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Irene dos Anjos Brito de Vasconcelos nasceu a 26 de maio de 1896, em 
Arganil, e morreu a 11 de setembro de 1988, em Lisboa, estando sepultada no jazigo 
de família do segundo marido, no Alto de São João, em Lisboa. Teve como pais, 
Alexandre Freire de Castro e Vasconcelos, professor, e Camila de Campos Frias e 
Brito. Fez os estudos liceais em Coimbra e ingressou na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (1915), onde concluiu a licenciatura (1919), com elevada clas‑
sificação, com uma tese sobre Giotto et les Figures Allégoriques des Vertus et des Vices à 
La Chapelle Allégoriques des Vertues et des Vices. Ingressou, no ano seguinte, na 
Universidade de Sorbonne, onde foi realizar o doutoramento (1920 ‑1925), com uma 
tese sobre L’inspiration Dantesque dans l ’ Art Romantique Français, sendo a primeira 
mulher doutorada em Letras naquela universidade. Deu um grande contributo à 
difusão da cultura portuguesa, com a abertura de uma “Casa de Portugal”, ideia que 
foi muito bem acolhida pela reitoria francesa, que apoiou a criação também de uma 
Biblioteca Luso ‑Brasileira, para apoiar os estudantes de língua portuguesa e difundir 
a cultura portuguesa.

Foi em Paris que se revelou o seu europeísmo convicto, colaborando nos prin‑
cipais periódicos portugueses, espanhóis e latino ‑americanos. Essa sua faceta de jor‑
nalista foi a via da defesa da ideia de Estados Unidos da Europa. Proferiu inúmeras 
conferências em Portugal, Brasil, Parais, Havana, México e Bucareste sobre a Europa. 
Foi invulgar para a época a participação de uma mulher portuguesa na cena interna‑
cional a fazer a apologia de uma Europa Unida, quando a diplomacia portuguesa se 
inclinava para outros rumos, e a Europa não era a verdadeira opção para Portugal. 

A sua participação na política internacional (1923 ‑1932) foi muito relevante e 
Irene de Vasconcelos conseguiu presenciar os principais acontecimentos no mundo e, 
particularmente, na Europa, através da sua condição de jornalista. O seu protago‑
nismo ficou bem evidente quando verificamos que foi correspondente do Diário de 
Lisboa, em Paris, da Nation (Madrid) e de El Mundo (Havana). Colaborou, ainda, de 
forma esporádica, no Diário de Notícias, em La Nation (Buenos Aires), L’Independence 
Roumaine, Ahora e Excelsior (México). Nessa qualidade, participou na política 

2 Esta entrada foi originalmente publicada no Dicionário das Grandes Figuras Europeias, Assembleia da 
República, 2019, p. 429‑433.
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internacional como uma observadora privilegiada, a acrescentar o facto de ser, tam‑
bém, correspondente de Portugal na Sociedade das Nações. 

Fica evidente que a sua escrita jornalística muito ganhou com tanta proximidade 
da realidade noticiada, e que a sua ideia de Europa foi arquitetada a partir de uma rea‑
lidade vivida. Além de presenciar os factos que fizeram a história da política internacio‑
nal, a jornalista arganilense teve, ainda, a oportunidade de entrevistar os homens que 
fizeram essa história: Beneš, presidente da Checoslováquia, Albert Thomas, presidente 
do Bureau Internacional do Trabalho, Mota, presidente da República Suíça, Paul 
Boncour, Stresemann, Austen Chamberlain, Mussolini, Mauriac, Jules Romains, 
André Maurois, Primo de Rivera, conde Appony (Hungria), general Machado, presi‑
dente da República de Cuba, Bratiano, primeiro ‑ministro da Roménia, Marienetti, 
Bottai, ministro das Corporações do fascismo italiano, rainha Maria da Roménia e rei 
Fuad do Egito. Foi a sua competência que permitiu o acesso a tão destacadas figuras. 

