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Portugal na 1.ª Guerra Mundial
Uma História Militar Concisa

MORTOS, FERIDOS E DESAPARECIDOS
João Moreira Tavares

ENQUADRAMENTO
Uma das marcas da Grande Guerra é o elevado número de baixas, militares e civis,
que esta causou. Durante os mais de quatro anos de combates, travados entre quase duas
dezenas de países, estima-se que 8,5 milhões de homens terão morrido, cerca de 21 milhões
foram feridos e 7,7 milhões desapareceram ou acabaram prisioneiros1.
Estima-se, pois quando se trata de fazer o apuramento destas baixas, tal tarefa é de difícil
execução, não só pelo elevado número dos envolvidos, pela ausência ou deficiência dos
necessários registos documentais, como também há que ter em conta eventuais interesses,
políticos ou militares, em sobrevalorizar ou subavaliar estas perdas, pelo que estes valores
tanto poderão pecar por excesso ou por defeito, consoante os casos2. Também a utilização
de diferentes critérios na contabilização das vítimas tende a dar diferentes resultados.
Às perdas dos exércitos há, ainda, que acrescentar as registadas entre a população, tanto
na europeia como na dos impérios coloniais, nomeadamente em África, onde a guerra
se estendeu e lavrou com certa intensidade, mas que a ausência de censos adequados e a
fluidez de circulação dos povos nativos entre os diversos territórios coloniais impedem de
determinar o real cômputo de vítimas. Portugal embora se tenha mantido bastante longe
destas pesadas cifras, não deixou de ter a sua quota-parte nesta tragédia e muitos foram os
números apresentados, ao longo das décadas seguintes ao fim do conflito, para quantificar
as perdas humanas que o País sofreu.
Independentemente da origem e diversidade dos números apresentados, alguns factos
são, porém, absolutamente consensuais e comummente aceites. Morreram mais militares
e seus auxiliares em África do que na frente europeia, particularmente em Moçambique, e
por largo número face aos restantes Teatros de Operações (TO)3 e essas mortes resultaram
esmagadoramente de doenças endémicas e não dos combates travados com os alemães e
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nativos sublevados, como consequência da improvisação verificada quer na preparação das
tropas, quer na condução das operações militares em territórios com um terreno e clima
adversos, quase desprovidos de recursos e vias de comunicação que permitissem sustentar
as forças em operações e percorrer a sua grande extensão. Em França a situação é inversa
e a que se espera que aconteça numa guerra. A morte ocorre em combate, na maioria das
vezes, nas trincheiras da frente, fruto da imobilidade dos exércitos e da enorme intensidade
dos recontros provocada pelo uso de armas com grande capacidade letal.
No que se refere aos feridos e incapacitados, é em França que se concentra o seu
maior número, também muito devido ao emprego de armas com elevado poder de fogo
contra posições estáticas e confinadas a espaços reduzidos e ao recurso a gases tóxicos, mas
igualmente devido a uma má seleção dos homens que embora já padecendo de doenças
graves à data do embarque ainda, assim, foram mandados para aquele país.
Já o maior número de desaparecidos regista-se, por uma larga maioria, em Moçambique,
potenciado pela vastidão dos territórios inóspitos, onde as marchas e contramarchas das
forças em campanha se sucederam, em condições particularmente difíceis e pelo elevado
número de tropas e carregadores indígenas utilizados, aliados à grande duração da
campanha.
OS NÚMEROS
Quanto aos valores avançados, diversas fontes e autores estimaram que no total morreram
cerca de 7100 a 8300 homens, mas juntando a estes valores estimativas de perdas civis na
população africana, então o número poderá ultrapassar, nos cálculos mais excessivos, os
100000 indivíduos4.
No caso de França, eles oscilam entre um mínimo de 1601 falecimentos, em 1919 e
um máximo de 2288 óbitos, em 1924, tendo acabado por se fixar, na década de 1930, em
torno das 2086 a 2090 mortes. Números que durante as décadas seguintes foram sendo
replicados por vários autores, nem sempre recorrendo às mesmas fontes, tendo como
resultado a manutenção de discrepâncias e contribuído para o prevalecimento da dúvida
quanto à real cifra. Para África, há aparentemente uma maior estabilidade nos números,
por apenas quase uma fonte ter sido escolhida e repetida por diversos autores. Em Angola,
quase sempre são apontados 810 óbitos, exceto num caso. Numa fonte não datada são
indicadas 885 mortes5. Em Moçambique, a maioria das fontes e dos autores refere 4811
óbitos, valor por vezes arredondado para 4800. Há, no entanto, um caso em que é indicado
um número inferior (4723), precisamente pela mesma fonte que para França também
apresentou o menor número de falecimentos6, logo após o fim da guerra e um outro caso,
a já citada fonte não datada, em que é dado um número ligeiramente superior (4847).
Ao todo, em África terão morrido entre 5533 e 5732 homens. Quanto às baixas mortais
sofridas pela Armada, por norma, não são referidas e quando o são, o valor referido é
unânime: 142 óbitos7.
Dados disponibilizados online, a partir de abril de 2014, no denominado Memorial
Virtual aos Mortos da Grande Guerra e que foram recolhidos em diversas fontes documentais
e compilados em diferentes arquivos8, vieram proporcionar um apuramento mais rigoroso
das baixas mortais nacionais, ao permitirem determinar com rigor quem morreu e conhecer
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um pouco do seu percurso de vida. Deste modo, por oposição aos dados já conhecidos,
de natureza puramente estatística e, por isso, dominados pela aridez e frieza dos números,
dispõe-se agora de elementos concretos e mais detalhados. Afinal, no Memorial a cada
número corresponde também um indivíduo cuja identidade é conhecida. Passou-se,
assim, a ter a certeza de que na Grande Guerra, pelo menos, morreram 6232 portugueses.
Europeus e indígenas, militares e civis. 2101 em França, 568 em Angola, 6 em Cabo
Verde, 3345 em Moçambique ao serviço do Exército, da Aeronáutica e de vários corpos
militarizados e 209 da Armada, em diferentes locais, a bordo de navios ou em terra9.
Se confrontarmos os números do Memorial com os que têm sido avançados no passado
e para que haja um termo de comparação, elegendo destes aqueles que se podem considerar
mais consensuais, entre os quais os indicados para os carregadores nativos falecidos (68
angolanos e 2487 moçambicanos)10, – que não estão no memorial, pois este apenas
contabiliza os mortos dos quais se dispõe de identificação, o que não sucede com os
carregadores – no cômputo total estimamos que terão falecido 8787 portugueses (6232
confirmados + 2555 estimados), assim, distribuídos: 2101 em França, 636 em Angola, 6
em Cabo Verde, 5832 em Moçambique, 209 da Armada e, ainda, 3 praças do Exército
sem TO definido.
Note-se que pela primeira vez, são referenciadas mortes em Cabo Verde (6)11; que o
número de óbitos na Armada é muito superior ao valor apontado no passado. 209 militares
(a maioria marinheiros), em vez de 142, o mesmo sucedendo para Moçambique (+1021)
e que apenas para Angola o Memorial indica um valor inferior (-174) ao tradicionalmente
apontado. Para França terão morrido mais 12 militares (veja-se a seguinte tabela).
Cômputo Total – Comparação Valores Consensuais vs Memorial Virtual
França
Valores Consensuais (VC)
Memorial Virtual (MV)

