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Resumo
Trata o presente estudo de uma primeira abordagem
ao tema das relações bilaterais luso-sérvias, com base
predominantemente na documentação disponível no
Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, em Lisboa, que importará aprofundar
diversificando as investigações, nomeadamente nos arquivos
sérvios. São as mesmas complementadas com informação
disponível nas publicações diplomáticas do M.N.E. e toda
aquela que, atinente ao tema se coligiu, nomeadamente as
que amavelmente nos foram fornecidas pela Embaixada da
República da Sérvia em Lisboa e pela Embaixada de Portugal
em Belgrado às quais aqui se lavra público agradecimento.
Mais do que conclusões pretende deixar algumas pistas e
estimular um maior conhecimento recíproco entre as nossas
duas Nações.
Palavras-chave: Relações bilaterais / Portugal / Sérvia /
Consulados / Embaixadas
Abstract
This paper intention’s is to be a mere approach to the theme of
Portuguese-Serbians bilateral relations, predominantly based
in the documentation available at the Historical-Diplomatic
Archive of the Ministry of Foreign Affairs in Lisbon
(Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros), subsequent investigations of different sources,
especially Serbian archives, would be of greatest importance.
Apart from archive documentation information gathered
in printed material by the Portuguese Foreign Affairs and
all other pertaining to this issue were used including those
kindly provided by the Embassy of the Republic of Serbia in
Lisbon and by the Embassy of Portugal in Belgrade, to both
our gratitude is publically register. More than conclusions
our aims were to leave some clues and encourage a greater
mutual understanding between our two Nations.
Keywords: Bilateral relations / Portugal / Serbia /
Consulates / Embassies
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Резиме
Циљ овога рада је да се делимично обради тема Португалскoсрпских билатералних дипломатских односа, првенствено
полазећи од анализе
документације из Историјскодипломатског архива Министарства иностраних послова
Португала у Лисабону, што би требало продубити накнадним
проучавањем других извора, а посебно српских архива. Стуудија
је такође укључила друга расположива документа португалског
Министарства иностраних послова као и информације које
су љубазно дале Амбасада Републике Србија у Лисабону и
Амбасада Португала у Београду, на чему им се овим путем и
захваљујемо. Основни циљ овога рада није у добијању великих
закључака колико је у настојању да се овим путем подстакне
веће узајамно познавање веза и историје између наша два
народа
Кључне речи: Билатерални дипломатски односи /
Португалија / Србија / конзулати / Амбасаде
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Introdução
Não são frequentemente estudadas as nossas relações diplomáticas com
Estados que não sejam considerados de “primeiro plano” ou da nossa mais
imediata esfera de proximidade e mesmo relativamente a estes não é abundante
a historiografia produzida em Portugal. Os Balcãs encontram-se no primeiro
grupo, quase esquecidos fruto de eventual generalizado desinteresse, de óbvias
dificuldades linguísticas, de uma histórica divisão da Europa, mas igualmente
resultado de evidentes dificuldades porquanto são pouco abundantes as fontes
disponíveis e muito pouco regular o nosso relacionamento diplomático com os
mesmos.
Desde a independência da Sérvia em 1878, resultante do Congresso de Berlim,
até à abertura do primeiro consulado em Lisboa, mediou um quarto de século
o que atesta, a nosso ver, a tradicional distância que, infelizmente, merecem os
assuntos do Leste europeu. Por outro lado, da data da abertura do consulado
até ao estabelecimento continuado de relações diplomáticas distaram mais
dezasseis anos, considerando-se, como adiante se verá, a discutível data de 1919.
Novo sinal de que, para
o Portugal Atlântico, os
assuntos dos Balcãs são
mesmo distantes e, não
raras vezes, muito pouco
conhecidos.
Herança
fatídica da divisão do
mundo romano que, de
certo modo, teima em
perdurar até aos nossos
dias1.
A verdade é que
ambos Estados, até à
“ruptura” das relações
diplomáticas provocada
pelas alterações políticas
motivadas pelo desfecho
da 2ª Guerra Mundial,
não
concederam
às
relações recíprocas papel
de primeiro plano, fruto
de outras prioridades e, Figura 1 - Posição relativa, no mapa da Europa, de Portugal
seguramente, da inserção e da Sérvia. Justificará a distância o desconhecimento que
em blocos geopolíticos teima em persistir?
1

Veja-se relativamente a esta temática o interessante estudo do Embaixador Dusko Lopandic indicado
na bibliografia.
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bem diversos e com diferentes objectivos e prioridades.
Ao repousar esta pesquisa, relativamente a um grande período, em relações
exclusivamente consulares, acresce a já referida dificuldade da escassez
documental. O arquivo dos consulados não é frequentemente abundante,
não sendo, além do mais, de entrega ou depósito obrigatório. A sua entrega a
um arquivo central encontra-se, assim, dependente da boa vontade dos seus
titulares. Tal não raras vezes leva a que, ou a sorte nos bafeja numa qualquer
feira, alfarrabista ou leilão, ou caso contrário na maior parte das vezes o arquivo
dispersa-se ou simplesmente desaparece.
Por outro lado o nosso Arquivo Diplomático, decalcando lógicas de organização
ministeriais nem sempre óbvias para os investigadores que procuram processos
organizados por Estados, dificulta ainda mais, dada a dispersão temática possível,
esta tarefa.
Na realidade, o processo relativo ao(s) consulado da Sérvia em Portugal
existente no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros resume-se, exclusivamente, a cinco pequenos processos que, mesmo
assim, permitem esclarecer com mais precisão a informação constante dos Anuário
Diplomático e Consular Português, precisando datas e comprovando a existência de
um outro cônsul na cidade do Porto.
As relações iniciais pós-independência
Importa referir, porém, que a Monarquia Portuguesa, muito antes do
estabelecimento de relações formais se relacionou com a “nova” monarquia
balcânica que numa compreensível ofensiva diplomática buscava o seu
reconhecimento internacional. Na realidade, em 25 de Maio de 1882, em audiência
à uma da tarde no Paço da Ajuda o Rei D. Luís I recebia o enviado extraordinário
e ministro plenipotenciário Jovan Marinovitch (diplomata sérvio acreditado em
Paris de 1879 a 1889 e antigo primeiro-ministro) que depositou credenciais e
entregou a Sua Majestade as insígnias da Ordem
de Takovo2, reiterando protestos de amizade e
os desejos de estreitamento de laços, en assurant
Votre Majesté de son vif désir d’etablir et d’entretenir
des rapports de constante amitié entre la Serbie et les
états de Votre Majesté (Diario do Governo, n.º 118 de
26 de Maio de 1882). Missão que cremos episódica
e consequentemente não continuada mas que
viria a valer, contudo ao
Figura 2 - Grã-Cruz ministro plenipotenciário
da Ordem da Cruz do em 1 de Junho desse ano a
sua elevação a Grã-Cruz da
Takovo.
2

A Ordem da Cruz do Takovo, instituída em 22 de Maio de 1865 pelo Príncipe Mihailo Obrenovich
III para comemorar a insurreição vitoriosa do seu pai contra os turcos, era a mais importante
condecoração Sérvia.
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Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo (Diario do Governo, n.º 125 de 3 de
Junho de 1882). A reciprocidade não se fez esperar e poderá ter sido este mesmo
enviado extraordinário o portador da Banda das Duas Ordens (Cristo e Avis)
com que Milan I foi condecorado em 24 de Agosto de 1882 (A.N.T.T. – FMR,
livro 914: 55)3. A criação no ano seguinte (em 23 de Janeiro) pelo Rei Milan I
da Ordem da Águia Branca haveria de determinar que em Março de 1884 D.
Luís fosse condecorado com a Grã-Cruz dessa cimeira Ordem, atestando, assim,
a continuidade da deferência com que as relações entre os dois soberanos eram
mantidas (Godinho 1990). De referir, ainda, neste período a atribuição da Banda
das Três Ordens (Cristo, Avis e Sant’Iago) a Alexandre I em 5 de Agosto de 1893
(A.N.T.T. – FMR, livro 914: 55).

Figura 3 - Frontespício do Diario do Governo n.º 118 de 26 de Maio de 1882.

