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Os lugares que conhecemos só pertencem ao mundo do espaço 
em que os situamos para maior felicidade. Não eram mais que 

uma delgada fatia por entre impressões contíguas que formavam 
a nossa vida de então; a recordação de uma determinada 

imagem não passa da nostalgia de um determinado momento; e 
as casas, as estradas, as avenidas, são infelizmente fugazes, 

como os anos.  
 

Marcel Proust, In Em Busca do Tempo Perdido: Do Lado do 
Swan, 1913.
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Resumo 

A presente dissertação faz uma análise dos MMGG ilustrando-a com o distrito do 

Porto. Deste levantamento constam uma centena de MMGG implantados em Portugal, 

França e antigo território ultramarino. Sob a designação MMGG incluem-se as 

construções que prestam homenagem aos soldados mortos na Guerra de 1914-1918. Por 

monumento entenda-se o que é evocativo ou memorial, a escultura e estatuária, erigidos 

no espaço público por impulso do primeiro grande conflito à escala global. Procurámos 

traçar o contexto que motivou estas construções e compreender a função e significados – 

plástico e simbólico – destes monumentos. Expomos os agentes envolvidos na sua 

implantação: instituições (JPN e CPGG) e artistas. Por último, procurámos enquadrar 

estes objetos na produção escultórica nacional. No longo prazo os MMGG constituem a 

última grande campanha de estatuária Republicana no espaço público que precede à 

grande campanha de mitificação levada a cabo pelo Estado Novo. Para a análise dos 

objetos achámos oportuna a construção de uma matriz que nos permitisse interpretá-los, 

evitando parcialidades de gosto ou de outra ordem. Para tal, elaborámos uma ficha de 

inventário que conjuga: as normas de inventário estabelecidas pela DGPC para a 

Escultura e Arquitetura, articuladas com recomendações da semiótica que buscam o rigor 

descritivo (Analysing the language of War monuments da autoria de Gill Abousnnouga e 

Machin David) e com a teoria dos Lugares de Memória, proposta na obra Les lieux de 

Mémoire, ferramenta que ajuda à classificação intencional destas obras. Considerámos o 

entendimento da estatuária inaugurada em Portugal entre 1919-1948, bem como alguns 

exemplares mais tardios promovidos pelos novos agentes da rememoração (sobretudo a 

partir do ano de 2014) como fundamental para a compreensão da participação portuguesa 

no conflito. O hiato temporal entre a primeira e a última inauguração é revelador do 

trauma mas, também, da lentidão dos processos rememorativos. O nosso contributo é o 

de fornecer indicações de leitura para a estatuária realizada a Norte de Portugal. Embora 

enquadrados numa campanha nacional de implantação de estatuária, os MMGG erigidos 

no distrito do Porto revelam a linguagem do contexto nortenho.  

Palavras-chave: Grande Guerra; Monumentos aos Mortos; Inventário; Lugares de 

Memória; Escultura. 
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Abstract 

The present dissertation analyses the Monuments to the Dead of the Great War 

(MMGG) erected in Porto district. The designation Monument to the Dead of the Great 

War encompasses all buildings that pay homage to soldiers killed in the War of 1914-

1918. By monument it is meant what is evocative or memorial, sculpture and statuary, 

erected in the public space urged by the first great global conflict.This classification 

comprises 100 memorials of Portuguese enterprise, implanted in Portugal, France and 

former ultramarine territory. We intend to unveil the context from which these structures 

sprouted and to understand the meaning and function - plastic and symbolic - of these 

monuments. We depict the agents involved in their execution: institutions (JPN and 

CPGG) and artists. Finally, we seek to frame the MMGG within national sculptural 

production. For the analysis of objects we found it timely to construct a matrix that would 

enable their interpretation, whilst minimizing biases. To this end, we devised a form that 

combines the inventory norms established by the DGPC along with recommendations of 

semiotics that pursue descriptive accuracy (Analysing the language of War monuments 

by Gill Abousnnouga and Machin David) and the theory of Sites of Memory, published 

in Les lieux de Mémoire, a tool that helps in the intentional classification of these works.  

We have considered the understanding of the statuary inaugurated in Portugal between 

1919-1948 (as well as others of way later origin promoted by newer agents of 

"remembrance"- 2014) as key agents elements for the comprehension of Portugal's 

participation in the conflict. The temporal hiatus between the first and last inauguration 

of these constructions is revealing of the trauma but also of the slowness of the 

reminiscing processes. Our contribution is to provide reading guidelines for the statuary 

in Northern Portugal. Although part of a national statuary campaign, the MMGG 

implanted in the district of Porto show a characteristic sculptural language as product of 

its northern context. In order to understand these constructions, they have to be studied 

as part of the last great campaign of implantation of (Republican) statuary in public space, 

one that precedes the great campaign of mythification carried out by the Estado Novo. 

Keywords: Great War; Monuments; War Memorials; Inventory; Sites of memory ; 

Sculpture
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Introdução 

Sempre foi assim. Primeiro, a refrega, as mortes, a destruição. Depois, inevitáveis, os 

discursos, os louvores, as medalhas e os monumentos – aos mártires, aos mortos, aos 

heróis. Fracos tributos para com aqueles que a luta tragou e menores ainda para quem 

os amava e nela os perdeu.1 

 
Os Monumentos aos Mortos da Grande Guerra (MMGG) cristalizam o evento 

traumático do primeiro conflito à escala global. Por monumento aos mortos, entenda-se 

o “evocativo” ou “memorial”, a escultura e estatuária, erigidos maioritariamente no 

espaço público por impulso da tragédia que foi a Grande Guerra. A necessidade de expiar 

a culpa e homenagear os tombados no desastre, asseverando o sentido de comunidade, 

ganha forma nos cerca de cem MMGG implantados em Portugal, França e ex-colónias. 

(Cf. Apêndice I – Levantamento – Os MMGG de iniciativa portuguesa).  

O conflito instigou a criação artística (com permanências de linguagem, e, por 

vezes, com alguns avanços), que derivou das pulsões destrutivas, mas também do 

sentimento partilhado de comunhão com a dor que se seguiu à catástrofe.  

Estes monumentos servem, em primeiro lugar, o propósito de homenagem aos mortos, 

mas também outros menos evidentes, justificando-se um olhar atento e sistemático para 

as formas e para o contexto da sua construção. Em torno deles há todo um processo de 

apropriação do espaço público por via da implantação do objeto, sobre o qual se 

inscrevem (literal e figuradamente) intenções políticas, propagandísticas – propugnação 

do poder local e do movimento cívico/associativo que estas construções exigiam. 

Após o conflito os MMGG multiplicam-se nas praças, nos jardins, nos cemitérios, 

nas Universidades. Entram na paisagem quotidiana dos transeuntes e, independetemente 

das suas qualidades plásticas, impõem-se no espaço. Um MMGG tal como qualquer outra 

escultura define e organiza o espaço à sua volta. Independentemente da contemplação 

que lhe concedermos, ela [a escultura] impregna logo os nossos gestos, contamina as 

nossas intenções. (...).2  

 
1 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30, p. 19-20. 
2 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p. 15. 
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O tema da Grande Guerra tem sido amplamente explorado sob inúmeras 

perspectivas e, a fortiori, por via do centenário do final do armistício de Compiègne. O 

tema, ao ser alvo de estudo, tem sido abordado de um modo não-sistemático, i.e., sem a 

realização prévia de um inventário destas manifestações, surgindo quase sempre diluído 

entre textos da História ou apresentando-se como curiosidade. Afigura-se absolutamente 

necessária a realização de um inventário; inventário esse que reclama um modelo de 

análise que oriente a leitura das formas como construções simbólicas.  

A temática MMGG não foi até então alvo de estudo aprofundado, pelo que, não 

existe em Portugal uma publicação exclusivamente dedicada a estas manifestações 

artísticas. Estes objetos encontram-se, salvo raras exceções, no espaço público, tornando 

possível, pelo seu caráter não privado – quer em termos de propriedade, quer em termos 

de direitos autorais – o seu estudo livre, o seu registo fotográfico e a partilha em linha. 

Para além disso, os MMGG não estão sob a tutela da Igreja ou de qualquer Museu. Assim, 

a ausência de estudos, por parte da história da arte, não só não reflete as restrições 

institucionais como revela uma desatenção ao fenómeno de implantação destas esculturas 

de homenagem aos mortos da Grande Guerra que, tendo trespassado toda a Europa, por 

ela foi extensivamente estudada. Se não vejamos alguns exemplos das plataformas onde 

são disponibilizados inventários mais ou menos exaustivos dedicados ao tema: 

A França e a Bélgica associaram-se no estudos dos seus MMGG, desenvolvendo 

uma plataforma onde têm inventariados 27 251 monumentos públicos.3 A Inglaterra 

dedica também uma plataforma aos seus memorias4. Os Estados Unidos da América 

criam o seu Memorial Inventory Project (1224 monumentos registados),5 sendo que, o 

responsável do projeto defende que o número de edificados poderá ter chegado aos 10 

000. Das plataformas atrás descritas todas têm em comum o apoio estatal, a possibilidade 

de qualquer cidadão colaborar e a existência de uma plataforma que se dedica 

exclusivamente ao estudo e divulgação destes monumentos.  

 

 
3 LES MONUMENTS AUX MORTS – Les monuments aux morts: France, Belgique, Autre pays. [Em 
linha]. [Consult. 5 set. 2018]. Disponível na WWW: URL<https://monumentsmorts.univ-lille.fr/>. 
4 WAR MEMORIALS ONLINE – War Memorials online. [Em linha]. Disponível na WWW: 
<URLhttps://www.warmemorialsonline.org.uk/search/#>.  
5 MEMORIAL INVENTORY PROJECT – Memorial Inventory Project. [Em linha]. Disponível na 
WWW:<URLhttp://ww1mproject.org/>. 
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Despite attempts to tally and classify local, civic, parochial and municipal 

commemoration, we can only estimate the number of such monuments raised the world 

over. Much hinges on the definition of a ‘war memorial’.6  

 
Atentando na afirmação anterior consideramos que esta não se aplica ao caso 

português. Se compararmos o número de MMGG existentes (conhecidos) em Portugal 

eles são consideravelmente menores, não se justificando a ausente inventariação. Em 

Portugal não existe uma plataforma pública exclusivamente dedicada aos MMGG. 

Contudo, o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa tem disponibilizado documentação para a 

plataforma Europeana 1914-1918. Nesse sentido, desenvolveu o portal Portugal 1914 

promovido pelo mesmo organismo. Porém, este projeto não contempla o inventário dos 

MMGG, fazendo menção a muitos, mas limitando-se muitas vezes a uma frase descritiva. 

Devemos, ainda assim, louvar o trabalho meritório, que não tem tido par nas restantes 

Universidades do país (talvez por falta de financiamento). 

Por parte do Estado a Direcção-Geral dos Edifícios e dos Monumentos Nacionais 

inventariou meia dúzia de MMGG existentes no país, mas não o fez de modo sistemático 

e, para além disso, a plataforma onde se disponibiliza essa informação – SIPA – não é 

funcional e é pouco interativa. 

 

Objetivos 

Neste sentido, na presente dissertação é proposto um modelo de inventário, 

especificamente desenhado para estas construções. Para testar a sua usabilidade e eficácia 

procedemos à inserção dos dados referentes ao distrito do Porto, e que correspondem a 

uma cronologia de inaugurações entre 1924 e 2014. São nossos objetivos: 

1) Identificar os MMGG de iniciativa portuguesa; 

2) Determinar as funções e significado destas contruções; 

3) Produzir uma ficha de inventário especificamente pensada para a análise dos MMGG 

de iniciativa portuguesa. 

 

 
6 SCATTES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials, p. 529. 
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Objetivos secundários 

a) Inventariar os MMGG erigidos no distrito do Porto; 

b) Verificar a existência de tipologias de produção escultórica nestes monumentos; 

c) Compreender o seu significado do ponto de vista simbólico e de implantação no 

tecido urbano (escolha do local, tomada do espaço, contexto de produção, forma 

e linguagem, programa inaugural, receção do monumento, rememorações 

associadas). 

 

O preenchimento das fichas de inventário circunscrito ao distrito do Porto prendeu-se 

com a dispersão geográfica destes objetos (de Norte a Sul de Portugal e ainda além 

fronteiras: França, Angola, Moçambique, Índia, Macau). Acreditamos que apenas 

olhando os objetos individualmente e permitindo-nos tempo de observação podemos 

identificar motivações, funções e significados por detrás destas construções – più si 

restringe il campo meglio si lavora e più si va sul sicuro.7 Só esta delimitação nos 

permitiria o reconhecimento in loco do objeto. Trilhámos, pois, os conselhos de Umberto 

Eco: Che le fonti a cui ricorrere siano reperibili, vale a dire a portata materiale del 

candidato; (...) Che le fonti a cui ricorrere siano maneggiabili (...).8Assim, mais do que 

um aglomerado de fichas de inventário propomos aqui as bases para uma inventariação 

que, efetivamente classifica e analisa.  

 
Metodologia e Estado da Arte 

Quando iniciámos a nossa investigação desconhecíamos a extensão do objeto. O 

percurso de pesquisa fez-se com avanços, recuos e longas pausas, mais do que as 

desejáveis por motivos que não cabe aqui enumerar.  

Para dar conta do processo de investigação associámos a metodologia ao Estado da 

Arte, uma vez que, de facto, a metodologia se desenhou a partir das leituras e por exclusão 

do que não queríamos ou podíamos fazer. 

Começámos por esboçar um primeiro projeto que tinha em vista inventariar todos 

os MMGG de iniciativa portuguesa. Nesse sentido, procedemos à elencagem destas 

 
7 ECO, Umberto – Come si fa una tesi di laurea, p. 23-24. 
8 IDEM, Ibidem, p.18. 
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construções, procurando decifrar quem foram os seus autores, os seus promotores, e 

quando foram inaugurados. Para tal, partimos dos dados existentes na dissertação de 

mestrado de Joaquim Saial: a Estatuária Portuguesa dos anos 309. Este trabalho 

académico é a primeira publicação a abordar o tema no nosso país. Aqui o autor estuda a 

escultura de vulto erigida em espaços exteriores em Portugal,10 bem como, nos antigos 

territórios ultramarinos por um período que vai de 1926 a 1940.11 Publicada em 1991, sob 

a orientação de José-Augusto França, esta dissertação mostra os estudos levados a cabo 

por Joaquim Saial ao longo de três anos para a obtenção do grau de mestre, pela 

Universidade Nova de Lisboa. Saial dedica um capítulo aos Monumentos aos Mortos da 

Grande Guerra e de Outras Guerras, mencionando as principais obras, descrevendo 

algumas, mas sem fazer um levantamento exaustivo, ou uma análise formal 

pormenorizada das peças que apresenta. Esta é uma dissertação que traça a panorâmica 

da estatuária dos anos 30 não se tratando os MMGG do único objetivo da obra. Contudo, 

Saial enumera cerca de 50 MMGG,12 recorrendo sobretudo, ao periódico Diário de 

Notícias. Para além dos dados relativos aos monumentos retirámos desta leitura, a noção 

de que os modelos estéticos do século XIX se arrastaram século XX fora, com uma 

persistência que a pintura (...) não conheceu.13 

Aquando destas primeiras leituras notámos faltar-nos recursos para a 

compreensão do discurso próprio da história da arte, surgindo inúmeras dúvidas 

terminológicas. Para isso recorremos a dicionários de terminologia de arte e arquitectura 

e fizemos uso frequente do Dicionário de Escultura de José Fernandes Pereira, editado 

em 2005 pela Editorial Caminho14. Neste dicionário para além da terminologia própria 

da escultura José Fernandes Pereira inclui biografias de muitos dos autores que 

produziram os MMGG, tendo-se revelado uma ferramenta de grande utilidade. 

 
9 Cf. SAIAL, Joaquim – Estatuária dos anos 30 (1926-1940). Mirandela: Joaquim José Saial da Silva e 
Bertrand Editora, Lda., 1991. ISBN 972-25-0340-5. 
10 IDEM, Ibidem, p. 16. 
11 IDEM, Ibidem, p. 15. 
12 IDEM, Ibidem, p. 20. 
13 IDEM, Ibidem, p. 16. 
14 Cf. PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005. 
ISBN 972-32-1723-8. 
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O levantamento dos MMGG foi ganhando forma. Para obtenção dos dados 

Denominação, Autor, Data de inauguração partimos de fontes primárias, nomeadamente: 

os Relatórios de atividades das instituições promotoras destas construções, cujos dados 

nem sempre coincidem (JPN15 e CPGG16). Da confrontação dos dados recolhidos com os 

existentes na plataforma Portugal1914.org (desenvolvida pelo Instituto de História 

Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa) 

surgiram mais dúvidas do que certezas (pela não indicação da referência completa de 

onde se retira a informação, pela indicação de localizações imprecisas e pela qualificação 

de tipologias inexatas. Veja-se, a título exemplificativo o caso do MMGG de Barcelos, o 

qual, apesar replicar o modelo de Padrão divulgado pela JPN é nomeado nesta plataforma 

como Estátua de homenagem, note-se: este MMGG não contém estatuária;17 ou o caso 

de Braga onde se menciona a localização do monumento à guerra colonial com a imagem 

de um MMGG.18 Não houve o trabalho moroso da pesquisa in loco. A existência de dados 

contraditórios, levou-nos a consultar alguns periódicos locais (Arquivos digitais / 

bibliotecas municipais) para as datas/autores em dúvida.  

No sentido de contextualizar aquilo que se afigurava para nós como um conjunto 

de nomes e datas. Era necessário compreender o contexto político, social e artístico da 

época.  

 
15 Cf. AGUIAR, Alberto – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência. Porto: Empresa Industrial 
Gráfica do Pôrto, L.da, 1932. 
16 Cf. Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões 
da Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da Grande Guerra, 1936.  
Cf. Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da Grande 
Guerra. Porto: Litografia Nacional, 1933. 
17 Instituto de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa – Estátua 
de Homenagem aos Mortos da Grande Guerra, Barcelos. [Em linha]. Lisboa: IHFCSH da Universidade 
de Lisboa. [Consult. 15 jul. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:http://www.portugal1914.org/portal/pt/historia/espacos-e-patrimonio/item/3725-estátua-de-
homenagem-aos-mortos-da-grande-guerra-barcelos?highlight=WyJiYXJjZWxvcyJd.  
18 Instituto de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa –
Monumento aos Mortos da Grande Guerra de Braga. [Em linha]. Lisboa: IHFCSH da Universidade de 
Lisboa. [Consult. 15 jul. 2018]. Disponível na WWW: <URL: 
http://portugal1914.org/portal/pt/historia/espacos-e-patrimonio/item/3726-monumento-aos-mortos-da-
grande-guerra-de-braga>.  
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Antes de mais é necessário ‘situar’ a escultura no complexo cultural de cada época. 

(...) Ideias dominantes, individualidades típicas dominantes de cada época, constituem 

mediações indispensáveis para a compreensão da nossa escultura.19  

 
Seguindo o princípio orientador de Ernesto de Sousa achámos necessário 

(re)começar pela compreensão do conflito de que derivam as construções em análise. Para 

tal, partimos da leitura de monografias fundamentais. A saber: a obra de Marc Ferro, A 

Grande Guerra20 que traça o quadro geral do conflito, permitindo-nos compreender o seu 

início e as posições das nações beligerantes. De modo a esclarecermos algumas dúvidas 

consultámos também a obra de Martin Gilbert A Primeira Guerra Mundial.21 

Para o caso português tomámos como monografia essencial a obra Portugal e a 

Grande Guerra,22 coordenada por Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes, que conta 

com contribuições de diferentes autores. Esta obra permitiu-nos perceber a entrada de 

Portugal na Guerra; as questões/intenções colocadas pelo recém formado regime 

Republicano; esclareceu algumas questões relativas à propaganda de guerra e permitiu-

nos ainda reconhecer os fardamentos e instrumentos bélicos usados pelos portugueses 

(questão importante para a identificação dos elementos de que se mune grande parte da 

figuração destas construções).  

Destas leituras, bem como de outros recursos, resultou um texto que regista o 

essencial da Grande Guerra. Este texto, apesar de não acrescentar novidade ao tema fez 

parte do nosso processo de aprendizagem, e por isso incluímo-lo em Apêndice (Cf. 

Apêndice I – A Grande Guerra / A Grande Guerra: O caso português).  

 

Será também indispensável compreender que o estudo da escultura portuguesa excede o 

território nacional (...).23  

 

 
19 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p. 45-46. 
20 Cf. FERRO, MARC – A Grande Guerra : 1914-1918. Trad. Stella Lourenço. Lisboa: Edições 70, 2014. 
ISBN 978-972-44-1438-6. 
21 Cf. GILBERT, Martin – A Primeira Guerra Mundial. Trad. Francisco Paiva Bóleo. 2.ª ed. Braga: A 
Esfera dos Livros, 2013. ISBN 978-989-626-502-1. 
22 Cf. AFONSO, Aniceto; GOMES, Carlos de Matos (Coord.) – Portugal e a Grande Guerra: 1914-1918. 
2.ª ed. Vila do Conde: Verso da História, 2013. ISBN 978-989-628-183-0. 
23 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p. 45. 
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Para um entendimento daquilo que foi a produção escultórica entre 1924-1948 

(data da primeira inauguração e data da última inauguração durante o século XX, 

respetivamente), fizemos uso da monografia Escultura em Portugal no Século XX24 de 

Lúcia Almeida Matos que reproduz, com alguns ajustes, o conteúdo da sua dissertação 

de doutoramento, apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto em 

2003. Esta obra permitiu-nos compreender as linguagens que se enformavam no exterior, 

perceber o processo formativo dos nossos artistas, e ainda montar um mapa mental da 

escultura portuguesa, percebendo o que se criava por cá, paralelamente à produção dos 

MMGG. Neste trabalho a autora regista brevemente o seu entendimento dos MMGG, 

enquadrando-os numa longa linha cronológica – 1910-1969. No essencial ficámos com a 

ideia global de que os MMGG constituem a última grande campanha de implantação de 

estatuária comemorativa25 que precede aquela executada pelo Estado Novo. Afirmação 

que, de resto, confirmámos no autor abaixo citado. 

A dissertação de mestrado de J. G. Abreu – A escultura no espaço público do 

Porto no século XX: Inventário, História e Perspectivas de Interpretação26 – permitiu-

nos compreender os MMGG no quadro da produção escultórica da cidade do Porto. O 

autor enquadra a escultura pública da cidade em ciclos intencionais de produção 

escultórica (ao invés da tradicional cronologia ou categorização formal). Assim, expõe os 

MMGG como reflexo de uma nova monumentalidade, que se no plano formal não deixa 

de ser charneira entre o academismo e o modernismo, permanecendo aquela tributária, 

salvas devidas excepções  dos valores naturalistas, no plano intencional, (...) [insere-se] 

como mostrou Antoine Prost (...) no projecto positivista de instituir uma religião civil.27 

Nesta dissertação o autor faz uso da Teoria dos Lugares de Memória como operador 

teórico para a classificação da arte pública. A aplicação deste conceito à classificação da 

 
24 Cf. MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910-1969). Intro. Raquel Henriques 
da Silva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2007. Textos 
Universitários de Ciências Sociais e Humanas. ISBN 978-972-31-1200-9. 
25 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910-1969), p. 187. 
26 Cf. ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de – A escultura no espaço público do Porto no século XX: 
Inventário, História e Perspectivas de Interpretação. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
1996. Dissertação de mestrado. 
27 ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de – A Escultura no Espaço Público do Porto no século XX, p. 
33. 
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escultura alertou-nos para a existência de obras fundamentais relativas ao estudo dos 

MMGG28 que se mostraram essenciais na definição da nossa ficha de inventário. 

Estando o levantamento geral dos MMGG em Portugal constituído, ainda que sem 

dados definitivos para todos os objetos, descobrimos na tese de doutoramento de Sílvia 

Correia um retrato da construção da memória da política do pós Grande Guerra29. Obra 

da História, a autora dedica um capítulo aos MMGG, mas o discurso sobre os 

monumentos é iterado de Joaquim Saial acrescentando pouco à história da arte. 

 
(...) as estátuas falam, e este diálogo se vai enriquecendo de exigências, passando da 

simplicidade de um primeiro contacto à teia de outra simplicidade mais lúcida (...).30 

 
Identificados os MMGG, procedemos ao registo fotográfico dos monumentos do 

distrito do Porto. Para a construção de um modelo de inventário de acordo com as boas 

práticas fizemos uso das Normas de Inventário de escultura criadas pela DGPC para o 

âmbito museológico.31 Aplicámos os seus preceitos, mas não os tomámos com rigidez, 

pois nem sempre os campos de análise se aplicavam ou beneficiavam o nosso objeto de 

estudo.  

Assim, optámos por criar uma ficha especificamente pensada para os MMGG de 

iniciativa portuguesa. Nesse sentido, cruzámos os normativos da DGPC com 

pressupostos teóricos de outros autores, a saber: Antoine Prost; Gill Abousnnouga e 

David Machin. Prost elabora na obra Les lieux de Mémoire (dirigida por Pierre Nora)32 

tipologias de monumentos aos mortos que refletem um entendimento do fenómeno não 

apenas como um acontecimento do domínio da história, mas também como a sua 

perceção/construção, isto é, memória-história. O primeiro volume, La République, 

apresenta os MMGG da República Francesa como lugares de memória, considerando que 

 
28 Cf. NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine- Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN 2-074902-9 . Vol.1, p.199-220. 
29 Cf. CORREIA, Sílvia – Entre a morte e o mito: Políticas da memória da I Guerra Mundial (1918-1933). 
Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2015. ISBN 978-989-644-237-8.  
30 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.18. 
31 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura. [Em linha]. Lisboa: 
Direcção-Geral do Património Cultural, [2010]. [Consult. 10 ago. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:Lhttp://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/NormasInventario.aspx. 
32 Cf. NORA, Pierre- La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN 2-074902-9 . Vol.1, p.199-220. 
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nos monumentos se plasma a memória, não pela lembrança do vivido, mas por via do 

testemunho de uma memória readquirida como (e a partir dos métodos da) história. A 

contribuição de Antoine Prost nesta publicação é a de tratar os MMGG como 

materializações de uma religião civil – (...) culte républicain des morts de la guerre, tel 

qu’il se constitue et se pratique entre les deux guerres, est sans doute le seul exemple 

historique de religion civile au sens de Rousseau [no Contrato Social]. (...) Les 

monuments aux morts sont ainsi devenus le lieu privilégié non d’une mémoire de la 

République, à l’instar des statues de celle-ci, mais d’un culte républicain, d’une religion 

civile, (...).33 

O monumento aos mortos da Grande Guerra surge como resultado de um culto 

aberto (por se realizar na praça pública) e laico – il ne se déroule pas dans un espace clos, 

fermé mais sur des places publiques, en un lieu qui a un centre, un pôle, mais qui 

n’appartient à personne, puisqu’il est à tous. C’est ensuite un culte laïque, qui n’a ni dieu 

ni prêtre.(...).34 Categorizando os MMGG por tipos, nomeadamente: cívicos (colocação 

da tónica nos cidadãos), patrióticos (idealização da Pátria), funerários (manifestação do 

luto e o corpo ausente) e pacifistas (mais raros, retiram à guerra legitimidade). Estas 

tipologias não devem ser encaradas de modo rígido, já  que se podem sobrepôr.35 Para 

além disso, os MMGG configuram-se como um ensamble complexe de signes,36 

sumariamente: a sua localização, a natureza do monumento e as inscrições que alberga.37 

Por considerarmos este texto fundamental para o preenchimento das fichas de inventário, 

já que esta categorização traz pressupostos que devem ser entendidos antes de uma 

análise, procedemos à tradução do mos num quadro asátexto de Antoine Prost e concentr 

p.184), nteseíQuadro concetual s –Fig. 62 (Cf. sticas essencias destas tipologias ícaracter  

 
33 NORA, Pierre – La Republique . In PROST, Antoine- Les monuments aux morts, p. 219. 
34 IDEM, Ibidem, p. 219. 
35 IDEM, Ibidem, p. 199-220. 
36 IDEM, Ibidem, p. 204. 
37 Cf. IDEM, Ibidem, p. 204. 
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A utilização das normas de escultura e os pressupostos de Antoine Prost, 

pareceram-nos não possibilitar uma descrição objetiva do monumento. Nesse sentido, 

colmatámos essa falta com o artigo Analysing the language of war monuments.38. 

 
O’Toole begins his analysis by imagining two people in an art gallery. He asks how they 

could communicate in concrete terms about the way that art creates meaning for them 

without using slippery terms such as ‘grace’ or ‘charm,’ or without using information 

about art history, or ‘read information.’39 

 
 Gill Abousnnouga e David Machin estudam os monumentos aos mortos da 

Grande Guerra Britânicos construídos durante a década de vinte. Após terem fotografado 

cerca de cem MMGG Britânicos, selecionam dois monumentos (Welsh National War 

Memorial, situado em Cardife e inaugurado em junho de 1928 e o Tunbridge Wells 

monument, inaugurado em 1923)40 que lhes servem de base para a criação de um modelo 

de análise. O objetivo do artigo é o de fornecer um número de características objetivas 

que devem ser visualmente observadas para que se possa fazer uma análise adequada 

destes memoriais de guerra. 41 Nesta abordagem da semiótica que visa, sobretudo, o rigor 

descritivo. Os autores pretendem, por um lado, analisar os fatores para além do ‘texto’ – 

(...) contextual social and political factors that lead to design decisions42 – por outro, os 

constituintes, por assim dizer, do texto – like O’Toole we also wish to investigate how we 

can describe and characterise how semiotic resources are used in monuments to 

communicate particular discourses, identities, values and events.43  

Para a elaboração de uma ferramenta de descrição os autores começam por fazer 

uso da proposta da linguística de Michael O’Toole – The Language of Displayed Art, de 

1994. Assim, percebem que o modelo de linguística de O’Toole muitas vezes fazia mais 

uso de informação externa ao texto (i.e., externa ao objeto),44 pelo que teria de ser 

 
38 Cf. ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments. Visual 
Communication. Los Angels, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications. ISSN 
14703572. Vol. 9, nº2 (2010), p. 131-149. 
39 IDEM, Ibidem, p. 132. 
40 IDEM, Ibidem, p. 140. 
41 IDEM, Ibidem, p. 131. 
42 IDEM, Ibidem. 
43 IDEM, Ibidem. 
44 IDEM, Ibidem, p. 132. 
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completado com outras abordagens. Para tal, combinam-se os preceitos de O’Toole com 

a de outros autores, a saber: Kress e Van Leuuwen – Reading Images: The Grammar of 

Visual Design, de 1996; Colour as a Semiotic Mode: notes for a grammar of colour, de 

2002 –; Barthes – Mythologies, de 1973 e Image-Music-Text, de 1977 – e, finalmente,  

Panofsky – Studies in Iconography: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, de 

1972.45 Neste sentido, os autores garantem uma ferramenta de análise rigorosa e que, 

simultanemamente, fizesse uso de uma terminologia adequada à descrição da obra e cuja 

origem da informação fosse facilmente identificável, isto é, quando produto da análise 

contextual ou do próprio objeto. O resultado são pontos orientadores que constam da 

nossa ficha de inventário (Cf. Secção 8 – Descrição, p. 187), a saber: estilo e design; pose 

(a que acrescentámos a palavra atteggiamento por expressar melhor o que se pretende); 

olhar; tamanho; materiais e forma. 

Definidos os campos da ficha de inventário era necessário escolher a ferramenta 

adequada para a sua criação. Inicialmente usámos o software Access, mas cedo 

percebemos que a utilização deste programa da Microsoft exigia um conhecimento 

prévio, pelo que, não poderia assegurar a continuidade do inventário nos mesmo moldes 

por outro(s) investigador(es). Nesse sentido, usámos a ferramenta Google Forms que 

permite um preenchimento dos campos em modo de resposta sequencial e cujo formulário 

pode ser partilhado via correio eletrónico. De modo a fundamentarmos a escolha dos 

campos criámos um texto com a explicação detalhada de cada campo e exemplos de 

resposta. O texto é neste caso recursivo: fundamenta as escolhas e serve de apoio ao 

preenchimento da ficha de inventário (Cf. ponto 2.2 – Fundamentação teórica dos campos 

da Ficha de Inventário, p. 134).  

A discussão teórica acontece no Capítulo 1 – Começámos por procurar o termo 

certo para as nossas construções – Monumento ou Memorial? (Cf. p. 35)Traçámos a sua 

origem e promotores e buscámos-lhe as funções. Por último, verificámos a existência de 

categorias e modelos de produção para estes objetos. Assim, começámos por olhar as 

categorias definidas por diferentes autores, fazendo posteriormente a nossa proposta de 

 
45 Cf. IDEM, Ibidem. 
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classificação, com o fito na delineação de um modo de classificar a partir da forma e pela 

deteção da repetição de modelos.  

Do Apêndice constam:  

I – As fichas de inventário dos MMGG do distrito do Porto que são parte essencial 

deste trabalho. A razão pela qual estão em apêndice prende-se única e exclusivamente 

com a sua dimensão que retiraria fluidez à leitura. 

II – O Levantamento dos MMGG em Portugal – com as informações recolhidas 

ao longo da investigação sobre os MMGG existentes em Portugal (a saber: N. de 

inventário; Cidade; In Situ; Geolocalização; Designação/Inscrição; Autor, Data de 

inauguração). Note-se que a geolocalização foi feita a partir do Google Street View, 

(referências atualizadas em 2014 ou 2017). Este levantamento permite ao leitor ter uma 

visão global da produção dos MMGG portugueses. 