2089

810

2101

568

1) Carregadores africanos
Memorial Virtual + 1)
Estimativa avançada
Diferença MV + 1) vs VC

Angola

Cabo Verde Moçambique Soma África

6

68

Armada

Total

4811

5621

142

7852

3345

3919

209

6232 a)

2487

2555

2555

2101

636

6

5832

6474

209

8787 a)

12

-174

6

1021

853

67

935

Obs.: a) Este valor inclui 3 militares do Exército sem Teatro de Operações definido.
Os valores apresentados não incluem os 500 mortos da marinha mercante avançados na História do Exército Português (1910-1945) .
Os valores apresentados também não contabilizam mortos estimados entre a população civil constantes na obra acima citada.

Porém, se se contabilizarem os militares da Armada tendo em conta os TO em que
serviram e morreram, os valores finais passam a ser: 2103 em França, 657 em Angola,
16 em Cabo Verde, 34 no Mar, 5961 em Moçambique, 5 em Portugal e 11 cujo TO é
desconhecido.
No que diz respeito aos feridos e desaparecidos também nestes casos não há um consenso
quanto ao seu real número. Para os primeiros, os valores avançados oscilam entre os 5800
e 7700 indivíduos, porque as diferentes fontes nem sempre indicam dados para os três
principais TO (Angola, França e Moçambique); como também nem sempre contabilizam
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os militares da Armada, inviabilizando, assim, uma correta comparação e originando
discrepâncias maiores do que aquelas que, de facto, existem.
Em França, em 1919, foram estimados 5219 feridos, valor que no ano seguinte sobe
ligeiramente para 5224. Cálculos muito mais tardios indicam já mais de 5300 feridos,
atingindo um máximo de 5359. Em Angola, as primeiras estimativas apontam para 311
feridos, enquanto autores mais recentes12 referem-se a 683, ao adicionarem aos feridos,
certamente por lapso, os militares incapazes para o serviço (372), cuja incapacidade não tem
que forçosamente ser decorrente de um ferimento sofrido. Situação idêntica parece ocorrer
em Moçambique. Os feridos inicialmente estimados são 301, enquanto os autores mais
recentes referem-se a 1584 ou 1600. Se tivermos em conta que os militares considerados
incapazes são 1283, como aliás é mencionado por estes autores, percebe-se que poderá haver
um “erro” na contabilização já que a soma de ambos os valores (301+ 1283) dá precisamente
1584 indivíduos. Mera coincidência? Não o sabemos, nem podemos, à semelhança do que
foi feito para as baixas mortais, avançar um número exato de feridos ou, pelo menos, uma
estimativa mais rigorosa, por não dispormos de um levantamento sistemático, nominativo
e credível idêntico ao providenciado pelo Memorial Virtual aos Mortos da Grande Guerra.
Deste modo, em África terão sido feridos entre cerca de 600 a 2300 militares. Por fim, aos
números do Exército há, ainda, que somar 30 feridos da Armada13.
Relativamente aos desaparecidos (aqueles sobre os quais foi impossível apurar o seu
paradeiro, embora a maioria das vezes se crê que tenham morrido não se sabendo quando
e onde está o corpo), a incerteza quanto à sua real cifra levam-nos a indicar, uma vez mais,
os valores recolhidos em fontes e autores diversos que oscilam entre os 5600 e os 5900
indivíduos. Porém, cremos que neste caso poderá haver um inflacionamento destes valores,
não correspondendo assim à realidade, pela simples razão que a esmagadora maioria
dos desaparecidos (5467) são indígenas moçambicanos que desempenhavam a função
de carregadores. O seu recrutamento forçado, os maus tratos a que estavam sujeitos, o
afastamento das suas famílias, o desapego a uma guerra que não entenderiam e que não era
deles e o próprio medo de ser ferido ou morto são razões mais que suficientes para nos levar
a colocar a hipótese de boa parte destes desaparecimentos corresponder não a verdadeiros
extraviados, mas sim a desertores, que sempre que se deparavam com a oportunidade de
fugir a aproveitariam para regressar às suas origens. Em reforço desta hipótese, o facto da
maioria dos desaparecimentos, como já antes o dissemos, ocorrer em Moçambique, onde a
guerra foi intensa e demorada, obrigando ao emprego de largos milhares de carregadores,
cujo número total poderá ascender a 60000 indígenas14. Na verdade, entre os desaparecidos
em Moçambique só nove seriam europeus15.
Em França, os militares dados como extraviados em 1937, ano em que foi publicada a
Relação dos Mortos Portugueses na Grande Guerra na Alemanha, Bélgica, França e Holanda,
pelo Serviço das Sepulturas de Guerra no Estrangeiro do Ministério da Guerra, foram
estimados em 191. Porém, o seu número começou por ser 499, em 1919, tendo caído,