As relações consulares. Os consulados da Sérvia em Lisboa e no Porto
Em 25 de Agosto de 1903 é nomeado cônsul honorário do Reino da Sérvia em
Portugal o Senhor Demétrio Lachsmann, cujo nome mais tarde aparecerá grafado
como Dimitri Laksman4. Toda a negociação corre por intermédio da Legação de
Portugal na Áustria-Hungria e do respectivo processo 527/3 constam cópia da
Dado o relativo desconhecimento, e o carácter pouco linear desta fase da monarquia local, consulte-se, para eventuais dúvidas, o anexo “Quadro evolutivo da moderna Monarquia pós-independência
(1878)”, no final do presente artigo, p. 473..
4
Trata-se de um cidadão russo que à data da sua nomeação como cônsul da Sérvia era já Vice-cônsul
da Rússia na capital portuguesa. Indivíduo curioso que quando da chegada dos bolcheviques ao
poder no seu país aí foi chamado recusando-se a fazê-lo e declarando que não reconhecia o novo
poder instituído por aqueles. Em Lisboa manteve a “representação” da Rússia Imperial fornecendo,
durante anos, apoio aos denominados “Russos Brancos” que demandavam Lisboa e tornando-se,
por tal facto, de enorme utilidade para as nossas autoridades.
3

Lusíada História n.º 7/2010

Historia 7.indd 449

449

24-01-2011 16:12:11

Humberto Nuno de Oliveira

Figura 4 - Papel timbrado do
“Consulado Real da Sérvia em
Portugal”.

carta da Legação Real da
Sérvia em Viena de 3 de
Julho de 1903, remetida
para Lisboa pelo Ministro
de Portugal naquela Corte,
D. Miguel Aleixo do Carmo
de Noronha, conde de
Paraty, (em 4 de Julho),
solicitando a aprovação
do nosso governo para a
nomeação daquele, que já
era Vice-cônsul da Rússia
em Lisboa, como cônsulhonorário da Sérvia. Por
informação de 10 de Julho
do ministro e secretário
de Estado dos Negócios Estrangeiros, Wenceslau de Lima, refere-se de que não
havia qualquer inconveniente à sua nomeação. De novo através da Legação Real
da Sérvia na Áustria-Hungria é recebida a carta de nomeação (4 de Agosto) que
informa que por Decreto Real de
30 de Junho de 1903, foi o referido
indivíduo nomeado. A nomeação
segue para Lisboa acompanhada
de carta da Legação de Portugal
na Áustria-Hungria de 9 de
Agosto de 1903 (Processo 527/3).
A partir de 1909 inicia-se o
processo de abertura de um novo
consulado no Porto. Por carta
número 105 de 26 de Outubro
de 1909 do consulado da Sérvia
em Portugal indica-se que “Sua
Majestade o Rei da Sérvia desejou
nomear o Senhor Arthur da Costa
Braga na qualidade de cônsulhonorário da Sérvia no Porto”.
Carta de 17 de Novembro do
Figura 5 - Imagem actual do prédio
da Rua Vítor Cordon onde no 3º
andar funcionou o primeiro consulado da Sérvia em Portugal.
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mesmo ano do governo civil do Distrito do Porto indica que o referido indivíduo,
residente em Matosinhos e com escritório comercial na Rua de Santo António, 194
na cidade do Porto, “reune as necessarias condicções para exercer esse cargo e
que hoje o faço reconhecer provisoriamente no exercicio das respectivas funções”
(no âmbito da Portaria de 30 de Outubro de 1909). Cópia da carta enviada ao
consulado da Sérvia em Portugal, de 21 de Dezembro de 1909 “devolve a V. Exa.a
Patente de nomeação do Senhor Arthur da Costa Braga para cônsul da Sérvia no
Porto” (Processo 763/09).
Com a abertura do consulado no Porto tornava-se necessário definir a situação
consular em Portugal, uma vez que a partir de então existiam dois consulados
de igual dignidade. É uma vez mais através da Legação de Portugal na Áustria-Hungria que decorre novo processo. Por carta de 22 de Fevereiro de 1910 da
Legação Real da Sérvia em Viena (cuja cópia será remetida por carta do conde
de Paraty da nossa Legação naquela cidade de 24 de Fevereiro) se informa que,
por Decreto Real de 5 de Fevereiro foi o Senhor Demétrio Lacksmann elevado
à qualidade de cônsul-geral da Sérvia, cuja Patente é enviada ao consulado em
Lisboa a 20 de Abril de 1910 e acusada por aquele consulado em 23 do mesmo
mês (Processo 204/10).
Data aliás deste período e da profunda influência das embrionárias
movimentações diplomáticas luso-sérvias levadas a cabo na capital austríaca,
concretamente de 3 de Setembro de 1910, a Convenção celebrada entre Portugal
e a Sérvia em Viena é (Brandão 1984: 121) que é o único acordo entre os dois
Estados durante inúmeros anos e que se encontra reproduzido numa publicação
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, intitulada Documentos Apresentados à
Assembleia Nacional Constituinte em 1911 pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do
Governo Provisorio da Republica Portuguesa (MNE 1911: 79-88).
Por eventual falecimento do primeiro cônsul da Sérvia no Porto (uma vez que
não existe qualquer documento que explique a razão) em 2 de Maio de 1912 o
cônsul-geral da Sérvia, envia carta indicando que, por Decreto Real, foi o Senhor
Luiz Marques de Sousa designado para o cargo de cônsul da Sérvia no Porto. Carta
do governo civil do Porto indica-nos que, em resposta à Portaria de 6 de Maio,
“o cidadão Luiz Augusto Marques de Souza é vogal da Comissão Administrativa
Municipal do concelho de Valongo”, encontrando-se, porém, a seu pedido de
licença “Nestas circunstâncias peço a V. Exa. a bondade de me dizer se dêvo fazelo reconhecer provisoriamente no exercicio das respectivas funções, visto que
satisfaz aos demais requisitos”. À mão encontra-se no documento “Responda-se afirmativamente. 5 de Junho de 1912”. A mesma resposta, acompanhada da
Patente de nomeação, é enviada ao consulado-geral da Sérvia em 15 de Junho de
1912 e recebida naquele a 18 de Junho (Processo 622/12).
O processo 1057/20, relativo ao ano de 1920, reporta-se à recepção de um
questionário aos consulados via Legação do Reino dos Sérvios, Croatas e
Slovenos em Madrid e que é enviada e respondida pelos dois consulados em
Portugal. Infelizmente, existem apenas os ofícios e não o questionário nem
respostas enviadas. Sabemos, porém que se mantem a situação consular em
Portugal, passado-se apenas a adoptar a designação de Sérvia, Croácia e Slovénia,
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por força da alteração que entretanto ocorrera em 1 de Dezembro de 1918 e que
transformara o Reino da Sérvia em Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos.
De acordo com as informações disponibilizadas no Anuário, em 1921 (1922: 23),
em 1922 (1923: 36), em 1924 (1925: 37), em 1925 (1926: 35), em 1926 (1927: 35), em
1927 (1928: 30), em 1928 e 1929 (s.d.:362), em 1930 (1931: 325), em 1931 (1932: 284).
mantem-se a situação consular da Sérvia em Portugal. De igual modo, em 1932,
pela primeira vez se refere que o cônsulado-geral em Lisboa, da responsabilidade
de Dimitri Laksman, desde 1903, se situa na Rua Vítor Cordon, 11, 3º, em Lisboa
(1933: 273), onde, cremos, terá sempre funcionado.
Em 1933, do Consulado que continua a constar da Rua Vítor Cordon,
desaparece o nome do Cônsul Dimitri Laksman (por eventual óbito?5) (1934:
277), o mesmo ocorrendo em 1934 (1935: 294), em 1935 (1936: 227), em 1936 (1937:
200), em 1937 (1938: 200) e em 1938 (1942: 204).
Consulados de Portugal na Sérvia
Até à extinção das relações diplomáticas entre Portugal e a então Jugoslávia,
herdeira da Sérvia, existiram três consulados naquele país com existência que
medeia, apesar de diferentes anos de entrada em funcionamento de cada um
deles, entre 1909 e o ano de 1947, ano em que o Anuário relativo a 1947 refere
os nossos consulados como “encerrados” (MNE 1949: 95) fruto das alterações
políticas operadas nos Balcãs do pós-guerra.
Consulado em Belgrado (03.11.1909)
Em 1909, uma carta enviada de Belgrado
em 22 de Junho pelo Senhor Alfred Bauduin-Reddewig, director da “Banque du Pays
Serbe”, dirigida ao nosso ministro dos
Negócios Estrangeiros, Carlos Roma du
Bocage, apresentava a candidatura ao cargo
de cônsul-geral honorário naquele país. Na
mesma explicita que as relações, em particular
as comerciais, entre os dois países entre 1879
e 1907 eram praticamente nulas, lembrando
que, Portugal nada exportara para a Sérvia o
Figura 6 - Imagem do carimbo do que não acontecia com a Espanha e que este
consulado da República Portuguesa país havia já nomeado um cônsul, em 1908,
o director da fábrica de açúcar em Belgrado.
em Belgrado.
5