III– Um texto-resumo sobre A Grande Guerra/ A Grande Guerra o caso português 

onde esclarecemos o contexto político-social. Referimos de novo que este texto não 

constitui novidade, mas por ter feito parte do nosso processo de aprendizagem foi 

integrado na presente dissertação. As tarefas que resultaram em texto apresentado sob a 

forma de apêndice capturaram-nos mais tempo do que o esperado, mas considerámos 

terem sido úteis para compreensão do tema e para futuras incursões sobre o mesmo. Por 

exemplo, da observação panorâmica (a partir do Street View) e das leituras verificámos 

a existência de fórmulas / formas de produção escultórica associadas às instituições 

promotoras (Junta Patriótica do Norte e Comissão dos Padrões da Grande Guerra) (Cf. 

Capítulo 1, p. 33-127).  

Os objetos analisados cobrem um primeiro período de inaugural de 23 anos – 1924 

- 1948 – (e dois regimes políticos: 1ª República; Estado Novo) e um segundo que retoma 

o tema por via do centenário do início da Grande Guerra (2014), revelando o hiato a 

omnipresença da ferida. Assim, o estudo dos MMGG de 1914-1918 deverá contribuir 

para a História da Arte, revelando a estatuária inaugurada em Portugal entre 1919-1946 

como a grande campanha de implantação de estatuária pública entre regimes, antes do 

posterior zelo evocativo de heróis do passado pelo Estado Novo.46  

 
 

46 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910-1969), p. 187. 
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Capítulo 1 – Os Monumentos aos Mortos da Grande Guerra 

A Grande Guerra teve sobre Portugal reflexos que excedem largamente o campo 

militar e se inscrevem sobre a própria sociedade global: da evolução económica aos 

movimentos sociais, da recomposição das ideologias ao próprio destino político do 

regime democrático.47 

 O nosso país participou no conflito em três frentes de batalha. No teatro de operações 

africano, em Angola e Moçambique, e na frente ocidental, na Flandres.48  

Portugal, com exceção da Madeira, não teve mortos civis, apenas viu devassadas as 

suas colónias de Angola e Moçambique, onde, tal como a França, a tropa foi a grande 

vítima.49 Faça-se notar que, ao contrário da França, Portugal Continental não sofreu a 

destruição do território, sendo por isso as perdas incomparavelmente menores. Ainda 

assim, mobilizaram-se 105 542 homens, foram mortos 7 760, ficaram feridos 16 607 e 

foram feitos prisioneiros ou foram dados como desaparecidos 13 645, sendo que, do total 

dos mobilizados a taxa de baixas foi de 36 %.50 

Como primeiro conflito à escala global, os soldados da Grande Guerra partiam para 

o desconhecido. Primeiro vem a descoberta do desconhecido (…) os militares satisfazem 

o espírito aventureiro e curioso pela agradável descoberta (…) as novas terras, gentes, 

costumes e arquitetura da Flandres civil (…) [e também] o desejo de glória e 

heroicidade, os receios de perigo e dos resultados da guerra parada, tais como a doença, 

a ferida e a morte (…) [depois vem] a apreensão e o temor (…).51 

Da guerra resultam mortos, feridos, mutilados, e os que ficaram na terra, mas que 

nela perderam um filho, um marido, um noivo, um amigo ou um irmão. Os que voltaram 

sem mazelas físicas regressam mudados, traumatizados pela dureza da ação militar de 

infligir dor noutros homens de outras nações.  

Sob a designação MMGG incluem-se as construções que prestam homenagem aos 

soldados mortos na Guerra de 1914-1918. Por monumento entenda-se o que é evocativo 

 
47 TEIXEIRA, Nuno Severiano – Portugal na Grande Guerra, 1914-1918: As Razões da Entrada e os 
problemas da Conduta, p. 55. 
48 IDEM, Ibidem, p. 62-63. 
49 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p.20. 
50 Cf. FRAGA, Luís Alves de – Portugal e a Grande Guerra Balanço Estatístico, p. 520. 
51 MARQUES, Isabel Pestana – Os Portugueses nas trincheiras, p.73. 



 

 34 

ou memorial, a escultura e estatuária, erigidos maioritariamente no espaço público por 

impulso do primeiro grande conflito à escala global.  

Por toda a Europa surgiram construções de homenagem: 

 Cidades como Varsóvia e Lille, Bruxelas e Belgrado conheceram bem os rigores da 

ocupação em duas guerras mundiais. De Praga a Budapeste, Berlim e Viena, 

Constantinopla e Atenas, Paris e Roma, Londres e Nova Iorque, Cidade do Cabo e 

Bombaim (...).52 Os memoriais resultantes da Grande Guerra assinalavam a devastação 

de uma guerra total. Erigiram-se desde sepulturas individuais de soldados e civis até 

monumentos que recordam a morte de mais de meio milhão de cavalos na zona de guerra, 

(…) esses memoriais constituem uma recordação crua, muitas vezes bela, por vezes 

grotesca, da destruição.53  

Muitos destes monumentos viriam a desempenhar um novo papel de homenagem aos 

mortos da Segunda Guerra Mundial, transformando-se em alguns casos em espaços de 

tributo aos mortos de todas as guerras. De acordo com Martin Gilbert, a inauguração dos 

MMGG prolongava o impacto da retrospecção. [E] Mesmo depois da Segunda Guerra 

Mundial, era a visão dos veteranos condecorados na Primeira Guerra Mundial que 

provocava maior impacto nos desfiles do Dia do Armistício.54 

No caso de Portugal, que como sabemos não participou no segundo conflito global, 

observámos que muitos dos MMGG são reutilizados para homenagem aos mortos da 

Guerra Colonial (1961-1975). Os MMGG reutilizados pela inscrição dos nomes dos 

novos caídos e de novas frases de pesar prolongam o seu ciclo de vida e atribuíem-lhe 

novas funções e sentidos. Por tudo isto consideramos estas construções objetos 

simultaneamente mediadores e cristalizadores. A sua multidimensionalidade temporal 

(1914-1918; 1961-1975) e a sua variabilidade percetiva (mémoria) fazem deles 

interessantes objetos de estudo.  

 
52 GILBERT, Martin – A Primeira Guerra Mundial, p. 20. 
53 IDEM, Ibidem. 
54 IDEM, Ibidem. 
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1.1 – Monumento ou Memorial? 

As construções que prestam homenagem aos mortos da Grande Guerra têm sido 

denominadas pela historiografia portuguesa como Monumento aos Mortos. Esta 

designação está em linha com o que comummente se verifica em França e na Bélgica – 

monuments aux morts e também em Itália, com os chamados monumenti ai caduti. O 

mesmo não ocorre no mundo anglo-saxónico que designa estas construções como 

memorials ou war memorials.  

Procurámos distinguir os termos – Monumento e Memorial – uma vez que, apesar 

de estes constarem nos dicionários portugueses como sinónimos, nos parecem 

merecedores de um esforço de destrinça de eventuais subtilezas semânticas. Tanto no 

Dicionário de Escultura Portuguesa,55 como no Dicionário de termos de Arte e 

Arquitectura56 ou ainda no Dicionário Visual de Arquitectura57 não existe a entrada 

memorial. O termo, atinente a uma formulação mais lata do conceito de monumento, 

admitirá o seu uso como sinónimo?  

Marcadamente, os MMGG portugueses refletem uma matriz de pensamento 

‘afrancesada’, já que os nossos escultores estudavam como bolseiros nas Beaux-Arts.58 

Por outro lado, a nossa estatuária do pós-guerra em nada se assemelhava ao caso italiano, 

pelo que a sua plástica se aproximava de uma estética marcadamente fascista,59 sendo 

que também no caso italiano estas construções são designadas monumento. Assim, 

parece-nos que não é pelos valores plásticos que se determinam as designações a usar.  

De acordo com José Guilherme Abreu60 podemos estabelecer relações entre os 

monumentos aos mortos portugueses e franceses, já que estes caberiam nas tipologias 

(não estanques, mas indicativas da sua intencionalidade) definidas por Antoine Prost, a 

saber: monumentos cívicos, patrióticos, pacifistas, funerários e os híbridos. Tendemos a 

concordar, salvaguardando as devidas diferenças de escala. A nação francesa mobilizou 

8 milhões de homens (um em cada cinco franceses), e teve um milhão quatrocentos e 

 
55 Cf. PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa. 
56 Cf. SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura.  
57 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura. 
58 Cf. MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910-1969), p. 530-536. 
59 ABREU, José Guilherme – A estatuária novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade, p. 
145. 
60 Cf. ABREU, José Guilherme – A estatuária novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade. 
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cinquenta mil mortos, todas as famílias em luto e a face do trauma cristalizada nos 38 000 

monuments aux morts.61 Em Portugal estas construções estão na ordem das centenas e o 

número de mortos é incomparavelmente menor: 7760.62 Portugal apenas viu devassadas 

as suas colónias de Angola e Moçambique,63 não houve no nosso país o peso e a 

brutalidade dos confrontos, à exceção do episódio dos ataques de submarinos alemães ao 

Funchal.64 A distância real do teatro de operações traduzia-se num distanciamento mental 

dessa realidade. 

A comparação com o caso francês justifica-se também pela afinidade de regime. 

Antes da Grande Guerra, a Europa era, na sua maioria, monárquica, pelo que Portugal 

comungava da exceção com França. Ainda assim, ressalvem-se as devidas distâncias 

temporais. Ao passo que a Terceira República Francesa (1870) já contava no final da 

guerra com 48 anos de idade, a Portuguesa (1910) dava os primeiros passos. Portugal 

encontrava-se ainda a formular uma ideia de República e França detinha já alguma 

segurança no seu papel enquanto Estado-Nação Republicano. Essa presença estatal cria 

uma estrutura legal iniciada pela Loi du 2 juillet 1915 – relativa à atribuição da menção 

Mort pour la France que previa a listagem por parte do Estado dos soldados mortos no 

decurso da Grande Guerra; seguindo-se depois a Loi du 1er octobre – que estabelece em 

cada comuna a presença de um monumento aos mortos da Grande Guerra; e finalmente, 

a frequentemente citada Loi du 25 octobre 1919, que prevê a criação de um Livro d’Ouro 

com o registo nominal por comuna dos mortos aos quais tinha sido atribuída a menção 

Mort pour la France ou Mort au champ d’Honneur (prevendo também a construção de 

um monumento Nacional em Paris, que nunca chegaria ser erigido, sendo já em 2018 que 

essa construção se materializa sobre o muro do cemitério de Père-Lachaise).65 A Lei de 

25 de outubro de 1919, convocava a participação de todos – Estado, municípios, cidadãos 

– sobre a comemoração e glorificação dos mortos pela França no decurso da Grande 

Guerra. Esta lei coloca também o princípio de uma subvenção do Estado às comunas – 

 
61 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN. Vol.1, p. 200. 
62 FRAGA, Luís Alves de – Portugal e a Grande Guerra Balanço Estatístico, p. 520. 
63 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1949), p. 20. 
64 TELO, José António – A estratégia naval e a defesa das ilhas, p. 255. 
65 AUBRY, Martine – Le monuments aux morts, un homage aux combattants d’hier. Lille, Université de 
Lille, 2019. Vídeo (37:39 min): color., son. 
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en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en veu de glorifier les héros 

morts pour la patrie66. Como explica Antoine Prost não existia a obrigação legal de 

construir um monumento, mas sim um reconhecimento oficial, correspondente a uma 

dotação financeira, muitas vezes modesta. Mas a existência de uma subvenção obrigava 

os municípios a intervir para fazer o pedido à prefeitura: a iniciativa não podia ser 

puramente privada.67 No que concerne ao grau de intervenção do Estado, Portugal 

divergiu do seu congénere republicano. No caso português a intervenção estatal é 

cirúrgica e cinge-se à doação de material ou à disposição de recursos para a sua 

execução.68 Veja-se, por exemplo, o caso do MMGG de Lisboa de Maximiano Alves e 

Guilherme Rebelo de Andrade – adjudicada a construção do monumento, pela quantia 

de 400 contos, fora os alicerces e o bronze. (...) iniciadas as obras, estas duraram ainda 

cerca de cinco anos por dificuldades de verbas.69 A França e a Bélgica seriam a exceção 

entre os países aliados – In France and Belgium governments offered subsidies to 

communes but only if their memorials conformed to certain guidelines. State sponsorship 

proved even more significant in the defeated countries.70 

Pelo exposto, parece-nos que a nomenclatura atribuida a estes marcadores de 

corpos ausentes também não depende do grau de intervenção do Estado. Teremos, pois, 

de procurar outras explicações para a utilização de nomenclatura diferenciada. Vejamos 

abaixo a definição: 

Monumento – Edifício de vastas proporções. 2. Estátua comemorativa destinada 

a perpetuar a lembrança de um grande acontecimento ou de um homem célebre. Certos 

M. têm um carácter funerário, votivo ou expiatório. 3. M. históricos: os edifícios antigos 

que em virtude do seu valor artístico são classificados pela Direcção GEMN. M. 

 
66 LEI n.º 15135 – Loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour 
la France au cours de la grande guerre. Paris: Journal officiel, 1919. 
67 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN. Vol.1, p. 200. 
68 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 442. 
69 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos anos 30 (1926-1940), p. 27. 
70 SCATES, Bruce, WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 531. 
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classificados: o mesmo que M. históricos ou M. nacionais. M. comemorativo – Um 

memorial. M. funerário-Mausoléu.71 

Faça-se notar que não nos compete fazer a discussão do que é o monumento, mas 

apenas comparar duas perspectivas de culto aos mortos de guerra para compreendermos 

em que medida o caso português se diferencia e/ou aproxima das outras nações.  

O conceito de monumento, sendo mais abrangente será necessariamente menos 

específico. Existirá alguma especificidade do termo memorial? em que medida estes 

termos se aplicam às construções portuguesas de homenagem aos mortos da Grande 

Guerra?  

De acordo com Françoise Choay a particularidade do monumento está no modo 

como atua na memória. Não só ele a trabalha, como também a mobiliza pela mediação 

da afectividade, de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar à maneira do presente. 

(...) a sua ‘função antropológica’, constitui a essência do monumento.72 Se a função do 

monumento é evocar memória o mesmo se pode dizer do memorial. De igual modo, 

monumento ou memorial podem perder o seu poder evocativo, não sendo pois nenhuma 

das designações garante de permanência de sentido ou de atribuição de um estatuto 

vitalício: ‘monumentos’ [e acrescentámos memoriais] estão permanentemente expostos 

às injúrias do tempo vivido. (...) [ao] esquecimento, à desafectação, [a]o desuso, (...). [E 

até mesmo à] desconstrução voluntária (...).73  

Se pretendêssemos enquadrar a estatuária de homenagem aos mortos da Grande 

nos conceitos veiculados pela Alegoria do Património certamente que estas construções 

caberiam, sem hesitação, na categoria monumento no sentido de artefacto edificado por 

uma comunidade de indivíduos para se recordarem74. Parece-nos também que estas 

construções (no caso português e francês) demonstram uma certa incompatibilidade com 

práticas artísticas contemporâneas, uma vez que, lhes reconhecemos características 

oitocentistas pela utilização do elevado plinto, (...), [d]os relevos narrativos [por exemplo 

o MMGG da Póvoa do Varzim], [d]os elementos de heráldica [o escudo português com 

 
71 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, p. 
245. 
72 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 17-18. 
73 IDEM, Ibidem, p. 25. 
74 IDEM, Ibidem, p. 17. 
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as suas quinas e castelos], [d]as inscrições [com o nome da Batalha e uma frase de pesar 

ou de exaltação à Pátria] e [d]o gradeamento [presente sobretudo nos MMGG Franceses 

e mais raramente nos Portugueses].75 Para além disto, a utilização de figuração ora realista 

(Serrano, Mãe, etc.), ora alegórica (Pátria, Vitória, etc.), bem como a presença de 

elementos iconográficos facilmente compreensíveis (a cruz de guerra, a esfera armilar, a 

coroa de louros ou a folha de palma, etc.) coloca a criação destes monumentos apartada 

de novas linguagens, sentindo-se até uma certa interdição à liberdade plástica, 

compreensível, já que o assunto a tratar era a morte massiva. Assim, este edificado é 

proprietário de passado: um passado invocado e convocado, (...) localizado e 

seleccionado (...)76 e portanto, teria necessidade de evocar memória circunscrita no 

tempo, não podendo por isso libertar-se de uma forma facilmente percebida. O 

Monumento deverá manter o seu estatudo de signo, caso contrário terá perdido o estatuto 

para o qual tinha sido projetado. Atente-se na citação: Hoje em dia, o sentido de 

<<monumento>> progrediu. (...) Doravante, o monumento sem passado chama a 

atenção, interpela no instante, trocando o seu antigo estatuto de signo pelo de sinal.77  

Apesar dos MMGG prestarem homenagem aos mortos são designados 

comemorativos. À luz do presente esta designação afigura-se pouco precisa, pois nem 

todos se constituem como construções de glorificação à Pátria ou de exaltação pela 

vitória. Se é verdade que a Grande Guerra com o seu cortejo de horror, inviabiliza a 

lógica de uma monumentalidade comemorativa78 também é verdade que à época da sua 

construção os monumentos aos mortos foram assim designados – Comemorativos. Pois 

no regresso a casa dos países pertencentes ao bloco triunfante, os meses que se seguiram 

deram lugar a diversas cerimónias evocativas da vitória, realizando-se entusiásticas 

recepções.79 Na atualidade soa-nos confuso, para não dizer desconcertante, que um 

monumento que se dedica a uma massa de mortos se designe comemorativo. A morte não 

pode ser motivo de regozijo. Porém estas construções transportam uma lógica de 

comemoração discrepante, e até inversa, relativamente à anterior [leia-se à de 

 
75 ABREU, José Guilherme – A estatuária novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade, p. 
131. 
76 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 17-18. 
77 IDEM, Ibidem, p. 19. 
78ABREU, José Guilherme – A estatuária novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade, p. 129. 
79 MARTELO, David – Regresso das Frentes de Combate, p. 507. 
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Oitocentos]: agora não se tratava de celebrar, mas de cultuar, coisa que faz pensar que 

estes monumentos antecipam já algo do que, após a II Guerra Mundial, será entendido 

por memorial (...).80 O termo memorial será de utilização mais tardia? Usa-se mais 

frequentemente depois de existir já um entendimento das consequências de duas guerras 

à escala global? 

Se voltarmos à definição de Monumento o Monumento comemorativo é 

curiosamente dado como semelhante ao termo memorial – M. comemorativo – Um 

memorial.81 A mudança de expressão, de monumento comemorativo para memorial não 

se deve a uma questão de terminologia, mas por um facto incontornável: a 

intencionalidade destas obras mudou.82 Como esclarece José Guilherme Abreu destas 

obras emergia uma nova monumentalidade (...) destinada a comemorar não as glórias e 

figuras célebres de um passado histórico mais ou menos remoto, (...) mas para 

homenagear os infortúnios e as figuras anónimas de um passado recente ainda vivo e 

presente (...).83 Estas construções pretendiam elogiar o sacrifício de todos, confinando a 

dor e o luto a certas zonas da memória, enfatizando o heroísmo individual. Os heróis de 

guerra são democratizados e surgem os arquétipos nacionais dos Tommies, Doughboys, 

Anzacs.84 No caso francês e português o mesmo se verifica, com os Poilus e os Serranos 

que figuravam, muitas vezes sem mácula: nem mutilados, nem estropiados, nunca 

desfigurados, apesar dos nossos soldados na Flandres de pele e osso.85 Mesmo quando se 

representavam feridos ou mortos era um atteggiamento digno que emanavam. No caso 

de se representarem figuras alegóricas era mais fácil colocar-lhes uma certa solenidade, 

pelo distanciamento do real e pela atemporalidade das alegorias. Esta nova 

 
80 ABREU, José Guilherme – A estatuária novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade, p. 
143. 
81 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida- Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, p. 
245. 
82 ABREU, José Guilherme – A escultura no Espaço Público do Porto no século XX, p. 23. 
83 IDEM, Ibidem, p. 142-143. 
84 LEONHARD, Jörn – Pandora’s Box: A History of the First World War, p. 881.  
84 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 23. 
85 No caso português os soldados encontravam-se muitíssimo debilitados, sobretudo, a partir de do final de 
1917 deixou de fazer-se a rendição do contingente e o reforço das tropas. TEIXEIRA, Nuno Severiano – 
Portugal na Grande Guerra, 1914-1918: As Razões da Entrada e os problemas da Conduta, p.67.  
Veja-se o desgaste da frente de batalha: durante seis dias de trincheiras cada homem perdia, em média, 
três quilos. MARQUES, Isabel Pestana – Os Portugueses nas trincheiras. In TEIXEIRA, Nuno Severiano 
(Coord.) – Portugal e a guerra: História das Intervenções militares portuguesas nos grandes conflitos 
mundiais, p. 76. 



 

 41 

monumentalidade (ora mais real, ora mais distanciada) está presente em todo o globo 

trate-se de um monumento ou de um memorial. Assim, a ideia veiculada por Françoise 

Choay de que os monumentos autênticos (...)[assumem] formas (...) minimais e não 

metafóricas86 assenta, sobretudo, nos monumentos aos mortos construídos com uma 

gramática clara e direta, pois o seu objetivo é o de recordarem um passado cujo peso e, a 

maioria das vezes, o horror, impedem de os confiar apenas à memória histórica.87 A sua 

importância reside pois em constituirem prova dos acontecimentos, cristalizando-se em 

pedra e bronze (e no caso italiano também em mármore).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hipótese de monumento autêntico Françoise Choay exemplifica com o nada 

metafórico campo de batalha de Verdun, designa-o, curiosamente, memorial e não por 

nele existir desde 1967 um memorial edificado.Vejamos o que diz: (...) imenso pedaço 

 
86 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 23. 
87 IDEM, Ibidem.  

Fig. 10 – Captura de ecrã de reprodução 

digital de fotografia. Em cima: A 

imagem apresenta um soldado britânico 

desfigurado. Em baixo: A imagem 

apresenta o mesmo soldado com uma 

prótese de reconstrução facial a ser 

retocada. Fonte: LEONHARD, Jörn – 

Pandora’s Box: A History of the First 

World War. Trad. Patrick Camiller. 

Cambridge, Mass.: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 2018. ISBN 

97 80674545113, p. 507.  
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de natureza, trinchado e torturado pelos combatentes, teria sido suficiente balizar nele 

um percurso, como um caminho em forma de cruz, para criar o memorial de uma das 

grandes catástrofes humanas da história moderna.88 Para a autora, o campo de batalha 

de Verdun seria memorial pelo peso do real, (...) mais poderoso do que qualquer 

símbolo.89 Mas logo lhe altera a designação – O campo, tornado monumento, participa 

da relíquia.90 – de memorial passa a monumento pela inscrição de um símbolo que 

poderia ser um percurso em forma de cruz, ou a construção ali erigida em 1961. 

Reconhecendo-se assim o espaço como sugestivo – tornado monumento por ter sido 

formalizado o seu estatuto de evocador de memória?  

Choay coloca ainda os monumentos de rememoração numa posição de 

excecionalidade/raridade relativamente aos seus contemporâneos – O monumento 

simbólico erguido, ‘ex nihilo’, para fins de rememoração, já quase não existe nas nossas 

sociedades desenvolvidas. 91 Se a autora concebe o campo de batalha como memorial 

pela criação de um percurso em forma de cruz inscrito a posteriori, reconhecendo-o como 

monumento, perscrutamos-lhe outra diferença. Ao passo que o monumento é pensado 

desde o início para exercer essa função e ter esse estatuto, o memorial gera-se no rescaldo 

do pós-guerra. Françoise Choay convoca A. Riegl para fazer a destrinça entre monumento 

e monumento histórico colocando em evidência uma das suas conclusões: o monumento 

é uma criação deliberada (‘gewolte’), cujo destino foi assumido ‘a priori’ (...), ao passo 

que o monumento histórico não é desejado inicialmente (ungewolte) e criado enquanto 

tal. Este último é constituído ‘a posteriori’ pelos olhares convergentes do historiador e 

do amador, (...). Todo o objecto do passado pode ser convertido em testemunho histórico 

sem ter tido por isso na sua origem um destino memorial.92 Consideramos então que um 

memorial pode surgir a posteriori, revelando algumas afinidades com aquilo que Choay 

designa monumento histórico. 

Tanto no monumento como no memorial, não estando presente o peso do real é 

necessário simbolizar (pela colocação de uma cruz) e ritualizar (pelos cerimoniais de 

 
88 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 23. 
89 IDEM, Ibidem. 
90 IDEM, Ibidem. 
91 IDEM, Ibidem, p. 23-24. 
92 Cit. por CHOAY, Françoise Choay - Alegoria do Património, p. 24-25. 
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inaugurações e rememorações), fazendo-se assim a manutenção da memória. Nos dois 

casos, esquecimento, a desafectação, o desuso93 podem convertê-los numa espécie de 

mobiliário urbano. Se o monumento se reveste de função de representação, tendo sempre 

ainda um significado ideológico. Destinado a exprimir a estabilidade de certos valores 

ideiais94 por sua vez, o memorial como é descrito acima por Françoise Choay pode não 

resultar dessa simbolização ao emergir do acontecimento trágico, revelando uma aura que 

nos predispõe à sacralidade. Se deixa de evocar, de predispor, então perde também a 

função de lembrar. Parece-nos existir, no caso particular do campo de batalha de Verdun, 

uma divergência clara entre Monumento e Memorial: o monumento será mais uma 

cristalização/exteriorização de um desejo de luto (ou de veiculação da ideologia), pois 

formaliza um acontecimento pela existência de um objecto, ao passo que o memorial (que 

poderia hipoteticamente existir sem a existência de uma construção) revela mais de um 

estado interno de luto, um espaço onde intuímos fazer silêncio/cultuar, o campo de 

Verdun transita para memorial de Verdun quando a nossa perceção sobre ele também 

muda.  

O que é então um memorial?  

A granite pylon endured. More ephemeral, but no less important, (…) the flowers and 

messages laid at its base and photographs of the men they honoured – the grim collection 

of letters and personal effects from men who never returned. A memorial can be 

individual or collective, a private act of remembrance or a public commemoration, a 

material object, a ritual, a monument of solid stone or portable ‘commemorabilia’.95 

Um memorial pode ser um monumento, mas é mais do que uma cristalização em 

pedra ou bronze. Se um memorial pode ser uma demonstração de luto privada, neste ponto 

diverge profundamente de um Monumento (aos Mortos da Grande Guerra), cuja 

existência depende, regra geral, de um espaço público para o receber, de recursos para o 

construir e, finalmente, de um cerimonial de descerramento, onde quase sempre estão 

presentes diversos atores e agentes da vida pública. Tanto no caso Francês como no 

Português as rememorações faziam-se de modo solene e ritualizado. O monumento é um 

 
93 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 25. 
94 PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 400.  
95 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War Memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 529. 
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conceito mais lato, pois abarca em si a palavra memorial, mas simultaneamente não retém 

a ideia de trigger para além da forma objetiva e pública. Talvez seja por esta razão que 

nasce, nos anos 70, o conceito de lugar de memória exposto por Antoine Prost: para 

preencher um vazio de sentido na designação ‘monumento’, vazio esse que por sua vez 

nos parece estar presente na palavra memorial ? Os lugares de memória seriam então 

lugares físicos e simultaneamente mentais com espaço para a evocação de memória: o 

monumento, como força gravitacional cuja espiral de atracção seriam as cerimónias, os 

discursos proferidos, todos os acontecimentos e todas as escolhas em torna de uma 

construção. A criação do conceito surge pelo receio de se perder memória coletiva. 

Vejamos abaixo a definição de lugar de memória explicada por Pierre Nora: 

 

La disparation rapide de notre mémoire nationale m’avait semblé appeler un iventaire 

des lieux où elle s’est ellectivement incarnée et qui, par la volonté des hommes ou le 

travail des siècles, en sont restés comme les plus éclatants symboles: fêtes, emblèmes, 

monuments et commémorations, mais aussi éloges, dictionnaires et musées. (...)Les lieux 

de mémoire me paraissant trancher par leur existence même (...), les ambiguités que 

comportent à la fois de la mémoire, la nation, et les rapports complexes qu’elles 

entretiennent. Objets, instruments ou instituitons de la mémoire, c’etaint des précipités 

chimiques purs.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 NORA, Pierre – La Republique. In NORA, Pierre – Les lieux de mémoire. Paris: Éditions Gallimard, 
1997. ISBN. Vol.1, p.15. 

Fig. 11 – Captura de ecrã de fotografia. Na 

imagem pode ver-se o Monumento 

Nacional aos Mortos da Grande Guerra no 

dia da sua inauguração. Fonte: Fotografia 

de Eduardo Portugal, 1931. Consult. 

5/3/2019. Disponível em www: < 

https://paixaoporlisboa.blogs.sapo.pt/mon

umento-aos-mortos-da-grande-guerra-

116034>.  
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O caso português enquadra-se neste contexto, pelo que a designação monumento, 

nos parece a mais acertada. Todavia, não se pode dizer não terem existido memoriais. 

Atente-se no caso da Oliveira de Portugal plantada a 11 de Novembro de 1918 logo após 

o anúncio do Armistício. A iniciativa foi executada por crianças das Escolas locais 

muitas delas tinham Seus Pais e Irmãos incorporados nas forças portuguesas 

mobilizadas em França, em Africa ou a bordo dos nossos navios. Essa Oliveira está hoje 

em um canteiro do Jardim dos Claustros e que designamos por Canteiro dos 

Combatentes.97A plantação de Oliveira de Portugal, constituiu-se com um memorial que 

resulta, de uma ação espontânea de grupo. Não queremos com isto dizer que a construção 

de monumentos não poderá ser espontânea, mas evidentemente exige uma logística que 

obriga a um certo planeamento. Tal como a Oliveira de Portugal existem outros casos de 

memoriais deste género. Veja-se o caso Australiano: (...) Mrs Lutrell may never have seen 

her son’s grave, but she did visit his surrogate tomb – his memorial. (…) A tree was 

planted in his honour, almost certainly by Mrs Luttrel herself.98  

 

  

 
97 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936)- Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 140-141. 
98 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War Memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 528-529. 

Fig. 12 – Captura de ecrã de reprodução digital 

de fotografia. A imagem apresenta a Oliveira 

de Portugal no Canteiro dos Combatentes. 

Fonte: Comissão dos Padrões da Grande 

Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra. 

Lisboa: Comissão dos Padrões da Grande 

Guerra, 1936, p. 143. 
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Se a Oliveira de Portugal resulta de uma ação de grupo, o memorial australiano 

parte, por outro lado, da iniciativa individual. Só em 1925 os cidadãos Australianos 

erguem o seu primeiro monumento aos mortos, um memorial de estado, na localidade 

onde antes Mrs Lutrell havia plantado a árvore em memória do seu filho. Este último será 

mais próximo daquilo a que em Portugal designamos Monumento aos Mortos – 

Australia’s first state memorial. A tall and stately obelisk, its nobility denied the sordid 

reality of death on distant battefields; here the absent became present again.99   

Logo após o fim do conflito surgiram também entre os países vencidos 

homenagens espontâneas. Na Austria e na Alemanha foram plantadas florestas de 

carvalho que simbolicamente acolhiam os mortos.100 Mas este tipo de rememoração 

pessoal foi rapidamente apropriado pelo Estado – this personal remembrance, usually 

centred on church and cemetery, was overwhelmed by the public, state-sponsored 

commemoration that followed.101  

O que de facto não aconteceu em Portugal, França ou Itália foi o debate utilitário 

destas construções. No mundo anglo-saxónico colocava-se a hipótese de construir 

equipamentos que seriam simultaneamente utilitários e de rememoração. A título 

exemplificativo, A Casa dos Filhos dos Soldados (da iniciativa da JPN) construída para 

acolher os filhos dos soldados em campanha e aos orfãos de guerra102 não pretendia 

constituir-se como memorial do acontecimento, mas sim como instituição de iniciativa 

privada de apoio social.  

Foi nos Estados Unidos da América que o utilitarismo ganhou mais adeptos – 

There, many advocated living memorials: community houses, stadiums, libraries and 

other such institutions (...)..103 Esta conceção utilitária da rememoração atingiu 

igualmemte o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Reino Unido. Neste último a 

discussão colocava em uníssono franjas políticas divergentes, mostrando que a retórica 

da rememoração era bastante intrincada e pouco evidente – Conservative politicians in 

 
99 IDEM, Ibidem, p. 529. 
100 IDEM, Ibidem, p. 531. 
101 IDEM, Ibidem. 
102 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p.8. 
103 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War Memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 533. 
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Britain supported the idea of a hospital extension as the local memorial as strongly as 

their opponents on the left, while some Labour politicians advocated monuments. And in 

all sections there was reluctance to compromise remembrance with utility. Who would 

remember the purpose of a memorial hospital, the critics asked? And how could a 

memorial cinema be sacred to the memory of the dead? (…) Balancing competing views, 

many communities opted for multiple commemorative projects.104 Se os memoriais 

pretendiam ser espaços simultaneamente monumentais e úteis (como hospitais e 

bibliotecas).105 Os monumentos aos mortos pretendiam constituir-se como ferramentas 

de homenagem, como altar de culto106, como representação ideológica, mas não como 

bem de utilidade pública.  