É, ainda, de referir que, durante um período de agitação em Espanha, entre‑
vistou os principais impulsionadores do movimento republicano, Maranõn, Osório y 
Gallardo, Fernando de los Rios, Indalecio Prieto, Sanchez Guerra, conde de 
Romanones, Marcelino Domingo e Alcalá Zamora. Escreveu centenas de artigos 
sobre Política Internacional, bem elucidativos da sua visão da Europa e do mundo. 
Foram cerca de dez anos intensos em que Irene de Vasconcelos mostrou as suas gran‑
des capacidades na perceção dos acontecimentos e na forma como os noticiava, com 
uma profundidade de análise e uma capacidade de síntese admiráveis. Ficariam céle‑
bres as suas Cartas de Paris, publicadas com regularidade no Diário de Lisboa, onde se 
percebiam as suas próprias ideias sobre a política nacional do momento. É de referir 
que o tema da moda à época eram os assuntos europeus, já que se realizavam as várias 
sessões da Sociedade das Nações, organização onde também se discutia o futuro da 
Europa. A sua condição de observadora permitiu ‑lhe a escrita de crónicas elucidati‑
vas sobre o espírito e o corpo daquela organização. Assistindo às sessões da Sociedade 
das Nações em Londres, Haia, Madrid e Colónia, no período entre 1923 e 1932, as 
páginas que escreve sobre o assunto nos jornais, especificamente no Diário de Lisboa, 
evidenciam essa proximidade. A ideia de uma Europa Unida parecia agradar à jorna‑
lista portuguesa que não consegue esconder o seu próprio pensamento quando 
escreve. Acreditava nos Estados Unidos da Europa.

Irene de Vasconcelos viveu e presenciou as tentativas esboçadas nos anos 1920, 
realizadas no seio da Sociedade das Nações. Conheceu as ideias pan ‑europeístas de 
Richard Coudenhove ‑Kalergi e assistiu às tentativas políticas levadas a cabo por 
Aristide Briand na própria Sociedade das Nações. É curioso que a sua própria inter‑
venção jornalística teria o seu auge no próprio ano da morte de Briand (1932) e com 
ele do próprio sonho europeu. A jornalista portuguesa testemunhou todos os esforços 
de criação de uma Europa Unida ou, como intitulavam os mais otimistas, os Estados 
Unidos da Europa, título que a própria daria aos seus próprios textos na imprensa. 

Foi o dia 1 de outubro de 1926 a data fundamental para a apresentação e dis‑
cussão do projeto de uma Europa Unida, que teve lugar no Congresso Pan ‑Europeu, 
realizado em Viena. Sob as efígies de Sully, Comenius, Abbé de Saint ‑Pierre, Kant, 
Mazzini, Victor Hugo e Nietzsche e com seis presidentes de honra diferentes, este 
acontecimento mostrou a aliança de políticos e de intelectuais num fim comum. Irene 
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de Vasconcelos conhecia muitas destas destacadas figuras, tendo até entrevistado 
muitas delas. Aristide Briand continuou o percurso iniciado, envidando todos os 
esforços políticos para tornar realidade uma ideia que se revelava pioneira. Além de 
continuar a presidência do Congresso Europeu no ano seguinte, dois anos mais tarde, 
em 1929, apresentaria formalmente na Sociedade das Nações o que ficaria conhecido 
como Memorando Briand.

As crónicas publicadas por Irene de Vasconcelos no Diário de Lisboa não só 
descrevem, passo a passo, as assembleias da Sociedade das Nações como mostram, 
claramente, a  adesão da jornalista portuguesa aos princípios daquela organização. 
Duas ficaram marcadas pelas decisões tomadas: a de 1924, conhecida pela Assembleia 
do Protocolo e a de 1929 – Assembleia da Cláusula Facultativa. Todas conseguiram 
aparente unidade sobre o interesse da SDN, que os delegados das nações não se can‑
saram de referir, como conta a jornalista numa das suas crónicas, elogiando a novi‑
dade das outras assembleias: «Como estamos longe daqueles discursos repetidos e 
monótonos, em que cada delegado só encontrava no seu vocabulário palavras de lou‑
vor e de entusiasmo para incensar e elevar a obra da S.D.N.!»