Na realidade, em Janeiro de 1938 a viúva, Dª Maria Laksman, entregou ao Ministério dos Negócios
Estrageiros o arquivo das Legação e Consulado da Rússia, estranhando-se que não tenha feito
outro tanto relativamente ao arquivo do Consulado da Sérvia, ou então este veio misturado com
aquele (Assuntos diversos, caixa 1103), que posteriormente foi entregue à Rússia.
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Nessa carta prontifica-se a facilitar e a promover as relações entre os dois países,
num momento em que a Sérvia se encontrava em novo conflito alfandegário com
a monarquia vizinha, a Áustria-Hungria, e procura emancipar-se e promover os
seus produtos e importar outros sem estar à mercê dos seus vizinhos do Sava e
do Danúbio (os rios que funcionavam como principais canais comerciais).
É na sequência desta carta e por intermediação da legação em Paris, que se
inicia o processo de instituição de um consulado de Portugal na Sérvia. Por carta
de 30 de Julho para a nossa legação em França solicitam-se informações sobre
o Senhor Alfred Bauduin-Reddewig, director do Banco Sérvio, que pretende
ser nomeado para o respectivo cargo em Belgrado. Da legação de Portugal em
Paris se recebe resposta em 16 de Setembro, informando que o ministro sérvio,
Vesnitch, oficiara atestando a capacidade do referido indivíduo. Por carta de 9
de Novembro para o requerente, informa-se que por Decreto de 3 de Novembro,
“Houve S. M. El-Rei por bem nomear a V. Exa. cônsul de Portugal em Belgrado
com jurisdição no Reino da Sérvia”, solicitando-se o pagamento de 28$800 réis
para pagamento dos emolumentos e selos. Esta nomeação é acusada pelo próprio
em carta de 18 de Dezembro, em que agradece a nomeação, e se penitencia por
não poder responder em português (fazendo-o em francês) solicitando, ainda, o
envio da patente, bandeira de Portugal, escudo do consulado e selo branco do
mesmo (que serão de novo solicitadas em 15 de Março de 1910). Em 14 de Janeiro
de 1910 tal nomeação é oficialmente comunicada e solicitado o exequatur a Sua
Majestade o Rei da Sérvia. Por ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros
do Reino da Sérvia de 31 de Janeiro de 1910 é comunicada tal aceitação. Ao
cônsul em Belgrado, por carta de 15 de Fevereiro de 1910 é enviada a patente de
nomeação “podendo entrar ja no exercício de funções do seu cargo”, ofício que
foi agradecido pelo próprio por carta de 10 de Março. Por carta de 3 de Maio
informa-se o cônsul de que o escudo, bandeira e selos se encontram prontos
indagando-se da melhor maneira de os enviar. Por carta de 10 de Junho, o cônsul
em Belgrado sugere que sejam entregues à firma de exportação Henry Burnay &
Co., o que foi feito e entregue (Processo 435/9).
Por necessidade de serviço, pois em representação do seu banco o nosso
cônsul abandonara Belgrado, solicita em 14 de Novembro de 1912 a autorização
para o Senhor S. Barouch assegurar a gestão dos assuntos correntes do
consulado, juntando espécimen da sua assinatura (Processo 1524/12). Em 1915 a
“Banque Franco-Serbe” informa a morte do nosso cônsul em 29 de Março desse
ano (Processo 1048). Será, assim do “gerente” a indicação constante nos anos
posteriores (MNE 1920: 133).
Será este o status quo que apanha a transformação do Reino da Sérvia em
Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos (em 1 de Dezembro de 1918), sendo
solicitado que, por carta de 14 de Abril de 1920 dirigida à legação de Portugal
em Madrid, se procedesse a nova acreditação do cônsul de Portugal em Belgrado
que, entretando, deixara de existir. O ministério, por carta de 21 de Abril de 1920,
dirigida ao ministro de Portugal em Bucareste, solicita indicação de “pessoa
idónea para preencher definitivamente o cargo de cônsul em Belgrado”. De
Bucareste Martinho Teixeira Homem de Brederode responde, por carta de 14
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de Maio, que questionara o seu colega encarregado de negócios do Reino dos
Sérvios, Croatas e Eslovenos para que lhe indicasse pessoa idónea para o cargo,
este havia-lhe respondido que tinha em vista “um seu amigo, que é financeiro e
economista, pessoa respeitável a quem já escrevera” (Processo 270/20).
Revela-se curioso referir que, na ausência de representação diplomática
em Belgrado, duas nossas legações se envolvem nesta escolha: a da Roménia
e a de Madrid. Comprovam-no o cruzamento de cartas sobre o assunto. Da
Roménia a anteriormente referida, de Madrid a do primeiro-secretário Vasco
Frederico Caetano de Quevedo, propondo Anté Tresich Pavichich. A esta última
responderá o nosso ministério (3 de Setembro) informando que se encontrava
em escolha o novo funcionário (Processo 270/20). Entretanto de Bucareste, em 2
de Novembro, informava o nosso ministro que a escolha deveria recair sobre o
Senhor Voïlav Petkovitch, “grande comerciante, Director da Agencia Privilegiada
Serbo-Croata-Slovena na Alemanha e na Itália, e que é muito recomendado pelo
meu amigo e collega, Sr. Radomir Loukovitch, Encarregado de negócios”. A
esta comunicação segue-se a de 18 de Novembro para o ministro em Bucareste
comunicando a aprovação daquela proposta. Embora não exista documentação
no arquivo, numa carta da legação em Bucareste, de 29 de Maio de 1922, mas
expedida de Belgrado, informa o nosso ministro que a sua nomeação foi em 1921,
embora informe que “hontem 28, entregue (...) a Carta Patente e o competente
Exequatur, nomeando-o e reconhecendo-o como cônsul da Republica Portugueza
em Belgrado”, refere que foi uma excelente escolha, classificando-o como o
nosso melhor cônsul nos Balcãs. Afirma que colabora proximamente consigo e
que se encontra apostado em intensificar e desenvolver as nossas exportações.
Foi-lhe sugerido que montasse no consulado uma mostra dos melhores produtos
portugueses (sardinhas, vinhos, cortiça, rolhas, fazendas, cacao, café, etc.). Refere
ainda que, aproveitando o adiamento do casamento real6, irá com ele a Zagreb
para estudar as condições de aí abrir um consulado e propor para ele o Senhor
Ehrmann (Processo 270/20).
Em 1922, por carta de 12 de Abril, Edward Zamboni, director de uma empresa
de transportes internacionais francesa e formado em Direito, estabelecido em Knez
Michailov Venaz 12, solicita para si o posto de cônsul ou vice-cônsul honorário.
O ministério solicita informação a Bucareste em 21 de Abril. À mão a indicação
“Já há cônsul” (Processo 176/22). Também por carta de 13 de Maio, Jacques B.
Jonathan, Comerciante estabelecido na Rua Roi Pierre 30/32, ao Ministério dos
Negócios Estrangeiros, solicita a atribuição do posto de vice-cônsul hinorário ou
encarregado comercial em Belgrado. Sobre tal é solicitada informação ao ministro
de Portugal em Bucareste. À mão na cópia a indicação “Já há cônsul. Não há
vice-cônsul”. O ministro em Bucareste responde, 9 de Junho, que o cônsul por si
proposto já tomara posse, nada referido sobre o Senhor Jonathan. Por razão que
a documentação disponível não permite apurar no prazo de dois meses, 16 de
6