 

It is true that the French built ‘monuments aux morts’, rather than war memorials, 

steadfastly disavowing practicality. The taste for utility, as Ken Inglis has astutely 

observed, was Protestant and voluntarist in character, and ‘reinforced by a spiritual 

modernity in the face of death which had more inroads into Protestant than Catholic 

cultures’. In France, a memorial meant a monument: ‘nobody thought of proposing that 

funds collected for commemorating the war should be devoted to… public charity’.107 

 

Com base na citação supracitada parece-nos que nos países de religião católica há 

uma maior necessidade de concretude – o monumento como a face do luto. Essa 

especificidade não se sente numa floresta de carvalhos ou num natatorium de homenagem 

aos mortos que, em última análise, beneficiaria também os vivos. A ideia de tirar 

benefício da morte conspurcava assim a sacralidade de qualquer construção utilitária.  

Não obstante a lei da separação do Estado e das Igrejas promulgada em França 

em 1905,108 e, no caso português, em 1911 (com o objetivo de retirar importância à 

 
104 IDEM, Ibidem, p. 533-534. 
105 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 418. 
106 Cf. NORA, Pierre (Dir.) – La République. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 199. 
107 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War Memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 534. 
108 LEGIFRANCE – Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. [Em linha]. 
[S.l.: s.n.]. [Consult. 24 ago. 2019]. Disponível na WWW: <URL 
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religião católica apostólica românica).109 Acreditamos que a matriz de base para o 

cerimonial de inauguração seriam os rituais religiosos, apesar da República se assumir 

com um estado laico, os MMGG criam em seu torno uma espécie de religião civil.110 Mas 

mesmo antes da construção de monumentos a homenagem que se prestava aos 

combatentes mortos fazia-se, sobretudo, no Dia dos Mortos e nos lugares cemiteriais, 

onde evidentemente, a religião estava presente: 

(...) le culte qui leur donne naissance précède leur érection; il naît, ici ou là, avant 

même l’armistice, avec des manifestations aux morts de la guerre organisées par des 

mutilés et réformés: elles ont pour date le 1er ou le 2 novembre – la fête des morts – et 

pour lieu cimitière ou elles continueront à se dérouler jusqu’a l’érection du monument, 

et parfois même au-delà. Un culte né alors même que la guerre pouvait s’achever par 

une défaite pourrait-il être un culte de la victoire?111  

Partindo deste pressuposto parece-nos oportuno analisar a integração da fé no 

processo de luto e no modo de encarar a morte. Se para os protestantes a idea de Salvação 

e Graça se expressa de um modo individual – (...) with the help of God’s grace, so that 

they became meritoriously righteous within themselves112 – no Catolicismo essa 

expressão faz-se pela participação na Igreja, sendo a fé Cristã dependente da Graça 

recebida pela participação na Igreja. Trata-se então, para os Católicos Apostólicos 

Romanos de um processo vivido em comunidade, pelo que a Igreja é vista como um 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749&fbclid=IwAR2mm
xDBRWP3cLRP2aWn7VnrOJzPxjWklPBwZjpZk6SPNVeM5rJ22TwdGhc>.  
109 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – Separação do Estado das Igrejas (1911). [Em linha]. [S.l.:s.n.]. 
[Consult. 24 ago. 2019. Disponível na WWW: <URL 
https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/Separacao-Estado-Igrejas.aspx>. 
110 NORA, Pierre (Dir.) – La République. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 218-219. 
111 NORA, Pierre (Dir.) – La République. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 201. 
112 Sobre esta diferenciação leia-se o seguinte: (…) All previous versions of scholastic soteriology suggested 
to varying degrees that the granting of salvation required the actual and gradual transformation of 
penitents from within, with the help of God’s grace, so that they became meritoriously righteous within 
themselves, and it was on the basis of this internal righteousness, once it was complete, that the gift of 
justification was bestowed. Luther, however, insisted that the righteousness which justifies a Christian is 
not his or her own internal righteousness, but is instead an external or strange righteousness (…), the 
righteousness of another, namely Christ. To be sure, the believer is subsequently transformed by the power 
of grace and in the practice of good works, but this has nothing to do with justification, which is achieved 
solely by the alien righteousness of Christ. (…) In this he was followed by all subsequent Protestant 
Reformers, including Melanchthon and Calvin, in holding that justification was granted solely on the basis 
of the merits of Christ, imputed to the believer through faith alone. GRAHAM, Tomlin – Shapers of 
Protestantism: Martin Luther, p.42. 
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repositório que detém a Graça a ser constantemente perseguida com vista a alcançar a 

Salvação. Este particularismo poderá ajudar a diferenciar monumentos de memoriais. 

Resultarão estes últimos mais de um estado interno do que de um esforço concertado 

(cidadãos, poder municipal, Estado)? Atente-se à definição da War Memorials Trust dos 

Estados Unidos da América: (…) Each memorial is unique. It represents that 

community’s chosen method of remembrance wether it be a cenotaph, plaque or more 

utilitarian example such as a bus shelter or hospital. The names of those recorded on a 

memorial may only be remembered on that monument making it important to preserve it 

to commemorate that individual’s sacrifice.113 A partir desta afirmação podemos 

distinguir duas conceções: Para a nação francesa a construção dos seus monumentos era 

regulada e a atribuição parcial de financiamento impulsionava-a. Procuravam-se 

consensos, por exemplo, pela integração do pároco no comitê de iniciativa privada 

previamente criado para a construção do monumento. Comparativamente ao mundo 

anglo-saxónico existia maior uniformidade, não só pela regulação, mas também porque 

muitos dos monumentos ou parte deles eram fabricados em massa e podiam ser 

encomendadas por catálogo.114 Mas se localmente o jogo de forças era polissémico (pela 

diversidade de atores envolvidos, pela escolha da localização, pela natureza do 

monumento, pelas inscrições presentes no monumento)115, nos monumentos nacionais 

era mais fácil tomar para si – leia-se para a República – o culto aos mortos. Assim, ao 

contrário do que acontecia nos monumentos comunais/municipais onde a inscrição do 

nome dos mortos se fazia até mesmo quando o Estado Francês não tivesse atribuído a 

menção honrosa <<Mort pour la France>>,116 sobrepondo-se a vontade da população e 

do município às considerações estatais, nos monumentos nacionais não se inscreviam os 

nomes dos mortos, enfatizando-se o valor do sacrifício a favor da Nação. O sulco dos 

nomes no monumento era um produto da democracia, os MMGG eram fundamentalmente 

 
113 WAR MEMORIALS TRUST – Importance of War Memorials. [Em linha]. [S.l.: s.n.]. [Consult. 29 jul. 
2018]. Disponível na WWW:<URLhttp://www.warmemorials.org/uploads/publications/64.pdf>.  
114 LABORIE, Severine – Les monuments aux morts de la Guerre de 14-18 en Guadeloupe avant 1945. In 
Situ. [Em linha]. [S.l.:In Situ Revue des patrimoines]. [Consult. 20 ago. 2019]. Disponível na WWW: <URL 
https://journals.openedition.org/insitu/11721>.  
115 Cf. NORA, Pierre (Dir.) – La République. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 199-220. 
116 AUBRY, Martine – Le monuments aux morts, un homage aux combattants d’hier. Lille, Université de 
Lille, 2019. Vídeo (37:39 min): color., son. 
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diferentes das formas memoriais anteriores que prestavam homenagem a generais e 

governantes, deixando os soldados comuns esquecidos nas valas comuns. Nessa 

dicotomia, nomes constituem sinais de luto, expressando um pesar individual e comunal 

indiferente, se não mesmo ativamente hostil, à ideologia do patriotismo e da glória 

militar.117  

De acordo com Sílvia Correia a colocação dos nomes sobre os monumentos, [teria 

sido] oficialmente proibida em França, e foi prática comum no mundo anglo-

saxónico.118Esta afirmação contradiz a nossa observação dos monuments aux morts, bem 

como a legislação francesa atinente ao assunto,119 pelo menos, no que respeita aos 

MMGG municipais. A ter existido a proibição talvez fosse para os monumentos 

nacionais. Veja-se a título exemplificativo o monumento aux morts de Rambucourt 

(Meuse), inaugurado pelo município em 1926 e cuja base do monumento contém 

inscrições com os nomes dos mortos daquele município.120 A propósito do caso Francês 

Daniel Sherman diz-nos o seguinte: Most local monuments combine lists of names with a 

sculptural or architectural motif, typically a statue of a common soldier or a simple stele 

or obelisk, thus conjoining the collective and the individual dimensions of 

commemoration.121 Da nossa observação são muitos os exemplares de monumentos 

municipais que contêm a inscrição dos mortos, vejam-se abaixo as figuras 4, 18 e 19. 

A Lei de 25 de Outubro de 1919122 relativa à comemoração e à glorificação dos 

mortos pela França previa a inscrição dos nomes dos mortos em livros de registos (Livros 

 
117 Tradução livre de SHERMAN, Daniel J. – The Emergence of Commemoration in Interwar France, p. 
443-444. 
118 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 418. 
119 A propósito desta dúvida enviámos um e-mail a pedir esclarecimentos acerca do assunto a Martine 
Aubry, administradora da base de dados dos monuments aux morts e investigadora aposentada que, 
prontamente nos respondeu dizendo desconhecer qualquer tipo de legislação nesse sentido. Para explorar 
esse assunto pode ser visionado o vídeo com a seguinte referência: AUBRY, Martine – Le monuments aux 
morts, un homage aux combattants d’hier. Lille, Université de Lille, 2019. Vídeo (37:39 min): color., son. 
120 SHERMAN, Daniel J. – The Emergence of Commemoration in Interwar France, p. 448. 
121 IDEM, Ibidem, p. 447. 
122 Art. 1er. Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau 
français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés 
au Pantheon. (...) 3. L’État remettra à chaque commune um livre d’or sur lequel seront inscrits les noms 
des combattants des armées de terre et de mer morts pour la France, nés ou résidant dans la comune. Ce 
livre d’or sera déposé dans une des salles de la mairie et ténue à la disposition des habitants de la 
commune. Pour les Français nés ou résidant à l’étranger, le livre d’or sera déposé au consultat dont la 
juridiction s’etend sur la commune où est né, ou a résidé le combattant mort pour la patrie. (...)LEI n.º 
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D’Ouro) que seriam depositados no Panteão. A ideia de inscrever o nomes dos soldados 

mortos terá sido considerada durante a Revolução Francesa, de modo a identificar os 

mortos como cidadãos do Estado Revolucionário123. Mas no caso dos MMGG, fazer uma 

leitura nacionalista pode ser redutor – os nomes que constam no MMGG não são os dos 

que morreram pela Nação, mas sim os mortos locais. Veja-se: Most inscriptions, as we 

have seen, link names to locality: in French town, English village and American city 

specific communities pay homage to ‘their’ dead. They commemorate those who died 

for ‘this province’, ‘this district’, even (in the case of Bleksop, South Africa), ‘this valley’. 

These are actual and immediate communities, not some more abstract, distant entity of 

nation or state.124 De facto, a inscrição dos nomes levantava uma série de problemas com 

os quais o Estado não era capaz de lidar. Na maioria das localidades os nomes tomaram 

o lugar de corpos despedaçados. Como esclarece Sherman nas localidades de onde os 

soldados haviam partido inscreviam-se nomes sem corpo, por outro lado, na zona de 

guerra empilhavam-se inúmeros corpos sem nome.125 A realidade da matança com 

recurso a artilharia pesada tornava a morte do campo de batalha anónima, sendo 

impossível identificar corpos estilhaçados. O número de mortos seria facilmente 

misturado com o de desaparecidos, prisioneiros e desertores. Como saber quais os nomes 

a inscrever? – (…) intensive bombardment of quite small areas dismembered the bodies 

of the fallen so badly that it was later impossible to identify them. (…)100,000 of the 

379,000 French dead at the Battle of Verdun in 1916 were listed as missing, in most cases 

because body parts could not be fit together to form a whole. The figure of 300,000 

missing among the France’s 1.3 million dead for the whole war gives only a faint inkling 

of what this must have meant for family members. The reality of the war not only robbed 

them of the men’s bodies but made it impossible for them to bury and mourn their dead.126 

 
15135 – Loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande 
guerre. Paris: Journal officiel, 1919. 
https://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/ceremonies/ceremonies-nationales  
123 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 550 
124 IDEM, Ibidem. 
125 SHERMAN, Daniel J. – The Emergence of Commemoration in Interwar France, p. 447. 
126 LEONHARD, Jorn – Pandora’s Box: A History of the First World War, p. 134. 
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Perante este cenário de horror, os monumentos ao Soldado desconhecido, ao Poilu 

inconnu ou ao Unknown Soldier surgem como uma defesa contra o trauma da existência, 

um dispositivo de segurança. (...) Desafio à entropia, à acção dissolvente que o tempo 

exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, o monumento procura apaziguar a 

angústia da morte e da aniquilação.127 

O caso português aproxima-se, seguramente, do Francês pela proximidade formal 

das construções (Cf. figuras 4-21), pela concomitância ideológica que precedeu a guerra, 

pela existência de uma cultura cristã da qual se mimetizam processos de luto e ritos 

rememorativos, pela inexistência de uma conceção utilitária da rememoração. Afasta-se, 

pela ausência Estatal (o que não significa não ter existido apropriação do fenómeno por 

parte dos atores Republicanos e, como veremos, até mais tarde, por parte de atores do 

Estado Novo) e pela escala – o caso portugês é tremendamente menor, quer no número 

de mortos, quer no número de monumentos, quer na presença que se faz sentir na 

memória coletiva nacional.  

  

 
127 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, p. 17-18. 

Fig. 4 – Fotografia de 2019 do Monumento 

aux morts de Albon em França inaugurado 

no ano de1922 da autoria dos arquitetos 

Joseph Bissuel e Henri Joulie. São visíveis 

os nome das batalhas mais relevantes, 

inscrevem-se os nome dos mortos e ao 

centro encontra-se uma figura feminina 

alada com capacete empunhando uma 

espada com a lâmina voltada para baixo. 

Fonte: Fotografia – Les Monuments aux 

morts: France (Drôme), Albon, 2019. [Em 

linha]. Consult. 03/11/2019. Disponível em 

WWW: 

<URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/69868/albon-

rueroute/?elm=420>.  
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Fig. 5 – Fotografia do MMGG de Leiria, Susana Paiva, 2004. Este MMGG da autoria do escultor 

Luís Fernandes e do arquiteto Augusto Romão foi inagurado em 1929. Apesar de divergir do anterior 

na sua estrutura em forma piramidal converge no tratamento da figura feminina, tratando-se 

igualmente de uma figura alada empunhando espada com lâmina em posição de descanço. Atente-

se aos panejamentos art-déco. Fonte: DIRECÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO CENTRO – 

Monumento aos Mortos da I Grande Guerra. [Em linha]. Consult. 3/6/2019.  Disponível na WWW: 

<URLhttps://www.culturacentro.gov.pt/pt/museus/museu-virtual-de-arte-

publica/leiria/leiria/monumento-aos-mortos-da-i-grande-guerra/>.  
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Fig. 6 – Fotografia de 2017 do Monument aux 

morts de Abondance, Haute-Savoie, França. O 

monumento compõe-se de um pedestal sobre o 

qual assenta um soldado. Na base encontram-se 

inscritos os nomes dos mortos. Note-se a 

semelhança no tratamento do soldado com a 

figura abaixo. Fonte: Fotografia – Les monuments 

aux morts: France (Haute-Savoie), Abondance, 

2017. [Em linha]. Consult. 02/11/2019. 

Disponível em WWW: 

<URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/3350/abondance-

place/?elm=3>.  

Fig. 7 – Digitalização de Bilhete-postal ilustrado 

datado de c. de 1940, Edição da Tabacaria Costa 

de Viseu, fotografia da Foto Beleza da cidade do 

Porto. Trata-se do MMGG de Viseu da autoria do 

escultor Anjos Teixeira, inaugurado no ano de 

1928. O serrano português encontra-se, tal como, 

o poilu francês em posição de descanço. Fonte: 

Digitalização de bilhete-postal c. de 1940 – 

Viseu, fotos do AJ. [Em linha]. Consult. 

1/11/2019. Disponível em www: 

<URLhttp://fotosviseu.blogspot.com/2017/09/m

onumento-aos-mortos-da-grande-guerra.html>.  
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Fig. 8 – Reprodução digital de fotografia do séc. XX (13,8x8,9cm). Col. museáles Musées de Bretagne. A 

imagem apresenta o saoldado francês - poilu - numa ofensiva (note-se a boca entreaberta que lhe confere 

uma atitude aguerrida). Na fotografia pode ler-se a inscrição: Edition Bretagne Touristique – St-Brieuc / 

Rostrenen. – Monument aux Morts de la Grande Guerre. Fonte: Fotografia – Rostrenen Monument aux 

Morts de la Grand Guerre – Rostrenen. Saint Brieuc: Edition Bretagne Touristique, 1961. [Em linha]. 

Consult. 4/10/2019. Disponível em WWW: <URLhttp://www.collections.musee-

bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo311632>. 
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Fig. 9 – Fotografia de 2018. A imagem apresenta o MMGG de Aveiro da autoria de Sousa Caldas, 

inaugurado em 1934. Fonte: Fotografia – Les Monuments aux Morts: Aveiro. [Em linha], 2018. Consult. 

5/10/2019. Disponível em WWW: <URLhttps://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/57874/aveiro-

place/?elm=85>.  

 
Fig. 10 – Fotografia de 2018. Pormenor do MMGG de Aveiro. Note-se o semelhante atteggiamento do 

soldado da figura 8.  Fonte: Les Monuments aux Morts: Aveiro. [Em linha], 2018. Consult. 5/10/2019. 

Disponível em WWW: <URLhttps://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/57874/aveiro-

place/?elm=85>.  
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Fig. 11 – Digitalização de fotografia do acervo do Orfeão do Porto, 2014. Trata-se do Monumento aos 

Mortos da Grande Guerra de Oliveira de Azeméis da autoria do escultor Henrique Moreira e do arquiteto 

Rogério de Azevedo, inaugurado em 1930. Na imagem pode ler-se a inscrição: Oliveira de Azemeis, 4 de 

Dezembro de 1932. Note-se o Serrano sobre o pedestal e a inscrição art-déco. A figura central julgamos ser 

Raul Casimiro primeiro maestro do Orfeão do Porto em funções entre 1910-1941, podendo tratar-se de uma 

romagem ao MMGG de homenagem com eventual concerto nas imediações. Fonte: Fotografia cedida para 

digitalização pelo Orfeão do Porto e digitalizada por nós em 2014. 
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Fig. 12 – Fotografia de 2016. A imagem apresenta o MMGG de Toulon, França, da autoria do escultor 

Honoré Sausse inaugurado em 1925. Trata-se de um Monumento que assume uma configuração piramidal. 

Na sua base encontram-se os soldados e acima deles uma figura feminina que com os seus braços abertos 

os protege. A figura central assume um atteggiamento divino, parecendo pairar e assemelhando-se a uma 

Virgem da Misericórdia da Idade Média. Para além disto,  a base quadrangular sobre a qual se apoia é 

decorada com festões de louro e no seu braço esquerdo enverga um escudo que a identifica como uma 

possível alegoria de França. Este é um Monumento atípico no contexto Francês quer pela sua forma, quer 

pela monumentalidade, tratando-se de uma obra importante no contexto produtivo do autor que opta aqui 

pela expressão emotiva.128  Daqui pretendemos destacar as semelhanças com três obras de produção 

portuguesas, nomeadamente: os dois MMGG da cidade do Porto, o e o MMGG de Ponta Delgada nos 

Açores. No MMGG da  cidade do Porto da autoria de Henrique Moreira existem semelhanças no pedestal 

quadrandular e festões. No caso do MMGG de Ponta Delgada com projeto do arquiteto Raúl Lino e 

esculturas de Diogo de Macedo as duas grandes estátuas de soldados da marinha de dimensão agigantada 

assemelham-se aos soldados do Monumento de Toulon. No caso do MMGG da Universidade do Porto da 

autoria de João da Silva consideramos que a figura feminina algo híbrida que aqui se apresenta (entre uma 

alegoria da França, uma alegoria da Vitória ou uma Virgem) assume um semelhante atteggiamento àquele 

da Mater Dolorosa realizada por João da Silva. Fonte: Fotografia – Les Monuments aux Morts: Toulon. 

 
128 Cf. LES MONUMENTS AUX MORTS – Les Monuments aux Morts: Toulon. [Em linha], 2016. 

Consult. 6/10/2019. Disponível em WWW: <URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/17912/toulon-place/?elm=72>.  
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[Em linha], 2016. Consult. 6/10/2019. Disponível em WWW: <URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/17912/toulon-place/?elm=72>.  

 

Fig. 13 – Reprodução digital de Fotografia de Teófilo Rego. Arquivo Histórico do Porto. Na imagem 

podemos encontrar semelhanças no pedestal quadrangular e nos festões com o monumento de Toulon. 

Fonte: Fotografia – Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Porto na Praça Carlos Alberto. [Arquivo 

Histórico do Porto: s.n.], 196?. Cota: F-P/CMP/10/432. 

 

Fig. 14 – Fotografia de Miguel Madeira de 2014 do MMGG de Ponta Delgada nos Açores. Este monumento 

da autoria de Raúl Lino com esculturas de Diogo de Macedo presta homenagem aos soldados da marinha 

mercante e de guerra e foi inaugurado no ano de 1936.  Consideramos este monumento semelhante ao de 

Toulon no que respeita às proporções dos soldados. Fonte: MADEIRA, Miguel – Monumento aos Mortos 

da Grande Guerra de Ponta Delgada. [Em linha]. Lisboa: Público, actual. 2014. Consult. 7/10/2019. 

Disponível em WWW: <https://acervo.publico.pt/culturaipsilon/noticia/monumento-aos-mortos-da-

grande-guerra-de-ponta-delgada-1668427>. 
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Fig. 15 – Fotografia de 2018 do Monumento aos Mortos de Auchel, França. Trata-se de um conjunto 

escultórico. O monumento apresenta duas cenas: no plano de fundo A paz num país sombrio e no plano 

principal A humanidade de luto, representada por uma mulher que chora a morte dos seus soldados. A figura 

feminina vestida de manto é também representada nos MMGG de Cascais e do Porto (Reitoria da 

Universidade do Porto) embora com diferentes plásticas. Fonte: Les Monuments aux Morts: Auchel. [Em 

linha], 2018. Consult. 6/10/2019. Disponível em WWW:<URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/1788/auchel-place/?elm=240>.  
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Fig. 16 – Captura de ecrã de fotografia digitalizada do 

MMGG de Cascais, no Jardim Visconde da Luz. Este 

monumento da autoria do escultor Simões de Almeida 

Sobrinho foi inaugurada em abril de 1925. Trata-se de 

uma Mater Dolorosa em homenagem às viívas da 

Grande. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de 

Lisboa – O Monumento aos Mortos da Grande 

Guerra, no Jardim Visconde da Luz. [Em linha], 2017. 

Consult. 6/10/2019. Disponível em WWW: <URL 

https://www.flickr.com/photos/96897289@N02/3615

3177321>. 

 

Fig. 17 – Captura de ecrã de digitalização de 

fotografia – Na imagem pode ver-se o 

descerramento do MMGG no pátio da Reitoria da 

Universidade do Porto. Fonte: O Primeiro de 

Janeiro – Universidades do Porto e Coimbra: 

realizaram-se ontem as cerimónias solenes de 

inauguração. (17 outubro 1948) p. 1. Na imagem 

podemos ver o descerramento do MMGG da 

Mater Dolorosa no dia da sua inauguração em 

1948. Da autoria de João da Silva segue uma 

linguagem mais estilizada que as figuras 

femininas das figuras 15 e 16 e segura na sua mão 

direita uma folha de palma. 
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Fig. 18 – Fotografia de 2015 do Monumento de Anglet, França. Na imagem pode ver-se uma figura 

feminina que segura na mão direita uma coroa de louros e na mão direita a bandeira, abaixo dela 

encontra-se representado um soldado jacente. Notem-se as semelhanças na representação da figura 

feminina do Monumento Nacional de homenagem aos mortos de Lisboa. Fonte: Les Monuments aux 

Morts: Anglet. [Em linha], 2018. Consult. 6/10/2019. Disponível em 

WWW:<URLhttps://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/5295/anglet-rueroute/?elm=115>. 

 

Fig. 19 – Fotografia do MMGG de 

Lisboa. Note-se a semelhança com a 

figura feminina acima. Fonte: Clube 

de História de Valpaços – 

Transmontanos mortos na Primeira 

Grande Guerra: II. [Em linha], 2010. 

Consult. 6/10/2019. Disponível em 

WWW: 

<URLhttp://clubehistoriaesvalp.blog

spot.com/2010/11/transmontanos-

mortos-na-primeira-

grande_09.html>.  
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Fig. 20 – Fotografia de 2017 do Monuments aux morts 

de Acy-Romance, Ardennes, França. Trata-se de um 

pequeno obelisco. Na sua face anterior pode ver-se uma 

folha de palme e pode ler-se: 1914-1918/ 1939-1945/ 

Acy-Romance / À Ses Enfants/ Morts / Pour La France 

// 1914-1918 / Victimes Militaires JAVAUX Alexandre 

4 sept. 1914 / PIQUET Hubert 15 sept. 1914/ MOREAU 

Jules 18 sept. 1914 (...) Victime civile DESTRONT 

Maxime 13 oct. 1914. Fonte: Fotografia – Les 

Monuments aux morts: France (Ardennes), Acy-

Romance. France, 2017. [Em linha]. Consult. 

03/08/2019. Disponível em WWW: 

<URLhttps://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/41489/acy-romance-

presdeleglise/?elm=102>.  

 

Fig. 21 – Fotografia do MMGG de Bragança. 

Inaugurado em 1928 e da autoria do Engenheiro José 

de Abreu. Notem-se as semelhanças do MMGG de 

Bragança com a figura anterior. Fonte: Turismo do 

Norte de Portugal – Largo do Principal. [Em linha]. 

Consult. 6/10/2019. Disponível em WWW: 

<URLhttp://www.portoenorte.pt/pt/oquefazer/detalhe.

php?id=4142>.  
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1.2 – Monumentos aos Mortos da Grande Guerra – Origem e Promotores 

 
Fig. 22 – Reprodução digital de fotografia. (maqueta de postal, preto e branco, 13,5x9cm). Col. Biblioteca 

Nacional de Portugal. Frente: A imagem apresenta a inauguração do MMGG erigido pela Cruz Vermelha 

Portuguesa em Ambleteusee vários militares rodeando o MMGG. Verso: No verso pode ler-se: Monumento 

erigido pela Cruz Vermelha Portugueza, em Ambleteuse (Pas de Calais) – à memória dos soldados 

portuguezes mortos na guerra, no local onde funcionava o hospital da mesma C.V.P. Fonte: Fotografia - 

Monumento erigido pela Cruz Vermelha Portugueza em Ambleteuse – Pas de Calais. [S.l.: s.n.], 1919. [Em 

linha].Consult. 5/3/2018. Disponível em www: < http://purl.pt/26623/1/index.html#/1/html>.  

 

Fig. 23 – Fotografia do MMGG erigido em Ambleteuse pela CVP, 2017. Fonte: LES MONUMENTS 

AUX MORTS – Les monuments aux morts: France, Belgique, Autre pays. [Em linha]. Consult. 20/07/ 

2019. Disponível na WWW: URL< https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/42935/ambleteuse-

rueroute/ >. 
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Um dos primeiros monumentos a ser erigido em homenagem aos mortos 

portugueses foi da iniciativa da Cruz Vermelha Portuguesa e ocorreu fora do território 

nacional: na base do CEP, em Ambleteuse. Descerrava-se a 30 de Junho de 1919129 e era 

inaugurado no local onde se encontrava o hospital de sangue da CVP.130 Trata-se de um 

MMGG em pedra muito sóbrio: um obelisco sobre um plinto. Na base contém a seguinte 

inscrição: À MEMORIA/ DOS/ SOLDADOS PORTUGUESES/ MORTOS NA 

GUERRA/ 1916-1918 / NESTE LOCAL FOI CONSTRUIDO PELA / CRUZ 

VERMELHA/ PORTUGUESA/ UM HOSPITAL DE GUERRA / ERIGIDO /PELA/ 

CRUZ VERMELHA/ PORTUGUESA/ EM/ 1919.  

No pilar do obelisco, ao centro, figura a cruz da CVP e, a delimitar o espaço, existe 

uma estrutura de pedra e corrente metálica que veda o MMGG com o intuito de o proteger 

(prática muito comum nos MMGG franceses). Pela comparação entre a fotografia da 

época (Cf. Fig. 22, p. 64) e a atual (Cf. Fig. 23, p. 64) presente na base de dados dos 

MMGG franceses, percebe-se que, apesar de manter a localização original, o seu contexto 

mudou. O MMGG encontra-se num passeio que margina uma estrada nacional (Route 

Nationale RD 940) e nas suas traseiras pode ver-se um campo de futebol. Não obstante o 

contexto ter mudado consideravelmente, no ano de 1990 a CVP colocou-lhe uma pequena 

placa metálica comemorativa pelos 125 da instituição, já que, este monumento marcava 

também o início da presença da CVP na vida pública portuguesa.131  

Segundo o Relatório final da CPGG, este terá sido O Primeiro monumento que 

existiu no Mundo, em memória dos Mortos da Grande Guerra.132 Dele não podemos dizer 

ter sido o primeiro, mas a sua morfologia estará entre as mais usadas para a construção 

 
129 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 177. 
130 Hospital de sangue era o nome dado ao que eram, inicialmente, ambulâncias. Como as ambulâncias 
foram perdendo mobilidade pelo aumento do número de feridos acabaram por se fixar (primeiro em tendas 
de lona, depois em edifícios já de tijolo). A designação existia então para que estes Hospitais não se 
confundissem com os Hospitais de Base (mais recuados da frente de batalha) onde permaneciam os doentes 
que precisavam de tempo de internamento superior a 2 meses. Cf. MARQUES, Isabel Pestana – Das 
trincheiras com saudade: A vida quotidiana dos militares portugueses na Primeira Guerra Mundial, p. 
173-177. 
131 LES MONUMENTS AUX MORTS – Les monuments aux morts: France, Belgique, Autre pays. [Em 
linha]. [Consult. 20 ago. 2019]. Disponível na WWW: URL< https://monumentsmorts.univ-
lille.fr/monument/42935/ambleteuse-rueroute/ >. 
132 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936)- Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p.177. 
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de monumentos de homenagem aos mortos O obelisco está presente nos MMGG 

portugueses, franceses, ingleses e um pouco por todo o globo. Ainda antes da sua 

construção erigia-se no Funchal o Monumento às vítimas do Bombardeamento de 1916. 

O descerramento fazia-se ainda a guerra não havia terminado133. O bronze de Francisco 

Franco (1885-1955) não faria carreira como modelo de monumento, mas revelava 

sobretudo uma necessidade premente e expressiva de responder à dor causada “ali” onde 

tinha ocorrido a morte. 

Fig. 24 – Reprodução digital de 

página de periódico. Na imagem 

pode ver-se a cerimónia de 

descerramento do Monumento 

da autoria de Francisco Franco. 

Em cima: à esquerda o escultor 

Francisco Franco; à direita 

Vieira de Castro, banqueiro e 

promotor da homenagem. 

Fonte: ILUSTRAÇÃO 

PORTUGUEZA – Homenagem 

ás vítimas do primeiro 

bombardeamento. Ilustração 

Portugueza.  Lisboa: José 

Joubert Chaves. Série II, N.º 63? 

(1918), p. 228. Consult. 

6/3/2019. Disponível em www: 

<http://hemerotecadigital.cm-

 
133 ILUSTRAÇÃO PORTUGUEZA – Homenagem ás vítimas do primeiro bombardeamento. Ilustração 
Portugueza.  Lisboa: José Joubert Chaves. Série II, N.º 63? (1918), p. 228. Consult. 6/3/2019. 
Disponível em www: < http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1918/N631/N631_master/N631.pdf>. 
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lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1918/N631/N631_master/N631.pdf>.  

Como explica Daniel Sherman coexistiam monumentos em espaços distintos, isto 

é, nos cenários das batalhas mais importantes, como Marne, Ypres e Verdun e na terra 

natal, pelo que nos parece difícil dizer qual terá sido o primeiro. Desde o início da Guerra 

que este anseio comemorativo se manifestou – virtually simultaneously on the battlefield 

and in soldiers hometown; neither need, in the first instance, to imitate other.134  

A paisagem de guerra era inicialmente cravada de cemitérios (com cruz de pau e 

depois de pedra), e, numa fase posterior, por monumentos e memoriais como é o caso de 

Thiepval. No caso português ainda antes de se colocar a ideia de erigir um MMGG na 

terra natal surge esta construção em território Francês. Curiosamente, a iniciativa parte 

de uma organização feminina, a CVP. 