logo no ano seguinte, para 147, subindo depois para 222, em 1932 e voltado a descer, para
199, em 193316.
No rol das baixas sofridas, consideramos, ainda, os incapazes, a que já aludimos, que
constituem todos aqueles que por decisão das juntas de saúde foram julgados como inaptos,
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totalmente ou em parte, para o serviço militar, por diferentes motivos, consequência ou
não de ferimentos recebidos e também os mutilados, cujas deficiências físicas adquiridas
em combate ou por acidente os acompanharam para o resto dos seus dias, incapacitando-os
ou, no mínimo, condicionando o seu regresso a casa e o retomar da vida anterior à guerra.
No caso de França, relativamente aos incapazes os dados apurados são muito detalhados
quanto aos seus números e embora haja alguma divergência de valores, ela é ligeira e
compreensível, visto que principia, em 1919, nos 7223 e atinge, segundo estimativas mais
recentes, os 7280 militares. Destes, 5738 (78,8%) foram considerados incapazes de todo
o serviço, o maior grau de incapacidade atribuído e que os afastou definitivamente das
fileiras. A segunda maior parcela é constituída por aqueles que estão no extremo oposto dos
primeiros, ou seja, os que apesar de algum grau de incapacidade (o menor), ainda assim,
foram dados como apurados para serviços auxiliares. São 1008 e correspondem a 13,8%
do total dos incapacitados. Entre os extremos seguem-se, do maior para o menor grau
de inaptidão, os incapazes do serviço ativo (404) e os 119 incapazes de serviço no Corpo
Expedicionário Português (CEP), havendo, ainda, 11 militares destinados a recuperação
como mutilados17.
O número de incapazes em Angola, embora oscile entre 252 e 372, este último valor,
surgido a partir de 1920, é depois consensual, sendo na larga maioria composto por
indígenas. São 354 e correspondem a 95,1% do total dos incapacitados. Não se conhecendo,
porém, maior detalhe quanto aos diferentes graus e causas de inaptidão.
O mesmo sucede para Moçambique, onde a maioria dos incapazes é também indígena:
1248 ou seja 97,3% dos inaptos, não se registando nas diferentes fontes e autores outros
números, verificando-se, por isso, um consenso absoluto.
Por fim, os mutilados ou inválidos de guerra são estimados em 1579 homens para todos
os TO18.
O CUIDAR DOS FERIDOS, INCAPAZES E MUTILADOS
A massificação das baixas e a gravidade dos ferimentos sofridos pelos soldados levou
todos os estados beligerantes a dispor não só de serviços de saúde no seio dos exércitos
devidamente organizados e dimensionados, como estimulou, na sociedade civil desses
países, a constituição de diferentes organizações com diversos fins, mas todas elas com um
único propósito: o de obviar os efeitos nefastos do conflito.
A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), instituição muito anterior à guerra, foi das
primeiras a ajudar. Mobilizou meios, humanos e materiais, para África e com eles montou
seis hospitais: um, em 1915, no Sul de Angola e os restantes em Moçambique e quando o
CEP partiu para França instalou um hospital em Ambleteuse, com o apoio das sociedades
congéneres norte-americana e britânica, que recebeu os primeiros feridos, a 9 de abril de
1918, vindos de La Lys. Na retaguarda, em Lisboa, para onde eram evacuados os feridos e
doentes mais graves e incapazes de continuar ao serviço, criou um hospital temporário na
Junqueira. No Funchal, por ocasião do bombardeamento da cidade e dos navios fundeados
no seu porto, no dia 3 de dezembro de 1916, socorreu os civis e marinheiros feridos.
Formou, ainda, dezenas de enfermeiras, que em França, deram pelo nome de Damas
Enfermeiras e serviram em diversos hospitais, incluindo da frente, tendo chegado inclusive
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a integrar o próprio CEP, depois de algumas delas terem abandonado voluntariamente o
serviço na CVP e, um pouco mais tarde, após a extinção do hospital da CVP19.
Em finais de março de 1916, despontaram duas organizações femininas, compostas
por senhoras da sociedade, umas aristocratas outras esposas de ministros, de algum modo
rivais, mas tendo o mesmo objetivo em comum: a assistência às vítimas da guerra. Uma,
denominava-se, precisamente, Assistência das Portuguesas às Vítimas da Guerra e procurou
criar um curso de enfermeiras de guerra, mas o seu intento foi frustrado pelo Governo
que não o permitiu. Já quanto à outra organização, a Cruzada das Mulheres Portuguesas
(CMP), a que contava no seu seio com mulheres e familiares de políticos republicanos,
contou com o beneplácito governamental e conseguiu, em 1917, criar um curso de