Reporta-se o nosso ministro ao adiamento do casamento do rei Alexandre I da Jugoslávia, com
Maria de Hohenzollern-Sigmaringen, dita da Roménia, que se veio a celebrar em 8 de Junho de
1922.
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Junho de 1922 (Vojislav Petkovitch) e 25 de Agosto de 1922 (Jacques Jonathan)
pagam os trinta escudos pelo imposto de patente pela sua nomeação como cônsul
em Belgrado... (Processo 240/1922). E, em 25 de Outubro, em carta dirigida ao
ministro em Bucareste informa-se que, efectivamente, o Senhor Petkovitch foi
nomeado cônsul, mas que pretendendo o Senhor Jonathan o cargo de vice-cônsul
informe sobre idoneidade do mesmo.
Em 1924 o nosso cônsul em Belgrado é convidado para aceitar idêntico cargo
em representação dos Países-Baixos e solicita a necessária autorização para
tal ao nosso ministro em Bucareste, em 10 de Fevereiro. Este responder-lhe-á,
em 14 do mesmo mês, informando que pessoalmente não se oporá mas que
deverá consultar o nosso Governo, o que faz a 17. O ministério responde-lhe a
26 de Março atestando que não vê inconveniente dada a pouca importância do
expediente local (Processo 139/24).
Por carta de 27 de Junho de 1926, refere uma carta anterior enviada para o
ministro em Bucareste (que não se encontra neste processo), sobre o Senhor Erwin
Boyans, seu secretário que chamou para gerir ad interim o consulado (Processo
373/26).
O ano de 1931, em que termina a documentação arquivada relativa ao
consulado de Belgrado, regista uma curiosa situação colocada pela legação alemã
em Lisboa. Um alemão, Adreas Ignaz Fuchs, reclamava uma pensão suplementar
por haver sido vice-cônsul de Portugal em Agosto de 1914, quando teria apenas
19 anos. Em resposta o ministério afirma, 9 de Julho, que não existe qualquer
nomeação desse indivíduo como vice-cônsul de Portugal em Belgrado (Processo
740/31).
Os restantes anos da década de 30 só podem ser parcialmente reconstruídos a
partir dos anuários não se encontrando alterações de maior. Nem em 1932 (MNE
1933: 79), nem em 1935 se registam quaisquer alterações a nível consular em
Belgrado (MNE 1936: 74).
Em 1946, relativamente ao nosso pessoal consular, o de Belgrado consta como
“não indicado” (MNE 1947: 67). Na realidade, na documentação do Processo
“Relações Políticas com a Jugoslávia”( 2º Piso, Armário 50, Maço 55. Processo
33.29) refere-se que a representação em Belgrado encerrara há anos devido à
guerra, o que corrobora a informação impressa no anuário em 1947.
Consulado em Zagreb (17.06.1922)
A proposta de abertura de um consulado em Zagreb7, surge através de
carta da Câmara de Comércio e Indústria de Zagreb, de 16 de Setembro de
1921, dirigida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na mesma refere--se
que “Após reunião dos Eslavos do Sul num estado independente, demonstrase a necessidade de estabelecer consulados com os estados amigos também em
Zagreb, capital do antigo reino da Croácia, que contam com 120.000 habitantes e é
7

Objecto, como se referiu, de visita preparatória por parte do nosso cônsul em Belgrado e do nosso
Ministro em Bucareste em Maio de 1921.
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sede de autoridades públicas, um importante
centro económico, industrial, civilizacional
e de bancos do reino dos Sérvios, Croatas
e Eslovenos”. Referem ainda que dada a
importação de madeiras em Portugal, poderia
a Croácia satisfazê-la dado que é a mais rica
em madeiras naquele Estado. Refere, ainda,
que então existiam já em Zagreb consulados
da Polónia, Holanda, Rússia, França,
Checoslováquia,
Grã-Bretanha,
Estados
Unidos da América, Alemanha, Suíça e Itália,
estando prevista a abertura dos da Espanha e
Bélgica (Processo 1078/21).
Numa segunda carta, de 14 de Outubro
Figura 7 - Imagem do carimbo do
de
1921, a mesma Câmara, na sequência da
Consulado da República Portuguesa
carta anterior, toma a liberdade de propor
em Zagreb.
para aquele lugar o Senhor Alexandre
Ehrmann8, vice-presidente e director-geral da empresa de indústria florestal
“Slavonija”, cujo curriculum anexam (natural de Brod, então de 42 anos, nascido
em 14 de Setembro de 1879 e residente em Mažuranićev trg 11, onde funcionará
o Consulado). Temendo que, por causa da interrupção postal no nosso país, a
carta não tivesse chegado, reenviam outra em 3 de Novembro de 1921 (Processo
1078/21). Face à ausência de resposta portuguesa, insiste aquela Câmara por
carta de 9 de Fevereiro de 1922, recomendando uma “próxima decisão favorável”
(Processo 1078/21).
Na sequência do ofício de Belgrado do nosso ministro de 29 de Maio de
1922 (Belgrado Processo 270/20), uma sua outra carta igualmente expedida de
Belgrado, desta feita em 31 de Maio, informa que, em aditamento à carta supra
referida, as informações recolhidas sobre o Senhor Alexandre Ehrmann são as
mais favoráveis, propondo a sua nomeação (Processo 1078/21).
A activa Câmara de Zagreb não poupava esforços para atingir o seu objectivo,
comprovam-no os ofícios recebidos no ministério das Associações Comerciais de
Lisboa e do Porto (ambas de 27 de Junho de 1922) intercedendo nesse sentido e
referindo as vantagens comerciais que dele se poderiam retirar. O ministério, em
resposta de 1 de Julho para ambas refere que o decreto de nomeação aguarda a
assinatura presidencial, congratulando-se aquelas, Porto por carta de 5 de Julho e
Lisboa, por carta de 18 do mesmo mês, com tal decisão (Processo 1078/21).
Por ofício do ministério de 3 de Julho para o ministro de Portugal em Bucareste
informa-se que foi nomeado o cônsul em Zagreb – 17 de Junho de 1922 -, pedindo-lhe que avise o interessados para pagamento do imposto de patente o que aquela
faz por ofício de 24 de Julho. Do Consulado, datado de 21 de Novembro chega o
pedido de envio de “Regras Consulares” e restante material o que é despachado
pelo ministério em 9 de Dezembro. Por diversa correspondência detecta-se que
8