A CVP espelha o início da alteração do papel da mulher pela força da guerra.135 

A sociedade portuguesa não pôde, à semelhança dos outros países prescindir de nenhuma 

das mãos, aceitando-se as damas-enfermeiras em todos os exércitos. Esta instituição, 

existente desde 1865 sob a designação Comissão Portuguesa de Socorros a Feridos e 

Doentes Militares em tempo de Guerra tinha antes da guerra funções humanitárias, mas 

com a entrada de Portugal na Grande Guerra mobilizam-se médicos e enfermeiros e a 

CVP ofereceu um hospital com 300 camas em auxílio do CEP. Determinou-se que tal 

unidade funcionasse em Ambleteuse, tendo a CVP recebido donativos nacionais e 

auxílios americanos e ingleses. (...); também a sua condição feminina, mais propícia na 

época a saber confortar os homens que sofriam, esteve na origem da aceitação(...).136 De 

iniciativa privada esta instituição surge primeiramente par tratar e confortar, já no pós 

guerra assume a função de honrar os soldados mortos.  

As associações de mulheres que operavam nos bastidores da guerra para dar 

suporte aos soldados eram intermediárias entre as autoridades militares e a comunidade 

civil. Com o final da guerra a sua acção não se extinguiu, passando à tarefa da 

rememoração. Em vários pontos do globo monumentos foram construídos por 

associações a que Jay Winter chama de emotional communities. – Red Cross Workers, 

 
134 SHERMAN, Daniel J. – The Emergence of Commemoration in Interwar France, p. 447. 
135 FRAGA, Luís Alves de – Organizações Feminina Portuguesas, p. 504. 
136 IDEM, Ibidem, p. 505. 
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soldier support associations and groups devote to the care of their dependents (…) ‘The 

Lest We Forget Club’ raised a stone soldier in Lacombe, Canada; erected by the ‘Stawell 

Girls Remembrance League’ is carved beneath a similar structure in Australia. The 

memorials raised by these emotional communities express pride, patriotism and sorrow. 

But perhaps their foremost purpose was consulation.137  

Para além da CVP surgem outros organismos semelhantes com o fito na 

propaganda e na assistência às vítimas de guerra, como os inválidos, os feridos ou os 

órfãos de guerra. Formadas, fundamentalmente, por mulheres com o apoio de alguns 

Republicanos e filantropos surgem assim: a Cruzada das Mulheres Portuguesas, fundada 

em 1917 por Ana de Castro Osório, uma das lutadoras pela igualdade de direitos em 

Portugal;138 o Núcleo Feminino de Assistência Infantil que desenvolve o seu trabalho na 

Casa dos Filhos dos Soldados da iniciativa da JPN139; a Casa Pia de Lisboa140; entre 

outras.  

A data da inauguração do monumento de Ambleteuse coincide com o regresso das 

últimas tropas portuguesas que ocorre, sobretudo, entre março e maio de 1919.141 

Contrariamente à maioria dos países beligerantes, os soldados portugueses não tiveram 

receções calorosas, já que, regressavam a Portugal pouco tempo depois do assassinato do 

presidente Sidónio Pais (14 Dezembro de 1918) e da revolta monárquica de Janeiro de 

1919.142 A política interna estava abalada e esta receção algo apática despertou nos 

antigos combatentes a noção de que o mérito do seu comportamento em campanha 

merecia algo mais do que simples homenagens e inaugurações de monumentos. Por esse 

motivo, as organizações de veteranos de guerra começam a surgir, logo em 1919, um 

pouco por toda a parte. Em Portugal constitui-se a ‘Liga dos Combatentes da Grande 

Guerra’, instituição que ainda subsiste, embora sob a designação mais abrangente de 

‘Liga dos Combatentes’.143 

 
137 SCATES, Bruce; Wheatley, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History of 
The First World War, 530. 
138 FRAGA, Luís Alves de – Organizações Feminina Portuguesas, p. 506. 
139 Cf. AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 20. 
140 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 141. 
141 MARTELO, David – Regresso das Frentes de Combate, p. 507. 
142 IDEM, Ibidem. 
143 IDEM, Ibidem, p. 509. 
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 Ainda decorria a guerra quando surge em território nacional uma instituição de 

apoio à República com objetivos de assistência, propaganda e rememoração: a JPN.  

A divulgação nos jornais da declaração de guerra alemã a Portugal (entregue em Lisboa 

a 9 de março de 1916) era uma imposição a um povo. Até então, a maioria dos 

portugueses, sobretudo camponeses e analfabetos, sabia que existia guerra lá longe, em 

terras de França. Muitos não sabiam quem lutava, contra quem e porquê. E só sabiam 

porque viam os Editais do Governo, com a faixa verde e rubra, a convidar à Mobilização 

e ao Voluntariado para as Fileiras do exército português. Muitos não sabiam ler o texto 

palavroso nem reconheciam aquelas cores, mais habituados ao azul da Monarquia.144  

A JPN constitui-se logo a 15 de março de 1916, na sequência da declaração de 

guerra e opera até 31 de Dezembro de 1931. Formada por um grupo de intelectuais e 

personalidades influentes da cidade do Porto, sobretudo profissionais liberais, e dirigida 

por Alberto de Aguiar, Professor e, mais tarde, diretor da Escola Médico-Cirúrgica do 

Porto, uma figura de referência na época. A JPN, procurava criar na população 

sentimentos de patriotismo e legitimação da guerra, evangelizando para a causa 

Republicana. Tratava-se de uma coletividade de carácter nacional que obtinha os seus 

fundos através de cotizações voluntárias e variáveis dos seus membros, de pessoas e 

colectividades a elas estranhas145. Esta coletividade organizava-se em comissões: a 

comissão organizadora; os delegados dos corpos administrativos e das diferentes 

corporações scientíficas, industriais, comerciais, artísticas e associativas;todos os 

indivíduos que, expontàneamente ou a convite da Junta, se conformem com o fim 

patriótico a que ela visa.146 A soberania de decisão cabia, por assim dizer, a dois órgãos 

centrais: a mesa de reuniões plenárias e a comissão executiva. Os trabalhos estavam 

departamentalizados, existindo subcomissões, a saber: comissão económica, comissão da 

imprensa (presidida por Bento Carqueja, diretor do Comércio do Porto e Professor da 

Universidade do Porto), comissão da propaganda e comissão artística. Esta última 

presidida por João Marques de Oliveira, à altura Professor da Escola de Belas Artes, e 

composta por artistas sobejamente conhecidos: Acácio Lino, Almeida Coquet, Teixeira 

 
144 MARQUES, Isabel Pestana – Das trincheiras com saudade: A vida quotidiana dos militares portugueses 
na Primeira Guerra Mundial, p. 21. 
145 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 7. 
146 IDEM, Ibidem. 
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Lopes, Cândido da Cunha, Cristiano de Carvalho, Diogo de Macedo, Francisco de 

Oliveira Ferreira, Henrique Moreira, José Oliveira Ferreira, José Teixeira Lopes, Júlio 

Ramos, Leal da Câmara, Dr. Manuel Monterroso, Marques da Silva. Tratava-se da elite 

cultural da cidade do Porto e serão, mais tarde, muitos destes artistas que vão projetar 

inúmeros MMGG erigidos no nosso país e além-fronteiras.  

 

 
 

 A JPN atuava então em três frentes: assistência, propaganda e rememoração.  

No domínio da assistência assumia características de uma emotional communitie e 

operava em conjunto com o Núcleo Feminino de Assistência Infantil. A Junta prestava 

auxílio aos órfãos de guerra, criando mesmo para esse fim a Casa dos Filhos dos 

Soldados.147 Durante a Guerra, esta instituição prestava também auxílio aos soldados em 

campanha, existindo, inclusivamente um serviço de expedição de encomendas (tabaco, 

jornais, e propaganda para efeitos de obtenção de pensão de sangue etc.). Se, por um lado, 

a JPN assumia o papel de instituição cuidadora, por outro, apelava à participação na 

Guerra, cumprindo uma agenda Republicana. Nesse domínio definiu a sua missão:  

 
147 A Casa dos Filhos dos Soldados colhia órfãos até aos 14 anos de idade, tendo sido inaugurada a 25 de 
Junho de 1917, na Rua de Cedofeita nº 458, com 42 crianças menores de 7 anos e algumas com poucos 
meses, existia também nas instalações da Casa um berçário cujo funcionamento era garantido pelo Núcleo 
Feminino de Assistência Infantil. 

Fig. 25 – Captura de ecrã de digitalizção da capa do 

Relatório da JPN onde pode ver-se a esfera armilar sobre 

a cruz de guerra, símbolos desta instituição. Fonte: 

AGUIAR, Alberto de - Junta Patriótica do Norte: 15 anos 

de Benemerência. Porto: Empresa Industrial Gráfica do 

Pôrto, L.da, 1932. 

 



 

 71 

(…) nobilitar a alma da Pátria (…) [esclarecer] o significado do conflito mundial, as 

origens e razões da nossa intervenção, o alcance da Declaração de Guerra, os deveres 

que ela nos impunha, os sacrifícios a que nos obrigava e o brio que de nós exigia (…) 

prègando a União Sagrada, que, numa só fé e numa só vontade deviam reunir as fôrças 

dominantes da República, [incutindo] na alma popular, essencialmente crente e 

sugestionável, a convicção da Vitória final – Vitória dos Aliados (…). 148  

As ações de propaganda passavam pela organização de conferências relativas à 

nossa participação na guerra. Estas ações de sensibilização com vista à validação da 

entrada de Portugal no conflito, fazia-se munir da distribuição de cartazes e panfletos, do 

apelo ao patriotismo e da veiculação de uma mensagem de esperança e confiança na 

vitória. Faziam-se peditórios a favor das vítimas de guerra, organizavam-se concertos, 

exibições cinematográficas, sempre com o fito na criação de um sentimento de pertença 

a uma ordem maior: a República e a Pátria. Os republicanos almejavam com a 

participação de Portugal na Guerra a obtenção de um lugar à mesa no concerto das 

Nações.  

É o domínio da rememoração o mais relevante para a nossa dissertação. A JPN 

organizava um calendário de celebrações evocativas, celebrando o 14 de Julho à 

semelhança da França (festa da Vitória e da Paz, a festa da fraternidade internacional, 

uma espécie de manifestação pela união entre aliados, data que a partir de 1921 perde 

relevância), forjando assim a pertença a uma ordem maior. O 9 de Abril, da trágica 

Batalha do Lys, e o 11 de Novembro, data em que foi assinado o armistício. Nestas 

celebrações foi introduzido o ritual dos dois minutos de silêncio (tal como se fazia em 

França) nas rememorações do 9 de Abril.  

Este trabalho de rememorar era levado a cabo pela Comissão Artística que, era 

também responsável pela elaboração de desenhos, de panfletos e pelos apelos à 

construção de monumentos concelhios, bem como à incitação à contribuição financeira 

para a construção dos monumentos.  

A construção de monumentos municipais ou a colocação de lápides com os nomes 

dos mortos foi sugerida à JPN pelo Poeta – Soldado Augusto Casimiro, sendo a 

 
148 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 20. 
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propaganda para a sua construção iniciada a 30 de Junho de 1919149 e efetuada pelo menos 

em 40 concelhos do país. 150  

 

A J.P.N., parcela mínima da alma portuguesa, que aspira à dignificação da Pátria e à 

sua nobilitação pelo culto dos seus heróis, chama a atenção para a ideia que àquela foi 

sugerida pelo Poeta-Soldado – Cap. Augusto Casimiro – para que cada concelho fixe em 

lápide ou outro Monumento o nome dos seus mortos na Grande Guerra.151 

 

Augusto Casimiro fazia parte da ala dos guerristas. Voluntarista aquando da 

mobilização, ajudava agora não como soldado, mas como poeta, pela criação de literatura 

memorialística produzida durante a guerra (Nas Trincheiras da Flandres, 1918). Como 

explica Ernesto Castro Leal essas narrativas assumiam quase sempre um tom demasiado 

condicionado por leituras pessimistas ou triunfalistas sobre o destino português,152 

contribuindo assim para a criação do mito da experiência de guerra. O ‘guerrismo’ 

espalhado nos memorialismos republicanos de Jaime Cortesão, Augusto Casimiro, João 

Pina de Morais ou Carlos Selvagem transportava uma visão patriótica redentora, 

justificada duplamente: a justificação política de sermos aliados naturais do bloco 

demoliberal anglo-francês contra o expansionismo cesarista alemão; a justificação ética 

para um novo revigoramento moral das energias nacionais que o soldado encarnava.153 

No rescaldo da guerra o poeta-soldado apelava à cristalização deste mito de guerra 

pela construção de monumentos. Nesse sentido, no ano de 1919 a JPN define um modelo 

de padrão, da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira, para divulgar nos 

concelhos do país. Dada a inexistência de diretrizes por parte do Estado, surge um vazio 

rememorativo que a JPN acaba por ocupar. Assim, a 15 de Agosto de 1919 é distribuída 

uma circular dizendo que os nomes a fixar seriam para cada concelho os dos militares 

que a eles pertenciam e que a Junta procuraria propor um modelo prático para efectivar 

 
149 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 240. 
150 Cf. Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões 
da Grande Guerra, p.1 
151 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 240. 
152 LEAL, Ernesto Castro – Memória, Literatura e Ideologia: Saudade, Heroísmo e Morte, p. 559. 
153 IDEM, Ibidem, p. 561. 
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essa homenagem.154 No ano seguinte, a 28 de Janeiro de 1920 a JPN distribui por todos 

os concelhos novas indicações, propondo o modêlo do Padrão, da autoria dos irmãos 

António e José de Oliveira Ferreira (arquitecto e escultor), dando instruções sôbre a sua 

execução.155 Segue-se a 10 de junho de 1920 a distribuição de uma circular que dando 

conta que em muitos municípios se propunha a criação de comissões locais para efeito da 

homenagem a Junta pedia celeridade na organização das listas com os nomes dos mortos 

de cada concelho e a conveniência de se cingir, tanto quanto possível, a um modelo único 

de Padrão.156  

O desenho de padrão do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira será bem-sucedido, 

uma vez que este será o modelo utilizado por inúmeros municípios, de que falaremos em 

detalhe no ponto 1.4. – Modelos de Produção. Cumpria-se o desejo da JPN e iniciava-se 

por todo o país um processo de construção de monumentos concelhios que seguiam umas 

vezes à risca outras de forma mais inventiva ou tosca o desenho de Francisco Oliveira 

Ferreira e José de Oliveira Ferreira. Tratava-se de um modelo simples, fácil de executar, 

o que explica o sucesso do mesmo. Era uma construção sóbria e cumpria a função a que 

se propunha, independentemente das avaliações plásticas que dele se possam fazer (Cf. 

Modelos de Produção, p. 100-127). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 240. 
155 IDEM, Ibidem, pp. 72, 240, 241. 
156 IDEM, Ibidem, p. 241. 

Fig. 26 – Digitalização de cópia do desenho do projeto do padrão comemorativo 

dos Mortos da Grande Guerra, do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira. Na 

legenda desta imagem pode ler-se: Redução 0,035mm/1000 (Altura 3m,60). 

Fonte: AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de 

Benemerência, p. 72. 
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Logo a 24 de Maio de 1920157 lançava-se em Portalegre a primeira pedra daquele 

que viria a ser o primeiro monumento em território português com direito a um imponente 

cortejo, parada militar com direito a salvas de tiros e hino nacional executado pela 

Banda do RI35[Regimento da Infantaria], a que assistiram todas as forças vivas da 

cidade, e uma multidão estimada em alguns milhares de cidadãos, apesar de um temporal 

que se abateu nessa tarde na cidade.158 Mas a sua concretização ocorre bastante mais 

tarde – após 15 anos de sucessivos entusiamos, desânimos, deserções, inércia, lutas 

políticas, retoma de ânimo, de novas comissões, de novo entusiasmo e por aí fora, até à 

sua final concretização.159 O arrastamento destes processos não foi caso único em 

Portalegre, acontecendo inaugurações de MMGG já no final dos anos 40. 

O primeiro monumento a ser descerrado em Portugal Continental foi o de 

Condeixa-a-Nova, a 13 de março de 1921. O monumento em questão seguia o modelo da 

JPN. Terá sido descerrado na Praça da República, mas terá sido movido para a atual 

localização, o jardim em frente ao edifício da Câmara Municipal. Desconhecemos a razão 

dessa alteração.160 

 
157 BRAVO, Aurélio Bentes; VENTURA, António – Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Distrito 
de Portalegre, p. 4. 
158 IDEM, Ibidem, p.13. 
159 IDEM, Ibidem, p. 4. 
160 Na Gazeta de Coimbra podia ler-se o seguinte: Condeixa, 14 [Março de 1921] – Ha alguns mezes, uma 
comissão de novos desta vila, composta dos srs. Tenente Júlio Ribeiro da Costa, dr. Carlos Pires Miranda, 
Antonio Pires Machado propoz-se erigir aqui um pequeno monumento que perpetuasse a memoria dos 
soldados deste concelho que nas guerras de França e Africa socumbiram cobertos de gloria, pelejando em 
defeza da Patria (...). E nessa conformidade tratou de arranjar donativos, com os quais mandou levantar 
o monumento que hoje vemos na Praça da Republica, e que ontem foi brilhantemente inaugurado. Apezar 
da chuvinha impertinente com que a natureza nos mimoseou, a pequena mas significativa festa de 
inauguração do referido monumento que a comissão organizadora levou a cabo, foi extraordinariamente 
concorrida. Com o acompanhamento do Orfeon de Condeixa foi pelo padre Avelino de Figueiredo, ás 13 
horas, rezada uma missa na igreja matriz, sufragando a alma dos combatentes, deste concelho, na grande 
guerra. / O padre Avelinho de Figueiredo, que foi o primeiro capelão que seguiu com as nossas tropas 
para a França (...), proferiu á missa um belo e patriótico discurso, que muito agradou. / Pelas 15 e meia 
horas chegaram aqui de automóvel os srs. General comandante da 5ª Divisão do Exercito, (...) o sr. 
governador civil do distrito e secretario geral, e alguns oficiais da G.N.R. e do Exercito, os quais foram 
recebidos na Camara Municipal. Pouco depois da sua chegada procedeu-se á / Inauguração soléne do 
monumento / A Praça da Republica estava nessa altura apinhada de gente de todas as classes sociais, 
vendo-se as janelas com cobertores de damasco, onde formosos olhos de mulheres davam um brilho e 
graça pouco vulgares. / Depois de quatro creanças, filhas de mortos na guerra terem descerrado a 
bandeira nacional que cobria o nome dos seus pais e dos restantes gloriosos mortos, o estudante de Direito, 
sr. / Antonio Pires Machado / lê o auto de inauguração, e em nome da comissão organisadora (...). / 
Segue-se lhe no uso da pavra o / Genarl Mousinho de Albuquerque / que depois de falar nos mortos da 
guerra, diz ter pena de não morrer como aqueles bravos. Fala em seguida o major da G.N.R., (...) ilustre 
/ Governador Civil de Coimbra / (...) Depois o sr. / Capitão Caliste da infantaria 35 (...) fala finalmente o 
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Uns anos mais tarde seria a vez da cidade do Porto, o MMGG pelos mortos do Porto 

era inaugurado a 11 de novembro de 1924 na Praça Carlos Alberto.161 Nesse sentido, ao 

desenho do padrão da dupla Oliveira Ferreira adicionava-se estatuária, nomeadamente 

uma figura alegórica da cidade do Porto que se adossaria ao fuste, mas apesar da couraça 

e elmo o guerreiro parecia tombar, não sendo o Monumento bem sucedido. (Cf. Manual 

de Preenchimento; secção 8 – Descrição do Objeto, p. 187-188). Assim, apesar da 

divulgação do modelo divulgado pela JPN ter sido bem sucedido, o mesmo não se pode 

dizer do padrão de homenagem aos mortos do Porto que, mal foi inaugurado, estava a ser 

demolido – (...) construído por subscrição pública e confiado à provada competência de 

artistas consagrados, não agradou nas sua concepção e nas suas proporções, embora 

 
nosso querido amigo e talentoso advogado desta vila sr. dr. / Antonio Lopes Quaresma / que, como 
representante da Camara Muncipal, aceitava da comissão organisadora do monumento, cuja a guarda e 
conservação d’hora avante fica a cargo. E com o seu brilho de sempre fala da nossa História, fazendo ver 
que a bravura e heroicidade que desde Ourique sempre acompanharam os nossos gloriosos antepassados 
são as mesmas que andavam naqueles portugueses que ainda não ha muito baqueavam na Africa e França. 
/ NOTAS / Findos os discursos, as creanças da escolas e famílias dos homenageados cobriram de flores o 
pedestal do monumento. – As honras militares foram prestadas por um pelotão de cavalaria republicana 
(...). – o pequeno monumento foi feito nas oficinas dos srs Oliveira & Santos, desta cidade, e cinzelado 
pelo artista sr. Francisco dos Santos, Filho, também desta cidade. (...).In GAZETA DE COIMBRA – Um 
exemplo de Civismo: Em Condeixa é levantado um monumento aos mortos da guerra. Dir. João Ribeiro 
Arrobas. António das Neves Rodrigues. 1921, 17 de março 1921, Nº 1130. 
161 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 119. 

Fig. 27 – Fotografia atual do 

MMGG de Condeixa-a-Nova, 

localizado em frente ao edifício da 

Câmara Municipal. Fonte: 

CONDEIXA MUNICÍPIO. 

Orçamento Participativo. [Em 

linha]. Consult. 20/07/2019. 

Disponível na WWW: 

URL<https://opcondeixa.pt/c/oYjn9

wTtUHM4r4H8kAzJ25qH6hcnUH

x8>. 
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tivesse a sanção muda do público, perante o qual foi largamente exposta a sua ‘maquette’ 

(...).162  

O processo tinha sido foi aberto à comunidade. A subscrição pública era lançada a 

dia 9 de abril de 1923;163 a maquete exposta nas montras da ourivesaria Reis (R. 31 de 

janeiro) a 6 de abril de 1922; a obra adjudicada aos irmãos Oliveira Ferreira por 45.000 

$ a 15 de abril do mesmo ano164 e o desenho do projetado MMGG figurava num placard 

de incentivo à sua subscrição desde 1 de abril de 1923.165 Só após a sua inauguração a 11 

de novembro de 1924, estando presente o próprio Presidente da República Manuel 

Teixeira Gomes do partido democrático, o MMGG do Porto é rejeitado e vaiado pela 

população.  

Seguiu-se uma longa polémica nos periódicos da época que, caricaturando e 

ridicularizando o monumento, descredibilizavam não só o escultor, como também a 

 
162 IDEM, Ibidem, pp. 90, 121. 
163 IDEM, Ibidem, p. 105. 
164 IDEM, Ibidem, p. 90. 
165 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 99. 

Fig. 28 – Fotografia de fotocópia de reprodução reduzida do cartaz de Propaganda de subscrição ao 

MMGG destinado à Praça Carlos Alberto. Fonte: AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 150 

anos de Benemerência. Porto: Empresa Industrial Gráfica do Pôrto, L.da, 1932, p. 99. 
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própria ação da instituição. O MMGG acabava por ser demolido em 1925 por iniciativa 

da Câmara Municipal do Porto e substituído pelo que lá se encontra atualmente, da autoria 

do escultor Henrique Moreira, inaugurado a 9 de Abril de 1928.166 

Esta demolição é um duro golpe à instituição JPN, que via a sua capacidade de 

decisão posta em causa, pois não havia sabido avaliar o monumento que deveria 

representar a dor dos portuenses pela perda dos seus soldados. Após este episódio um 

novo movimento demolidor – desta vez político.167 A alteração do quadro político em 

1926 faz abrandar a sua ação como instituição Republicana que era. Assim, a instituição 

termina a sua atividade em 1938, após 22 anos de trabalho, passando a Casa dos Filhos 

dos Soldados passa a ser gerida pela Liga dos Combatentes da Grande Guerra (atual Liga 

dos Combatentes). A JPN, quando foi constituído não tinha data prevista para a sua 

dissolução, contrariamente à Comissão dos Padrões da Grande Guerra, como veremos 

mais adiante, pelo que o final da instituição terá sido precipitado por estes dois 

acontecimentos. 

A Liga dos Combatentes da Grande Guerra era inaugurada a 23 de Fevereiro de 

1924. Esta instituição não tendo uma ação direta na construção dos MMGG constituía-se 

como organismo fundamental para as cerimónias de rememoração (9 de abril e 11 de 

novembro) que se mantêm até aos dias de hoje. Note-se que em muitas destas construções 

constam pequenas placas metálicas colocadas pela LCGG ao longo dos últimos anos, 

ação que se intensificou pelo centenário do início e final da Guerra (2014 e 2018 

respetivamente). Fundada por antigos combatentes esta instituição enquadra-se naquilo a 

que Jay Winter chama de Returned Soldiers Associations168. Este tipo de instituições 

surgiu um pouco por todo o globo, no sentido de se constituírem como: 

(...) commemorative stakeholder well resourced politically connected and often 

organized along quasi-military lines, veterans groups are quick to speak in the memory 

of the deported comrades. Bolstered by what has been called de ‘myth of war experience’, 

 
166 IDEM, Ibidem, p. 121- 127. 
167 IDEM, Ibidem, p. 122. 
168 SCATES, Bruce; Wheatley, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History of 
The First World War, 531. 
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these soldier networks retained their salience long after the war has over. ‘Erected by 

their comrades’ is carved at the base of many memorial.169 

A LCGG assentava então nesta descrição institucional. Esta instituição com os seus 

núcleos disseminados pelo país, manteve viva a comunidade de recordação e a exigência 

reparadora das dificuldades económicas, sanitárias e psicológicas por que alguns 

passavam.170 Aquando da sua fundação o discurso do General Bernardo de Faria diria o 

seguinte: A Liga dos Combatentes da Grande Guerra é bem uma irmã mais nova, Irmã 

que continuará o nosso objectivo de enaltecer a página refulgente da intervenção militar 

de Portugal na Grande Guerra (…)171 Mostrava-se aqui a função da instituição, bem 

como, a hierarquia de poderes institucionalizada. A irmã mais nova (fundada mormente 

por militares) que deveria subordinar-se à mais velha, neste caso à CPGG e à aprovação 

das figuras Republicanas. A LCGG operava desde 1921 e seria a única grande associação 

de combatentes em Portugal, 172 composta, fundamentalmente, por ex-combatentes e para 

fazer face aos seus problemas no pós-guerra. Depois de ver os seus estatutos aprovados 

necessitava garantir a sua aceitação e crescimento através de uma campanha junto dos 

dirigentes da República (...) conseguindo a adesão como sócios de todos os 

parlamentares combatentes, independentemente da sua cor política.173 E a 23 de 

Fevereiro de 1924 era oficialmente inaugurada a nova sede com a presença das mais 

altas figuras de destaque, nomeadamente o ministro da Guerra, António Ribeiro de 

Carvalho; ministro da Marinha, comandante Pereira da Silva; (...), Jaime Cortesão (...) 

representantes da Comissão dos Padrões da Grande Guerra (...).174 

A CPGG era membro de honra da LCGG175 e havia sido constituída a 3 de 

Dezembro de 1921 e dissolvida a 10 de Novembro de 1936. Nasceu apoiada por altas 

 
169 IDEM, Ibidem. 
170 LEAL, Ernesto Castro – Memória, Literatura e Ideologia: Saudade, Heroísmo e Morte, p. 567 
171 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 66. 
172 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 201-202. 
173 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 209. 
174 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 209. 
175 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p.7. 
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figuras da República (António José de Almeida, Bernardino Machado, Afonso Costa e 

Teixeira Gomes176) e o seu objetivo maior era a construção de Monumentos designados 

Padrões da Grande Guerra.177 Constituída a 3 de Dezembro de 1921 tomava para si 

aquele que havia sido um dos objetivos principais da JPN (fundada em 1916), mas desta 

vez não se tratariam de iniciativas concelhias, a escala da construção dos monumento 

seria maior. Podemos dizer que a monumentalidade das suas construções retirava, em 

certa medida, algum protagonismo ao trabalho da JPN. 

Para a sua constituição reuniram-se as figuras da República sob a presidência do 

General Gomes da Costa, na Sala Nobre da Escola Militar, a fim de constituírem uma 

Comissão que rememorasse o esforço português na intervenção militar no conflito. 178 

No Relatório final da Comissão (1936), o General Norton de Matos explica o objetivo e 

a génese da comissão: 

A Comissão dos Padrões da Grande Guerra é um agrupamento constituído por 

oficiais do Exêrcito, da Armada e indivíduos da classe civil, antigos combatentes 

portugueses da Grande Guerra. O objectivo da Comissão é exaltar o esfôrço da Raça, 

manifestado na intervenção militar de Portugal nos diferentes teatros de operações da 

Grande Guerra. Como atingir êste objectivo- perguntou-se então. Erigindo padrões, em 

terra estranha e em terra nossa, elucidando a opinião pública por meio de uma intensa 

propaganda patriótica, em sessões solénes, comemorações, conferências e festivais e 

celebrando as datas mais notáveis da nossa ação militar.179  

À semelhança da JPN, a CPGG organizava-se internamente em comissões: uma 

comissão central, uma comissão executiva e uma comissão artística. A comissão artística 

tinha a missão de estudar a forma de obtenção de projetos dos diferentes padrões e 

funcionava em estrita ligação com a comissão executiva, tendo apenas voto consultivo.  

Os primeiros anos da CPGG foram de propaganda, com o intuito de garantir os recursos 

necessários para a construção destes monumentos. Numa segunda fase, os trabalhos 

foram de projeção e construção do padrão português em La Couture, até à data da sua 

inauguração em 9 de Abril de 1928. Entre 1928 e 1936 as atividades destinaram-se à 

 
176 IDEM, Ibidem, p.10-11. 
177 IDEM, Ibidem, p.17. 
178 IDEM, Ibidem. 
179 IDEM, Ibidem, p.11. 
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construção dos monumentos de Luanda (Angola), Lourenço Marques (atual Maputo, 

Moçambique), Santa Maria (Açores) e Ponta Delgada (Açores).180 

Contrariamente à JPN a CPGG erigiu sobretudo construções monumentais. 

Apesar disso designava-se Comissão dos Padrões da Grande Guerra. A verdade é que 

este nome foi adotado porque recordava o passado das conquistas e dos descobrimentos. 

Atente-se na citação abaixo: 

 

PADRÃO é uma palavra portuguesa que não podemos traduzir. Recorda todo um 

passado de conquistas e descobrimentos, que assinalam os Séculos XV e XVI, ressuscita 

a lembrança dos feitos da África e da índia e a navegação segura e audaz das caravelas 

portuguesas, (…) evoca a contribuição gloriosa e valiosíssima que os portugueses deram 

à história da Civilização. PADRÕES eram êsses pequenos monumentos, simples marcos, 

com que os antigos mareantes e os batalhadores marcavam a passagem dos 

portugueses.181 

 

Não se poderá dizer que a convocação de um passado heroico seja exclusivo do 

sucessor Estado Novo. A designação (CPGG) parece-nos apelar ao consenso, já que 

reafirma a tese colonial como legitimadora da entrada na guerra. A questão colonial foi 

para Portugal uma condicionante e um factor de mobilização importante, de resto o 

único que reuniu consenso na sociedade portuguesa.182 A entrada na guerra para defender 

as pretensões territoriais da Alemanha no Sul de Angola e no norte de Moçambique. 

Garantia, em segundo lugar, contra as tentações britânicas de jogar as colónias 

portuguesas como mecanismo compensatório nas negociações de paz.183 Assim, parece-

nos que a utilização do termo padrão pretende mimetizar o consenso, agora não para 

mobilizar para a batalha, mas para a causa Republicana, mostrando que todas aquelas 

mortes não tinham sido em vão. 

 
180 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p.10-168. 
181 IDEM, Ibidem, p.96. 
182 TEIXEIRA, Nuno Severiano (Coord.) – Portugal e a guerra: História das Intervenções militares 
portuguesas nos grandes conflitos mundiais, p. 56-57. 
183 IDEM, Ibidem, p. 57. 
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A CPGG começou por patrocinar 

sete padrões, da iniciativa do Club 

Touring Club de França, que seriam 

colocados desde a Suíça até ao Mar do 

Norte a delimitar o avanço máximo do 

inimigo alemão no sector português. 

Estes sete padrões foram 

simbolicamente construídos em granito 

vermelho da Alsácia, seguindo todos o 

mesmo modelo, da autoria do antigo 

combatente e o consagrado escultor 

francês, Moreau-Vauthier. Foram 

inaugurados a 9 de Abril de 1923 e tinha 

inscrita a frase <<Don du 

Portugal>>.184 Estes sete padrões 

integravam 240 que deveriam delimitar 

avanço dos exércitos alemães, a fim de 

perpetuar a linha de defesa do direito e 

da justiça. (...) O general Sá Cardoso, então coronel, lembrou que os padrões 

correspondentes à nossa frente, naquela linha, em 1917-18, um ou mais podiam ser 

portugueses. Assim nasceu a ideia de erigir os Padrões da Grande Guerra, a qual se 

estendeu depois, resolvendo-se fazê-los também em África – Angola e Moçambique – e 

nos Açores, Ponta Delgada.185 

Aquando da constituição da CPGG, ficou definido que imediatamente a seguir à 

conclusão dos objetivos a CPGG seria dissolvida; esta era uma instituição de carácter 

temporário que apesar de ter sido constituída em 1921, só se oficializou em 1932 (pela 

aprovação dos seus estatutos)186. No artigo 3º ficou definido que o objectivo da CPGG se 

deveria considerar atingido quando se tivessem erigido os monumentos a que a comissão 

 
184 IDEM, Ibidem, pp. 26, 28. 
185 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p. 250. 
186 IDEM, Ibidem, p. 43. 