enfermagem e um grupo de enfermeiras lá formado chegou a prestar serviço, em 1918,
nos hospitais da Base do CEP, em França. A CMP obteve, ainda, do Governo a cedência
do antigo Colégio de Campolide, em Lisboa, para a constituição de um hospital para a
assistência médica aos mobilizados e fundou outro, para recuperação dos militares do CEP,
em Hendaia, junto à fronteira franco-espanhola. A CMP estendeu também o seu auxílio
ao tratamento dos mutilados, estando na origem, em junho de 1918, do Instituto de
Reeducação dos Mutilados de Guerra (IRMG), instalado em Arroios, em Lisboa. Vindos
de França, os militares eram encaminhados primeiro para o Instituto Médico-Pedagógico,
de Santa Isabel, também em Lisboa, que funcionava, sobretudo, como centro de seleção
e daí seguiam para o Hospital de Campolide, para serem operados ou diretamente para
Arroios, para tratamento, reeducação profissional e aparelhagem. Aí, até 1921, quando o
IRMG foi encerrado, por se considerar que os resultados nele obtidos ficaram aquém dos
pretendidos, foram tratados cerca de 564 mutilados20. Limitações na assistência prestada
e resistências dos próprios estropiados à sua recuperação ditaram o fecho, que deixou um
número considerável de inválidos sem o devido apoio, causando indignação e protestos dos
próprios, mas também de outros militares, no Parlamento e na imprensa. Após a realização
do primeiro congresso de mutilados, em 1926, no ano seguinte, conseguiram, por fim,
a aprovação do chamado Código dos Inválidos, que criou um sistema de identificação,
tratamento e apoio socioprofissional, embora aquém do desejável.
Outra instituição, a Casa de Saúde do Telhal, situada em Mem Martins, nos arredores
de Lisboa, pertencente à Ordem Hospitaleira de São João de Deus, com a qual o Governo
firmou um acordo, acolheu os alienados de guerra. Com o recurso à hidroterapia e à
ergoterapia, pelo menos, 93 militares ali foram tratados e alguns, na década de 1940, ainda
lá estavam internados21.
O LEMBRAR DOS MORTOS
O seu perfil
De acordo com a informação contida no Memorial, os indivíduos que morreram são
maioritariamente de origem europeia (77,6%) e naturais, sobretudo, do Norte (45,3%) e
Centro (42,5%) de Portugal. Por distritos, os três mais atingidos são os do Porto (17,5%),
Braga (11,8%) e Coimbra (7,2%), tendo perdido, respetivamente, 844, 572 e 348 homens.
No que se refere aos concelhos, três ultrapassam a centena de mortos. O Porto, de novo e
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de longe o mais afetado, com 238 óbitos; seguido de Lisboa (156) e de Santo Tirso (110).
Valores que são fortemente influenciados pela natureza do recrutamento e mobilização,
assente num critério geográfico de proximidade às unidades militares sediadas nas capitais
de distrito, donde eram naturais os mobilizados. Critério que se aplica em especial às
unidades de infantaria, precisamente aquelas que, pela sua especificidade, absorvem o
maior número de efetivos. Assim, por exemplo, no Porto, a maioria dos óbitos deve-se ao
Regimento de Infantaria n.º 31 e em Braga aos Regimentos de Infantaria n.º 20 e 29. Não
é, pois, de estranhar que apenas dez unidades (9 de infantaria e 1 de artilharia) concentrem
40,1% da totalidade dos óbitos.
Os mortos são quase todos praças e afins (91,5%), tendo a maior parte prestado serviço
em unidades da arma de infantaria (cerca de 75%) e metade deles (50,1%) faleceu num
único ano: o de 1918. De assinalar, ainda, que metade das mortes em Moçambique
(50,8%) ocorreu entre o início do 2º semestre de 1917 e o fim do 1º semestre de 1918 e os
que foram tocados pela doença em África pereceram, sobretudo, de disenterias, paludismo,
febres e anemias. Enquanto, em França, as principais moléstias mortais foram a tuberculose,
a broncopneumonia, a pneumonia e a gripe.
Há, ainda, que salientar a existência de um baixo nível de alfabetização entre os
combatentes que, embora fosse extensivo à maioria da população, assumiu uma particular
gravidade, pela ignorância e desrespeito daí decorrentes e demonstrados quanto aos
cuidados profiláticos e básicos de saúde a ter, o que contribuiu, sobretudo em África, para
que parte dos combatentes fosse vítima deles próprios ao se exporem a riscos desnecessários,
na sequência dos quais adoeceram e pagaram, mesmo, com a vida essa temeridade ingénua,
perecendo alguns com sintomas de duas ou até mais enfermidades22.
A memória que deles fica
O País, obviamente, não podia ter ficado indiferente em relação a tantas vidas perdidas
ao seu serviço. À semelhança do que se passou no resto do mundo, houve que lembrar e