Cujo nome fora já ventilado na referida visita preparatória.
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até meados de 1923 a patente se encontrava por pagar devido a extravio do envio
de 24 de Julho de 1922 e que é apenas dado como recebido em 12 de Setembro de
1923, oficiando-se ao nosso ministro em Bucareste para que obtenha o necessário
exequatur para a nomeação (Processo 1078/21).
Para distribuição no consulado solicitam-se, por carta de 1 de Maio de 1923,
publicações oficiais e mapas de Portugal e das suas colónias demonstrando uma
significativa actividade (Processo 18(XVIII)23).
Embora não seja encontrada a proposta nesse sentido, no ano de 1924 (Processo
696/24) a carta de 14 de Abril da nossa legação em Bucareste refere a nomeção de
Eugénio de Kuczinski para chanceler daquele consulado, indicando-se que não
se vê inconveniente na nomeação do mesmo que era conhecido do nosso Ministro
do tempo em que era ministro da Áustria-Hungria em Pequim. Em 17 de Julho
comunica-se para Bucareste a sua nomeação (Processo 696/24). Neste mesmo
ano de 1924, por ofício de 29 de Novembro, sabemos que o consulado muda
para novas instalações em Savska Cesta 25, instalações novas, mais espaçosas e
confortáveis do que as antigas (Processo 1101/24). É nestas novas instalações que
se assistiu a um significativo movimento e cobrança de emolumentos consulares
entre 1927 e 1931.
Em 1935, último ano em que existe processo deste consulado (Processo
520/35), sabemos, via consulado em Atenas, que aquele cônsul esperaria uma
subvenção, acrescentando o nosso cônsul em Atenas, Eduardo Rodrigues de
Carvalho, em 21 de Outubro, que desconhecendo as possibilidades orçamentais,
“veria com prazer tudo quanto V. Exa. pudesse fazer em benefício daquele velho,
zeloso e competente funcionário” (Processo 650/35).
Em 1938 altera-se a chancelaria do consulado de Zagreb que passa a estar a cargo
de Augusto d’Ans que, nesta data, presumivelmente, terá substituído naquele
lugar Eugénio Kuczinski naquele posto desde 1925. Em 1946, relativamente ao
nosso pessoal consular mantém-se sem alteração o de Zagreb (MNE 1947: 67).
Curiosamente, num processo denominado de “Relações Políticas com a
Yugoslavia”, verifica-se que este consulado se considerava activo em 1949. Numa
carta de 7 de Março daquele ano o cônsul Ehrmann afirma sobre a necessidade
urgente do envio de instruções relativas à sua actividade e particularmente
sobre as regras de relacionamento com as autoridades jugoslavas. Informa que a
presidência da República Popular da Croácia exigira a suspensão da actividade
do consulado uma vez que o Governo Português não estabelecera relações
diplomáticas com a Jugoslávia nem solicitara qualquer acordo de funcionamento
do consulado. O cônsul argumentara com a existência do consulado há já 27 anos
e com o facto de que durante a ocupação inimiga da Jugoslávia o consulado havia
sido tolerado de facto, de acordo com os usos diplomáticos e a lei internacional.
O ministério pretende responder em 19 de Março afirmando que, até novas
instruções, todos os consulados de Portugal na Jugoslávia devem ser considerados
encerrados, suspendendo toda a actividade. Esclarecendo, todavia que, embora
a legação e os consulados da Jugoslávia em Portugal estejam encerrados tal não
significa que as relações diplomáticas estejam cortadas, possibilitando que os
governos dos dois países quando o entendam possam manter contactos julgados
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necessários através de relações diplomáticas em terceiros países, recomendando
que envie todo o material consular à embaixada britânica em Belgrado. Esta carta
possuí à mão a indicação: “Não Seguiu”.
Em carta de 21 de Março o cônsul em Zagreb envia um ofício ao cônsul de
Portugal em Génova, Marcus de Fontes Pereira de Mello Fonseca, informando-o
que recebera uma intimação de despejo e rogando que lhe seja enviado documento
oficial onde se explicite que: a) o inventário bem como os arquivos dos anos
1922-49 são propriedade da República Portuguesa; 2) que o cônsul Alexandre
Erhmann é o depositário e guardião de tal propriedade. Dada a urgência dos
acontecimentos solicita que o mesmo lhe seja enviado por telegrama pedindo-lhe
que informe o governo em Lisboa para que este encontre uma protecção ainda
mais eficaz e de acordo com os usos diplomáticos e a lei internacional. O cônsul
em Génova envia-o para a legação em Roma, 29 de Março, e esta para Lisboa em
31 de Março.
O ministro, por telegrama de 6 de Abril para a legação de Portugal em Roma
informa que, relativamente aos ofícios recebidos e para transmissão ao cônsul em
Zagreb o seguinte:
“a) Embora tenham deixado de existir de facto Legação de Portugal em
Belgrado (já há anos em consequência da guerra) e Legação da Jugoslávia em
Lisboa (esta por ter sido encerrada o ano passado) não houve propriamente
rompimento relações diplomáticas entre os dois países que quando o entendem
necessario têm mantido contacto por intermédio repectivas Embaixadas em Paris.
b) Embora Governo Português entenda que tecnicamente não seria de
exigir novo Exequatur para Consules na Jugoslávia determinou que em virtude
consequencias da situação de facto acima referida nossos Consulados na
Jugoslávia devem considerar-se encerrados até ordem em contrário.
c) Entretanto Consul de Portugal em Zagreb é depositário objectos e arquivo
do Consulado que são propriedade Governo Português nos termos respectivo
inventário.”
De novo, em 9 de Setembro de 1949, Alexandre Erhmann, que já não assina
como cônsul, informa para Génova que os arquivos do consulado já não se
encontram à sua guarda tendo sido levados pelas autoridades de Zagreb, apesar
do seu esforço, para local desconhecido. O que Roma comunica ao ministério em
19 de Setembro. Aproveitando o bom relacionamento de D. Domingos de Sousa
Holstein Beck, duque de Palmela, embaixador de Portugal em Londres, com o
secretário da embaixada Jugoslávia, Dr. Presburger, solicita-lhe que interceda
nesta questão. O ministério para Londres informa que o que se pretende é
a entrega do arquivo e restantes objectos apreendidos, informando aquela
embaixada em 2 de Dezembro que o secretário da embaixada se comprometera a
levar ao conhecimento do seu governo a nossa pretensão (Processo 33.29).
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Consulado em Liubliana (16.11.1923)
É escasso o processo relativo ao nosso
consulado em Liubliana constando dele
apenas dois parcos processos e ainda assim
apenas relativos a dois anos: 1922 e 1923. Em
20 de Novembro de 1922, o nosso ministro
em Bucareste, propõe o Senhor Dragutin
Štrucelj, director-geral da Sociedade Balkan
de Liubliana, dadas as boas informações para
cônsul de Portugal naquela cidade. O mesmo
será nomeado em 16 de Novembro de 1923.
O consulado Português em Liubliana inicia
as actividades em 17 de Novembro de 1923,
sendo seu cônsul honorário Dragutin Štrucelj
e tendo por localização Dunajska cesta 33, Figura 8 - Imagem do carimbo do
data de 10 de Dezembro o ofício destinado ao Consulado da República Portuguesa
ministério dos Negócios Estrangeiros sobre em Liubliana.
questões processuais e informações e escrito
em português (Processo 18(42)/23).
Apesar das informações documentais terminarem respectivamente em
1923 para o consulado de Liubliana, podemos continuar a encontrar algumas
referências posteriores no Anuário.
No anuário relativo ao ano de 1924, constata-se que a situação consular de
Portugal em Liubliana não se alterou o mesmo ocorrendo em 1925 em que neste
consulado tudo se mantêm sem quaisquer alterações. (MNE 1925: 122).
No ano de 1926 na Sérvia aparece como único cônsul o de Belgrado (MNE
1927: 136), o que cremos tratar-se de um lapso pois, logo no ano seguinte a
situação, regressa à situação de três cônsules (MNE 1928: 154), situação idêntica
em 1927 em que no plano consular não se registam alterações.
A década de 30 não comporta alterações de maior, a nível consular. Em
1930 não se registam alterações (MNE 1931: 66), nem em 1931 (MNE 1931: 284),
nem igualmente em 1932 (MNE 1933: 79). Em 1933 a representação nacional na
“Yugo-Slávia” mantêm-se inalterada no plano consular. Em 1935 a representação
nacional a nível consular mantêm-se inalterada (MNE 1936: 74).
Em 1946, relativamente ao nosso pessoal consular mantêm-se sem alteração o
de Liubliana (MNE 1947: 67).
As Relações Diplomáticas
Representação Diplomática da Sérvia em Portugal
Apesar do portal do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia precisar
a data de abertura da legação do reino da Sérvia em Lisboa, em 19 de Outubro
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de 19179, a verdade é que na nossa documentação apenas em 1919, se encontra
a referência ao enviado extraordinário e ministro plenipotenciário Dragomir
Stefanovitch, embora não conste sequer qualquer data de entrega de credenciais
(MNE 1920: 35), todavia, pela leitura do Diário do Governo, IIª série, número 100 de
1919 sabemos que Dragomir L. Stefanovitch apresentou credenciais ao Presidente
da República, Almirante Canto e Castro, no dia 14 de Abril de 1919, pelas 15
horas, declarando na ocasião, no seu discurso em francês, algo que corrobora a
nossa opinião anterior ao dizer “ser o primeiro Ministro da Sérvia em Portugal,
encarregado da missão de estabelecer e estreitar os laços de amizade entre os
nossos dois paises” (D.G., IIª ser., nº 100, 1919:1432).
Em 1921, encontra-se a referência ao enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário Antz Tresich Parichich e ao conselheiro Jone Doutchitch10,
embora não conste igualmente qualquer data de entrega de credenciais (MNE
1922: 23). Todavia, através da leitura do Diário do Governo, IIª série, nº 107 de
1921), podemos precisar que Anté Tressitch-Pavitchitch apresentou credenciais
ao Presidente da República, António José de Almeida, no dia 9 de Maio pelas 16
horas. Os elogiosos termos empregues na mesma à Nação Portuguesa levaram
mesmo a que, em sinal de apreço da mesma Nação, fosse Sua Majestade o Rei
dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, Alexandre I, em “público testemunho de
grande simpatia e alto apreço, bom como significar ao grande Povo daquela
Nação a grande admiração de Portugal pelas suas virtudes cívicas e pelo extremo
heroísmo com que soube lutar ao lado dos Povos Aliados e defender o solo da
Pátria invadida pelo inimigo” (D.G., IIª séris, nº 124, 1922: 1937), condecorado
com a Grã-Cruz da Banda das Três Ordens, em 19 de Maio de 1922. na mesma
data o ministro Anté Tressitch-Pavitchitch era condecorado com a Grã-Cruz da
Ordem Militar de Cristo (D.G., IIª série, nº 122, 1922).
Em 1922, o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovacos (sic) entrega credenciais
em 30 de Setembro, para o seu encarregado de negócios «ad interim», Georg
Nastassiyevitch (MNE 1923: 22)11.
Em 1924 encontramos a referência ao encarregado de negócios «ad interim»
Radomir Soukovitch como tendo entregue credênciais na mesma data do anterior
Georg Nastassiyevitch, ou seja 30 de Setembro de 1922 (MNE 1925: 21).
De novo, em 1925, encontra-se a referência ao enviado extraordinário
e ministro plenipotenciário Antz Tresich Parichich, já referido em 1921, ao
conselheiro de legação Ivan Guarassinovitch e ao encarregado de negócios «ad
interim» Miroslav Sankovitch, indicando-se, uma vez mais, a data de 30 de
Igualmente a entrada da Wikipedia “Portugal-Serbia relations” (http://en.wikipedia.org/wiki/
Portugal%E2%80%93Serbia_relations – acedido em 7 de Setembro de 2010) aponta a mesma data
fundamentando-a com a suposta informação da página 35 da obra de Gerhard Schultz, Revolutions
and peace treaties, 1917-1920 o que não corresponde à realidade. Todavia, Santos Carvalho refere
igualmente a data de 1917 (1986: 53), eventualmente por consulta das fontes sérvias.
10
Que em 20 de Setembro deste ano será condecorado como Comendador da Ordem Militar de Cristo
(D.G., IIª série, nº 226, 1921).
11
Que em 20 de Novembro de 1922, será elevado ao grau de Grande-Oficial da Ordem Militar de
Cristo (D.G., IIª série, nº 291, 1922).
9