Fig. 29 – Digitalização de reprodução. Mapa do sector 

português, sinalizando os locais dos pequenos padrões. 

Fonte: Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-

1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra, 1936, p. 28. 
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se propôs,187 a saber: o Padrão de La Couture (Cf. Fig. 31, p. 83), do escultor Teixeira 

Lopes, em parceria com o arquiteto e seu irmão António Júlio Teixeira Lopes; o Padrão 

de Ponta Delgada, projeto do arquiteto Raúl Lino com estatuária de Diogo de Macedo 

(Cf. Fig. 14, p. 59); o Padrão de Santa Maria, do arquiteto Raúl Lino, uma obra mais 

simples (Cf. Fig. 32, p. 83); o Padrão de Luanda do escultor Henrique Moreira e do 

arquiteto Januário Godinho (Cf. Fig. 34, p. 84) e o de Lourenço Marques da autoria do 

escultor Ruy Roque Gameiro e do arquiteto Veloso Reis Camelo (Cf. Fig. 33, p. 84).  

 

 
 
  

 
187 IDEM, Ibidem, pp. 42, 43. 

Fig. 30 – Digitalização de reprodução fotográfica. Na legenda pode ler-se: Um dos Sete Padrões 

do antigo Sector Português em França, doados pela Comissão dos Padrões da Grande Guerra. 

Na cerimónia da inauguração, onde se vêm o Marechal Joffre e General R. Baptista. Fonte: 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões 

da Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da Grande Guerra, 1933, p. 7. 
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Fig. 31 – Digitalização de reprodução 

fotográfica da maquete do Padrão de La 

Couture. Na legenda pode ler-se: Padrão de La 

Couture / Projecto do Escultor Teixeira Lopes 

e do Arquitecto A. J. Teixeira Lopes. Fonte: 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) 

– Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões 

da Grande Guerra, 1933, p.10. 

Fig. 32 – Digitalização de reprodução 

fotográfica do Padrão de Santa Maria, Açores. 

Na legenda pode ler-se: Padrão de Santa Maria 

/ Projecto do Arquitecto Raul Lino. Fonte: 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) 

– Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões 

da Grande Guerra, 1933, p.15. 
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Fig. 33 – Digitalização de reprodução fotográfica da 

maquete do MMGG de Lourenço Marques (atual 

Maputo). Na legenda pode ler-se: Padrão de 

Lourenço Marques / Projecto do Arquitecto Veloso 

dos Reis e Escultor Ruy Roque Gameiro. Fonte: 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) – 

Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da 

Grande Guerra, 1933, p. 11. 

Fig. 34 – Digitalização de reprodução fotográfica da 

maquete do MMGG de Luanda. Na leganda pode ler-

se: Padrão de Luanda / Projecto do Escultor Henrique 

Moreira e Arquitecto Januário Godinho. Fonte: 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1933) – 

Relatório Geral da Comissão dos Padrões da Grande 

Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da Grande 

Guerra, 1933, p. 14. 



 

 85 

Para além destas construções a Comissão levou a cabo um calendário de 

celebrações, rememorando o 9 de Abril e o 11 de Novembro. Organizou também o Museu 

das Oferendas na Batalha, dedicado ao Soldado Desconhecido, (que, após a dissolução 

da CPGG foi entregue à tutela do Ministério da Guerra)188 e promoveu o culto do Azeite 

Votivo que alimentava a Chama da Pátria (ou Lampadário da Pátria) e as romagens à 

campa do Soldado Desconhecido no mosteiro da Batalha. 

Importa sublinhar que a construção de todos estes Monumentos, quer da iniciativa 

da JPN, quer da diligência da CPGG, se fizeram com recurso a subscrições nacionais, aos 

peditórios, às vendas de publicações, à venda de selos, postais, etc., pelo que não houve 

financiamento Estatal.  

 

  

 
188 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 46. 
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1.3 – O Monumento aos Mortos da Grande Guerra – Funções  

(...) estas maneiras de homenagear combatentes mortos (em todas as épocas e latitudes) 

são, em grande parte, a manifestação da consciência colectiva das comunidades 

nacionais que, através de um tal tipo de recompensas, pretendem ficar bem consigo 

próprias, após não terem sabido, querido ou podido evitar o desastre da guerra.189 

 

Foi graças à propaganda de mobilização que a massificação da morte se tornou 

uma realidade. Em todos os países beligerantes, sempre que esta não era suficiente houve 

a necessidade de obrigar à mobilização. A exceção coube ao exército Australiano, cuja 

constituição era totalmente voluntária.190 O Estado fazia-se sentir de forma fatal: atraindo 

o indivíduo para a morte que ele não escolhera.  

Portugal era um país constituído sobretudo por camponeses e analfabetos.191 A 

guerra era para a maioria incompreensível pelo que não sabiam quem lutava, contra quem 

e porquê.192 E a situação do exército português era, desde 1911, de reestruturação. O 

anterior exército monárquico constituía-se como um exército tradicional permanente e 

por isso, demasiado <<caciquista>>193. Quando a reforma se fizera não se previa um 

conflito, de modo que criar rapidamente um exército de milícias de serviço militar 

reduzido obrigou a um processo de aceleração de recrutamento, instrução e 

incorporação, imposta pela guerra!194Doravante, o exército permanente e profissional 

deixara de existir, pelo que era necessário transformar homens em soldados. No final de 

1916 intensificou-se um processo de resistência efectiva à incorporação no C.E.P.. A 

proximidade do embarque levou inúmeros jovens a tomarem medidas mais graves,(...) 

atravessar a fronteira para não serem incorporados, desertar após instrução e quando 

possível, escapar à mobilização subornando Juntas Médicas de incorporação ou 

 
189 SAIAL, Joaquim - Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p.20. 
190 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 549. 
191 MARQUES, Isabel Pestana – Das trincheiras com saudade: A vida quotidiana dos militares portugueses 
na Primeira Guerra Mundial, p. 21. 
192 IDEM, Ibidem. 
193 IDEM, Ibidem, p. 31. 
194 IDEM, Ibidem. 
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simulando lesões.195 Houve, por isso, a necessidade de fazer controlo da fronteira e de 

sancionar com prisão os desertores. Para além das vontades individuais havia também 

que silenciar a propaganda antiguerrista que pretendia desmobilizar.196 No final de 

Janeiro de 1917 começaram a embarcar os primeiros contingentes do CEP para o teatro 

Europeu, mas durante esse período de marcha e embarque, numerosas praças de pré e, 

sobretudo oficiais, não se apresentaram ao embarque, partindo os batalhões 

defraudados em número e chefia.197  

 

 

 

 

 

 

 

 
195 MARQUES, Isabel Pestana – Das trincheiras com saudade: A vida quotidiana dos militares portugueses 
na Primeira Guerra Mundial, p. 34. 
196 IDEM, Ibidem. 
197 IDEM, Ibidem, p. 45. 

Fig. 35 – 

Digitalização de 

periódico com 

discurso do General 

Tamagnini às tropas 

portuguesas em 

França. Fonte: 

PORTUGAL NA 

GUERRA – Serviço 

da República: Corpo 

Expedicionário 

Portuguez. Portugal 

na Guerra Revista 

Quinzenal Illustrada. 

Paris: Augusto Pina. 

Anno 1, N.º 1 (1917), 

p. 5. 
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Quando pensamos nos MMGG, devemos ter em consideração que apesar dos 

Relatórios da JPN ou da CPGG nos falarem sempre dos patriotas soldados a situação 

geral estaria longe de ser essa. Do total das tropas mobilizadas, cerca de 28% era 

composto por voluntários e, com algumas excepções, os restantes 72% era composto pela 

grande massa dos recrutados.198 Durante o conflito entre o Inverno de 1917 e a Primavera 

de 1918 as condições e o moral das tropas degradavam-se. Reduziam-se os efetivos, já 

que os transportes marítimos que permitiam o regresso a casa e a rendição dos soldados 

eram assegurados sobretudo por navios ingleses e estes reduziram-nos drasticamente. 

Depois muitos dos soldados de altas patentes que regressavam ao país prolongavam aqui 

a sua estadia e a rendição do CEP ficaria, deste modo, comprometida.199 Muitos culpavam 

a política de guerra de Sidónio Pais e outros a Inglaterra.200 Na frente de Batalha, ainda 

nas trincheiras a terra de ninguém era apelidada, oportunamente, de <<Avenida Afonso 

Costa>> como meio de os militares exteriorizarem a ira pelo facto de serem obrigados 

a sujeitarem-se a esse espaço de horror, personalizando no Primeiro-Ministro todo o 

ressentimento que sentiam.201 

Após a guerra as famílias não iriam esquecer este abandono dos soldados e, os 

que regressavam mutilados e traumatizados foram colocados na sombra das cerimónias, 

já que, os seus defeitos revelavam os efeitos dos decisores políticos. Inclusivamente, 

Sidónio Pais recusa a participação aos inválidos de guerra nos cortejos do 5 de Outubro 

de 1919.202  

Assim, morrer pela Pátria não só não era para muitos motivo de orgulho, como 

era sentido como despropositado e inútil. Seriam muitas as famílias a culpabilizar o 

regime que as levara a um sofrimento desnecessário. Era imprescindível convocar todos 

para os cerimoniais que se iriam seguir, garantindo a criação de uma narrativa em favor 

do Republicanismo, concorrendo também para esse fim os MMGG.  

 
198 TEIXEIRA, Nuno Severiano (Coord.) – Portugal e a guerra: História das Intervenções militares 
portuguesas nos grandes conflitos mundiais, p. 65. 
199 IDEM, Ibidem, p. 65 – 67. 
200 IDEM, Ibidem, p. 67. 
201 MARQUES, Isabel Pestana – Das trincheiras com saudade: A vida quotidiana dos militares portugueses 
na Primeira Guerra Mundial, p. 95. 
202 CORREIA, SÍLVIA- Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 159. 
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Com a notícia do Armistício reuniram-se multidões na Rua, logo no próprio dia 

11 e no seguinte (declarado por Sidónio Pais como feriado e festa nacional). Vejamos o 

estado de ânimo da população na capital: 

 

Acabou a guerra! Acabou a guerra! (...)As buzinas a estrugir, os clamores do 

povo (...). A animação era indescritível (...) Lisboa esteve presa por algumas horas (...) 

[n]esse delírio empolgante de jubilo. As janelas apinhadas (...). Nunca vimos tantos 

sorrisos misturados com lagrimas. (...) A guerra, tanta vez amaldiçoada nos seus 

causadores, também trouxe o luto a muitos lares portuguezes, estropiou-nos grande 

número de homens, e arremessou milhares d’eles para um cativeiro torturante na 

Alemanha. Choravam e riam as mulheres que vão abraçar entes queridos, depois de tão 

prolongadas e dolorosas incertezas; choravam e riam as mulheres que viam voltar os 

seus, combalidos para o resto da vida e mutilados; choravam e riam as mulheres que 

nunca mais os hão-de ver, porque os d’elas, (...) ficaram disseminados a dormir o sono 

eterno (...). Era de enternecer esta confraternisação (...). Todas as divergencias, todas as 

incompatibilidades, desapareceram, como por encanto; partidos e facções depuzeram as 

suas armas e abateram as suas bandeiras. (...) Os que foram pela guerra e os que não 

foram confundiam-se nas aclamações de vitória (...).203 

 

No ano seguinte, a 14 de julho de 1919 inúmeros soldados desfilaram sob o Arco 

do Triunfo de Paris naquela que seria a Festa da Vitória e da Paz. Neste desfile 

participaram também cerca de 150 soldados em representação dos soldados portugueses. 

Esta participação era para o regime republicano o almejado reconhecimento 

internacional.204 Em Portugal as cerimónias mais participadas não seriam as de 14 de 

julho, mas sim as do 9 de Abril, data da Batalha do Lys e do 11 de Novembro, do 

armistício de Compiègne.  

 

 

 
203 FREITAS, Antonio Maria – A Paz, p. 401 - 404. 
204 Cf. CORREIA, SÍLVIA- Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-
1933), p. 160-161. 
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Ultrapassada essa fase de rescaldo era necessário fazer o luto que dependia, numa 

sociedade católica, de um corpo e de uma sepultura. Ora se poucos eram os recursos para 

reconhecer os corpos, menores eram os meios para a sua repatriação. Assim, muitos dos 

nossos mortos desconhecidos, à semelhança dos outros beligerantes, foram sepultados 

em cemitérios comuns na Flandres. Esses cemitérios tornaram-se centros de peregrinação 

para os quais multidões rumavam para prestar homenagem aos seus familiares mortos.205 

No caso português os nossos soldados foram enterrados no cemitério de Anvers-

 
205 SIMÕES, Manuel Santos – A Grande Guerra de 1914-1918 e a invenção de uma tradição cívica: O 
culto do soldado desconhecido, p. 41. 

Fig. 36 – Captura de ecrã de fotografia de Arnaldo Garcez. Fonte: Fotografia – Soldados Portugueses na 

Parada da Vitória a 14 de julho de 1919. Paris. [Em linha]. Consult 4/11/2019. Disponível em WWW: < 

https://fasciniodafotografia.wordpress.com/2018/11/11/a-grande-guerra-nas-fotografias-de-arnaldo-

garcez-na-filatelia-portuguesa/>.  
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Schoonselhof (Antuérpia), Boulogne-sur-Mer (Boulogne Cemitério Oriental) 

Richebourg l’Avoue, este último exclusivamente português206. 

A necessidade de ter os corpos dos soldados enterrados no país de origem, 

assegurando o luto individual torna-se evidente pelos inúmeros pedidos de repatriação 

feitos por esposas, mães e irmãs às autoridades. 207 Na Grã-Bretanha fizeram-se 

repatriações dos corpos mortos de famílias mais abastadas que podiam financiar esse 

processo. Mas em 1915 foi decretada a proibição, o estado não tinha como financiar o 

regresso de todos e todos recursos eram necessários para prosseguir o conflito. Para além 

disso, o regresso dos mortos desmoralizava os homens que se poderiam alistar 

voluntariamente.208 Ao contrário da França, a Grã-Bretanha não enviou todos os seus 

filhos para a frente de combate, mas constituiu o seu exército também com 

mercenários.209 Faria sentido repatriar esses mortos? 

Na frente de guerra o cenário era de horror já que a artilharia pesada se 

encarregava de estilhaçar os corpos. Os mortos eram, regra geral, enterrados no local onde 

morriam e, os que se conseguiam identificar eram referidos pelo seu nome e unidade. Os 

não identificados designavam-se desconhecidos.210  

Note-se que à data não existiam testes de ADN e o reconhecimento dos soldados 

afigurava-se um trabalho muitas vezes impossível. Para além disso, era difícil confirmar 

a morte. Os soldados podiam desertar, ter sido capturados pelo inimigo ou podiam, de 

fato, estar mortos. Veja-se o caso Francês onde pelo menos 250 000 soldados foram 

registados como desaparecidos depois de 1918, muitos deles foram mortos em combate, 

especialmente nas primeiras semanas de guerra e não foram listados nas baixas.211 

O regresso dos corpos à sua terra natal revelou-se um problema grave. Depois de 

1915 enquanto que as autoridades britânicas enterravam os seus mortos perto das zonas 

de combate, as autoridades Francesas e Americanas permitiam a repatriação dos corpos 

 
206 Cf. CORREIA, SÍLVIA- Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-
1933), p. 320-321. 
207 LEONHARD, Jorn – Pandora’s Box: A History of the First World War, p. 881. 
208 ILUSTRAÇÃO PORTUGUEZA – O Soldado desconhecido,p.1. 
SIMÕES, Manuel Santos – A Grande Guerra de 1914-1918 e a invenção de uma tradição cívica: O culto 
do doldado desconhecido,  p. 43. 
209 LEONHARD, Jorn – Pandora’s Box: A History of the First World War, p. 214. 
210 SIMÕES, Manuel Santos – A Grande Guerra de 1914-1918 e a invenção de uma tradição cívica, p. 44. 
211 LEONHARD, Jorn – Pandora’s Box: A History of the First World War, p. 876. 
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que ainda pudessem ser identificados. Não menos de 20% dos mortos franceses foram 

levados para as suas cidades ou vilas.212 Muitos dos soldados franceses estavam 

deslocados da sua área de residência, um corpo desmembrado, não era reconhecido e por 

isso seria enterrado num cemitério comum.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso português as repatriações far-se-iam, mas em pequeno número. Talvez 

regressassem aqueles cujas famílias tinham condições financeiras para repatriar.213 Dos 

que regressaram alguns foram enterrados no cemitério do Alto de São João em Lisboa, 

curiosamente ao contrário do que se constata com as lápides nos cemitérios aliados, nas 

portuguesas do cemitério de Pas-de-Calais, existe uma referência à hierarquia militar, 

negando a reivindicada igualdade dos antigos combatentes aliados.214 

 
212 IDEM, Ibidem, p. 214. 
213 Cf. SIMÕES, Manuel Santos – A Grande Guerra de 1914-1918 e a invenção de uma tradição cívica: O 
culto do soldado desconhecido. 
214 CORREIA, SÍLVIA- Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 320-321. 

Fig. 37 – Captura de ecrão de imagem de ilustração. Na imagem pode ler-se: O 

Glorioso Sonno. Fonte: FERREIRA, Menezes (Capitão) - João Ninguém: 

Soldado da Grande Guerra. Lisboa: Impressões do Corpo Expedicionário 

Português, p. 13. 
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Assim, na impossibilidade de se identificar os corpos e de os repatriar as nações 

beligerantes, começando pela França e pela Grã-Bretanha erigiram monumentos ao 

soldado desconhecido em representação de todos os mortos desconhecidos caídos nas 

diversas frentes215. Para esse efeito, o governo português autoriza a trasladação de dois 

soldados desconhecidos para o panteão da Batalha, um proveniente da Frente Ocidental 

e outro da Africana. O transporte dos féretros acontece em Março de 1921.216 A cerimónia 

havia de acontecer no mês seguinte próxima da data da efeméride 9 de Abril. Vejam-se 

os relatos da CPGG: 

A apoteose nacional das ritualizações cívicas republicanas aos Mortos da Grande 

Guerra acontecerá em 1921, aquando das celebrações públicas ao Soldado 

Desconhecido, primeiro com os discursos do Presidente da República, António José de 

Almeida, na sala e no átrio do Palácio do Congresso, a 7 de Abril, depois com aparatosas 

cerimónias de tumulação no mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha a 10 de 

Abril. Por entre essa liturgia cívica, onde o Estado laico republicano investiu o 

fortalecimento da unidade nacional, podemos encontrar o ressurgimento redentorista da 

ideia republicana, num momento em que a República-Estado buscava o ideal refundador 

da República-Regime.217  

 

A tumulação dos soldados desconhecidos só aconteceria em 1924, também por 

ocasião do 9 de Abril.218 Considerámos que a ideia de soldado desconhecido era uma 

solução para ausência dos corpos. De um modo disseminado por todo o país surgiam os 

MMGG que cumpriam a mesma função, eram sepultura substitutas.  

The decision not to repatriate bodies denied next of Kin the traditional processes 

of mourning (...). And even for French and American families the difficulties in recovering 

 
215 Cf. SIMÕES, Manuel Santos – A Grande Guerra de 1914-1918 e a invenção de uma tradição cívica: O 
culto do soldado desconhecido. 
216 ILUSTRAÇÃO PORTUGUEZA – O Soldado desconhecido, p.1. 
217 LEAL, Ernesto Castro – Memória, Literatura e Ideologia: Saudade, Heroísmo e Morte, p. 566. 
217 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 66. 
218 IDEM, Ibidem, p. 10 
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remains battered by war (...). Mrs Luttrell may never have seen her son’s grave, but she 

did visit his surrogate tomb – his memorial.219  

A ideia do Monumento como sepultura substituta é corroborada pela ritualização 

das celebrações que mimetizavam a ideia de cortejo fúnebre. Veja-se, a título 

exemplificativo a celebração do 9 de abril de 1930 na cidade do Porto: 

1.º Assistência [dos membros da JPN] à missa de sufrágio mandada rezar na Igreja dos 

Clérigos pela Liga dos Combatentes. 2.º Encorporação no cortejo de homenagem aos 

Mortos da Grande Guerra, em cujo Monumento depõem um ramo de flores, juncando de 

pétalas o seu solo e recitando nessa altura as meninas Maria da Conceição Ferreira (...) 

poesias de saudade e glorificação. 3.º Às 16 horas: 2 minutos de silêncio, prestados pelos 

Órfãos à memória dos seus pais.220 Depois, a partir das 17H, nova sessão solene, agora a 

partir da Casa dos Filhos dos Soldados – 1.º Hino nacional, cantado pelos internados 

(...)221 

Compreende-se a partir do programa comemorativo que apesar de este ser um 

Monumento de génese Republicana a Igreja continuava a ser convocada, mas agora o 

lugar de “enterramento” não era o espaço cemiterial, mas a Praça Pública. As orações 

foram confinadas ao espaço eclesiástico e, em substituição do Requiem temos poesia e os 

dois minutos de silêncio que eram religiosamente respeitados. Todos estavam 

convocados, até mesmo os órfãos, e o que eles cantavam era também o que tinha matado 

os seus Pais. O monumento como sepultura substituta afastava o processo de luto do lugar 

habitual o cemitério e colocou-o muitas das vezes na Praça Pública. Passou a celebrar-se 

não o dia exato da morte do indivíduo, mas o dia em que morreram massivamente 

soldados portugueses, nomeadamente o 9 de Abril da batalha travada no Lys.  

Nas cerimónias faziam-se sempre os dois minutos de silêncio, prática que havia 

sido iniciada pelos Norte-Americanos em 1919 que com enorme êxito (...) consagraram 

a memória dos seus mortos na Grande Guerra. 222 Em Portugal o ritual dos dois minutos 

 
219 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 528. 
220 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p.166. 
221 IDEM, Ibidem. 
222 IDEM, Ibidem., p. 238. 
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de silêncio é introduzido pela JPN que a iniciou no Porto em 1920.223 Para tal a Junta 

espalhava cartazes de propaganda da cerimónia cívica dos 2 minutos de silêncio em 

memória dos Mortos da Grande Guerra. Num dos cartazes (1920) com desenho de Carlos 

Carneiro podia ler-se:  

Logo que trôe o canhão, / repiquem os sinos, / vibrem os clarins,/ nem 

movimentos, nem palavras perturbem, na rua ou em casa, o recolhido / agradecimento a 

quantos irmãos nossos, em Africa / ou na Flandres, derramaram o sangue para nos 

dilatar o orgulho aceitando / a Morte para nos ampliar a Vida / PORTUGUESES! / 

SILENCIO!224  

O apelo era repetido ano após ano e o silêncio era sempre respeitado, imprimindo 

uma certa solenidade à rememoração cívica. Esta rememoração não excluía ninguém – 

com a sua difusão e sobretudo com as recomendações e esclarecimentos lançados a 

público ou transmitidos a tôdas as colectividades para que a manifestação se 

concentrasse em centro cívico, a fim de que a alma colectiva do povo se possuísse de 

toda a unção patriótica ao elevar seu pensamentome e sua prece à memória dos mortos 

da Grande Guerra ou ao evocar com orgulho as figuras máximas da Pátria.225 E para o 

centro cívico afluíam também atores religiosos – o saudoso Bispo D. António Barroso – 

em cujas pastorais, (...) [diria] <<Não é causa banal aquele silencio de alguns minutos. 

Param os movimentos do corpo para que o espírito fique mais livre para a meditação ... 

(...) [não deixando de acrescentar:] Terminemos aqueles minutos de recolhimento por esta 

prece que bem pode sahir dos lábios de todos: <<Dai-lhes, Senhor, o eterno descanço, 

nos esplendores da luz perpetua>>.226 

 
DOLCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI227 

 

As comemorações restauravam a ordem social que havia sido quebrada. Resultavam 

delas práticas que transformavam quase inevitavelmente, ou até mesmo invertiam, as 

 
223 IDEM, Ibidem. 
224 IDEM, Ibidem, p. 78. 
225 IDEM, Ibidem, p. 238. 
226 IDEM, Ibidem, p. 238 -240. 
227 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 167. 



 

 96 

emoções individuais e as formas de comportamento habituais no luto. O indivíduo 

subvertia-se ao grupo e dar sentido à morte era acreditar no patriotismo dessa morte. 

A cristalização da memória de guerra fazia-se com recurso à literatura 

memorialística228 e aos monumentos que marcavam topograficamente a perda. 

Monumentos foram erguidos, placas com os nomes dos mortos foram adossadas em 

edifícios municipais e militares e a toponímia alterou-se. Surgiram inúmeras Ruas e 

Praças <<9 de Abril>> e <<Avenida dos Combatentes>> e <<Heróis da Grande 

Guerra>>229. Para os Concelhos que não possuíam os meios para a construção de um 

monumento, a toponímia assinalava o evento. No caso da cidade do Porto contámos a 

Praça 9 de Abril; a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra; a Rua Naulila; a Rua 

Nevala; a Rua La Couture; a Rua 9 de Abril; dois monumentos (Praça Carlos Alberto e 

Reitoria da Universidade do Porto) e três lápides com os nomes dos mortos (uma no 

interior do edifício da Reitoria da Universidade do Porto, uma na freguesia do Bonfim e 

outra na freguesia de Campanhã230) 

Esta tipologia de monumentos prende-se com a necessidade de glorificar os mortos 

e de lembrar aos vivos os acontecimentos históricos. Materializa-se em pedra e bronze o 

sacrifício, o esforço e a dor resultantes do conflito mundial. Mas estas cristalizações eram 

também ferramenta de propaganda política. Apesar de não existirem diretrizes por parte 

do governo, tal como existiu no caso francês, as instituições que promoveram estas 

construções eram constituídas por Republicanos. A própria destituição de elementos 

religiosos (no universo francês legislada), a utilização de formas patrióticas e do mundo 

militar submetiam estas construções ao regime político.  

A Grande Guerra produziu inúmeros monumentos para uma vastidão de soldados 

rasos, mas isto não quer dizer que não houvesse em raras circunstâncias lugar para o 

heroísmo individual. Em Portugal houve apenas um entre os muitos soldados que foi 

mitificado: o Soldado Milhões. Aníbal Augusto Milhais foi condecorado com a 4ª classe 

da Ordem de Torre e Espada de Valor, Lealdade e Mérito. A confirmação nacional da 

 
228 Cf. LEAL, Ernesto Castro – Memória, Literatura e Ideologia: Saudade, Heroísmo e Morte, p. 559-563. 
229 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p. 244. 
230 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 193. 
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unidade significante entre o símbolo português do Soldado ‘Milhões’ e o símbolo 

europeu dos Soldados Desconhecidos será dada pela presença destacada (e já 

mitificada) do antigo soldado transmontano nas solenidades oficiais da ‘Chama da 

Pátria’, acesa na tarde do dia 9 de Abril de 1924, na sala do Capítulo do mosteiro de 

Santa Maria da Vitória, na Batalha.231 Apesar da sua bravura, ao soldado raso Aníbal 

Milhais coube apenas um busto em bronze, fundido já nos anos 70 pelas mãos do escultor 

Laureano Ribatua (1938-). Por outro lado, ao Primeiro-tenente Carvalho de Araújo ou ao 

Marechal Joffre couberam Monumentos erigidos logo no rescaldo da guerra. 

Inclusivamente a própria JPN deu o seu contributo financeiro para o monumento ao 

Marechal. A JPN nutria por ele admiração e apreciava o facto de este ter estado presente 

em 1921 quando se realizou o cortejo triunfal que conduziu ao seu Túmulo Raso na 

Batalha os Soldados Desconhecidos. O apelo à ajuda na propaganda da subscrição era 

recebido através da seguinte correspondência:  

Ex.mo Sr. – A <<Revista Militar>> teve conhecimento de que na cidade natal do Glorioso 

Marechal Joffre se constituíu uma comissão com o fim de erigir uma Estátua ao primeiro 

Comandante em chefe dos exércitos franceses durante a Grande Guerra. (...) 

<<Animado por estes sentimentos organizou-se uma Comissão em Rivesaltes, a fim de 

conseguir por subscrição pública erguer um monumento de glória ao Marechal Joffre. 

O Marechal Joffre, que reside em Louveciennes, aceitou com comoção esta homenagem, 

e só manifestou o desejo de que o escultor Maillard se incumbisse de realizar esta obra 

(...)232 

Não obstante os casos de glorificação destes heróis os MMGG são, não sua 

maioria, manifestações de culto cívico, patriótico e funerários, e algumas vezes, 

pacifistas. Constituindo-se mais como monumentos de lamentação do que de 

glorificação, não existindo lugar para o heroísmo individual. A estatuária fez-se de 

soldados desconhecidos ou de figuras alegóricas.  

Se por um lado a maioria dos monumentos não privilegiava o heroísmo individual, 

por outro, nas cerimónias de descerramento fazia-se a chamada dos mortos e, nesse 

momento, as famílias sentiam-se parte de uma ordem maior, como parte da história 

 
231 LEAL, Ernesto Castro – Memória, Literatura e Ideologia: Saudade, Heroísmo e Morte, p. 567. 
232 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência, p.173-174. 
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coletiva. A chamada dos mortos não era suficiente para mitigar a necessidade de encontrar 

significado numa forma mais pessoal de luto, mas certamente minimizavam essa ausência 

– Names play a central part in this struggle, not because they inherently resist meaning 

but because their resonance for individual mourners enhances their value as a 

commemorative signifier.233 Por outro lado, tanto a listagem dos mortos nos monumentos 

como a sua chamada nas cerimónias de rememoração podiam acabar por apagar a sua 

individualidade. Facilmente um amontoado de nomes se transforma em ruído, falando-se 

ou escrevendo-se o nome de todos é difícil conservá-los na memória individualmente. A 

propósito do Memorial de Villerbon no Vale do Loire em França o presidente da mairie 

observava o seguinte: “for history they are, alas, anonymous, because too many.” The 

monument’s list of names thus became for Lesurd a kind of alternative history (…)234 

 As rememorações das datas alusivas à Grande Guerra eram sempre cerimoniais 

ritualizados, laicos, e participados por toda a comunidade. Faziam-se os sacros e laicos 

dois minutos de silêncio e a chamada individual, [do nome dos mortos] devendo cada 

nome ser seguido da menção: ‘Morto pela Pátria’.235 Estavam presentes militares, figuras 

do governo, e crianças em idade escolar que deveriam participar com cânticos 

previamente ensaiados na Escola.236 Nestas cerimónias os soldados rasos eram sempre 

descritos como heróis: 

It was ‘proud’, ‘honoured’ and ‘grateful’, a noble and redemptory sacrifice that offered 

an example to all who followed. We never read of ‘regretful memory’, ‘angry memory’ 

or ‘broken-hearted memory’(…) crafted to console rather than regret. Indeed there was 

a sense that these men had not died at all: ‘Who dies if England Lives?’237 

 

Desde 1919, com a inauguração do Monumento de Ambleteuse, foram muitos os 

descerramentos de monumentos de homenagem aos mortos. A presença do conflito 

sentiu-se até muito tarde. Só assim se explica a inauguração do monumento de João da 

 
233 SHERMAN, Daniel J. – The Emergence of Commemoration in Interwar France, p. 446. 
234 IDEM, Ibidem, p. 443. 
235 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 59. 
236 IDEM, Ibidem, p. 58-59. 
237 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 549. 
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Silva na cidade do Porto corria o ano de 1948. Note-se que o no ano de 1941 Salazar 

proibia as cerimónias do 9 de abril.238 

O auge de inaugurações aconteceu por todo o mundo nos anos 20,239 mas até aos dias 

de hoje os MMGG são palco de rememoração, agora com novos agentes e significados. 

Para lhes perscrutar o sentido é necessário olhar para inúmeras variáveis e nesse sentido 

construímos uma Ficha de Inventário e um Manual de Preenchimento que explica e 

fundamenta as nossas escolhas.  

 

Fig. 38 – Fotografia do MMGG de Lisboa. Fonte: Fotografia – Um aspeto das comemorações do 

Armistício, em frente do monumento aos mortos da Guerra. 1932/11/11. Portugal, Torre do Tombo, 

Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais, n.º 20, doc. 1119G. 

  

 
238 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 160. 
239 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J. eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 555. 
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1.4 – Categorias e modelos de produção – Enquadramento  

 
Após o levantamento geral dos MMGG de iniciativa portuguesa pretendemos 

enquadrá-los em categorias. Nesse sentido, num primeiro momento procurámos 

compreender as categorias definidas por diferentes autores para a sua classificação. 

Assim, explorámos a terminologia habitualmente usada, problematizando-a. O fito foi a 

definição de um modo de classificar, por um lado a partir da forma e, por outro, a partir 

da deteção de repetição de características, verificando a existência ou não de modelos 

produtivos na criação dos MMGG portugueses. 

A categorização de que falámos foi primeiramente abordada por Joaquim Saial.240 

O autor pôs a descoberto cerca de meia centena de monumentos aos mortos da Grande 

Guerra, tornando-se essencial a sua leitura.  

Com A escultura no espaço público do Porto no século XX241 José Guilherme 

Abreu analisa dois MMGG erigidos na cidade do Porto – o MMGG de José de Oliveira 

Ferreira, erigido em 1924 no jardim de Carlos Alberto e o Sentinela de Henrique Moreira, 

que substitui o anterior inaugurado em 1928 na Praça de Carlos Alberto – olhando-os a 

partir do conceito de lugar de memória desenvolvido nos anos 70 por Antoine Prost e 

Pierre Nora.242 Também José Fernandes Pereira243aborda o tema, seguindo-se Lúcia 

Almeida Matos244 que situa estes monumentos no tempo longo da produção escultórica 

nacional.  