honrar os mortos. Mas nem todos foram tratados do mesmo modo. Se em França houve
o cuidado de criar um cemitério militar português23 e de nele concentrar os corpos dos
combatentes que no fim da guerra se encontravam dispersos por 261 cemitérios espalhados
por quatro países: Alemanha (88), Bélgica (23), França (149) e Holanda (1)24; em África,
esse procedimento só muito parcialmente e tardiamente (1956) foi aplicado, quando em
Mocímboa da Praia, por iniciativa do Presidente da República, general Craveiro Lopes,
ele próprio um ex-combatente em Moçambique, aí foi erguido um mausoléu para guardar
os restos mortais dos militares que faleceram na linha defensiva de Quionga, no planalto
dos Macondes e na base instalada naquela localidade25. Todavia, após a independência
da colónia o espaço caiu no esquecimento e acabou vandalizado e profanado. Triste sina
a dos mortos de África, cuja maioria dos combatentes ficou disseminada por inúmeros
covais em lugares recônditos de Angola e Moçambique, dos quais depressa se perdeu a
memória, desaparecidos entre a luxuriante vegetação devido ao desinteresse dos homens.
Os mais afortunados ficaram espalhados, mas esquecidos, por vários pequenos talhões
de combatentes e cemitérios civis. Ao invés, em França, os 1831 militares recolhidos no
cemitério de Richebourg l`Avoué, pela Comissão Portuguesa de Sepulturas de Guerra26,
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continuam hoje a ter o seu eterno repouso num espaço cuidado e sagrado, bem como aqueles
que permaneceram nos cemitérios de Boulogne-sur-Mer e de Antuérpia, respetivamente,
44 e 7 militares27.
Já no que se refere ao culto do Soldado Desconhecido28 e aos muitos monumentos aos
mortos da Grande Guerra erigidos no País e nas ex-colónias (cerca de 100), as homenagens
feitas foram equitativamente partilhadas. Aliás, Portugal é o único país beligerante a
consagrar dois Soldados Desconhecidos. Um vindo de França, da frente europeia e o outro
oriundo de Moçambique, representando a frente africana. O processo desenrolou-se poucos
meses depois de idênticas homenagens realizadas, a 11 de novembro de 1920, pelos nossos
principais aliados. No Reino Unido na Abadia de Westminster, em França sob o Arco do
Triunfo. Em Portugal a data e o palco escolhidos foram 10 de abril de 1921 e o Mosteiro de
Santa Maria da Vitória, na Batalha, com a presença do Presidente da República, Governo,
chefias militares e de inúmeros convidados e personalidades, nacionais e estrangeiros, o que
constituiu o culminar de um extenso programa evocativo iniciado dias antes, a 5 de abril,
em Lisboa. “Heróis vão ao encontro de heróis. Sombras, espectros de grandeza vão receber
no seu seio outras sombras igualmente espectrais e grandes. Aqueles que foram os modestos
serranos de há dias vão tocar ombro com ombro os magníficos capitães de há séculos.”
foram as palavras proferidas pelo Presidente da República, António José de Almeida29, mas
a escolha do local não foi de todo consensual, pois seguiu-se a uma primeira hipótese no
Mosteiro dos Jerónimos, tendo surgido como uma solução transitória até à construção de
um futuro monumento nacional aos mortos que acolheria os túmulos dos dois Soldados
Desconhecidos, que embora tenha sido de facto construído nunca chegou a recebe-los30.
Quanto ao erguer de monumentos aos mortos da Grande Guerra, naturalmente, foi um
processo bem mais demorado, mas contínuo e progressivo, que se fez sentir sobretudo nas
décadas de 1920 e 1930. A iniciativa foi lançada, em 1919, pela Junta Patriótica do Norte
(JPN)31, que desde logo definiu um modelo-padrão, de linhas simples, assemelhando-se
aos antigos pelourinhos e adornado com símbolos nacionais (a cruz de Cristo, o escudo
nacional e a esfera armilar). As primeiras edificações têm lugar em 1921, em Condeixaa-Nova e Penamacor. Depois, vão-se estendendo a outros concelhos, principalmente no
Norte e Centro do País. No final da década, existiam já cerca de 25 monumentos, que para
além de recordarem a participação nacional na guerra e os mortos dela decorrentes passam
a ser os palcos das cerimónias de homenagem a nível concelhio.
Em 1931, em Lisboa, foi inaugurado o Monumento Nacional aos Mortos da Grande
Guerra, em plena avenida da Liberdade e a partir dessa data um local eleito para a
realização de inúmeras cerimónias oficiais. Com uma construção bem mais imponente – é
o monumento de carácter nacional e da capital – integra um grupo de outros monumentos
claramente distintos dos inspirados no modelo-padrão da JPN, pela grandiosidade e/ou