460

Historia 7.indd 460

Lusíada História n.º 7/2010

24-01-2011 16:12:14

Subsídio para a história das relações bilaterais entre Portugal e a Sérvia pp. 443-473

Setembro de 1922 como a da apresentação de credenciais.
No ano de 1926 o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos mantém o mesmo
conselheiro de legação, Ivan Guarassinovitch, indicando-se como encarregado de
negócios «ad interim» Miroslav Iankovitch, como tendo apresentado credenciais
em 10 de Agosto de 1925. Devido à semelhança do nome cremos tratar-se da
mesma pessoa indicada para 1925, tendo-se alterado a grafia (MNE 1927: 19).
No ano de 1927 regista-se como tendo apresentado credênciais o enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário Dr. Josip Smodlaka em 14 de Junho de
1927 e sendo conselheiro de legação, Msmtchilo Yourichitch.
Em 1928, indica-se a chancelaria na cll. Vellasquez 17, em Madrid, e como
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário o Dr. Josip Smodlaka e
conselheiro da legação Momtchillo Yourichitch (MNE 1928a: 33).
São destes dois anos, 1927 e 1928, os únicos documentos encontrados no
Arquivo relativos às representações diplomáticas daquele país em Portugal e
ainda assim de pouca importância.
Relativo ao ano de 1927, quatro notas verbais: nº 165 de 15 de Julho, nº 189 de
31 de Agosto, nº 303 de 14 de Outubro e nº 410 de 26 de Dezembro. Documentos
de pouca importância, como referido. A primeira acusa a recepção de uma
carta da nossa Direcção-Geral do Gabinete do Ministro de 5 de Julho na qual
se solicita informação sobre as nomeações dos funcionários das legações do
Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos e que aquela nota verbal informa ter
sido transmitida ao Governo Real. A segunda daquelas notas acompanha a
tabela de nomeações referida na nota anterior, solicitando-se ao nosso ministério
que proceda ao envio de tabela análoga relativa às nomeações das legações de
Portugal. Esta interessante tabela dá-nos a exacta noção, para o ano em causa,
1927, da totalidade dos postos diplomáticos do Reino, por ordem alfabética:
Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Checoslováquia, Egipto, Espanha,
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Inglaterra (sic), Polónia, Roménia,
Rússia, Suíça e Turquia. Ainda representação na “América do Norte” e “América
do Sul” bem como os delegados à “Comissão do Danúbio” e à Sociedade das
Nações. A terceira daquelas notas verbais acompanhava uma publicação sobre a
situação das doenças infecciosas naquele Reino, referindo-se que o mesmo será
regular e solicitando-se que Portugal envie idêntico relatório sobre análogas
enfermidades no nosso país. A última daquelas notas verbais acompanha o envio
de um anuário estatístico sobre o comércio externo daquele Reino solicitando-se
a sua transmissão às autoridades competentes da república.
Relativo ao ano de 1928 apenas um ofício que acompanha a oferta de uma
publicação da responsabilidade do ministério das Finanças do Reino sobre o
projecto de orçamento do Estado para o ano.
Em 1929, o agora designado Reino da Yugoslávia, é representado pelo enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário Dragomiro Yankovitch, residente em
Madrid e tendo como secretário o Dr. Ivo Andritch (MNE s.d.: 362), no Corpo
Diplomático refere-se o mesmo de 1928 (MNE 1929: 43).
Em 1930 a Jugo-Eslávia, como é grafada nesse ano, mantendo o mesmo
ministro plenipotenciário, apresenta como secretário, Ivan Albert Illitch (MNE
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1931: 325). Não se registam quaisquer
alterações em 1931 (MNE 1932: 284).
Em 1932, refere-se que a representação
diplomática assgurada por Madrid se
localiza na cl. Lagasca, 80, mantendose o enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário Dragomir Yankovitch, o
Secretário Dr. Ivan Albert Illitch e um novo
Secretário, Bogdan Dolevitch (MNE 1933:
273), no Corpo Diplomático o ministro é
apontado como ausente e não se encontra
referência a Bogdan Dolevitch (MNE 1931a:
34). Em 1932 o corpo mantêm a informação
do ano anterior (MNE: 1932a: 34). Em 1933,
o corpo indica o mesmo ministro e como
secretário Bogdan Dolevitch (MNE 1933a:
34).
Na sequência do triunfo eleitoral da
Figura 9 - Imagem actual do prédio da
Av. Praia da Vitória onde no 2º andar república em Espanha, em Abril de 1931 (que
funcionou a Chancelaria da Sérvia no terá levado a que a monarquia Jugoslava
tenha cortado as relações diplomáticas com
período da 2ª Guerra Mundial.
a Espanha após a instauração da república),
gera-se um inegável mal-estar e, em 1933 a representação diplomática jugoslava
passa a ser assegurada por Paris, através da embaixada do 7, rue Léonce-Reynaud
(Paris XVI), sendo enviado extraordinário e ministro plenipotenciário o Dr. M.
Spalaikovitch (agrée) é essa a informação que consta no corpo apenas em 1934
(MNE 1934a: 35).
Em 1935 é omisso o nome do ministro jugoslavo em Paris (MNE 1936: 227),
mantendo-se, exactamente igual, no ano de 1936 (MNE 1937: 200), no ano de
1937 (MNE 1938: 200) e no ano de 1938 (MNE 1942: 204). No Corpo Diplomático,
a informação relativa à Jugoslávia é igual (MNE 1935a: 35), desaparecendo
qualquer menção à Jugoslávia nos anos de 1937, 1938, 1939 e 1940.
Em 1941 de acordo com a publicação sobre o Corpo Diplomático acreditado
em Portugal a representação diplomática da Jugoslávia situa-se de novo em
Madrid sendo enviado extraordinário e Ministro plenipotenciário o Senhor Jovan
Doutchitch (MNE 1941: s.p.). Este ano seria, porém, o da invasão do território da
Sérvia pelas forças do Eixo a partir de Abril e de grande viragem nos destinos
do país12.
Em 1942 a chancelaria muda-se para Lisboa. Tal mudança deveu-se
seguramente ao reconhecimento entretanto levado a cabo pelo Estado espanhol
do Estado Independente da Croácia de Ante Pavelić (vulgarmente designado de
Ustash). Na realidade, ao invés do seu vizinho peninsular, Portugal manteve o
12