Por último Sílvia Correia245 trata estes monumentos pela perspetiva da existência 

de uma política da memória coletiva da Grande Guerra, olhando-os como uma parcela 

 
240 SAIAL, Joaquim – Estatuária dos anos 30 (1926-1940). Mirandela: Joaquim José Saial da Silva e 
Bertrand Editora, Lda., 1991. ISBN 972-25-0340-5. 
241 ABREU, José Guilherme- A escultura no espaço público do Porto no século XX: Inventário, História e 
Perspectivas de Interpretação. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996. Dissertação de 
mestrado. 
242 NORA, Pierre – La Republique . In NORA,Pierre – Les lieux de mémoire. Paris: Éditions Gallimard, 
1997. ISBN. Vol.1. 
243 PEREIRA, José Fernandes- Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005. 
ISBN 972-32-1723-8. 
244 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910-1969). Intro. Raquel Henriques 
da Silva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2007. Textos 
Universitários de Ciências Sociais e Humanas. ISBN 978-972-31-1200-9. 
245 CORREIA, Sílvia – Entre a morte e o mito: Políticas da memória da I Guerra Mundial (1918-1933). 
Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2015. ISBN 978-989-644-237-8.  
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dessa mesma política Republicana e iterando o que Saial havia dito anteriormente. 

Vejamos então como Joaquim Saial faz a arrumação destes objetos. O autor diz-

nos que os MMGG se constituem por baixos-relevos, obeliscos, um vasto conjunto (...) 

[de] simples padrões ou monumentos mais complexos com uma ou várias estátuas.246. 

Sistematizando, define as seguintes tipologias:  

• Em Portugal Continental: 

o Baixo-Relevo 

o Obelisco 

o Padrão 

o Monumentos com uma ou várias estátuas: 

§ Estatuária – Figura Feminina simbólica (Pátria, Vitória, 

Localidade) 

§ Estatuária – Figura Feminina e Soldado 

§ Estatuária – Soldado  

• Em França e além-mar: 

o Padrões 

 

O autor usa a palavra padrão tanto para padrões com semelhanças com o modelo 

estabelecido pela JPN como para os MMGG produzidos pela CPGG. Sobre os primeiros 

Saial diz ser a tipologia mais disseminada pela economia da sua construção e descreve-a 

do seguinte modo: Com desenho muito fraco, seguiram esquema mais ou menos 

uniforme, traduzido numa coluna ou pilar assente em base de configuração e dimensões 

variáveis e com inevitável coroamento de cruz de Cristo ou esfera armilar.247 De acordo 

com o autor fazem parte desta categorias os seguintes MMGG: Anadia, Arruda dos 

Vinhos, Barcelos, Fafe, Lagos, Marco de Canaveses, Mondim de Basto , Penafiel, Póvoa 

de Varzim, Seixal, Tavira, Torres Novas e Vila do Conde (...).248 

Relativamente aos Monumentos que incluem estatuária Saial destaca alguns 

(Abrantes, Aveiro, Coimbra, (...) Oliveira de Azeméis, Portalegre, Porto, Régua, 

 
246 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 23.  
247 IDEM, Ibidem. 
248 IDEM, Ibidem. 
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Santarém, São João da Madeira, Seia, Soure, Tondela, Vila Real e Viseu).249 E distingue 

os que monumentos em que a figuração se reduz apenas a um corpo feminino simbólico 

(<<Pátria>>, <<Vitória>>, localidade), [e que] são muito raros250 e outro tipo, que 

congrega a figura feminina simbólica e o soldado,251 a saber: o MMGG de Soure, 

(Francisco António dos Santos); o de Tondela (de Branca Alarcão); o de Abrantes (de 

Rui Roque Gameiro) e o de São João da Madeira (de Henrique Moreira.)252  

Para os MMGG com estatuária onde figura o soldado português, o autor diz-nos 

ser uma tipologia onde um vasto conjunto de obras em que gente de diversas gerações 

participou, sem contudo abalar as normas mais ou menos impostas pela temática, pelas 

comissões executivas (...).253 A título exemplificativo, nesta categoria inserem-se os 

MMGGS de: Aveiro (Sousa Caldas) (Cf. Fig. 9, p. 56; Fig. 10, p.56); Coimbra (arq. 

António Varela e esc. Luís Fernandes); Covilhã (Francisco dos Santos) ou Estremoz (José 

de Sá Lemos). O autor considera que são bons exemplos o MMGG de Vila Real, dedicado 

a Carvalho de Araújo da autoria de Anjos Teixeira e ainda o moderno grupo escultórico 

Camaradagem na Derrota (demolido por ordem de representantes do nacional-

socialismo em Lisboa) de Hein Semke .254 

 

 

 

 

 

 
249 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 24. 
250 IDEM, Ibidem, p. 26. 
251 IDEM, Ibidem, p. 26. 
252 IDEM, Ibidem, p. 26 – 32. 
253 IDEM, Ibidem, p. 35. 
254 IDEM, Ibidem, p. 35-39. 

Fig. 39 – Reprodução digital de fotografia. Na imagem pode ver-se Hein 

Semke a trabalhar na seu grupo escultórico Camaradagem na Derrota, 

1934. Fonte: Fundação Calouste Gulbenkian. Consult. 21/10/2019. 

Disponível em WWW:<https://www.instagram.com/p/-Q-g-

Yodx0/?igshid=oz9xm38pnt7x>.  
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Para além das tipologias atrás descritas Joaquim Saial distingue os MMGG 

erigidos em França e além-mar. Tratam-se de monumentos da iniciativa da CPGG e 

descritos por Saial como monumentais. Segundo o autor estas obras construíam-se já que 

o Sul de Angola e o Norte de Moçambique foram zonas bastante flageladas pelas tropas 

alemãs e por lá morreram muitos dos nossos soldados. E nos Açores, se não houve guerra 

passou-se, como sabemos, o caso de ‘Augusto Castilho’. Tudo isto eram factos que 

inevitavelmente teriam de ter contrapartida monumental, como seria de esperar. Assim, 

desde 3 de Dezembro de 1921(...) uma esforçada Comissão dos Padrões da Grande 

Guerracujo último presidente foi o general Norton de Matos, levou a cabo uma obra 

monumental em que foram gastos quase 2000 contos, aos preços da época: erigiu sete 

pequenos padrões no antigo sector português na Flandres e outros em Luanda, Lourenço 

Marques, Ponta Delgada e Santa Maria (...).255  

Desta tipologia o autor dá como exemplo o Padrão de La Couture, da autoria de 

Teixeira Lopes, o Altar da Pátria (uma espécie de pináculo gótico com o escudo 

português) presente no cemitério de Richebourg l’Avoué e oferecido pelos canteiros 

portugueses que construíram o MMGG de La Couture256 (Cf. Fig. 31, p. 83); o Padrão 

de Vila do Porto (Santa Maria, Açores) do arquitecto Raúl Lino (Cf. Fig. 32, p. 83); o 

Padrão de Ponta Delgada (São Miguel, Açores) da autoria de Diogo de Macedo e Raúl 

Lino (Cf. Fig. 14; p. 59); o Padrão de Luanda, do escultor Henrique Moreira e do 

Arquitecto Januário Godinho (Cf. Fig. 34; p. 84) e, finalmente, o Padrão de Lourenço 

Marques, obra do escultor Ruy Roque Gameiro e do arquitecto Veloso dos Reis (Cf. Fig. 

33; p.84).  

Após a observação dos MMGG considerámos que esta classificação pode ser 

ligeiramente alterada. Parece-nos que dentro da classificação de padrão apenas os 

MMGG de Barcelos, Penafiel e Marco de Canaveses reproduzem o desenho definido pela 

JPN, sendo que os restantes são derivações desse desenho, usando ora a taxonomia do 

padrão da JPN ora os mesmos elementos iconográficos. A título exemplificativo, o 

MMGG de Tavira (Cf. Fig. 40; p. 104) que Saial considera padrão do desenho da JPN só 

 
255 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 40. 
256 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936)- Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 202. 
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reproduz o formato vertical, já que tanto os elementos iconográficos como a sua 

morfologia em pouco se assemelham ao desenho da dupla Oliveira Ferreira.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à estatuária Saial salvaguarda a existência de monumentos híbridos 

dando como exemplo o MMGG de Portalegre que é um compromisso entre um padrão e 

uma figura feminina alada.257 Assim, devemos sublinhar que um mesmo MMGG pode 

conter mais do que uma categoria de classificação, existindo sobreposições e 

monumentos híbridos. Considerámos, no entanto, que o MMGG de Lisboa situado no 

Cemitério do Alto de S. João (Cf. Fig. 41; p. 104) da autoria de Maximiano Alves não se 

enquadra na categoria estatuária onde Saial o coloca. Isto porque apesar do Monumento 

ser guardado por um soldado da Grande Guerra este contém uma cripta, pelo que a sua 

função de enterramento no espaço cemiterial se sobrepõe à estatuária que a encima. 

 
 

257 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 26. 

Fig. 130 – Reprodução digital de fotografia. Na imagem pode ver-

se o MMGG de Tavira. Fonte: Wikipedia. [Em linha]. Consult. 

21/10/2019. Disponível em WWW: < 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Monumen

toMortosGrandeGuerra.JPG>.  

 

Fig. 41 – Digitalização de postal ilustrado. Na imagem pode ver-se a 

Cripta dos combatentes no cemitério do alto de São João em Lisboa. 

Trata-se de um postal da Liga dos combatentes da Grande Guerra de 

Lisboa. Fonte: Olderdreams.lojasonline.net. [Em linha]. Consult. 

22/10/2019. Disponível em WWW: < 

https://www.lojasonline.net/sn/store/default.cfm?go=show&cat=269

&id=257645>.  
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Ainda na tipologia estatuária o autor dá como exemplo o MMGG de Lisboa da 

autoria de Maximiano Alves e Guilherme Rebelo de Andrade. Trata-se de um MMGG 

cuja estatuária vai para além da figura feminina simbólica e da representação do soldado. 

As suas figuras <<miguelangescas>>,258 gigantes que parecem sustentar o monumento 

e que se revelam figuras fundamentais até mesmo para a designação do MMGG – O 

esforço da Raça. O monumento assume-se como uma composição mais complexa em 

termos narrativos, surgindo várias personagens. Dentro dos MMGG este é o único 

Monumento Nacional aos Mortos da Grande Guerra, considerámos que essa 

característica deve ser mencionada na sua classificação. Apesar de conter estatuária a 

característica que o separa dos demais monumentos com estatuária é a sua grande 

dimensão e localização central. Semelhante ao de Lisboa (Cf. Fig. 42; p.105) é também 

o MMGG de Vila Real (Cf. Fig. 43; p. 106). 

 

Fig. 42 – Digitalização de fotografia do MMGG de Lisboa. Negativo de gelatina e prata em acetato de 

 
258 Cf. SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 31. 
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celulose, da autoria de Fernando Martinez Pozal. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa. [Em linha]. Consult.  

22/10/2019. Disponívem em WWW: < http://arquivomunicipal2.cm-

lisboa.pt/xarqdigitalizacaocontent/PaginaDocumento.aspx?DocumentoID=277074&AplicacaoID=1&Pag

ina=1&Linha=1&Coluna=1>.  

Para os MMGG erigidos 

fora do território de Portugal 

Continental o autor não define 

uma tipologia, mas circunscreve 

estas construções a partir da 

geografia – França e além-mar. 

Estes objetos não têm unidade 

morfológica, mas em comum têm 

o promotor: a CPGG. Contudo, 

Padrão é a designação atribuída 

pela CPGG e não tem relação 

com a morfologia do 

monumento, mas sim com a sua 

afirmação simbólica – (...) 

evocando as antigas tradições, 

designou-se por ‘Padrões da 

Grande Guerra’. PADRÃO é 

uma palavra portuguesa que não 

podemos traduzir. Recorda todo 

um passado de conquistas e 

descobrimentos, que assinalam 

os Séculos XV e XVI, ressuscita a 

lembrança dos feitos da África e 

da Índia e a navegação segura e audaz das caravelas portuguesas, os veleiros dêsse 

tempo; evoca a contribuição gloriosa e valiosíssima que os portugueses deram à história 

da Civilização. 

Fig. 43 – Digitalização de postal ilustrado. Na imagem pode ver-

se o MMGG de Vila Real, dedicado a José Botelho de Carvalho 

Araújo. Fonte: Olderdreams.lojasonline.net. [Em linha]. 

Consult. 22/10/2019- Disponível em WWW: < 

https://www.lojasonline.net/sn/store/default.cfm?go=show&cat

=269&id=228415>.  
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PADRÕES eram esses pequenos monumentos, simples marcos, com que os antigos 

mareantes e os batalhadores marcavam a passagem dos portugueses.259  

Para além disso, esta categorização de Saial prende-se mais com uma delimitação 

geográfica do que com a sua morfologia ou unidade plástica. Assim, o monumento 

descrito por Joaquim Saial como uma espécie de pináculo gótico presente no cemitério 

de Richebourg l’Avoué, diverge dos restantes. Trata-se de uma pequena memória, que o 

patriotismo do construtor do Padrão de Portugal [La Couture], ali erigiu em 1928260. O 

monumento presente no Cemitério de Richebourg l’Avoué é o Altar da Pátria, como se 

tratasse de um retábulo de Igreja na cabeceira de uma Igreja, pelo que a sua morfologia 

não se assemelha à dos Padrões.  

 

Fig. 44 – Fotografia do Altar da Pátria, no Cemitério de Richebourg l'Avoué. Fonte: Momentos de História. 

[Em linha]. Consult. 19/10/2019. Disponível em WWW: <http://momentosdehistoria.com/001-

grande_guerra/001-03-republica-e-guerra/001-03-04-culto_mortos/>.  

O MMGG de La Couture (Cf. Fig. 31, p. 83) de Teixeira Lopes implantado em 

França divergia não só dos monuments aux morts franceses, mas também da plástica de 

 
259 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936)- Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 96. 
260 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 202. 
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um modernismo inicial usada nos MMGG de Luanda (Cf. Fig. 34, p. 84) ou Maputo (Fig. 

33, p. 84). Teixeira Lopes cria um monumento de permanências – Uma ogiva, onde 

floresce uma rosácea e restos dum pano de catedral derruída pela metralha. Numa das 

faces, três figuras. A “Pátria”, vibrante de expressão, atitude flectida, armada, vendo a 

seus pés o soldado português, defendendo-se da morte. Na outra, um Cristo, intangível, 

na sua dor humaníssima, sobre um altar, escalavrado pelo fogo do inimigo>>.261  

O MMGG de Vila do Porto (Santa Maria, Açores) do arquitecto Raúl Lino (Cf. Fig. 

32, p. 83) é descrito jocosamente como pimenteiro. Este monumento não apresenta a 

característica de monumentalidade que estava habitualmente presente nos MMGG da 

responsabilidade da CPGG. Constituindo-se como um monumento bem mais modesto 

que o de Luanda ou de Lourenço Marques (Maputo) é um objeto bem dimensionado que 

se aproxima mais da ideia de padrão com o sentido de marco.  

Mais divergentes são o os marcos custeados pela CPGG da iniciativa do Touring 

Club de France (Cf. Fig. 30, p. 82). – O Touring Club de France que da Suiça ao Mar do 

Norte ia erguer pequenos marcos (bornes commémoratives) todos do mesmo modelo, da 

autoria do consagrado escultor e antigo combatente Moreau-Vauthier, mas tendo 

inscrito o nome da cidade ou do país, que subscrevera para a sua construção. Assim, 

(...) os Sete Marcos, que no antigo Sector Português indicavam o máximo avanço do 

adversário(...) oferecidos por Portugal (don du Portugal). Êsses pequenos Padrões 

foram inaugurados pelos delegados da Comissão dos Padrões da Grande Guerra (...).262 

Estes marcos não são da iniciativa da CPGG, mas apenas custeados por esta instituição, 

para além disso, o escultor que executa o desenho não é um escultor português pelo que 

não se assemelha a nenhuma das produções dos nossos escultores. No nosso entender 

estes marcos devem ser entendidos numa perspetiva internacional. O autor coloca ainda 

nesta categoria o monumento da autoria de João da Silva realizado para França, em 

Pouliguen (Nantes) na mesma tipologia – França e além-mar. Note-se que apesar deste 

ser construído por um escultor português assume uma configuração semelhante aos 

 
261 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 43. 
262 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 26-28. 
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monumentos construídos em França, não se assemelhando a nenhum dos anteriores da 

responsabilidade da CPGG (Cf. Fig. 45; p. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda da iniciativa da CPGG o MMGG de Ponta Delgada (São Miguel, Açores) 

integra-se na muralha do Forte de São Brás (Cf. Fig. 14, p. 59). De cinco metros de altura, 

tem ao centro as armas nacionais encimadas pela Cruz de Guerra e, a um lado e outro, 

figuras em alto-relevo. Aproveitando uma construção preexistente, é o primeiro que, com 

inclusão de esculturas, homenageia em sentido abstracto os marinheiros portugueses e 

contempla conjuntamente a Armada e a marinha mercante, que também estivera exposta 

a graves perigos. Mas outra característica o diferencia da generalidade dos seus 

congéneres. Com efeito, esta excelente peça oferece-se-nos como detentora de forte 

qualidade poética, à qual não foi alheio Diogo de Macedo, o artista a quem o monumento 

mais se deve, sem dúvida, a calma beleza de que desfruta. Dentro dos limites do essencial, 

Fig. 414 – Digitalização de postal do MMGG 

da autoria de João da Silva para Pouliguen, 

França. Fonte: e-monumen.net. [Em linha]. 

Consult. 19/10/2019. Disponível em WWW: 

< https://e-monumen.net/patrimoine-

monumental/monument-aux-morts-de-14-

18-square-jean-prie-le-pouliguen/>.  
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sem exageros escusados, as figuras dos dois marinheiros, talhados em cinco blocos 

sobrepostos, apresentam um ar distante, quase místico, de mártires, sobre duas proas 

apenas esboçadas, de barcos que cortam um oceano traiçoeiro...263  

O de Luanda, obra do arquitecto Januário Godinho e do escultor Henrique Moreira, 

seria um padrão com 17 metros de altura a ser instalado na Praça dos Lusíadas, 

compreendia um grandioso pedestal de granito, simbolizando o altar-votivo da Pátria, 

sobre o qual um grupo de mármore, representando militares (três soldados – o europeu, 

o colonial e o africano – e um marinheiro), rodeava uma <<Vitória>> triunfal, 

extremamente dinâmica, com grande movimento, com grande movimento de 

panejamentos, cabelos e asas. Luanda ganhou assim um bom monumento (...).264  

 
263 SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926 - 1940), p. 45- 46.  
264 IDEM, Ibidem, p. 48. 

Fig. 415 – Digitalização de fotografia. Na imagem pode ver-se a cerimónia de inauguração do MMGG de 

Luanda na Praça dos Lusíadas (atual largo Kinaxixe), obra do escultor Henrique Moreira e do arquiteto 

Januário Godinho. Fonte: Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da 

Comissão dos Padrões da Grande Guerra. Porto: Litografia Nacional, 1933, p. 105. 
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O de Lourenço Marques – do arquitecto Veloso Reis Camelo e do escultor Ruy 

Roque Gameiro, erigido na Praça Mac-Mahon. Rui Gameiro (...) tinha agora a 

oportunidade soberana de mostrar uma belíssima obra, ainda superior à que realizara 

para Abrantes . É que, enquanto essa <<Pátria>> tinha ‘entourage’ de soldados, esta 

apresentava-se apenas acompanhada de uma serpe que traduziria a <<perícia dos 

nossos navegadores>>(!) e de um escudo e um gládio, símbolos da força, mostrando-se 

em toda a sua pujança, de seios erectos e olhar longínquo. A base, de Veloso Reis 

Camelo, um bloco circular contrafortado por quatro sóbrios altos-relevos representando 

os feitos militares de Kiwambo, Quionga, Rewala e M’Kula, não destoava do conjunto, 

antes lhe acentuava a imponência. (...)265  

 

Fig. 416 – Digitalização de postal. Na imagem pode ver-se o MMGG de Maputo de costas e perceber o seu 

enquadramento na praça. Fonte: The Delagoa Bay Review. [Em linha]. Consult. 18/09/2019. Disponível 

em: WWW<https://delagoabayword.wordpress.com/2012/03/06/lourenco-marques-ha-135-anos-numa-

terca-feira-dia-sete-de-marco/>.  

 
265 IDEM, Ibidem, p. 49. 
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Existem características comuns entre o MMGG de Ponta Delgada, Luanda e 

Lourenço Marques, nomeadamente a dimensão monumental, a representação de 

elementos iconográficos do mundo militar, o ar distante ou aguerrido da figuração, 

representando-se a Pátria forte. Todas estas composições eram da autoria de escultores e 

arquitetos com formação nas Belas-Artes e que primavam por uma linguagem 

modernista. Mas consideramos que o grande distintivo destas obras em relação às 

restantes é o seu distanciamento das forças locais. Estes não partiam da vontade de fazer 

o luto das comunidades, mas sim de uma instituição composta pelos Republicanos 

próximos do poder central e figuras militares de alta-patente. 

No sentido de criar uma Ficha de Inventário que nos obrigasse a olhar o objeto de 

um modo objetivo e sistemático julgámos necessário fazer alguma destrinça entre formas 

de classificar. Assim, das categorias estabelecidas por Saial considerámos que baixo-

relevo, obelisco ou estatuária são nomenclatura habitual da escultura, pelo que, no nosso 

entender divergem da designação Padrão. Por essa razão optámos por distinguir modelo, 

categoria, e tipologia para fazer a classificação destes objetos. 

Note-se que a um modelo corresponde uma imagem, desenho ou objecto que serve 

para ser imitado (desenhando ou esculpindo); Molde, exemplar; (...) que serve de 

referência.266 A uma categoria corresponde a ideia de Classe. (...)Natureza (...). Grupo.267 

E, finalmente tipologia tem correspondência com a noção de Sistema de classificação por 

tipos.268 Assim, podemos afirmar que nem todas as tipologias são um modelo e nem todos 

os modelos se constituem de uma só tipologia.  

Para os MMGG erigidos em Portugal detetámos as seguintes tipologias: 

Cenotáfio; Coluna Comemorativa; Coluna; Estatuária; Estela; Lápide; Obelisco; Padrão; 

Placa Evocativa; Pilar; Relevo; Túmulo. As tipologias são então nomenclatura que está 

prevista para designar escultura (Cf. Manual de Preenchimento, p. 134-196) e que devem 

ser usadas como ferramenta de classificação que ajudará a detetar um modelo. 

 
266 PRIBERAM – Modelos, In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [Em linha]. Atual. 2013. 
[Consult. 25 jun. 2019]. Disponível na WWW: <URLhttps://dicionario.priberam.org/modelos>.  
267 PRIBERAM – Categoria, In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [Em linha]. Atual. 2013. 
[Consult. 25 jun. 2019]. Disponível na WWW: <URL https://dicionario.priberam.org/categoria >. 
268 PRIBERAM – Tipologia, In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [Em linha]. Atual. 2013. 
[Consult. 25 jun. 2019]. Disponível na WWW: <URL https://dicionario.priberam.org/tipologia>.  
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Após a observação dos monumentos chegámos aos seguintes grupos de 

classificação: 

• Padrão da JPN – modelo (Cf. Fig. 26; p. 73) 

o Implantado localmente – municípios  

o Financiamento por subscrição pública 

o Apoio da Câmara Municipal; Comissão criada para a sua construção, 

associações locais. 

Exemplos: Condeixa-a-Nova (Cf. Fig. 27; p. 75); Braga; Penafiel; Barcelos; Marco de 

Canaveses; Estarreja; Ílhavo; Murtosa; Oliveira do Bairro; Ovar; Vagos. 

 
Fig. 417 – Digitalização de fotografia. Na imagem pode ver-se o MMGG de Marco de Canaveses na sua 

localização original. Fonte: Câmara Municipal de Marco de Canaveses. [Em linha]. Consult. 23/05/2019. 

Disponível em: WWW 

<https://www.facebook.com/cmmarcodecanaveses/photos/a.267527983287715/4053294034711072>. 

 
• Padrão JPN, derivação – categoria 

o  Não segue exatamente o modelo definido pela JPN, mas sofre a sua 

influência (mesmos elementos iconográficos – escudo português; esfera 

armilar; cruz de guerra; cruz de Cristo; e/ou assume um formato vertical) 



 

 114 

Exemplos: Fafe; Vila Nova de Famalicão; Vila Nova de Gaia; Vila do Conde; Anadia; 

Pinhel. 

 
• Monumento de grandes dimensões – categoria 

o Implantado em grandes Praças ou afastado da vida quotidiana local 

o Geralmente da iniciativa da CPGG 

o Monumentalidade 

Exemplos: La Couture, França (Cf. Fig. 31, p. 83); Goba (Moçambique); Lourenço 

Marques Moçambique (Fig. 47, p. 111); Luanda, Angola (Cf. Fig. 46, p.110); Ponta 

Delgada, Açores (Cf. Fig. 14; p. 59). 

 
 

Fig. 418 – Digitalização de postal. Na imagem pode ver-se o 

MMGG de Fafe. Fonte: Blogue do Minho. [Em linha]. Consult. 

9/9/2019. Disponível em WWW: < 

https://bloguedominho.blogs.sapo.pt/monumento-aos-mortos-

da-grande-guerra-2066535>.  

 

Fig. 50 – Digitalização de postal. Na imagem pode ver-se o 

MMGG no Alto de Goa. Fonte: housesofmaputo:construções 

e desenvolvimento da cidade antiga. [Em linha]. Disponível 

em: WWW 

<https://housesofmaputo.blogspot.com/2017/01/monumento-

de-goba-primeira-grande-guerra.html>.  
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• Estatuária – categoria 

o Representação de Alegoria: 

§ República 

§ Pátria 

§ Vitória 

§ Glória 

§ Localidade 

o Representação Humana: 

§ Soldado 

§ Viúva 

§ Mãe 

§ Mater Dolorosa 

Exemplos: Valença do Minho (Cf. Fig. 57; p. 142); Porto (Cf. Fig. 17, p. 61); Aveiro (Cf. 

Fig. 10; p.56); Espinho; São João da Madeira ; Tondela (da autoria de Branca Alarcão); 

Viseu (Cf. Fig. 7; p. 54); Manteigas; Soure; Covilhã; Santarém; Cascais (Cf. Fig.16; p. 

61); Évora. 

 

Fig. 51– Fotografia de pormenor de estatuária presente no MMGG de São João da Madeira, da autoria de 

Henrique Moreira. Fonte: Escultor Henrique Moreira. [Em linha]. Consult. 29/09/2019. Disponível em : 

WWW<https://www.facebook.com/EscultorHenriqueMoreira/photos/a.211830292249807/748538451912

319>.  
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De modo a enquadrarmos a produção de MMGG em Portugal teremos de olhar para 

os anos que antecederam o conflito. Entre 1910 e 1914 muitos dos nossos jovens 

escultores encontravam-se em Paris (Francisco Franco, Diogo de Macedo, Canto da 

Maia, António de Azevedo).269 Entre eles Diogo de Macedo (1889-1959) e Francisco 

Franco (1885-1955) seriam dois dos principais protagonistas da escultura portuguesa das 

próximas décadas e que viriam também a ser autores de alguns MMGG. Durante esse 

período, e excetuando-se as exposições oficiais do Salon uma profunda renovação da 

escultura encontrava-se já em curso e as propostas mais radicais já estavam 

concretizadas, pelo menos nos ateliers dos seus principais protagonistas.270 A escultura 

de início de século tinha como agentes da mudança (...): os mestres mais velhos (Rodin 

e Hildebrand (...), as galerias do Louvre, os objectos de arte primitiva (....) e os jovens 

artistas vindos de todas as partes da Europa (...).271 Assim, até ao eclodir da Grande 

Guerra alguns dos nossos escultores foram expostos a um processo de definição da 

linguagem escultórica do novo século e os vários caminhos apontavam para uma 

escultura (...) enquanto objecto tridimensional, com existência própria e 

autojustificada.272 

Com o início da guerra os artistas portugueses regressavam ao país e no regresso 

percebiam a dimensão e a relevância do que haviam tido oportunidade de ver e ouvir, a 

lentidão do processo de “aclimatação ou de adaptação”, culpa, reconhecida, da 

“passada educação desconfiada e mal instruída”, que permitira pouco mais do que 

“verificar factos” (...).273 

Francisco Franco (1885-1955) encontrava-se em Portugal quando ocorreu o ataque à 

baía do Funchal perpetrado por um submarino alemão (1916) e no decurso do 

acontecimento o escultor produz O Monumento às vítimas do Bombardeamento de 1916, 

(Cf. Fig. 24, p. 66) inaugurado logo no ano seguinte.274 Este era o primeiro MMGG de 

iniciativa portuguesa. O objeto apreendia as lições de Rodin: um torso de bronze 

ligeiramente contorcido de braços erguidos em direção ao céu, lembrando O Filho 

 
269 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 529-530. 
270 IDEM, Ibidem, p. 529. 
271 IDEM, Ibidem, p. 530. 
272 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 533. 
273 IDEM, Ibidem, p. 534. 
274 IDEM, Ibidem. 
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Pródigo, terminando numas expressivas mãos abertas e tensas. Com bastante textura e 

expressividade seria esculpido logo após o ataque e divergia muito da linguagem que viria 

a ser usada nos subsequentes MMGG. Esta poderia ter sido uma via plástica para a 

produção dos MMGG, mas assim não aconteceu. 

Em França, a vanguarda artística ressentia-se com a guerra e surgia a ideia de que 

com a França unida frente ao inimigo, se iniciava uma nova era, um renascimento, 

deixando para trás o que se pretendia ter sido um período de loucura cosmopolita e 

decadente. Começava um pretendido classicismo que deveria susbstituir as excessivas 

liberdades do passado.275 E como explica Lúcia Almeida Matos os portugueses, 

regressando ao país verificam que o clima não permite já ‘ilusões nem atrevimentos’.276 

Antes da Grande Guerra para os jovens escultores que almejavam a modernidade, o 

monumento colocava questões que entravam em conflito com a pretensão de auto-

suficiência que a nova escultura proclamava. Não se tratava apenas de considerar o peso 

de uma tradição, ou os constrangimentos impostos por uma obra destinada a ser 

adoptada pelo grande público. A própria lógica do monumento implica a materialização 

de uma ideia e a articulação com um lugar de implantação de difícil, se não impossível 

controlo pelo artista. Por outro lado, a questão do monumento modernista não se coloca 

apenas no plano conceptual e formal da discussão do escultórico isoladamente, mas na 

sua inserção num tempo histórico de rápidas mudanças sociais, económicas e 

políticas.277(...) 

A questão do monumento modernista terá de aguardar pelo final do boom 

comemorativo. E tudo o que até então parecia essencial discutir foi minimizado pela 

brutalidade da morte. São os monumentos aos Mortos que vão interromper ou alterar o 

curso da escultura europeia. E surgem, no nosso entendimento entre uma busca pela 

modernidade e uma necessidade de segurança que as linguagens de permanência 

pareciam dar. Será nesta ambivalência que se enforma a linguagem que viria a ser 

utilizada nos MMGG.  

 
275 IDEM, Ibidem. 
276 IDEM, Ibidem. 
277 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 532 -537. 
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Neste sentido, os escultores que pretendiam afirmar-se como modernos não deveriam 

estar permeáveis a este tipo de empreitada, já que, quase tudo lhes está fora do controlo: 

há um programa, um constrangimento financeiro, um local de implantação e a seriedade 

do tema não permite a grandes voos inventivos – a morte, a homenagem aos mortos, a 

República, a obrigação de fazer um trabalho digno e que seja aceite e compreendido por 

todos. Mas alguns dos escultores que se enquadram no nosso primeiro modernismo 

fazem-no, resultando os MMGG numa miscelânea de propostas. 

As construções de homenagem aos mortos demonstram uma certa incompatibilidade 

com práticas artísticas contemporâneas, e em muitos dos exemplares é possível 

reconhecer-lhe características da estatuária oitocentista. 

 A propósito da estátua equestre de D. Pedro IV, de Anatole Calmels, implantada na 

Praça da Liberdade no Porto José Guilherme Abreu resume algumas características da 

estatuária de Oitocentos, a saber: o elevado plinto, a estátua equestre, os relevos 

narrativos, os elementos de heráldica, as inscrições e o gradeamento.278 Ora, 

evidentemente que nos MMGG não existe já a estátua equestre279 (apesar de se terem 

usado solípedes no combate), já que estas construções prestavam homenagem não a uma 

personalidade,280 mas a uma massa de soldados anónimos. Ainda assim verificámos 

algumas características deste período da escultura. Quase sempre vemos a estatuária 

figurativa de linguagem naturalista nas representações humanas; algumas vezes os 

monumentos são acompanhados de relevos narrativos em bronze ou pedra (a título 

exemplificativo vejam-se as placas em bronze adossadas ao MMGG da Póvoa de Varzim 

onde se podem ver seis soldados prontos a disparar); existe por vezes o elevado plinto, e 

estão muitas vezes presentes elementos de heráldica (o escudo de Portugal com as quinas 

e os Castelos); as inscrições (com o nome das batalhas, datações e uma frase que pode 

ser patriótica, de luto, pacifista ou a recorrente e lacónica Aos Mortos da Grande Guerra) 

e o gradeamento (muito usado nos MMGG Franceses, sendo menos recorrente a sua 

utilização em Portugal). 