pelo estilo e temáticas escolhidas para a figuração e representação do supremo sacrifício
da vida, primando pela originalidade da construção, sendo alguns da autoria de artistas
consagrados. São disso exemplos: monumentos bem conhecidos, como o de Vila Real
dedicado a Carvalho Araújo32, de Anjos Teixeira33 e o monumento-mausoléu do cemitério
do Alto de S. João, em Lisboa, de Maximiano Alves34 (também coautor do monumento
nacional); aqueles que integram a figura de um soldado do CEP (o serrano) de aspeto
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austero (Aveiro, Coimbra, Porto e Viseu) ou então, por oposição, uma graciosa figura
feminina (Cascais, Évora e Portalegre). Outros houve, que primando pela simplicidade
e ausência de figuração também se distinguiram do modelo-padrão da JPN, como os de
Elvas, Castelo Branco, Chaves, Mondim de Basto e Torres Novas.
Contudo, a JPN não foi a única entidade promotora deste género de construções. Também
a Comissão dos Padrões da Grande Guerra (CPGG) – instituição criada especificamente
para a ereção de monumentos, a que entendeu denominar de Padrões da Grande Guerra,
destinados à consagração e promoção da participação e esforço nacionais no conflito –
desenvolveu um intenso trabalho para concretizar aquele objetivo, o que acabou por dar os
seus frutos. Foram, assim, erigidos, aquém e além-fronteiras, diversos padrões.
Os primeiros, em 1923, numa iniciativa conjunta com o Touring Club de France35, foram
colocados no antigo setor defensivo português, totalizando sete, sob a forma de marcos
de pequenas dimensões. Depois, em 1928, também no antigo setor defensivo português,
o monumento de La Couture, local simbólico de resistência à ofensiva alemã de abril
de 1918. Em 1935, os monumentos, de grande porte, de Luanda (Angola) e Lourenço
Marques (Moçambique), símbolos da luta em África. Nos Açores, os alusivos às operações
militares no Atlântico e nas ilhas adjacentes. Um em Ponta Delgada (1936) e o outro em
Santa Maria (1929) diretamente associado aos marinheiros do navio “Augusto de Castilho”
e ao combate travado por este contra um submarino alemão. A CPGG promoveu, ainda,
as comemorações do 9 de Abril e do 11 de Novembro, financiou a trasladação do soldado
Curado do cemitério de Richebourg l`Avoué para a Barquinha e apoiou a construção de
monumentos concelhios36.
Outros tributos, sob outras formas, foram também realizados, complementando os de
maior dimensão e visibilidade, como a vulgarização na toponímia de muitas cidades e
vilas da expressão “Combatentes da Grande Guerra”, o descerramento de placas evocativas,
a oficialização de dois minutos de silêncio (1923), o Dia do Esforço da Raça (1923) e a
colocação, a 9 de abril de 1924, do lampadário da Chama da Pátria junto dos túmulos dos
Soldados Desconhecidos, cuja labareda é permanente mantida acesa37.
Uma última palavra para a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, continuadora e guardiã
do legado monumental e do Culto dos Mortos. Criada oficialmente em 1924 para a defesa
dos interesses dos antigos combatentes, em particular dos atingidos pela doença física ou
mental e dos carentes de apoio moral e material, coube-lhe, após o desaparecimento da
CPGG (1936) e da JPN (1937) – dado ser a natural e legítima herdeira destas instituições,
pela afinidade da sua missão com as funções por elas desempenhadas – dar continuidade
à tarefa de lembrar e honrar os mortos o que vem fazendo até ao presente, agora sob a
designação abreviada de Liga dos Combatentes.
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NOTAS
1 Cf. AFONSO, Aniceto – Grande Guerra. 1914-1918, p. 114.
2 Por exemplo, para efeitos de propaganda ou no momento da discussão de valores de indemnizações de guerra.
3 Angola e França, mas também Cabo Verde, Portugal e o Mar. Entende-se por Teatro (ou zona) de Operações
a parte de um território, de dimensão variável, necessária à realização das operações táticas e logísticas das
forças em campanha.
4 V. Fontes e Bibliografia onde se encontram compiladas as principais fontes e autores. O número de
100000 indivíduos é considerado por muitos estudiosos excessivo, podendo resultar em grande medida,
da necessidade de fundamentar o pedido de indemnizações à Alemanha na conferência de paz. Outros
cálculos, de origem externa, apontam “apenas” para 30000 baixas na população (incluindo desaparecidos).
V. OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do Exército Português (1910-1945). Vol. III, p. 235.
5 PT AHM/DIV/2/10/1/38.
6 PT AHM/DIV/1/35/1064/4.
7 Cf. AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos Matos, coord. – Portugal e a Grande Guerra. 1914-1918, p. 549 e
OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do Exército Português (1910-1945). Vol III, p. 270.
8 Relativamente às fontes documentais e arquivos donde provém a informação disponibilizada no Memorial
destacam-se: o Livro dos Mortos por Concelho (PT AHM/DIV/1/35/1270B) e os boletins individuais dos
militares do CEP; para o caso de França, as relações dos militares falecidos por unidades, para o caso de
África que se encontram à guarda do Arquivo Histórico Militar; os registos de oficiais e praças falecidos
em África constantes no Arquivo Histórico Ultramarino; os livros Mestres e do Corpo de Marinheiros
da Armada da Biblioteca Central da Marinha-Arquivo Histórico e os processos individuais das praças do
Exército depositados no Arquivo Geral do Exército. É, ainda, de referir o Livro de Ouro da Infantaria e a
Relação dos Mortos Portugueses na Grande Guerra na Alemanha, Bélgica, França e Holanda.
9 A estes juntam-se 3 militares do Exército sem Teatro de Operações definido, perfazendo, assim, os 6232
falecidos.
10 Valores avançados nas fontes: PT AHM/DIV/1/35/1064/4, PT AHM/DIV/2/10/1/38 e PT AHM/
DIV/2/10/3/3, se bem que no caso dos 68 angolanos estes surjam também identificados como auxiliares
indígenas ou, mesmo, praças indígenas. Os dados são provenientes da Direção Geral Militar do Ministério
das Colónias.
11 Sobre a presença militar em Cabo Verde e a identificação dos militares falecidos veja-se: http://www.
momentosdehistoria.com/MH_02_07_Marinha.htm .
12 Cf. AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos Matos, coord. – Portugal e a Grande Guerra. 1914-1918, p. 549
e OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do Exército Português (1910-1945). Vol III, p. 270.
13 Cf. AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos Matos, coord. – Portugal e a Grande Guerra. 1914-1918, p. 549
e OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do Exército Português (1910-1945). Vol III, p. 270.
14 Na verdade, o número de carregadores até ascendia a 90000, mas 30000 estavam cedidos às tropas britânicas.
Cf. OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do Exército Português (1910-1945). Vol III, p. 233.
15 PT AHM/DIV/2/10/3/3.
16 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes tanto indicam 199 desaparecidos, como 234, depois de somarem
aos 199 desaparecidos não identificados, 35 identificados. Cf. AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos
Matos, coord. – Portugal e a Grande Guerra. 1914-1918, p. 549 e 551. Na obra Estudo de Pesquisa sobre a
Intervenção Portuguesa na 1ª Guerra Mundial (1914-1918) na Flandres, de Dorbalino dos Santos Martins,
podem ser consultados alguns destes mapas de baixas, concretamente nas páginas 541, 542, 543 e 549,
documentos n.º 52, 53, 54 e 56. Os mapas e relações originais encontram-se no Arquivo Histórico Militar,
respetivamente referentes aos anos de 1919 e 1933, nas seguintes cotas: PT AHM/DIV/1/35/1064/4 e PT
AHM/DIV/1/35/1401/9. Para o ano de 1920 existem registos de perdas, datados de 11 e 25 de março, na
cota PT AHM/DIV/2/10/3/3.
17 Cf. AFONSO, Aniceto e GOMES, Carlos Matos, coord. – Portugal e a Grande Guerra. 1914-1918, p. 551.
18 Cf. CORREIA, Sílvia – Inválidos de Guerra. In ROLLO, Maria Fernanda, coord. – Dicionário de História
da I República e do Republicanismo. Vol. II F-M, p. 497 e OLIVEIRA, Ramires de, coord. – História do
Exército Português (1910-1945). Vol III, p. 270.
19 Cf. MARTINS, Ferreira – Portugal na Grande Guerra, Vol. II, p. 326-327.
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20 SILVEIRA, Carlos – Cuidar dos vivos. O Mundo Derrubado. Jornal da Exposição Tudo se Desmorona.
Impactos Culturais da Grande Guerra em Portugal, p. 21.
21 Ibidem
22 São disso exemplo: o não tomarem a medicação preventiva que lhes era dada, o beberem água não purificada
por não gostarem do sabor desta depois de desinfetada, o desprezarem regras elementares de higiene pessoal
e pública e o contraírem inadvertidamente doenças venéreas.
23 A vontade em reunir e dar uma sepultura condigna aos combatentes portugueses mortos em França, no
decurso da Grande Guerra, surgiu logo que esta terminou, à semelhança do que também se passou noutros
países beligerantes. Inicialmente, pensou-se em construir uma Aldeia Portuguesa que albergaria o cemitério
militar exclusivamente nacional. Porém, a iniciativa não vingou. Em agosto de 1922 o Governo francês
cedeu gratuitamente um terreno para a edificação do pretendido cemitério, mas só, precisamente, oito
anos depois é que foi aberto o concurso para a escolha do projeto do cemitério. Dos sete concorrentes foi
