estoril, local para onde foi «bastante 

enfraquecido por mais de dois anos de pezado trabalho e não poucas preocupações» - tal 

qual contava a Jaime Batalha Reis180 –, Bettencourt Rodrigues viria a acabar os seus dias 

rodeado dos escritos produzidos – aos quais nos últimos tempos consagrava bastantes 

horas –; alguns dos quais reservava para publicação por entender urgente que todos os 

servidores da ditadura dessem a conhecer as acções e os motivos181; fruto dessa 

convicção, em 1929 publicou a obra referida Vinte e Oito Mezes no Ministerio dos 

Negocios Estrangeiros. De resto, acusou ainda na missiva destinada a Batalha Reis que, 

«sem deixar de ir ao Ministério», aqueles «bons ares» e o desejado «repouso» eram-lhe 

benfazejos182; a 9 de Novembro de 1928 as suas funções no MNE terminavam183. 

António Maria de Bettencourt Rodrigues faleceu no dia 4 de Outubro de 1933, em 

vésperas do aniversário de memórias distantes da República longínqua; tinha 79 anos de 

idade. Pereceu na sequência de uma angina de peito que o incomodou durante alguns dias, 

como confidenciou a Júlio Mesquita, director do periódico O Estado de S. Paulo, de visita 

à moradia no Estoril184.  
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O funeral concretizou-se no dia 5 e foi sepultado no cemitério dos Prazeres; no 

Brasil, a perda foi sentida profundamente, n’O Estado de S. Paulo surgiram adesões com 

o objectivo da colocação de uma coroa de bronze no túmulo do entusiasta do movimento 

luso-brasileiro185. 
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185 Idem, Ibidem, p. 146. 



 
30 

 

Diário do Governo, 21 de Julho de 1926, Decreto n.º 11:926, I Série, N.º 157. 

Diário do Governo, 26 de Julho de 1926, Decreto n.º 11.955, I Série, N.º 161. 

Diário do Governo, 2 de Agosto de 1926, Decreto n.º 12:020, I Série, N.º 167. 

Diário do Governo, 12 de Agosto de 1926, I Série, N.º 176. 

Diário do Governo, 18 de Agosto de 1926, Decretos n.º 12.135; 12.136; 12.137; 12.138; 

12.139 e 12.140, I Série, N.º 188. 

Diário do Governo, 20 de Agosto de 1926, Decreto n.º 12.153, N.º 183. 

Diário do Governo, 1 de Setembro de 1926, Decreto n.º 12.242, I Série, N.º 193. 

Diário do Governo, 7 de Setembro 1926, I Série, N.º 198. 

Diário do Governo, 4 de Outubro de 1926, II Série, N.º 233. 

Diário do Governo, 11 de Janeiro de 1927, Decreto n.º 13:001, I Série, N.º 8. 

Diário do Governo, 17 de Janeiro de 1927, Decreto n.º 13:020, I Série, N.º 13. 

Diário do Governo, 17 de Janeiro de 1927, Decreto n.º 13:030, I Série, N.º 13. 

Diário do Governo, 22 de Janeiro de 1927, Decreto n.º 13:055, I Série, N.º 18. 

Diário do Governo, 28 de Janeiro de 1927, I Série, N.º 23. 

Diário do Governo, 3 de Fevereiro de 1927, Decreto n.º 13:125, N.º 27. 

Diário do Governo, 17 de Fevereiro de 1927, I Série, N.º 33. 

Diário do Governo, 11 de Abril de 1927, Decreto n.º 13:451, I Série, N.º 74. 

Diário do Governo, 20 de Junho de 1927, I Série, N.º 127. 

Diário do Governo, 4 de Julho de 1927, I Série, N.º 139. 

Diário do Governo, 2 de Agosto de 1927, Decreto n.º 14.030, I Série, N.º 164. 

Diário do Governo, 3 de Agosto de 1927, I Série, N.º 165. 

Diário do Governo, 20 de Agosto de 1927, Decreto n.º 14:129, I Série, N.º 181. 

Diário do Governo, 5 de Setembro de 1927, I Série, N.º 195. 

Diário do Governo, 14 de Outubro de 1927, I Série, N.º 227. 



 
31 

 

Diário do Governo, 19 de Outubro de 1927, Decreto n.º 14: 443, I Série, N.º 231. 

Diário do Governo, 26 de Outubro de 1927, Decreto n.º 14.481, I Série, N.º 237. 

Diário do Governo, 27 de Outubro de 1927, Decreto n.º 14:487, I Série, Nº 238. 

Diário do Governo, 5 de Dezembro de 1927, Decreto n.º 14.666, I Série, N.º 268. 

Diário do Governo, 5 de Dezembro de 1927, Decreto N.º 14.667, I Série, N.º 268. 

Diário do Governo, 14 de Janeiro de 1928, Decretos N.º 14:887, 14.888, 14.889, I Série, 

N.º II. 

Diário do Governo, 21 de Janeiro de 1928, Decreto N.º 14. 931, I Série, N.º 17. 

 

Arquivo da Secretaria Portuguesa da Sociedade das Nações, MNE: 

Telegrama Confidencial de Augusto de Vasconcelos dirigido a Bettencourt Rodrigues. In 

Processos 25 e 77, Criação da Secretaria Geral dos Serviços Portugueses da S.D.N. – 

Seu funcionamento. Diversos sobre pessoal e administração. 1920/29, in Instituto 

Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Cota: Sala: S01 Estante/Modulo: 

E08 Prateleira/Gaveta: P01 Número: 85115. 

 

Arquivos Pessoais: 

Espólio de Jaime Batalha Reis: Carta de Bettencourt Rodrigues, 24 de Setembro de 1928, 

Monte Estoril, in Espólio de Jaime Batalha Reis, BNP. Cota: E4/46-54 (1, 2). 

 

 

Bibliografia 

 

CARVALHO, Soraia Milene Marques, A Sociedade das Nações: Europa, 

Portugal e Agricultura, Dissertação de Mestrado orientada pela Prof.ª Doutora Teresa 

Nunes, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2019. 

CHORÃO, Luís Bigotte, A Crise da República e a Ditadura Militar, Sextante 

Editora, 1.ª Edição, Lisboa, 2009. 



 
32 

 

CRUZ, Duarte Ivo, Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz 1918-1919 – 

As Actas da Delegação Portuguesa, Fundação Luso-Americana, Lisboa, 2009. 