 
278 ABREU, José Guilherme – A estatuátia novecentista: Entre dois paradigmas de monumentalidade, p. 
131. 
279 Não existe no caso português, mas no caso italiano são comuns as representações do soldado a cavalo 
ou a montar uma mula. Não assumem, no entanto, um atteggiamento vitorioso, mas sim descritivo. 
280 Excetue-se o caso do MMGG de Vila Real que presta homenagem ao Comandante Carvalho de Araújo. 
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Com o final do conflito começavam a surgir os primeiros monumentos, e a JPN 

cônscia da ausência de iniciativas que partissem do Estado, ocupa um vazio de diretrizes 

e cria ela própria um modelo que divulga pelos municípios do país e que acaba por 

proliferar. Tratava-se então de criar reprodutibilidade e, portanto, não havia espaço para 

introduzir inovação.  

Interrompeu-se com a Grande Guerra o processo de definição da linguagem da 

escultura que havia sido iniciado. Ficavam suspensas as questões levantadas – o objeto 

tridimensional com existência própria e autojustificada281 e enfatizava-se a função: a 

homenagem aos mortos. Para isso não convinha o objeto autossuficiente ou a introdução 

de novos materiais e novas formas de os trabalhar.282 O Monumento afirmava-se agora 

como veículo dessa homenagem que devia ser aceite e compreendido por todos. 

Nesse sentido, a JPN recorre aos irmãos Oliveira Ferreira que haviam seguido o 

percurso tradicional das belas-artes. No caso de José de Oliveira Ferreira (escultor) a 

formação consistia em quatro anos de desenho, seguindo-se de cópia modelada do antigo, 

modelação de figura a partir do modelo vivo e finalmente a grande composição e o uso 

das técnicas de pontear.283 Esta fórmula de ensino era idêntico ao das escolas francesas, 

italianas ou inglesas.284 A obra de José de Oliveira Ferreira dava continuidade ao modelo 

oitocentista pela representação de sentimentos e estados de espírito, pela tensão dramática 

manifesta nas expressões faciais, criando composições de estilo naturalista, directamente 

adquirido do mestre (...) Teixeira Lopes.285Ainda antes do início da Grande Guerra José 

de Oliveira Ferreira tinha estado em Paris como bolseiro (1907). O escultor tinha assim a 

oportunidade de passar 4 anos em Paris, seguindo-se uma passagem por Roma (que não 

chegou a fazer, tendo regressado a Portugal para realizar o Monumento aos Heróis da 

Guerra Peninsular).286 O Commercio do Porto dava conta do concurso em que competiam 

 
281 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 533. 
282 IDEM, Ibidem, p. 532-533. 
283 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 33. 
284 IDEM, Ibidem, p. 34. 
285 IDEM, Ibidem, p. 56. 
286 GOMES, J. Costa – José de Oliveira Ferreira: Um esculor quase esquecido, p. 14. 
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José de Oliveira Ferreira, António Alves de Souza e Rodolph Pinto do Couto, 

classificados pela ordem aqui escrita.287 

Em Paris muitos eram os artistas que procuravam o ensino alternativo (academias 

privadas) para se prepararem para o exame das Beaux-Arts. José de Oliveira Ferreira 

também o fez, frequentando as aulas de Desenho da Academia Delécluse,288 mas não por 

desagrado com o ambiente da École (...) ou (...) interesse num ensino mais actualizado,289 

como seria o caso de Diogo de Macedo e Canto da Maia que frequentavam as aulas de 

Bourdelle na Académie de la Grande Chaumière.290 José de Oliveira Ferreira procurava 

o ensino alternativo tal como um aluno aplicado se propõe a explicações. Alguns dos que 

aspiravam à originalidade ou à liberdade de pensamento nem sequer pretendiam ingressar 

na École, deslocando-se para França por valorizarem a simples participação no ambiente 

artístico cosmopolita de Paris, e dos certames alternativos ao Salon oficial, onde de resto 

se encontravam com o que de mais inovador aparece na capital francesa.291  

Nesse período em que José de Oliveira se encontrava em Paris outros foram os 

escultores portugueses seus contemporâneos que chegaram a produzir MMGG ou que de 

algum modo estiveram ligados à produção artística relacionada com a guerra que estavam 

na capital francesa nessa época.  

A saber: o pintor Adriano de Sousa Lopes (1879-1944) que esteve na frente ocidental 

como pintor oficial português da guerra.292 E alguns escultores: Costa Mota (sobrinho) 

(1877-1956) autor do MMGG de Seia ou escultor Simões de Almeida Sobrinho (1880-

1950) que havia de construir o MMGG de Cascais. Pouco tempo depois destes juntavam-

se à capital francesa Anjos Teixeira (1880-1935) autor do MMGG de Santarém; Francisco 

dos Santos (1878-1930) autor do MMGG de Montemor-o-Novo; João da Silva (1880-

1960) autor dos MMGG da Reitoria da Universidade do Porto (Cf. Fig. 17; p. 61), Évora 

e de Valença do Minho, e finalmente, Francisco Franco (1885-1955) que havia de projetar 

 
287 Academia Portuense de Bellas Artes. Dir. F. S. Carqueja. O Commercio do Porto. Porto. [s.n.]. Ano 
LIV, nº 18 (19 de maio 1907), p.1. 
288 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 45. 
289 IDEM, Ibidem, p. 46. 
290 IDEM, Ibidem, p. 45. 
291 IDEM, Ibidem, p. 48. 
292 Sobre este assunto consultar: SILVEIRA, Carlos – Adriano de Sousa Lopes: Um pintor na Grande 
Guerra. Lisboa: Edições 70, 2018. ISBN 978-972-44-2020-2. 
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o MMGG acima descrito (O Monumento às vítimas do bombardeamento de 1916) (Cf. 

Fig. 24; p. 66). 

 No período em que se encontrava em Paris, Oliveira Ferreira trabalhou ativamente 

no sentido de alcamçar nítida e perfeita opulência em plasmar no mármore ou no bronze 

o que verdadeiramente puro e original lhe viesse do coração (...) [e verifica-se na sua 

obra] (...) uma espontânea e honesta ascensão, onde jamais existiram os impulsos 

resultantes de estranhas e revolucionárias inquietações.293 Talvez fosse precisamente 

pela ausência de inquietações e pela consistência de aluno esmerado que José de Oliveira 

Ferreira fosse a escolha da JPN para juntamente com o seu irmão desenharem o modelo 

de Padrão (e depois o malogrado MMGG do Porto).  

A dupla era um valor seguro com provas dadas. Ainda em 1909, encontrando-se em 

Paris José de Oliveira Ferreira concorria juntamente com o seu irmão ao Monumento aos 

Heróis da Guerra Peninsular, a erigir no Campo Grande em Lisboa. O projeto da dupla 

era o selecionado, vencendo a catorze participantes.294 O monumento da rotunda de 

Entrecampos de Lisboa não prima pela unidade plástica, não há articulação entre o 

trabalho de arquiteto e o de escultor, mas antes uma sobreposição da obra de escultura à 

de arquitectura num projecto sem outras ambições que não sejam apresentar uma 

máquina alegórica comemorativa.295 O mesmo sucederá com o MMGG erigido em 1924 

no Jardim de Carlos Alberto e demolido em 1925 por não agradar à população.296 

Não obstante a questão do monumento demolido, o projeto desenhado pela dupla 

Oliveira Ferreira será distribuído no ano de 1920 por todos os concelhos. A JPN propunha 

o modelo do Padrão, da autoria de Francisco e José de Oliveira Ferreira (arquiteto e 

escultor, respetivamente) e dava instruções claras sobre a sua execução.297 Os municípios 

tinham assim as ferramentas para o reproduzir, não tendo a necessidade de abrir concurso 

à criação e de recorrer a um artista formado. Executar o projeto pelas mãos de um 

canteiro, de um construtor civil ou de um artista local seria certamente mais económico, 

 
293 LOPES, Joaquim – Os Escultores Gaienses e a Escola de Belas Artes do Porto: José de Oliveira 
Ferreira, p. 193. 
294 PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de escultura portuguesa, p. 286. 
295 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 56. 
296 ABREU, José Guilherme – A escultura no espaço público do Porto no século XX: Iventário, História e 
Perspectivas de Interpretação, p. 119-125. 
297 IDEM, Ibidem, pp. 72, 240, 241. 
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ainda que se adulterassem proporções e se engendrassem novas formas mais ao gosto ou 

habilidade local. No contexto de pós-guerra os recursos financeiros escasseavam, pelo 

que prestar homenagem aos mortos era uma necessidade, mas também uma obrigação.  

Neste sentido, o desafio proposto pela JPN era aceite e muitos são os municípios que 

criam comissões locais para a sua execução, regra geral em estreita colaboração com a 

Câmara Municipal. Apesar de não se concretizar o pedido da Junta para que os municípios 

se cingissem, a um modelo único de Padrão298 o modelo da JPN proliferava por todo o 

país. A simplicidade do modelo permitia a sua reprodutibilidade. Em Portugal ao 

contrário da França não se faziam encomendas de monumentos aos mortos por 

catálogo.299 O caso francês justificava o recurso à indústria, falamos de cerca de 38 000 

monuments aux morts300 de implantação municipal. No caso português essa questão não 

se colocava, já que a soma dos MMGG totaliza pouco mais de uma centena.  

Em França a uniformidade de propostas deveu-se não só à regulamentação estatal, 

mas a este recurso do monumento fabricado integral ou parcialmente em massa que 

chegado à mairie havia de ser personalizado com o nome dos seus mortos. 

Assim, o modelo proposto pela JPN seria o mais próximo que teríamos dos 

monumentos de iniciativa municipal franceses – Certains conseils municipaux réglèrent 

seuls l’affaire, mais la plupart en chargèrant un comité, soit qu’ils aient été devancés par 

l’initiative privée qu’il ne leur restait plus qu’a entériner, soit qu’ils aient recherché un 

financement supplémentaire ou un consensos élargi en faisant appel à des personnalités 

extérieures au conseil, comme, par exemple, le curé de la paroisse. 301 A grande diferença 

entre os MMGG da iniciativa da JPN e os monuments aux morts era o impulso financeiro 

e a regulamentação dos quais o estado português se havia abstido. 

A ausência de iniciativa estatal, ao contrário do que seria expectável, não resultou 

numa total diversidade formal. Isto porque a JPN ocupava um vazio de diretrizes e 

 
298 IDEM, Ibidem, p. 241. 
299 LABORIE, Severine – Les monuments aux morts de la Guerre de 14-18 en Guadeloupe avant 1945. In 
Situ. [Em linha]. [S.l.:In Situ Revue des patrimoines]. [Consult. 20 ago. 2019]. Disponível na WWW: <URL 
https://journals.openedition.org/insitu/11721>. ograli 
300 NORA, Pierre- La Republique. In PROST, Antoine- Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN. Vol.1, p.200. 
301 NORA, Pierre- La Republique. In PROST, Antoine- Les monuments aux morts. Paris: Éditions 
Gallimard, 1997. ISBN. Vol.1, p. 200- 201. 
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propunha não só um modelo de monumento como também incentivava a realização de 

cerimoniais com rituais próprios (de que era exemplo o ritual dos dois minutos de 

silêncio) da República.  

O modelo de Padrão da JPN consistia no seguinte:  

Assentamento circular, cruciforme ou retangular sobre a qual se coloca uma 

coluna. A base da coluna inicia em forma de pirâmide truncada, é geralmente de fuste 

liso (podendo mais raramente ser estriado) ao qual são adossados folhas de palma e o 

escudo português. De capitel coríntio sobre ele assenta uma esfera armilar que é rematada 

por cruz de Cristo ou cruz de guerra (Cf. Fig. 26, p. 73; Fig. 51, p. 115).  

Este modelo foi o que serviu de base ao MMGG do Porto (1924) que acaba por 

ser demolido em 1925 e pode ser visto atualmente no Marco de Canaveses (1927) e em 

Penafiel (1927). Para além do distrito do Porto também em Viana do Castelo, Braga, 

Aveiro, Coimbra e Santarém se implantou o desenho da dupla de Vila Nova de Gaia.  

Viana do Castelo (1922), Braga (1926), Barcelos (1930), Estarreja (1922), Ovar 

(?), Vagos (1923), Murtosa (1929), Oliveira do Bairro (1926), Condeixa-a-Nova (1921), 

Mealhada (1925), Penela (1932), ou Cartaxo (1922).  

Percebemos, pois, que apesar de o modelo não se ter implantado em todos os 

municípios do País, ultrapassou largamente a área geográfica da Região Norte. Os 

municípios seguiam de forma mais bem proporcionada ou grosseira o desenho de 

Francisco Oliveira Ferreira e José de Oliveira Ferreira. Tratava-se de um modelo simples 

e independentemente das avaliações plásticas que dele se possam fazer cumpria a função 

a que se propunha.  

O desenho distribuído pela JPN difundiu-se como modelo. Mesmo quando não 

seguido integralmente alguns monumentos sofriam a sua influência. Surgem assim 

derivações do Padrão da JPN com semelhanças na estrutura vertical e/ou utilização dos 

mesmos elementos iconográficos. Destes podemos mencionar o MMGG de Fafe (1931) 

(Cf. Fig. 49; p. 114); Vila Nova de Famalicão (1924) ; Torres Novas (1927); Anadia 

(1929); Oliveira do Hospital (1935) ou Tondela (1940). Note-se que em Tondela existem 

dois MMGG um da escultora Branca Alarcão (1933), tratando-se de um grupo escultórico 

(Figura feminina e soldado) e outro já de 1940 que deriva do modelo da JPN situado na 

Av. Dr. António José de Almeida. Dentro desta categoria alguns contêm o escudo em 
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formato retangular, desses podemos exemplificar com o MMGG de Vila Nova de Gaia 

(1925) e o MMGG de Vendas Novas (1923), de notar que os dois estão localizados no 

interior de um quartel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgem também exemplos mais tardios destas derivações cuja estrutura se 

aproxima da de um pilar, mas que usam os mesmos elementos iconográficos, embora com 

configurações diferentes, falámos dos MMGG de Mondim de Bastos (1930) (Cf. Fig. 53; 

p.124), de Almeida (1940), de Elvas (1938), ou de Lagos (1940). Nestes monumentos 

fazem-se várias representações de cruzes, nomeadamente a cruz de guerra e a cruz de 

Cristo. 

 

Fig. 53 – Digitalização de fotografia do MMGG de Mondim de Basto. Fonte: Município de Mondim de 

Basto. [Em linha]. Consult. 1/09/2019. Disponível em: WWW 

<https://municipio.mondimdebasto.pt/images/stories/restauracao-concelho/tema_4/9-Padrao_I_Grande-

Guerra.jpg>.  

Fig. 52 – Modelo em terracota do desenho de Padrão da JPN. Fotografia da 

autora, Maio de 2014. Tirada no antiquário Sótão da Tia Becas, Velharias e 

Coleccionismo, sito Travessa de São Carlos, Porto. 
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A propósito das diferentes representações da Cruz o MMGG de Lagos é 

mencionado como contendo a Cruz de Malta no volume dedicado aos War Memorials da 

obra The Cambridge History of The First World War – Maltese Cross was raised in the 

centre of Lagos, Portugal – a shabby attempt to retain colonies in Africa imbued with the 

qualities of a crusade.302 No entanto, a cruz representada no monumento é a Cruz de 

Cristo, talvez a Cruz de Malta tenha sido confundida com a nossa Cruz de Guerra à qual 

se assemelha e que se encontra nas placas de liga metálica adossada a este monumento 

pela LCGG. De qualquer modo um dos motivos que levava Portugal à guerra era de facto, 

a manutenção das Colónias, motivação que à época era considerada por muitos um motivo 

válido para entrada no conflito. A maioria acreditava que os vencedores seriam os Aliados 

e que se o país participasse nesta aliança podia eliminar o perigo da perda das colónias, 

foi-se tornando claro, à maioria dos responsáveis e dos interessados pela política 

portuguesa, que o interesse nacional estava em fazer causa comum com os Aliados, 

contra a Alemanha.303 De acordo com democráticos e evolucionistas o  interesse 

nacional, interesse colonial e interesse republicano apontavam, pois, para a intervenção 

na guerra ao lado dos Aliados.304 Por outro lado, os unionistas, monárquicos e clericais, 

pensavam o contrário.305 Em todo o caso, o MMGG de Lagos era inaugurado no ano de 

1940 em pleno Estado Novo regime de ganâncias colonialistas. 

Existem alguns monumentos que derivam do modelo de Padrão desenhado pela 

JPN, mas que lhe acrescentam a estatuária. Nesse caso temos o MMGG de Portalegre 

(1935); o MMGG do Porto (1928) da autoria de Henrique Moreira e o MMGG de Oliveira 

de Azeméis (1930) este último também da autoria de Henrique Moreira e de Rogério de 

Azevedo (Cf. Fig. 11; p. 57). Mas enquanto que o MMGG de Portalegre usa uma alegoria 

da Pátria os da autoria de Henrique Moreira usam a figura do soldado, bastante mais 

próxima da realidade do conflito e mais facilmente compreendida por todos. 

 
302 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge 
History of The First World War, p. 535. 
303 MARQUES, A. H. de Oliveira – Breve História de Portugal, p. 565. 
304 IDEM, Ibidem, p.565. 
305 TEIXEIRA, Nuno Severiano – Portugal na Grande Guerra 1914-1918: As razões da entrada e os 
problemas da conduta, p. 60. 
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 Na categoria monumento de grandes dimensões a maioria é da iniciativa da 

CPGG. Existem contudo exceções como o caso do MMGG de Évora, com cerca de 10 

metros de altura. Trata-se de um pilar alongado (à semelhança de uma coluna 

comemorativa) que é encimado de uma figura feminina.  

 

Fig. 54 – Fotografia do MMGG de Évora. Fonte: Statues - Hither & Thither. [Em linha]. Consult. 

3/09/2019. Disponível em: <https://statues.vanderkrogt.net/object.php?webpage=ST&record=ptat033>.  

Existem alguns MMGG que se constituem de estatuária – escultura isenta. Na 

estatuária isenta as figuras mais representadas são a Mater Dolorosa e o soldado. Dessa 

categoria podemos dar o exemplo do MMGG de Cascais de Simões de Almeida Sobrinho 

(1925) (Cf. Fig. 16; p. 61); do MMGG da Reitoria do Porto de João da Silva (1948) (Cf. 

Fig. 17; p. 61) e o MMGG de Viseu de Anjos Teixeira (1928) (Cf. Fig. 7; p. 54). O 

MMGG da Covilhã (19930) trata-se de um monumento que, não sendo apenas constituído 

de escultura, o que se destaca é a estatuária. Nesse sentido pode também ser classificado 

como estatuária. No caso do MMGG de Estremoz (1941) trata-se de uma composição 

mais complexa que contém estatuária. José Maria de Sá Lemos cria uma composição com 

base em forma de cruz de guerra, seguida de plinto e trincheira com soldados em combate 

(um morto e outro que dá continuidade ao combate).  

Não é possível agrupar todos os MMGG em categorias. A título exemplificativo 

vejamos o MMGG de Vila Verde da autoria de Ernesto Korrodi (1931) que se constitui 

de um monólito em forma de projétil; o MMGG de Lamego do escultor Júlio Vaz Júnior 

(1932) representa a estátua de um soldado que emerge de um bloco granítico. Apesar de 

se tratar de estatuária este exemplar é muito diferente dos restantes, não se trata de 

escultura isenta, mas sim de um monólito cujas faces se delimitam em forma de escudos. 
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O MMGG de Mira (1932) também diverge da maioria dos MMGG. Francisco António 

dos Santos criou um pilar que é coroado pelo busto da República. Em Castelo Branco o 

MMGG corresponde a um Cenotáfio. Na Póvoa de Varzim Rogério de Azevedo traça um 

MMGG que diverge de todos os seus congéneres por ser coroada de uma pirâmide. 

Joaquim Saial considera o MMGG da Póvoa um Padrão, mas do padrão só está 

representada a esfera armilar, toda a restante estrutura é bastante distinta.  
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Capítulo 2 – Contributos para um Inventário dos Monumentos 

aos Mortos da Grande Guerra 

2.1 – Porquê Inventariar? 

A criação de um inventário resulta fundamentalmente do encontro entre dois 

interesses: a necessidade de sistematizar informação sobre determinado bem cultural, e o 

dever de o preservar. Compreendemos, portanto, o caráter singular do monumento – ao 

contrário de um livro, de que em geral há várias cópias (...), uma escultura ou uma 

pintura, como um edifício, são únicos e insubstituíveis. Por razões que todos conhecemos, 

a maior parte desses monumentos desapareceu (...)306 Assim, o registo sistemático de 

informações e imagens sobre determinado monumento é, por vezes, o garante de que a 

sua existência poderá permanecer na imagética dos vindouros. 

A Lei 107/01, estabelece em Portugal as bases da política e do regime de protecção 

e valorização do património cultural307 . Como regula o artigo 11º: devemos como 

cidadãos responsáveis procurar assegurar a preservação, a defesa e valorização do 

património cultural.308  

A Lei de Bases do Património Cultural estabelece uma série de princípios que devem 

reger a gestão dos bens patrimoniais. Se atentarmos no artigo 6º, que define princípios 

gerais pelos quais as políticas do património cultural se devem reger, o primeiro princípio 

apresentado é, precisamente, a Inventariação309 que se deve fazer, assegurando o 

levantamento sistemático, actualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais 

existentes com vista à respectiva identificação;310 . Ainda da Lei 107/01 o artigo 16º, 

relativo às formas de protecção dos bens culturais, é ainda mais claro: A protecção legal 

dos bens culturais assenta na classificação e na inventariação311, apresentando a 

necessidade de inventariar como parte do processo de classificação, caso ele exista (este 

 
306 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.25. 
307 Assembleia da República- Lei de Bases do Património Cultural Português, p. 5808. 
308 IDEM, Ibidem, p. 5810. 
309 IDEM, Ibidem, p. 5809. 
310 IDEM, Ibidem, p. 5809. 
311 IDEM, Ibidem, p. 5811. 



 

 129 

último, como sabemos, garante de medidas concretas de proteção e preservação).312A 

inventariação é indicada na legislação portuguesa como útil e necessária, quer se trate de 

um bem de propriedade pública ou privada.(...)313. Contudo, e apesar dos normativos 

atrás descritos, a inventariação da escultura em espaço público tem sido muito incipiente. 

O Inventário Artístico de Portugal314 não menciona os MMGG e verifica-se a falta de 

uma inventariação de base, que possa funcionar como ponto de partida para mais altos 

voos. Inventariação que nem o próprio Inventário de Portugal fornece, (...), uma vez que 

o mesmo parte de um conceito descritivo (...) que de todo não nos parece o mais 

adequado e muito menos o mais útil.315  

Assim, considerámos pouco esclarecedor reduzir um inventário aos habituais 

autor, data e descrição. Inventariar deve antes firmar uma identidade.  

 

O acto do inventário dá nomes às coisas, divulga os objectos quando os regista, preserva-

lhes a memória material e conceptual, arruma-os, disponibilizando essa memória num 

sistema de catalogação. Inventariar tem, portanto, uma importância que nunca será 

demais valorizar, quer como acção de conhecimento que as tutelas das políticas culturais 

e de gestão do património histórico-artístico deverão ter em conta, quer enquanto 

instrumento fundamental de comunicação desse conhecimento ao público.316 

 

Para podermos tirar conclusões de uma inventariação devemos colocar as 

perguntas certas ao objeto – no caso de os sabermos ler, os próprios monumentos são 

documentos, são mesmo os principais documentos.317 A fórmula descritiva de que fala 

José Guilherme Abreu quando se refere ao Inventário de Portugal é também a utilizada 

pela DGPC no SIPA. Evidentemente que na história da arte a descrição é necessária, mas, 

não raras vezes, a descrição faz-se recorrendo a um “pavloviano” juízo de gosto, não raras 

 
312 Cf. IDEM, Ibidem, p. 5811-5814.  
Artigo 18º- Classificação; Artigo 32º- Dever de comunicação das situações de perigo; Artigo 33º- Medidas 
Provisórias 
313 Assembleia da República- Lei de Bases do Património Cultural Português, p. 5811. 
314 Cf. QUARESMA, Maria Clementina de Carvalho – Inventário Artístico de Portugal: Cidade do Porto. 
Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1995.  
315 ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de- A escultura no Espaço Público do Porto no século XX, p.7. 
316 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p.13. 
317 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.47. 
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vezes, vazio de sentido heurístico/poder explicativo. Partimos de Ernesto de Sousa para 

definir conceptualmente o que deverá conter uma boa ficha de inventário. Para 

interpretarmos o objeto importa fazer da iconografia uma disciplina viva, aberta aos 

quatro ventos da explicação possível. Depois, ou simultaneamente, estudar as motivações 

estéticas formais (ou seja, aqueles que têm que ver, imediatamente, com a sensação e a 

percepção) e as técnicas. É necessário medir, pesar, fazer a análise laboratorial 

microscópica...(...)318  

Se atentarmos nos exemplos de inventário existentes em Portugal teremos, 

inevitavelmente, de olhar para a plataforma do SIPA. Esta disponibiliza uma fatia parcelar 

do património imóvel nacional, mas compila a informação em fichas que não permitem 

a sua impressão e que, por vezes, se afiguram de difícil leitura, contendo imagens de 

qualidade insuficiente, i.e., literalmente baixa resolução. Apesar de estarmos a anos luz 

do que seria desejável, o SIPA permite o registo de utilizadores externos e a sua 

contribuição, nomeadamente por via da aceitação de propostas de novos registos ou 

actualização de registos de Inventário Patrimonial;319. Considerámos que esta 

ferramenta seria de grande utilidade para o património cultural português, se na prática 

funcionasse com celeridade e, se fosse divulgada e usada na/pela academia, poderia dar 

um contributo maior (e, evidentemente especializado) a favor da valorização do 

património cultural. Poderá dar-se o caso de o aumento da sua utilização impulsionar a 

melhoria da plataforma. 

As normas320 existentes em Portugal para inventariar são as disponibilizados na 

plataforma MatrizNet321 também tutelada pela DGPC. Dentro das Normas aí 

 
318 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.47. 
319 Cf. SIPA – Criar conta de utilizador [Em linha]. Lisboa: Direcção-Geral do Património Cultural, [2016]. 
[Consult. 1 Set. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:http://www.monumentos.gov.pt/Site/Account/Register.aspx.  
320 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura. [Em linha]. Lisboa: 
Direcção-Geral do Património Cultural, [2010]. [Consult. 1 Set. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:Lhttp://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/NormasInventario.aspx. 
321 O MatrizNet é uma plataforma que possui um catálogo coletivo em linha desde 2002. O acervo aí 
disponibilizado é o de trinta e quatro Museus da Rede Portuguesa de Museus (sob a tutela da Direcção-
Geral do Património Cultural, anteriormente designado Instituto Português de Museus, extinto em 2011). 
O manual de inventário de escultura enquadra-se no âmbito museológico e refletindo a experiência obtida 
nos museus nacionais quando da informatização, no programa Matriz. 
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disponibilizadas existe uma inteiramente dedicada à Escultura.322 Esta Norma apenas 

prevê o âmbito museológico, apesar disso, estabelece alguns critérios-padrão na 

descrição dos bens culturais (...) tendo em vista a necessidade de assegurar a 

compatibilização enunciada na Lei 107/2001 de 8 de Setembro.323 . Não existindo uma 

Norma dedicada à escultura que inclua a escultura em espaço público, ou a escultura em 

espaço privado de utilização partilhada,324 procurámos outras diretrizes que nos 

permitissem olhar a escultura como parte integrante de um edificado/paisagem, quer se 

trate de um meio rural ou urbano. Assim, servimo-nos, por analogia, de parte das 

recomendações estabelecidas nos digital Kits,325 que definem normas de inventariação 

simples para o património arquitetónico. Aos preceitos museográficos acrescentámos 

campos de análise à medida do nosso objecto de estudo. Articulámos com as normas os 

preceitos de descrição e interpretação dos memoriais de guerra estabelecidos por Gill 

Abousnnouga e David Machin para os monumentos britânicos, bem como, com a teoria 

dos Lugares de Memória na obra Les lieux de Mémoire dirigida por Pierre Nora.326 Esta 

foi usada por nós como ferramenta de classificação de intenção/funcionalidade. 

O nosso objetivo foi o de criar uma ficha de inventário que descreve com 

objetividade e que obriga a classificar. Uma classificação que obriga a observar, 

comparar, agrupar e descrever, mas que acima de tudo, pretenda interpretar.327 

Propomos uma matriz de interpretação especificamente desenhada para a análise dos 

MMGG de origem portuguesa que pretende indagar sobre o propósito com que os objetos 

se implantam no espaço e apreender o entendimento que existe das obras. 

Considerámos que a investigação em História da Arte não deve nunca descurar o 

contacto com o objeto ou o levantamento de documentação existente nos arquivos 

distritais. Idealmente o inventário dos MMGG deveria ser feito na totalidade (mais de 

 
322 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura. [Em linha]. Lisboa: 
Direcção-Geral do Património Cultural, [2010]. [Consult. 1 Set. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Download/Normas/AP_AD_Escultura.pdf.  
323 Instituto Português de Museus- Normas de inventário: Escultura, p.7. 
324 De que são exemplo: Espaços comerciais, fundações, etc. 
325 Cf. Direcção-Geral do Património Cultural – Participe no Inventário do Património Imóvel [Em linha]: 
Lisboa: Direcção Geral do Património Cultural . [Consult. 1 Set. 2018]. Disponível na 
WWW:URL:http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/como-inventariar/. 
326  

327 ABREU, José Guilherme Ribeiro Pinto de- A Escultura no Espaço Público do Porto no século XX, p. 
19. 
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uma centena), tal como fez Ernesto de Sousa – Com uma câmara de filmar, com uma 

máquina de fotografar, paciência e amor percorremos o País (...).328 – Não podemos 

fazê-lo por limitações de tempo e recursos e cremos também que seria descabido e 

imprudente fazê-lo no âmbito de uma dissertação de mestrado. Assim, circunscrevemos 

o nosso objeto de estudo ao distrito do Porto, para podermos tomar contacto com o objeto 

pois as estátuas falam, e este diálogo se vai enriquecendo de exigências, passando da 

simplicidade de um primeiro contacto à teia de outra simplicidade mais lúcida (...).329 

O nosso contributo pretende ser o de fornecer uma ferramenta para a investigação 

futura destes objetos noutros pontos do país, que poderá ser feita por nós ou por qualquer 

outro investigador da área que tenha interesse em estudar o tema. A criação de um manual 

de preenchimento da ficha de inventário (ver abaixo 2.2 – Fundamentação teórica dos 

campos da Ficha de Inventário, p. 134) visa, por um lado, a fundamentação teórica dos 

campos selecionados para preenchimento e, por outro, a possibilidade de uma futura 

inventariação que inclua todos os MMGG de origem Portuguesa (implantados ou não em 

Portugal). Definida a bitola concetual do inventário, seria necessário definir o meio. 

Assim, para o armazenamento dos dados relativos aos MMGG optámos, inicialmente, 

pela inventariação a partir do programa Access da Microsoft. Porém, aquando do desenho 

da base de dados deparámo-nos com alguns constrangimentos desta ferramenta, a saber: 

o facto do programa Access só permitir a visualização da informação a quem o tenha 

instalado e o facto de exigir o armazenamento da informação em tabelas temáticas 

separadas (o que dificulta a visualização rápida de toda a informação relativa a um 

objecto). Se, por um lado, a utilização deste software permite a criação de relatórios 

automáticos, que nos possibilitam retirar conclusões (a título exemplificativo, com o 

Access é possível pedir um relatório com todas as obra de determinado escultor, ou saber 

rapidamente quantos MMGG foram erigidos no distrito do Porto), por outro, impede a 

visualização da informação total. Percebemos que a criação de uma base de dados em 

Access só se justifica quando existe informação simples em grande volume. Tal não era 

o caso. A análise de um monumento pressupõe a utilização de imagem e de texto 

descritivo que, muitas vezes, é longo. Para além disso, neste formato seria difícil exportar 

 
328 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.18. 
329 IDEM, Ibidem. 
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a informação registada na base de dados para o formato de papel, necessário na 

dissertação.  

Portanto, optámos por criar uma ficha de inventário a partir da ferramenta 

disponibilizada pela Google, nomeadamente o Google Forms para a criação de 

formulários de preenchimento sequencial. Esta ferramenta permite-nos o armazenamento 

da informação na Google Drive, a transposição da informação aí armazenada para o 

formato Word, a criação de dados estatísticos básicos e, finalmente, a possibilidade do 

inquérito ser preenchido por outros investigadores à distância de um clique, sendo que, a 

resposta ao inquérito terá de ser validada por outro investigador.  

A criação da ficha de inventário a partir da ferramenta de inquéritos da Google 

serve os seguintes propósitos: a criação de uma análise guiada e de fácil preenchimento; 

a rápida identificação do monumento; a análise da forma; o contexto de produção; a 

apreensão do seu significado. 
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2.2 – Fundamentação teórica dos campos da Ficha de Inventário 

Este texto pretende auxiliar fundamentar os campos escolhidos e servir de manual para o 

preenchimento das fichas de inventário.  