A 27 de agosto de 1925, Irene de Vasconcelos anunciou a abertura da sexta 
assembleia da SDN, congratulando ‑se por, pela primeira vez, Portugal se interessar 
por aquela organização. O título “Portugal perante a Sociedade das Nações” revela o 
seu conteúdo: a jornalista pretendeu mostrar que não tinha qualquer perigo para os 
interesses especiais de Portugal participar do que se passava em Genebra. Mas a 
jornalista tem consciência de que a igualdade entre os povos só existia como teoria, e 
que Portugal, sendo um país pequeno e periférico, pouco podia influenciar as deci‑
sões de Genebra. No entanto, grandes figuras como João Chagas, Augusto de 
Vasconcelos, Freire de Andrade, Bartolomeu Ferreira, Afonso Costa e Ricardo Jorge 
pertenceram à delegação portuguesa, como noticiou Irene de Vasconcelos.

No ano seguinte, a propósito de uma assembleia extraordinária da Sociedade 
das Nações a realizar em março, a  jornalista refletiu sobre o papel da Alemanha 
naquela organização. Sobre a aproximação entre a França e a Alemanha refere que 
«de esperar seria que chegássemos à criação dos Estados Unidos da Europa. Será, tal‑
vez, esperar muito e confiar demasiado. Mas a verdade é que o equilíbrio europeu não 
será possível sem um entendimento entre franceses e alemães». Irene revelou certas 
dúvidas sobre um verdadeiro entendimento entre as nações, particularmente entre a 
França e a Alemanha, e mostrou sentir a fragilidade da paz. Afinal, como se podia 
esperar que os mesmos governantes mudassem de políticas governativas? Ou teria a 
guerra mostrado a necessidade de tentar, a todo o custo, mesmo celebrando acordos 
forçados, manter a paz? Nesse contexto se enquadra Locarno que só teria eficácia com 
o cumprimento alemão dos acordos. Tantas dúvidas, tantas incertezas no ar:

«O país que continua a ser governado pelos mesmos homens, terá 
ainda as mesmas ideias de antes da guerra? É o que vamos ver nas discussões 
de Genebra. A  Alemanha pode, querendo, aumentar consideravelmente o 
prestígio da S.D.N. Mas ela pode, também, transformar essa instituição cujo 
papel consiste em suprimir todos os mal ‑entendidos, numa outra de discórdia 
internacional.»
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A faceta de analista de política internacional de Irene de Vasconcelos foi evi‑
dente, porque nunca se limitou a noticiar o que observava. Nas assembleias anterio‑
res, muitas dificuldades tinham sido superadas, mas seria na décima que os avanços 
seriam decisivos, como salientou Irene de Vasconcelos: 

«Começou hoje a décima Assembleia da Sociedade das Nações. Os 
acordos da Haia que, depois de tantas peripécias e angústias, conseguiram 
tornar ‑se uma realidade, vieram facilitar a tarefa desta reunião (...). Diz ‑se que 
Briand tenciona precisar a sua ideia sobre o que alguns chamam os Estados 
Unidos da Europa, limitando, por enquanto, as suas propostas a uma colabora‑
ção económica e política, numa estreita e constante, entre os países da Europa. 
Os inimigos da França declaram descobrir nesta ideia de Briand uma nova 
forma do imperialismo francês que deseja continuar a dirigir as negociações 
europeias. Mas o mais curioso de tudo isto é que a Alemanha de Stresemann 
está de acordo com o presidente do ministro francês, assim como a Itália fas‑
cista, cujo chefe ainda há três meses me declarava, numa entrevista, não acre‑
ditar na transformação do espírito internacional depois da guerra.»