De acordo com Jorge Santos Carvalho, pela consulta dos arquivos jugoslavos a Legação terá aberto
em Fevereiro deste ano (1986: 52).
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reconhecimento do governo sérvio no exílio13 que se opôs à política expansionista
de italianos e alemães nos Balcãs com oposição ao estado croata então criado e
aliado daquelas forças (Donglagic 1967: 41).
A chancelaria localizada na Av. Praia da Vitória, 50, 2º Esq., funcionava
com expediente das 10 às 13 horas. O enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário o Senhor Yovan Doutchitch (ausente), como conselheiro e
Encarregado de negócios Slavo Koïtch, primeiro-secretário Lyoubicha Vichatzky
(em Madrid), secretário Borko Trpković (Travessa da Fábrica dos Pentes, 27 rch),
Adido Spasoje Sterdjević (Av. da Liberdade, 141, 4º), adido de imprensa Milenko
Popović (Rua Rodrigo da Fonseca, 89, 2º) e chanceler Zivko Tasić (Rua Gonçalves
Crespo, 56, 3º) (MNE 1942: 65-66). No segundo semestre do ano tudo se mantém
à excepção do adido de imprensa que deixa de constar (MNE 1942a: 71-72).
Em 1943 a chancelaria encontra-se na Calçada da Estrela, 77. O encarregado
de negócios, interino, Senhor Radoje L. Knéjévitch (ausente), primeiro-secretário
Lyoubicha Vichatzky (em Madrid), primeiro-secretário, Vlastimir Roždjalovski e
terceiro-secretário, Dr. Voukadine S. Milétitch (MNE 1943a: 77).
Em 1944 continua a chancelaria na Calçada da Estrela, 77, sendo encarregado
de negócios, interino, o Senhor Milutin Milovanovitch. Mantendo-se os secretários
indicados para o ano anterior, à frente dos residentes indica-se a morada da Rua
da Arrábida, 9, 1º (MNE 1944: 77).
No ano de 1945 embora se mantenha a chancelaria na Calçada da Estrela,
77, verifica-se a quase total redução do pessoal, apenas constando o secretário e
encarregado de negócios da legação, Dr. Voukadine S. Miletitch (MNE 1945: 68).
Apesar de desaparecerem todos os países do “Leste” a Jugoslávia mantêm-se
o que atesta a situação dúbia anteriormente referida.
Relativamente ao ano de 1946, o Anuário refere a chancelaria da Jugoslávia
como funcionando na Rua de Sant’Ana à Lapa, 11 C e como encarregado de
negócios, o Dr. Dragoljub Jovanovic, e secretário Fédor Dobrovic na Rua Arriaga,
3, 1º (MNE 1947: 169) no Corpo Diplomático em Lisboa referem-se apenas as
moradas, Rua de Sant’Ana à Lapa, 11 B e C (MNE 1946: 63).
Reportando-se a 1 de Janeiro de 1947, ainda consta a chancelaria, o mesmo
encarregado de negócios e o mesmo secretário com a indicação da Rua Arriaga,
3, 1º (MNE 1947: 63) a publicação que se reporta a 1 de Julho do mesmo ano já só
refere a morada da chancelaria sem a indicação de qualquer pessoal (MNE 1947a:
63). E a publicação que se reporta a 1 de Janeiro de 1948 apresenta a página da
Jugoslávia em branco (MNE 1948: 58), o que é confirmado pela documentação
13

Em Abril de 1941, mesmo antes da invasão e ocupação alemã o jovem rei Pedro II partiu para
Atenas acompanhado do governo Jugoslavo determinados a não se renderem ao inimigo. Da
Grécia partiu para Jerusalém e finalmente para o Cairo. Do Egipto à semelhança de tantos outros
governos do Leste da Europa foi para Londres, no final de Junho de 1941 (Pavlowitch 1981:89).
Desde 13 de Maio de 1941 que o “Exército Jugoslavo da Pátria”, maioritariamente composto por
sérvios (Jugoslovenska vojska u otadžbini, o JVUO), vulgarmente conhecidos por “Chetniks”, resistiu
à ocupação pelas forças do Eixo. Porém, a vertente marcadamente anti-comunista rapidamente
transformaria os Partisans nos seus principais inimigos. As forças “Chetniks” eram comandados
pelo general realista Draža Mihailović.
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Figura 10 - Imagem actual do prédio da Calçada da Estrela onde funcionou a chancelaria
da Sérvia em Portugal após 1943 e até à interrupção das relações diplomáticas.

consular anteriormente referida.
Representação Diplomática de Portugal na Sérvia
A primeira referência à presença diplomática de Portugal em Belgrado nas
publicações do ministério dos Negócios Estrangeiros é apenas de 1921 ano em
que é nomeado o nosso enviado extraordinário e ministro plenipotenciário
Martinho Teixeira Homem de Brederode, residente na Roménia mas que passa a
ficar acreditado também em “Belgrado e Atenas” (MNE 1922: 98).14
A representação diplomática de Portugal, desde 1925, assegurada pelo
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário, residente em Bucareste, é
alargada, desde 1925, com a presença do adido extraordinário Manuel Neves da
Silva Aristides Coelho (MNE 1926: 103).
Em 1926, na Sérvia, a nossa representação em Bucareste / Belgrado / Atenas
vê-se aumentada com o segundo secretário Vítor Augusto Alves de Sousa
(MNE 1927: 116), não se registando quaisquer alterações no ano de 1927, nem
igualmente em 1930, 1931 e 1932.
Em 1933 verifica-se a nomeação do enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário de 2ª classe, Justino de Montalvão Coelho, que se mantém na
Roménia. Idêntica situação se regista para o ano de 1934 (MNE 1935: 84) e para o
ano de 1935 (MNE 1936: 74).
14

Na realidade, em 1920, constava apenas como acreditado apenas em Bucareste. Foi promovido por
“Decreto de 24 de Maio de 1919 (...) a chefe de missão de 2ª classe, e colocando-o na Legação de
Portugal nos Balkans” (MNE 1926: 152).
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No ano de 1936, constata-se a vacatura do nosso posto Diplomático em
Bucareste (MNE 1937: 70), e consequentemente em Belgrado.
No ano de 1937, a representação diplomática portuguesa regista a nomeação do
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 2ª classe Fernando Quartin
de Oliveira Basto (MNE 1938: 70), que continua a assegurar a representação a
partir da Roménia.
Embora se verifique o hiato de publicação durante o período da 2ª Guerra
Mundial pelo anuário relativo a 1944, publicado em 1945, ficamos a saber que
a nossa legação se manteve de 1939 a 1943 em Bucareste com o mesmo enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário (MNE 1945: 49).
As relações no pós 25 de Abril
Na sequência da Revolução do 25 de Abril de 1974 o novo regime português irá
colocar na sua agenda diplomática novas orientações, entre elas o estabelecimento,
ou restabelecimento como ocorre no caso vertente, de relações diplomáticas com
os países do denominado “Bloco de Leste” e a República Socialista e Federal
da Jugoslávia encontra-se
naturalmente entre eles.
Da parte dos Estados
socialistas ou populares
do Leste da Europa o rumo
socializante seguido pelo
regime saído da revolução
portuguesa
igualmente
estimulava a importância
de tal relacionamento e
apontava Portugal como
o mais natural parceiro
ideológico-diplomático na
Europa ocidental.
Logo em 11 de Junho de
1974 Portugal restabelecia
formalmente
relações
diplomáticas
com
a
Jugoslávia (Brandão 1984:
152)15. Em Janeiro de 1975,
o Ministro dos Negócios Figura 11 - Insígnia da Ordem da Grande Estrela da JuEstrangeiros
visita
a goslávia - a mais alta condecoração nacional - com que
Jugoslávia (Brandão 2002: foram condecorados os nossos Presidentes Costa Gomes
375). Em 9 de Maio de 1975 e Mário Soares.
15

