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PÇ

Código de referência
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Tipo de título

Atribuído

Título

Manuel de Arriaga e Bernardino Machado na varanda do Palácio de Belém.

Datas de produção

1914-10-05 - 1914-10-05

Dimensão e suporte

2 fotos

Entidade detentora

Presidência da República

Âmbito e conteúdo

2 fotografias a preto e branco (com passe-partout), de origem e autoria desconhecidas, não datadas e não
identificadas, tiradas na varanda do Palácio de Belém e em que surgem o Presidente da República
Manuel de Arriaga, o presidente do Governo, Bernardino Machado e outras individualidades não
identificadas.
Foi possível apurar posteriormente que de acordo com legenda de fotografia de reportagem sobre a visita
a Lisboa no dia 5 de outubro de 1914 do cruzador francês "Dupetit Thouars" - saída no número n.º 451 - 2ª
Série, de 12 de outubro de 1914 da Ilustração Portuguesa, a fotografia - "cliché" de Joshua Benoliel - o
Presidente Manuel de Arriaga encontra-se ladeado pelo Ministro [Embaixador] da França, Daechner, o
Comandante do navio, o Capitão de Mar-e-Guerra Gervais e, ainda, o Ministro dos Negócios Estrangeiros
português, Freire de Andrade.
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1914/N451/N451_item1/index.html

Cota atual

GB.0530/001
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Notas

Registo de descrição
1-Uma das fotografias tem 4 exemplares; a outra apenas 3 reproduções. Nenhuma delas identifica o autor,
nem a ocasião. Presume-se que tenham sido tiradas por ocasião de visita do Governo liderado por
Bernardino Machado ao então Presidente da República Manuel da Arriaga.
Manuel de Arriaga foi presidente da República entre agosto de 1911 e maio de 1915 e durante o seu
mandato, Bernardino Machado foi o chefe de dois governos seguidos: o primeiro de 9 de fevereiro a 23 de
junho de 1914 e o segundo desta data a 12 de dezembro de 1914.
2- Bernardino Machado foi Presidente do Ministério (do Governo), Ministro dos Negócios Estrangeiros e
do Interior entre 9 de fevereiro e 23 de junho de 1914 e Presidente do Ministério (do Governo) e Ministro
do Interior desde 23 de junho até 12 de dezembro de 1914. Foi, ainda, Ministro da Justiça interino até 22
de julho de 1914. Foi eleito Presidente da República para o período de 1915-1919, sucedendo a Teófilo
Braga que ocupou o cargo, por um curto período, após a resignação forçada de Manuel de Arriaga em 26
de maio de 1915.
3- Emile (Nosky Georges Henri Emile) Daeschner, nascido a 3 de janeiro de 1863, em Paris, e falecido a
13 de dezembro de 1928, também em Paris, foi um diplomata francês.
Filho de um alemão - Ludwig Daeschner, nascido em Karlsruhe - e de uma francesa - Louise Caroline de
Fernex, Emile Daeshner, licenciou-se em Direito e foi aluno da Escola Livre de Ciências Políticas
(Sciences Po).
Em 1887, depois de ter sido admitido ao concurso para as carreiras diplomática e consular, torna-se adido
na direção política do gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros. De 1888 à 1897, ocupa vários
cargos no mesmo gabinete ministerial até que em 1898 é nomeado 2º Secretário da Embaixada francesa
em Londres.
De 1905 à 1906, é chefe de Gabinete e do Pessoal do Presidente do Conselho e ministro dos Negócios
Estrangeiros e em fevereiro deste último ano, integra a missão francesa às exéquias do Rei da
Dinamarca, Christian IX. De 1906 à 1908,é sucessivamente 1º Secretário de Embaixada da França em
Madrid e depois em Londres.
Em 1909, é nomeado ministro plenipotenciário. Em 1912, é chefe de Gabinete e de Pessoal do Presidente
do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Raymond Poincaré. À partir de 1913, é ministro
plenipotenciário de 1ª classe em Lisboa e a partir de 1920, em Bucareste, na Roménia. Em 1924-1925, é
Embaixador da França em Washington, EUA e de 1926 a 1928, embaixador francês na Turquia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Daeschner
4- Benjamin Joseph Marie Gervais, nascido em Dunquerque, França, a 13 de outubro de 1869 e falecido
em Le Vesinet, a 4 de janeiro de 1937, foi um oficial da Marinha de Guerra francesa.
Aluno da Escola Naval, entra para a Marinha em 1886, aspirante em 5 de outubro de 1889 (...)
Em 15 de novembro de 1913 é destacado como Comandante do Cruzador "Dupetit-Thouars" e em 1914,
por ocasião da mobilização no início da Grande Guerra, é comandante deste navio, integrado na 2ª Divisão
de cruzadores couraçados, da 2ª Esquadra ligeira comandada pelo Contra-almirante Cannelier
(...)
A 19 de maio de 1925 é promovido ao posto de Contra-almirante.
http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_gervais_benjamin.htm
5- O Dupetit-Thouars foi um cruzador couraçado da classe Gueydon construído em 1901 para a Marinha
de Guerra francesa. Participou na Primeira Guerra Mundial tendo sido afundado em 7 de agosto de 1918
por um submarino alemão.
Batizado com o nome de Dupetit-Thouars - em homenagem ao capitão Aristide Aubert du Petit-Thouars
(176-1798), morto na desastrosa batalha naval de Aboukir - o cruzador foi lançado em Toulon no dia 5 de
julho de 1901, um dos 3 navios da classe Gueydon, com 9 500 toneladas, velocidade de 22 nós (41 km/h)
d’Aristide Aubert du Petit-Thouars (1760-1798),
No dia 7 de agosto, pelas 19h50, enquanto que efetuava uma missão de segurança no Atlântico a 800 km
da costa francesa para Cruiser and Transport Force, foi torpedeado pelo SM U-62 da marinha de guerra
alemã. Quase toda a tripulação foi evacuada e salva antes do navio se afundar, sendo recolhida no dia
seguinte pelo destroyer americano Tucker.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dupetit-Thouars_(1901)
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Notas técnicas

Registo de descrição
1- Documentos digitalizados
2- As fotografias foram reproduzidas em k-line para a exposição organizada pela DSDA, por ocasião do
final de mandato de Jorge Sampaio, em fevereiro de 2006.
Foram igualmente expostas na mostra bibliográfica organizada pela DSDA, por ocasião do 1.º Centenário
da República (outubro de 2010).
Peça selecionada para a exposição "A República e os seus Presidentes" promovida pela DSDA - Arquivo,
por ocasião do início de mandato do PR Marcelo Rebelo de Sousa (março 2016) e para uma outra
realizada por ocasião da 2.ª edição da Festa do Livro (setembro 2017).

3/3