Ainda a propósito da 10.ª Assembleia da Sociedade das Nações, Irene de 
Vasconcelos revelou o seu otimismo da sessão que correu sem sobressaltos mas, tam‑
bém, sem novidades: 

«Nada veio perturbar ou agitar o desenrolar dos trabalhos, e o jorna‑
lista não teve, como sucedeu em anos atrás, notícias de sensação a anunciar aos 
seus leitores. Faltaram as conversas dos bastidores, os almoços em segredo à 
maneira daquele de Thoiry, faltaram os conciliatórios, as discussões entre 
franceses e alemães. Tudo ficou resolvido na Haia. É preciso que passem mais 
alguns meses até que os srs. Briand e Stresemann sintam de novo a necessi‑
dade de se aproximarem para afrontar corajosamente aqueles problemas que 
ainda esperam uma resolução definitiva.»

Estas palavras mostram as expectativas da própria jornalista no avanço das 
resoluções da SDN que, nesta assembleia, foram, sobretudo, ao nível da cooperação à 
escala mundial. A  paz parecia estar mais acautelada nesta assembleia, ou melhor, 
diminuíram bastante as probabilidades de guerra. Trinta países ficaram submetidos à 
“Cláusula Facultativa” e jurisdição do Tribunal Internacional de Haia. Aquela assem‑
bleia ficou, ainda, marcada pela adesão dos Estados Unidos ao Tribunal Permanente 
de Justiça Internacional e pela revisão do estatuto desse tribunal. Agora aquela potên‑
cia passou de observadora a delegada oficial naquelas questões jurídicas, talvez o pri‑
meiro passo para a sua entrada na SDN. Curiosamente, como recordou na Assembleia 
o presidente da delegação portuguesa, José Lobo d’Ávila Lima, Portugal foi o pri‑
meiro a assinar. A 10.ª reunião da SDN ficou conhecida pela Assembleia da Cláusula 
Facultativa. A esperança de Irene é grande: «Em breve, o mundo inteiro terá dado a 
sua adesão ao mesmo princípio. Embora se trate apenas de questões jurídicas, bem se 
pode dizer que o progresso é formidável e inesperado.»
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Irene de Vasconcelos tinha consciência de que a crise europeia era evidente e 
que a conferência económica não podia resolver nem minorar os males de que todos 
os países iam sofrendo. A Europa sentia ‑se ameaçada por todos os lados num perigo 
iminente, que a ideia de Briand, apesar das dificuldades imensas que a sua realização 
representava, foi recebida com entusiasmo até pelos mais céticos e descrentes. Com 
esta Assembleia tinha começado a mais interessante batalha de ideias desses últimos 
anos. Apesar de aplaudir a ideia dos Estados Unidos da Europa, a autora destas cróni‑
cas mostrou muitas dúvidas quanto à possibilidade da sua realização. Por isso, o seu 
europeísmo contrastou com uma atitude de precaução sentida constantemente: «Que o 
europeu de 1926 nada esqueceu – é talvez uma verdade. Ele sabe que, desde sempre, 
para obter a paz, ele tem tido necessidade de preparar a guerra.» E acrescentou: «Esta 
lição da História não será um obstáculo a uma ação pacífica? Para se desejar ardente‑
mente qualquer coisa, é necessário antes de mais nada, julgá ‑la possível. E o passado, 
com as suas lições e os seus exemplos, não se apresentará diante do europeu de 1926 
como um obstáculo a todo o espírito criador?» O seu europeísmo tinha um carácter, 
acima de tudo, pacifista. A  política estava ao serviço da humanidade. A  Europa 
Unida numa Sociedade de Nações Unidas. Eis o ideal de Irene de Vasconcelos, uma 
mulher de frágil aparência, mas de um espírito muito vivo e gentil, como reconheceu 
Joaquim Manso, diretor do Diário de Lisboa, em 1923, quando a visitara no Hotel 
Boulevard Raspail, local onde residiu e sonhou com os Estados Unidos da Europa.

Isabel Baltazar
Universidade Nova de Lisboa
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