Sendo que as mesmas, de facto, nunca haviam sido formalmente cortadas, apenas tinham deixado
de existir… Para o estudo deste período vejam-se os trabalhos de Jorge Santos Carvalho, o maior
especialista deste período para as relações Jugoslavo-Portuguesas (1986 e 2000).
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celebra-se o acordo comercial com a Jugoslávia e em 22 de Maio o acordo para
a abolição recíproca de vistos nos passaportes (Brandão 1984: 157). Ainda neste
ano em 23 de Outubro o presidente da República, general Costa Gomes, visita a
Jugoslávia, celebrando-se, no dia seguinte, em Belgrado o acordo cultural com a
Jugoslávia (Brandão 1984: 160) e sendo no nosso presidente condecorado com a
mais importante distinção do País - a Ordem da Grande Estrela da Jugoslávia. Em
20 de Março de 1976 será a vez de Portugal receber a primeira visita do marechal
Tito, presidente da Jugoslávia (Brandão 2002: 381), seguida por outra em 17
de Outubro de 1977. Em 25 de Junho de 1979 será a vez do presidente general
António Ramalho Eanes visitar oficialmente a Jugoslávia (Brandão 1984: 170). Em
31 de Março de 1982 Sergej Kraigher, presidente da Jugoslávia visita oficialmente
o nosso país (Brandão 1984: 174, com lapso na grafia do nome). Em 29 de Maio de
1985 inicia-se a segunda visita do general Ramalho Eanes à Jugoslávia (Brandão
2002: 407). Em Fevereiro de 1990 o ministro dos Negócios Estrangeiros, João de
Deus Pinheiro, visita diversas capitais do Leste europeu entre as quais Belgrado
(Brandão 2002: 417). Em 22 de Abril de 1990 visita Portugal o presidente da
República da Jugoslávia, Janez Drnovsek (Brandão 2002: 418). Em 18 de Janeiro
de 2002, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal Jaime Gama visitou
a Jugoslávia. Em 6 de Dezembro o ministro dos Negócios Estrangeiros, G.
Svilanovic, compareceu no Encontro Ministerial da OSCE no Porto.
Em 2 de Novembro de 2003 o presidente da Sérvia e Montenegro, Svetozar
Marovic, visita Portugal. Em 17 de Maio de 2006 o ministro dos Negócios
Estrangeiros Vuk Draskovic visita Portugal , no final do ano, em 7 de Dezembro
será a vez do presidente Boris Tadic se deslocar ao nosso país.
A representação em Belgrado
A representação portuguesa na Jugoslávia após o restabelecimento das
relações diplomáticas foi assegurada pelo histórico fundador do Partido Socialista,
Francisco Ramos da Costa em Belgrado de Novembro de 1974 a Junho de 1977.
Em 1 de Julho de 1977 o posto foi assumido pelo embaixador extraordinário
e plenipotenciário Álvaro Manuel Soares Guerra, sendo segundo-secretário
José Duarte Sequeira e Serpa localizando-se a residência do embaixador em
Diplomatska Kolonija 20 e a chancelaria em Baba Visnjina 16 (11110 Belgrado)
(MNE 1979: 134) que permaneceu em Belgrado até 9 de Fevereiro de 1984. Em
1981 a residência altera-se para Generale Save Grujica, 22 (11040 Belgrado – onde
ainda actualmente permanece). Da passagem do embaixador Álvaro Guerra pelo
país resultou a publicação em 1996 das suas Crónicas Jugoslavas.
Entre 9 de Fevereiro de 1984 e 15 de Junho de 1988 foi nosso embaixador em
Belgrado Francisco António Borges Grainha do Valle e chanceler Casimiro Mário
Jorge de Almeida (MNE 1981: 154).
O embaixador Grainha do Valle é substituído pelo embaixador João Morais
da Cunha Matos que permanece nesse posto de 15 de Junho de 1988 a 17 de
Setembro de 1993.
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A conturbada situação vivida nos Balcãs leva a que entre 1993 e 1999 a
nossa representação local seja assegurada a nível de encarregado de negócios
(outrossim se verificará quase no mesmo período em Lisboa). Assim entre 16 de
Janeiro de 1993 e 30 de Outubro de 1994 estará em Belgrado, Hugo Solano de
Cabral Moncada16, de 1 de Novembro de 1994 e 5 de Janeiro de 1998, Rogério
Paulo Silvestre Lopes e finalmente entre 5 de Janeiro de 1998 e 17 de Março de
1999 será nosso encarregado de negócios, João Dória Nóbrega Teotónio Pereira.
Em 1999, de novo a nossa representação diplomática em Belgrado retoma o
nível de embaixador, sendo nomeado em 17 de Março o embaixador António
Manuel Moreira Tânger Corrêa que permanecerá no posto até 2 de Setembro
de 2001. Sucede-lhe, entre 29 de Outubro de 2001 e 1 de Novembro de 2004, o
embaixador António Augusto Russo Dias.
Em 1 de Novembro de 2004, apresenta credenciais o embaixador Paulo Tiago
Fernandes Jerónimo da Silva que permanecerá em Belgrado até 4 de Novembro
de 2008.
A nossa representação em Belgrado é, desde 4 de Novembro de 2008 até à
presente data assegurada pelo embaixador Caetano Luís Pequito de Almeida
Sampaio.
A representação em Lisboa
Em Portugal, após a revolução e restabelecidas as relações diplomáticas como
se referiu em 11 de Junho de 1974, a chancelaria da República Socialista e Federal
da Jugoslávia, localizar-se-á no número 12 da Avenida das Descobertas onde
ainda hoje permanece a chancelaria da República da Sérvia. Independentemente
das múltiplas transformações operadas, quer territorialmente (fruto de
amputações determinadas por uma política internacional injusta relativamente
à Jugoslávia e à sua herdeira Sérvia), quer de forma do Estado e sua designação
advinda de reajustamentos territoriais e/ou constitucionais foi ininterrupta a
presença diplomática entre nós.
Entre 1974 e 1992 (27 de Abril) vigorou a República Socialista e Federal da
Jugoslávia que teve como responsáveis em Lisboa: De 1974 a 1978 o embaixador
Milan Stojanovic, de 1978 a 1982 o embaixador Aleksandar Manetovic, de 1982 a
1986 o embaixador Blazo Mandic, de 1986 a 1990 o Embaixador Dusan Vucic e de
1990 a 1991 o embaixador Stefan Korosec.
Este é um período de profunda transformação nos Balcãs que muito
sumariamente importa referir. Em 25 de Junho de 1991 a Croácia e a Eslovénia,
sob novos governos nacionalistas, secedem da Jugoslávia, declarando a
independência em Outubro desse ano e iniciando-se a guerra em larga escala
na Croácia. Em Setembro será a vez da Macedónia declarar a independência.
16

Que, fruto da sua experiência, e antes da sua prematura morte, igualmente nos legou o interessante
Algumas considerações sobre o conflito do Kosovo no quadro da desintegração da Jugoslávia (Coimbra:
Almedina, 2001).
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Esta sucessão de acontecimentos levou ao colapso das instituições da RSF da
Jugoslávia, que formalmente continuava a existir com a Sérvia o Montenegro e a
Bósnia e Herzegovina. Porém os referendos de Fevereiro e Março de 1992 neste
último território levariam à secessão, à guerra e ao fim da RSF da Jugoslávia.
Sérvia e Montenegro criam então, em 27 de Abril de 1992, a República Federal
da Jugoslávia.
Este complexo período encontra em Lisboa, como encarregado de negócios,
entre 1991 e 1993, Milorad Bosanac. A República Federal da Jugoslávia será
ainda representada a nível de encarregado de negócios, entre 1994 e 1997 por
Vladimir Vilotijevic e só em 1997 será nomeado embaixador Danilo Vucetic que
aqui permanecerá até 2001 durante o período de guerra de agressão da NATO
contra a Jugoslávia.
Em 2001 chegará a Lisboa a embaixadora Ljiljana Radulovic, que permanecerá
entre nós até 2005 e que acompanhará a transformação da República Federal da
Jugoslávia em União de Estados Sérvia e Montenegro em 4 de Fevereiro de 2003.
Em 2005 chegará o embaixador da Sérvia e Montenegro, Dusan Kovacevic,
que aqui permanece até 2007, assistindo à criação do Estado do Montenegro, em
3 de Junho de 2006 e à constituição oficial da actual República da Sérvia, dois dias
depois, em 5 de Junho de 2006.
Podemos assim dizer que o primeiro embaixador exclusivamente da República
da Sérvia em Lisboa é o actual dignitário, o Professor Dusko Lopandic, que se
encontra entre nós desde 2007, e a quem publicamente agradecemos a amizade
com que nos distingue e o incentivo e inestimável ajuda com que sempre recebe
estas nossas incursões na história multi-secular da grande nação Sérvia.
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Reino da Jugoslávia

Reino dos Sérvios, Croatas e
Eslovenos

Reino da Sérvia

10.06.1868 - 06.03.1882

Principado da Sérvia

09.10.1934 - 29.11.1945

06.01.1929 - 09.10.1934

16.08.1921 - 06.01.1929

01.12.1908 - 16.08.1921

15.07.1903 - 01.12.1908

06.03.1889 - 11.06.1903

06.03.1882 - 06.03.1889

Período

Designação

(Petar II Karađorđević)

Petar II



(Aleksandar I Karađorđević)

Aleksandar I



(Petar I Karađorđević)

Petar I

(Aleksandar Obrenović)

Aleksandar I

Milan I



Milan Obrenović IV

Soberano

Karađorđević

Obrenović

Dinastia

Quadro evolutivo da moderna Monarquia pós-independência (1878)
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