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JJOOSSÉÉ MMAANNUUEELL DDEE BBEETTHHEENNCCOOUURRTT CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO RROODDRRIIGGUUEESS

Nasce em 05Jun1918, no Funchal.
Faz o curso secundário em Lisboa, no Liceu Pedro Nunes.
Frequenta os preparatórios militares na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Em 1936 ingressa na Escola do Exército, onde em 1939 conclui o curso de Infantaria como 1o classificado.
É colocado como alferes na EPI-Mafra, onde inicia a sua carreira como instrutor.
Em 1948, capitão, inicia no IAEM o curso de Estado-Maior, que em 1951 conclui com a classificação de
“distinto”.
Em 1952-53, major, frequenta o curso do Centro de Comando e Estado-Maior do exército norte-americano, no
Command and General Staff College em Fort Leavenworth (Kansas), seguido de estágio na 1a Divisão de
Infantaria dos EUA em Graffenworhr (RFA), e dali para a 3aRep daquela divisão, em manobras posteriores.
Regressado a Portugal constitui, com outros oficiais do Exército português, a designada “Escola de Santa
Margarida”, através dos exercícios NATO da Divisão SHAPE.
Exerce funções de comandante do RAL1-Sacavém.

Em 1960 é chefe da Repartição do gabinete do CEME e professor do curso de Estado-Maior do IAEM; naquela
qualidade é enviado em missão a Angola, percorrendo a fronteira com o Congo Belga e efectuando o estudo e
levantamento da situação.
Em 25Fev61 desembarca no aeroporto de Luanda, acompanhando o CEMGFA, o CEME e o major Pedro
Cardoso, em nova visita de inspecção ao noroeste de Angola. Em 15Mar61 a missão militar está em Bucozau e
regressa imediatamente a Luanda, com escalas em Cabinda, São Salvador e outras localidades do noroeste
atacado por bandos terroristas. E em 27Mar61 regressa a Lisboa com aquela missão militar.
Em 12Set61 em Luanda, o CCFAA general Venâncio Deslandes emite um despacho, que aprova a «proposta do
chefe de repartição do gabinete do CEME major Bethencourt Rodrigues», para formação e treino na ZIN (Zona
de Intervenção Norte) de Angola, de uma força especial de contra-guerrilha – a «génese dos Comandos» –,
devendo para o efeito ser instalado na região dos Dembos um centro de instrução destinado a militares
voluntários e oriundos de unidades operacionais naquela ZIN.
Em 15Dez61, encontrando-se já colocado em Luanda e com o posto de tenente-coronel, é empossado pelo
comandante general Holbeche Fino, como CEM-QG/3aRM.

Em Fev64 termina a comissão em Angola e regressa à Metrópole, seguindo nesse ano para a embaixada de
Portugal em Londres, como adido militar e aeronáutico.
Em 06Jul66, coronel, agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis.
No início de 1967 regressa a Lisboa, passando a professor e director do Curso de Estado-Maior do ISDN.
Em 1968 conclui o curso de Altos-Comandos com a classificação de “muito apto”, é promovido a brigadeiro e
nomeado em 07Ago68 ministro do Exército, cargo que desempenha até 15Jan70.

No final de Jan71, por proposta do CCFAA general Costa Gomes, é nomeado para
comandar em Angola a reestruturada ZML, funções que assume em 31Mar71 na
cidade do Luso, capital distrital do Moxico.

No final de Mai71 é promovido a general.

Em Abr73 regressa à Metrópole.

Em 07Jun73 é agraciado com a Medalha de Ouro de Valor Militar com palma.
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Em 31Jul73 é escolhido pelo PM, para governador e comandante-chefe da Guiné.

Em 14Set73, no Ministério do Ultramar, é empossado governador da Província Ultramarina da Guiné.

Em 29Set73 assume em Bissau, os cargos de governador e CCFA da Guiné.
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Em 26Abr74 é “saneado” pelo MFA-Guiné e embarcado para Lisboa.

Em 14Mai74, por determinação da JSN, é passado compulsivamente à situação de reserva.

Além da citada condecoração, tem ainda: a Medalha de Ouro de Serviços Distintos com palma; e a Grã-Cruz da
Medalha de Mérito Militar.

Em 19Abr77 publica, em co-autoria, o livro “África - A Vitória Traída”.

No período 1980-90 preside à direcção da “Revista Militar”.

Em 1994 é presidente do conselho supremo da Liga dos Combatentes.

Desde 10Jun94 (inclusivé), integra a comissão de honra dos Encontros Nacionais de Veteranos que, no Dia de
Camões, prestam homenagem junto ao Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar em Belém.

Em 09Nov94 concede entrevista ao norte-americano CMG na reserva John P. Cann, cujos extractos se encontram
publicados em “Contra-Insurreição em África”; e em 27Fev95 concede uma outra entrevista a Freire Antunes,
cujos extractos se encontram publicados em “A Guerra de África”.

Em 29Jul97 concede um depoimento, a Manuel de Lucena e Luís Salgado de Matos, com destino a integrar os
designados “Estudos Gerais da Arrábida - A Descolonização Portuguesa”.

Em Jul98, por razões de saúde, resigna ao cargo de presidente do conselho supremo da Liga dos Combatentes
(que desde 13Abr99 passa a ser desempenhado pelo general Altino de Magalhães).

Em 26Set2002 no Palácio Vilalva, sede do QG/RML em São Sebastião da Pedreira, apresenta o livro, do tenente-
coronel António Pires Nunes, epigrafado “Angola 1966-74 - Vitória Militar no Leste”.

Em 04Set2009 a ‘Revista Militar’ publica um artigo, de autoria do general Gabriel Espírito Santo (ex-major chefe
da 5ª Secção do QG-ZML), epigrafado “Cooperação Civil-Militar na Contra-Insurreição: Leste de Angola, 1971-
1973”.

Morre em 28 de Abril de 2011.