selecionada a proposta do arquiteto Tertuliano de Lacerda Marques. Seguiu-se, depois, em abril de 1932,
a abertura do concurso para a sua construção, que depois de concluído foi anulado por recurso de um dos
concorrentes. Novo concurso foi feito, em julho daquele ano, mas, ainda assim, a obra não avançou, o que
deu lugar a um terceiro e último concurso, em 1934, ganho pelo construtor civil Ernesto Augusto Costa. Os
trabalhos arrancaram e logo no seu início foi necessário proceder a ajustamentos devido à má natureza do
terreno, prosseguindo a obra até 29 de abril de 1935, data em que foi concluída. Todavia, a concentração dos
mortos e a colocação das lápides nas sepulturas prolongar-se-ia até 1938. Cf. PT AHM/FO/6/L/20/778/6.
24 V. Nota introdutória da Relação dos Mortos Portugueses na Grande Guerra na Alemanha, Bélgica, França e
Holanda.
25 V. CARVALHO, Manuel, A Guerra que Portugal quis Esquecer, p. centrais (fotos).
26 Foi a comissão especialmente constituída para proceder à identificação, concentração e inumação dos corpos
dos combatentes.
27 Há, ainda, em dois cemitérios de Espanha (Fuenterrabia e Miranda del Ebro) e três de Inglaterra (BrigtonUpper Ground, Horsham-católico e Wincherter) mais alguns militares portugueses sepultados. Nos
primeiros cemitérios, por terem falecido quando passavam por Espanha e nos ingleses, por estarem a receber
instrução naquelas localidades. V. Nota introdutória da Relação dos Mortos Portugueses na Grande Guerra na
Alemanha, Bélgica, França e Holanda.
28 Personificação na figura de um soldado anónimo de todos os militares que morreram em combate,
constituindo o seu túmulo um local de reunião e referência para as cerimónias de homenagens aos mortos.
29 António José de Almeida (1866-1929). Presidente da República (5 de outubro de 1919 a 5 de outubro
de 1923). Os heróis e capitães de há séculos a que António José de Almeida se refere são alguns dos reis
e infantes da dinastia de Avis, a maioria da chamada Ínclita Geração, sepultados no mosteiro. CORREIA,
Sílvia – Soldado Desconhecido. In ROLLO, Maria Fernanda, coord. – Dicionário de História da I República
e do Republicanismo. Vol. III N-Z, p. 911.
30 Cf. CORREIA, Sílvia – Soldado Desconhecido. In ROLLO, Maria Fernanda, coord. – Dicionário de
História da I República e do Republicanismo. Vol. III N-Z, p. 911.
31 Instituição criada no Porto, em março de 1916, depois da declaração de guerra alemã a Portugal. Os seus
estatutos foram aprovados a 8 de abril seguinte, determinando que a sua atividade fosse: a realização de
propaganda patriótica, a prestação de assistência e socorro às vítimas portuguesas da guerra, o auxílio e
concurso para a defesa nacional e o contributo para a resolução do sistema de subsistências. Desenvolveu
intensa atividade e múltiplas iniciativas de apoio, tendo existido até muito para além do fim da guerra, pois
só foi extinta em 1937. Cf. CORREIA, Sílvia – Junta Patriótica do Norte. In ROLLO, Maria Fernanda,
coord. – Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. II F-M, p. 568-570.
32 José Botelho de Carvalho Araújo (1881-1918). Oficial da Armada, comandou o navio “Augusto de
Castilho” que no mar dos Açores enfrentou um submarino alemão que tentou torpedear um navio mercante
de passageiros, impedindo-o de concretizar aquele propósito, salvando, assim, inúmeras vidas de civis.
Contudo, no combate travado Carvalho de Araújo pereceu, bem como outros marinheiros. Pela sua ação
ganhou o epíteto de herói e conquistou a admiração pública.
33 Artur Gaspar dos Anjos Teixeira (1880-1935). Discípulo dos mestres Simões de Almeida (sobrinho) e Costa
Mota (sobrinho) notabilizou-se como escultor, mas dedicou-se também a outras artes. É igualmente autor
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do monumento aos mortos da Grande Guerra de Viseu.
34 Maximiano Alves (1888-1954). Escultor. Foi aluno de Simões de Almeida (tio). É autor, entre outras obras,
de parte das esculturas que adornam a Fonte Luminosa, na alameda D. Afonso Henriques e do monumento
a França Borges, no jardim do Príncipe Real, em Lisboa.
35 O Touring Club de France (1890-1983) foi um clube social francês dedicado às viagens.
36 Cf. CORREIA, Sílvia – Comissão dos Padrões da Grande Guerra. In ROLLO, Maria Fernanda, coord. –
Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. I A-E, p. 769-773.
37 Cf. CORREIA, Sílvia – Memória de Guerra. In ROLLO, Maria Fernanda, coord. – Dicionário de História
da I República e do Republicanismo. Vol. II F-M, p. 824.
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