A ficha de inventário divide-se em dez secções, a saber:  

Secção 1 – Identificação do Memorial 

Secção 2 – Localização 

Secção 3 – Local de implantação 

Secção 4 – Autoria e Produção 

Secção 5 – Promotores 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

Secção 7 – Representação e Identidade 

Secção 8 – Descrição do Objeto 

Secção 9 – Informação Adicional 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia 

Existem as seguintes modalidades de preenchimento: escolha múltipla, selecção 

de todos os pontos que se apliquem, resposta escrita curta, resposta escrita longa e ainda 

File upload, sendo que, nesta última modalidade podem ser carregados documentos em 

formato Word, PDF ou Jpg. 

Para além do inventário dos MMGG, o preenchimento deste formulário prevê 

também a inventariação de lápides comemorativas e objetos relacionados – i.e. trabalhos 

preparatórios – desenhos, esboços, estudos, modelos, maquetes, para a estatuária ou 

para a imaginária; as chacotas para esculturas cerâmicas; as esculturas da mesma 

oficina [ou do mesmo autor] que apresentem evidentes paralelos e afinidades formais, 

ou tenham relações históricas com a obra em inventariação; (...)330 

As fichas de inventário devem ser preenchidas e, posteriormente, enviadas por 

correio eletrónico para que a informação possa ser validada por pares. 

Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N.º inv.  

 
330 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p.102. 
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001_MMGG_PT_AMT 

Neste campo devemos garantir que os números de série não se repetem. No caso 

de existir mais do que um investigador a executar o preenchimentos das fichas de 

inventário, esses deverão entrar em acordo, definindo previamente os números que cada 

um vai trabalhar, (i.e., investigador x- de 001 a 035; investigador y- de 036-070), bem 

como, a área geográfica, evitando-se assim duplicação de números de série. 

O N.º inv. identifica com um número de série o MMGG em questão. Apesar de 

não se tratar de uma peça de um acervo museológico é fundamental a sua identificação. 

Assim, o número de inventário funciona como uma espécie de bilhete de identidade do 

objeto, permitindo também a sua agregação a outros objetos ou documentos associados. 

Este número pode ser atribuído por informação numérica ou alfanumérica.331  

Vejamos como se compõe esta identificação: O número inicial -001- serve de 

seriação, sendo que, definimos a centena como limite após termos feito o levantamento 

dos MMGG de iniciativa portuguesa. A sigla -MMGG- refere-se a Monumento aos 

Mortos da Grande Guerra. A existência desta sigla prende-se com a hipótese de se 

inventariarem futuramente objetos da Guerra do Ultramar, pois considerámos que o 

modelo de inventariação se poderá adaptar. Segue-se a abreviatura do país onde 

originalmente se encontrava e/ou encontra o objeto, neste caso -PT- referente a Portugal.  

Note-se que existem MMGG de iniciativa portuguesa nos antigos territórios 

coloniais. De modo a identificarmos a cidade colocámos no final o código das três letras. 

Neste caso –AMT – referente a Amarante. Por vezes existe mais do que um MMGG na 

mesma cidade, a distinção dos objetos fica assegurada pelo número de seriação inicial.  

No caso de se tratar não de um monumento, mas de uma Lápide Evocativa 

(Grande Guerra), ela deverá também ser inventariada. Estes objetos permitem-nos 

identificar os mortos da localidade e, para além disso, quando não existe um MMGG estas 

placas nominais funcionam como as lápides que existem nos espaços cemiteriais, sendo 

usadas para fins rememorativos pelos militares ou pelo poder local (deposição de flores 

e cerimónias em torno das mesmas como o 9 de abril, o 11 de novembro, ou as celebrações 

 
331 IDEM, Ibidem, p.52. 
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do centenário do início ou final da guerra. Tratando-se de um Painel Azulejar, podemos 

indicar o objeto, identificando-o com as letras – PA – . Vejam-se abaixo os exemplos:  

Ex.:  001_MMGG_L_PT_AMT 

Ex.: 001_MMGG_PA_PT_AMT 

Este campo permite-nos localizar também imagens ou documentos de vária ordem 

que se relacionem com o MMGG a ser inentariado.  

Assim, quando se trate de um objeto relacionado podemos também criar uma ficha 

de inventário com a respetiva identificação alfanumérica.  

A título exemplificativo: 

Ex.: 001_MMGG_PT_AMT_Des.1 

Neste caso sabemos que se trata de um desenho (des.) relacionado com o MMGG de 

Amarante. A existência de mais do que um desenho fica assegurada pelo número de 

seriação final (1). 

Ex.: 001_MMGG_PT_AMT_IMG.1 

Deste modo codificamos as imagens relacionadas com o MMGG de Amarante, ligando 

dois tipos de informação. 

 
2. Denominação 

Ex.: Alegoria da Pátria 

Este campo determina a designação do MMGG. Nem sempre os autores atribuem 

um título à escultura, nesse caso devemos procurar denominar a partir da iconografia 

(assunto/tema principal). 332 Sempre que necessário devemos confirmar denominações 

iconográficas e formalizá-las de modo correto, recomenda-se a consulta de um manual 

de iconografia. 

No caso de não termos certezas relativas à denominação deve utilizar-se um ponto 

de interrogação parentético (?). Os artigos (o/a; os/as) devem omitir-se e os nomes devem 

escrever-se por extenso (ex.: Santo António e não Sto.). Na identificação das personagens 

de Santos e Santas, ou de personagens bíblicas [acrescente-se aqui também personagens 

militares, ou quaisquer outras que sejam necessárias desambiguar], o nome próprio deve, 

sempre que conhecido, ser acompanhado de outros elementos distintivos como, por 

 
332 IDEM, Ibidem, p.42. 
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exemplo, São João Baptista, Santa Margarida de Cortona (...) evitando-se assim as 

confusões de homonímia.333 Quando não dispomos de elementos concretos que permitam 

fazer uma identificação exacta da representação, isto é, não estão presentes nenhuns 

atributos claramente distintivos.334  

Nessas condições devemos usar as seguintes designações: 

 

Figura feminina não identificada/ Figura masculina não identificada 

Rapaz não identificado/ Rapariga não identificada 

Velho não identificado/ Velha não identificada335 

 
Podemos também denominar por aproximação, a título exemplificativo um(a) 

santo (a) que tem consigo uma palma que permite reconhecê-lo (a) como santo (a) mártir. 

Nestas circunstâncias utilizámos a denominação (...) Santo ou Santa mártir não 

identificado (a). (...) Figura alegórica não identificada, figura mitológica não 

identificada, virtude não identificada...336 O mesmo se deve fazer com representações / 

cenas narrativas337, não conseguindo identificar com exatidão o tema devemos denominá-

lo por aproximação. Por exemplo: Cena Bíblica; (...) Cena de caça e montaria...338 

Note-se que ao passo que o título pode ter incorreções, a denominação deve seguir 

as designações iconográficas corretas. 

 

3. Título 

Ex.: Sentinella 

Este campo deve ser preenchido nos casos em que a obra comporta um título ou 

quando se conhece aquele que foi atribuído pelo autor. Nos outros casos, na ausência de 

título inscrito ou atribuído, pode optar-se por repetir a identificação feita na 

‘Denominação’, [campo anterior] particularizando que esta é uma fórmula iconográfica. 

 
333 IDEM, Ibidem, p.43. 
334 IDEM, Ibidem, p.42-43. 
335 IDEM, Ibidem, p.43. 
336 IDEM, Ibidem, p.44. 
337 Cf. IDEM, Ibidem, p.44. 
338 IDEM, Ibidem, p.44. 
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Quando se regista um título inscrito, este deve ser transcrito na íntegra, sem 

sinais de pontuação nem modificação, não deve surgir entre aspas – excepto quando 

estas são parte integrante do título dado pelo autor –, deve respeitar a ortografia, a 

pontuação e a língua original. (...)339 

Na situação particular da escultura contemporânea, segue-se o preceituado das 

Normas Gerais, tendo em conta que o escultor pode ter identificado a sua criação como 

‘Sem título’. 

O léxico para a identificação do tipo de título inclui os termos:  

Atribuído Inscrito 

Correcto Popular 

Do artista Publicado 

Iconográfico Variante340 

Incorrecto  

 

Veja-se abaixo alguns exemplos: 

Título – Alegoria da Pátria (iconográfico)  

Título – Sentinella (atribuído) 

Título – Sentinella (inscrito) 

 

4. Outras Denominações 

Ex.: Menina Nua. 

Para além dos campos denominação e título, a Norma de Inventário de Escultura 

prevê o registo de outras denominações que ajudam na identificação do objeto. Assim, 

este campo prevê a existência de designações pelos quais a obra é popular ou 

tradicionalmente conhecida, [e/ou] os nomes consagrados pela tradição e apurados pela 

historiografia, precedidos de ‘dito’ ou ‘dita’341. Veja-se, por exemplo, o caso da estátua 

Juventude, de Henrique Moreira. Esta obra, situada na Avenida dos Aliados, é 

popularmente conhecida por Menina Nua, pelo que, essa denominação deve constar do 

 
339 IDEM, Ibidem, p.50. 
340 IDEM, Ibidem, p.51. 
341 IDEM, Ibidem, p.51. 
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inventário. Considerámos que estas designações refletem o entendimento das obras por 

parte da opinião pública.  

5. Estado  

A criação deste campo prende-se com a necessidade de conhecer o estado atual 

do Memorial, não se tratando aqui da realização de uma análise do estado de conservação 

(o estado de conservação encontra-se incluído na secção seis).  

Após o levantamento geral dos MMGG deparámo-nos com MMGG demolidos, 

vandalizados ou que sofreram uma mudança face ao local de implantação original. Este 

campo serve o propósito de identificar rapidamente a sua condição de existência. Note-

se que é possível seleccionar mais do que uma opção. As opções são as seguintes: 

• Existente 

• Demolido 

• Vandalizado 

• Desconhecido 

• Relocalizado 

 

6. Categoria ou Modelo 

Este campo é de escolha múltipla. Se o investigador considerar mais simples preencher 

este campo no final da inventarição pode fazê-lo, desde que, para isso faça save antes de 

retroceder a este ponto. Verificámos a existência de fórmulas recorrentes, nomeadamente: 

o padrão que segue o modelo divulgado pela JPN, os monumentos de grandes dimensões 

ou a estatuária. Assim, de modo a agrupar os MMGG em categorias,  

considerámos as seguintes opções: 

• Padrão – modelo divulgado pela JPN  

• Padrão – derivação JPN 

• Monumento de grandes dimensões  

• Estatuária – escultura isenta 

O modelo da JPN é de fácil identificação (Cf. Fig. 12; p. 58). A sua replicabilidade 

deveu-se à sua economia e à simplicidade da composição: um compromisso entre uma 

estela e uma coluna esguia, sempre coroada pela esfera armilar a que se sobrepuja a cruz. 

Mas nem sempre o desenho dos irmãos Oliveira Ferreira foi seguido na totalidade, 
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existem algumas modificações que aproximam o monumento da configuração de uma 

coluna, de um obelisco ou de uma estela, ou que adicionam ou retiram elementos ao 

modelo inicial. Por esse motivo colocámos a opção padrão – derivação JPN, pois 

percebemos pela observação do objeto que o autor da obra sofreu influência do desenho 

divulgado pela JPN. 

 O monumento de grandes dimensões está, regra geral, localizado em pontos 

centrais do traçado urbano como sejam avenidas ou praças de relevo, detendo 

características de monumentalidade, são frequentemente da iniciativa da CPGG.  

A estatuária – escultura isenta é um modelo usado frequentemente na produção de 

MMGG. Deve seleccionar-se este campo quando se trate de esculta isenta, quando se 

trata de um grupo escultórico deve-se mencionar tratar-se de um grupo escultórico. As 

representações mais comuns são as Mater Dolorosas e o soldado (as alegorias estão 

geralmente enquadradas numa composição).  

7. Tipologias presentes 

Existem características morfológicas que nos permitem classificar o monumento 

a partir da utilização da terminologia própria da escultura. Este campo permite a selecção 

de mais do que uma tipologia. A saber: 

• Cenotáfio – Atente-se na definição: 

Monumento funerário, de carácter 

comemorativo, erigido em memória de 

alguém, mas que não contém restos mortais, 

ou porque se não se encontrou o corpo ou 

porque este repousa noutro local. (Ex.: C. de 

Fig. 55 – Cenotaph. Captura de ecrã de fotografia. do 

descerramento do monumento a 11 de novembro de 

1920. Fonte: WAR MEMORIAL REGISTER – 

Cenotaph. [S.l.:s.n.], 1920. [Em linha]. Consult. 6 

/3/2018. Disponível na WWW: 

<URLhttps://www.iwm.org.uk/memorials/item/memor

ial/104>. 
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D. Afonso de Portugal, M. R. Évora.)342 Segundo o dicionário visual de 

arquitectura estes monumentos fazem parte do protocolo dos mandatários, 

especialmente após as duas guerras mundiais, que levaram ao <<túmulo 

do soldado desconhecido>>, único caso em que pode haver um despojo 

humano embora não identificado.(...).343  

Veja-se na Fig. 55 na página acima um exemplo de cenotáfio.344  

 
• Coluna Comemorativa – Esta tipologia pode ser definida como a que não 

desempenha uma função construtiva e é erguida para comemorar um 

acontecimento ou uma personagem. [Trata-se de] (...) um monumento honorífico 

erguido em memória de um evento ou de uma pessoa. (...)345Veja-se a Fig. 56, um 

exemplo de coluna comemorativa: 

 

 
342 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 87. 
343 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 202. 
344 Trata-se de um monumento rememorativo do armistício de 1918 onde habitualmente se celebra o 
Remember Day em honra dos caídos da 1ª e 2ª Guerras Mundiais. Da autoria do arquiteto Sir Edwin Lutyens 
este MMGG foi erigido pela empresa Holland, Hannan & Cubitts, na cidade de Westminster, Londres. 
345 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 237. 

Fig. 56 – Exemplo de coluna comemorativa. 

Coluna de Alexandre I, São Petersburgo. 

Fotografia. Fonte: WIKIPEDIA – Coluna de 

Alexandre. [S.l.:s.n.], 2017. [Em linha]. 

Consult. 6/03/2018. Disponível na WWW: 

<URLhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna_de

_Alexandre>.   
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• Coluna – a coluna é um elemento recorrente nos MMGG. A sua utilização pode 

ser estrutural, definindo a silhueta do monumento, ou como elemento de 

ornamentação (coluna que suporta, coluna destruída, etc. Cf. Secção 7 – 

Representação e Identidade, p. 168). Devemos selecionar esta opção de tipologia 

apenas quando o MMGG assume a estrutura de coluna. 

• Estatuária – Escultura isenta. Devemos selecionar a tipologia estatuária quando a 

configuração do monumento depende exclusivamente dela. Pode estar pousada 

sobre plinto ou não fazer recurso dele. A escultura de vulto comummente mais 

representada nos nossos MMGG são as representações do soldado e as Mater 

Dolorosa. Para tirar dúvidas atente-se nas definições:Considera-se estatuária toda 

a escultura de vulto que representa uma figura completa (homem, animal, 

híbrido) de pé, sentada, ajoelhada ou deitada, em qualquer material (...). O termo 

estátua emprega-se com mais propriedade e frequência na escultura com funções 

monumentais, nomeadamente na escultura disposta em espaço público, na 

escultura funerária, na escultura da Antiguidade ou na escultura claramente 

classicista. Para todos os outros casos, deve usar-se o termo imagem, produto da 

Fig. 57 – Na imagem pode ver-se o 

MMGG de Valença do Minho da autoria 

de João da Silva. Fonte: Momentos de 

História. [Em linha]. Consult. 7/7/2019. 

Disponível na WWW: 

<http://momentosdehistoria.com/001-

grande_guerra/001-03-republica-e-

guerra/001-03-04-culto_mortos/001-03-

04-01-monumentos/001-03-04-01-01-

portugal/001-03-04-01-01-

16_viana.html>. 
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imaginária.346 Veja-se também a definição proposta pelo Dicionário de Termos 

de Arte e Arquitectura: Arte de fazer estátuas, de representar em vulto a figura 

humana.347 

 
• Estela – Atente-se nas definições: Monumento monolítico, erguido verticalmente, 

no qual os Antigos gravavam inscrições e relevos comemorativos ou situações de 

luto. As E. funerárias, que originalmente eram pedras brutas marcando a 

localização dos corpos, tomaram mais tarde a forma de pequenos altares 

quadrangulares, de cipos sobrepujadas de uma palmeta ou de colunas quebradas. 

(...).348 Veja-se também a definição do dicionário de arquitetura visual: 

Monumento comemorativo em forma de coluna, pilar ou lápide, geralmente com 

uma inscrição, que se ergue verticalmente no 

chão.349 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lápide – Estas placas servem o 

propósito cívico de homenagem aos mortos, contendo os seus nomes. 

Contrariamente às estelas não contêm, regra geral, frases de pesar, sendo a 

epigrafia mais comum a seguinte: <<Homenagem do Concelho ... aos seus 

mortos>> seguida dos nomes dos mortos e da sua patente militar. Atente-se na 

definição de lápide: Pedra que contém, geralmente epígrafes e relevos marcando 

 
346  CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 20-22. 
347 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 154. 
348 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 154-155. 
349 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 289. 

Fig. 58 – Exemplo de Estela. Monument LES 

MONUMENTS AUX MORTS – Fotografia - 

Monument communal, Acy-en-multien, France. [S.l.: 

s.n.], 2016. [Em linha]. Consult. 03/08/2019. 

Disponível em WWW: <URL 

https://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/36378/acy-en-multien-

rueroute/?elm=5>.  

 



 

 144 

um enterro. Ver “Estela”350. Note-se que o presente dicionário considera como 

sinónimos lápide e estela. De acordo com o Dicionário de Termos de Arte e 

Arquitectura uma lápide é uma pedra sepulcral com desenhos, ou inscrições, ou 

ambos, colocadas nas cabeceiras das sepulturas. 351  

Devemos distinguir lápide de estela pois nos MMGG a lápide não se encontra 

adossada a um monólito, mas sim à parede de um edifício (câmara municipal, 

quartel militare, universidade, etc.) ou junto ao MMGG. Não se constitue como 

escultura propriamente dita dada a sua superfície plana (apenas com os sulcos em 

baixo-relevo dos nomes). 

Para desambiguar, veja-se abaixo a imagem:  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Obelisco – Atente-se na definição: Pedra levantada de forma geométrica, (...). 

Quadrangular na base, as suas faces sobem retraindo-se pouco a pouco para 

 
350 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 600. 
351 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 217. 

Fig. 59 – Edifício da Câmara Municipal de Loulé onde se podem ver  as lápides de 

homenagem aos mortos da Grande Guerra adossadas ao frontispício. Fonte: LOULÉ 

CONCELHO – Fotografia – O Edifício da CML. [S.l.:s.n.], s.d.. [Em linha]. Consult. 

3/08/2019. Disponível em www: <URlhttp://www.cm-loule.pt/pt/menu/17/o-edificio-da-

cml.aspx>. 
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terminar por um ponto em forma de pirâmide, o que lhes valeu o nome de agulha 

(...). 352No caso dos MMGG, regra geral, os obeliscos são de dimensão pequena a 

média, não existindo obeliscos oblongos. Veja-se abaixo a imagem: 

 

 
 

• Padrão – Esta tipologia pode configurar-se como o modelo da JPN (Cf. Fig. 12; 

p. 58),  como uma variação desse modelo ou pode mesmo assumir configurações 

próximas das de um marco. Atetente-se na seguinte definição: Marco – 1. Padrão 

ou post cravado no chão a demarcar e delimitar terreno.353 No caso dos MMGG, 

à exceção dos marcos da iniciativa do Club Touring de France (Cf. Fig. 30; p. 82), 

o padrão não serve para delimitar terreno, mas para territorializar os mortos da 

Grande Guerra. 

Ao passo que o ponto 6. Serve para identificar uma fórmula, este ponto serve para 

identificar uma forma. 

• Placa Evocativa – Tratam-se de pequenas placas metálicas, regra geral, da 

iniciativa da LCGG ou da Câmara Municipal. Podem ter sido adossadas ao 

monumento na época da sua inauguração, ou podem tratar-se de colocações 

 
352 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 259. 
353 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 230. 

Fig. 60 – Exemplo de obelisco. Fonte: 

LES MONUMENTS AUX MORTS - 

Fotografia – Monument communal 

d'Abergenant-la-Ronce, France. 

[S.l.:s.n.], 2016. Consult. 3 ago. 2019. 

[Em linha]. Disponível em www: 

<URL https://monumentsmorts.univ-

lille.fr/monument/34482/abergement-

la-ronce-place/?elm=24>. 
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posteriores, por altura do centenário do início (2014) e final (2018) da guerra. 

Algumas vezes existem placas alusivas à guerra do ultramar, tornando o MMGG 

um monumento a todos os combatentes.  

• Pilar – As diferenças entre colunas, pilares e obeliscos podem ser muito subtis. 

Pelo que nos devemos regrar pela sua definição: Suporte vertical em alvenaria. O 

P. distingue-se da coluna cilíndrica poque é mais robusto e geralmente de secção 

quadrada, poligonal ou cruciforme. Monólito ou composto de várias fiadas, é 

frequentemente rodeado de colunas adossadas ou constituído por um feixe de 

colunas. (...) Tal como a coluna, subdivide-se em base, fuste e capitel. Principais 

variedades: P. quadrangular (o mais simples); P. cruciforme (típico do 

Românico, de secção em cruz, ao qual são adossadas semicolunas); o P. polistilo 

(típico do Gótico, cuja planta resulta da união de várias figuras geométricas e o 

alçado de várias colunas ou colunelos reunidos num só bloco, em torno de um 

núcleo); o P. monocilíndrico (aquele cujo fuste imita a forma da coluna; 

distingue-se desta pelo seu volume muito maior e por ser geralmente construído 

com materiais mais pobres).354 

• Relevo – Não raras vezes alguns MMGG contém relevos que podem ser de outro 

autor. Por essa razão colocámos aqui esta tipologia da escultura de modo a 

analisarmos em detalhe o Monumento.  

• Túmulo – A tipologia túmulo foi incluída pela existência do túmulo do soldado 

desconhecido no Mosteiro da Batalha. A tumulação dos soldados desconhecidos 

fez-se, simbolicamente, na maioria dos países beligerantes. 

• Objeto relacionado – Considera-se objeto relacionado: um elemento de um 

conjunto (a título exemplificativo estatuária que faz parte de determinado 

monumento, mas que, por qualquer motivo se tenha desmembrado do conjunto). 

Devem considerar-se também para efeitos de inventário os trabalhos 

preparatórios – desenhos, esboços, estudos, modelos, maquetes, para a estatuária 

ou para a imaginária; as chacotas para esculturas cerâmicas; as esculturas da 

mesma oficina [ou do mesmo autor] que apresentem evidentes paralelos e 

 
354 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 287-288. 
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afinidades formais, ou tenham relações históricas com a obra em inventariação; 

a relação de um elemento de arquitectura com a estrutura de origem; (...). A 

associação feita entre o(s) objecto (s) deve ser comprovada documentalmente, 

através da recolha de uma imagem fotográfica. 355 Na secção 9 é possível fazer o 

carregamento de imagem. 

• Other: O Google Forms não permite editar este campo, daí que a palavra surja em 

inglês. Neste campo podemos considerar outras manifestações que não se 

enquadrem no descritivo de monumento, mas constituam obra artística de 

interesse, i.e. relevos; lampadários; pinturas; azulejaria; cerâmica; etc.  

 

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG mantém a localização original? 

Este campo é de escolha múltipla. Aqui devemos selecionar apenas uma entre as quatro 

opções:  

• Sim 

• Não 

• Desconhece-se 

• Não se aplica  

O campo desconhece-se existe para assegurar situações em que não foi possível 

apurar a localização original, por exemplo: pode dar-se o caso do MMGG ter estado nas 

reservas de algum museu, sabendo o museu a data de entrada no seu acervo e sendo esta 

posterior à sua data de inauguração. O campo Não se aplica permite inventariar MMGG 

demolidos, desmantelados ou ainda projetos não executados. 

Antes de se iniciar o preenchimento da localização atual, o investigador deve ser 

alertado para a possibilidade do MMGG ter sido deslocado do seu local de implantação 

original. Regra geral, o espaço de implantação serve-nos de vetor de análise para 

enquadrar o MMGG numa das tipologias propostas por Antoine Prost,356 mas nem sempre 

o podemos fazer, il faut compter avec des déplacements provoqués par l’évolution de la 

 
355 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p.102.  
356 Cf. NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p.199-220. 
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voirie. Mais, dans de nombreux cas, la localisation est significative. D’autres signes la 

complènt.357  

 
9. País*  

Este campo é de preenchimento obrigatório. Deve selecionar-se apenas uma entre as 

seguintes opções: Portugal, França, Angola, Moçambique, Índia e Macau. 

 
10. Região* 

Este campo é de preenchimento obrigatório. Quando o MMGG não tenha sido construído 

em Portugal deve selecionar-se a opção: Não de aplica. Se o MMGG tiver sido 

implantado em Portugal deve selecionar-se uma de entre as seguintes opções: Norte, 

Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Região Autónoma da Madeira, Região 

Autónoma dos Açores. 

 

11. Distrito* 

Este campo é de resposta obrigatória. No caso de o MMGG ter sido erigido fora de 

Portugal deve selecionar-se a opção Não se aplica. No caso do MMGG ter sido construído 

em solo português deve selecionar-se uma de entre as seguintes opções: Aveiro, Braga, 

Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, 

Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Beja, Évora, Faro, Setúbal. 

 

12. Cidade* 

Este campo é de preenchimento obrigatório devendo-se selecionar apenas uma opção. 

Estão aqui previstas as cidades de Portugal, bem como, as cidade moçambicanas: Goba, 

Inhambane, Lourenço Marques (atual Maputo), Macaquéce, Mocímboa da Praia, 

Muecate, Nhamacurra, Porto Amélia (atual Pemba), Quelimane, Tete. As cidades 

angolanas: Gabela, Luanda, Luena, Môngoa, Naulila, Vila de Lusa. As cidades francesas: 

Ambleteuse, La Couture, Richebourg l’Avoué. Da Índia: Damão.  

Caso a cidade em questão não se encontre na listagem deve seleccionar-se a opção 

Outra. 

 
357 IDEM, Ibidem, p.204. 
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13. In Situ 

Este campo é de resposta escrita. Caso considere necessário dar um ponto de 

referência devemos fazê-lo entre parêntesis. 

Ex.: Rua 9 de Abril 

Ex.: Avenida Carvalho Araújo (insere-se no separador central ajardinado) 

Sempre que possível devemos localizar o MMGG. Se o investigador considerar útil 

deverá indicar entre parêntesis um ponto de referência ou uma indicação. 

 
14. Geolocalização 

Ex.: 40.442041, -8.437018 

No exemplo acima encontram-se as coordenadas do MMGG de Anadia (Aveiro). 

Aqui devemos indicar as coordenadas de referenciação geográfica. A existência deste 

ponto na ficha de inventário prende-se com a possibilidade de ser criada uma rota dos 

MMGG. As coordenadas (latitude, longitude) pretendem permitir o acesso eficiente ao 

monumento, já que, mesmo quando as Ruas, Avenidas ou Praças mudam de nome as 

coordenadas mantêm-se.  

Para se obterem as coordenadas de referenciação geográfica (latitude e longitude) 

podemos usar a ferramenta Google Maps, para isso basta encontrar no mapa o MMGG 

(no caso de não sabermos o nome da rua ou praça podemos explorar a ferramenta street 

view), fazendo depois um clique longo que gera automaticamente a georreferenciação 

(que podemos enviar diretamente para o nosso telemóvel ou partilhar via Google+, 

plataforma Facebook ou Twitter). 

 

Secção 3 – Local de Implantação 

Esta secção surge da necessidade de enquadrar o MMGG no espaço. Nenhuma 

escultura existe verdadeiramente sem relação íntima com um espaço arquitectónico ou 

urbanístico qualquer. as experiências modernas de escultura com o vazio: [como é o caso 

das] (...) esculturas de um Moore (...) só são possíveis porque o espaço arquitectónico se 
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tornou de tal maneira objecto da nossa moderna lucidez que é possível “virá-lo do 

avesso” (...). Seja como for, a escultura não existe sem a arquitectura. (...).358. 

Esta secção pretende retirar conclusões da escolha do local onde foi inicialmente 

implantado o MMGG. No caso do monumento ter sido deslocado do seu local de 

implantação inicial essa informação deve ser dada no primeiro campo da secção anterior. 

De acordo com Antoine Prost:  Les monuments aux morts tirent d’abord leur signification 

de leur localisation dans une espace qui n’est pas neutre. Les dresser dans la cour de 

l’école, sur la place de la mairie, devant l’église, dans le cimetière, ou au plus passant 

des carrefours n’est pas un choix innocent. 359   

Devemos por isso procurar compreender o lugar que o monumento ocupa: um espaço 

público (um jardim, uma praça)? um espaço fechado? uma zona de passagem (uma 

avenida, uma rua), uma zona de confluência? Um ponto alto da cidade? 
 

15. Tipo de Espaço 

Neste campo devemos selecionar uma de entre as seguintes opções: Privado, Público, 

Coletivo. 

A grande maioria dos MMGG encontram-se no espaço público. Contudo, a 

classificação de determinado espaço como público, não é uma operação tão pacífica 

como à partida pode parecer, devendo para tanto ponderar-se diferentes factores.360  

Vejamos abaixo as matrizes que ajudam à classificação dos espaços de acordo com 

Cristóvão Valente Pereira:361 

 

 
Espaço Uso/Acesso Propriedade  

Casa Privado Privada Privado 

Centro Comercial Partilhado Privada Coletivo 

Banco Central Privado Partilhada Público 

Rua Partilhado Partilhada Público 

 
358 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p.44. 
359 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 204. 
360 ABREU, José Guilherme – Arte pública e lugares de memória, p. 229. 
361 Cit. por ABREU, José Guilherme – Arte pública e lugares de memória, p. 229-230. 
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Classes Parâmetros 

Uso/Acesso Propriedade 
Público Partilhado Partilhada 

Privado Partilhada 
Coletivo Partilhado Privada 

Privado Privado Privada 

Fig. 61 – Quadro indicativo do tipo de espaço de Cristóvão Valente Pereira. Fonte: Cit. por 

ABREU, José Guilherme – Arte pública e lugares de memória, p. 229-230. 

 

De modo a esclarecer a tipologia de espaço que o MMGG ocupa podemos, a partir da 

leitura do quadro da Fig. 61, seleccionando uma das seguintes opções: Privado, Público, 

Coletivo (sabemos então que o espaço coletivo é de uso/acesso partilhado e propriedade 

privada). Este campo ajuda a esclarecer o enquadramento de “pertença” e permite-nos 

enquadrar o objeto no tipo de espaço. 

 

16. Contexto 

De modo a visualizarmos o enquadramento do MMGG, devemos definir em que 

contexto se encontra implantado. Devemos selecionar todos os itens que se aplicam. 

Vejamos as opções: fluvial, marítimo, peri-urbano, urbano, rural. 362  

 

17. Tipo de espaço exterior público que o envolve ou margina 

Sempre que o MMGG se encontra em espaço público exterior devemos preencher 

este ponto, seleccionando todos os itens que se aplicam, de entre as seguintes opções:  

Adro; Avenida; Calçada; Caminho; Largo; Pátio; Praça; Praceta; Rua; Travessa; 

Existência de terrenos de cultivo, quintas de produção agrícola, terrenos de vegetação 

espontânea; Objetos que se destacam, do ponto de vista arquitetónico, na envolvente.363 

 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria 

 
362 Cf. VIEIRA, João; LACERDA, Manuel (Coord.) – Kit01: Património Arquitectónico – Geral, p. 33. 
363 IDEM, Ibidem, p. 34. 
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Este ponto existe porque com frequência, e a muitos títulos, não houve um autor (...) 

a concepção e execução pertencem a personalidades diversas, é trabalho de oficina, de 

diferentes mãos. 364 No caso dos MMGG não se trata já de trabalho de oficina, mas não 

raras vezes os projetos são parcerias entre escultores e arquitetos. Neste ponto devemos 

indicar se se trata, ou não, de um trabalho de coautoria, selecionando apenas uma das 

seguintes opções: Sim, Não.  

 

19. Ofício do(s) Autor (es) 
Selecionar todas as opções que se apliquem. 

Neste ponto devemos selecionar o ofício a que se dedica o (s) autor (es) do MMGG. 

Após uma passagem panorâmica pelos autores dos MMGG elencámos as seguintes 

profissões: Escultor, Arquiteto, Engenheiro Civil, Construtor Civil. Colocámos também 

aqui a opção Other (o Google forms não permite a edição deste termo para português), 

para os casos em que nenhuma das opções anteriores se adeque.  

Este campo interessa-nos para compreendermos a conceção do espaço de que o autor 

é “refém”, isto é, se fez ou não formação académica e que tipo de formação fez. Uma 

obra concebida por um escultor ou por um arquitecto resulta, inevitavelmente, em 

tomadas do espaço diferentes. Generalizando, um MMGG que resulta do trabalho de 

parceria entre arquiteto e escultor terá uma abordagem diferente daquele que é realizado 

por um escultor. Este ponto serve o propósito de tentar compreender a base de que parte 

o autor.  

Nos casos em que o autor do MMGG é um construtor civil, essa situação pode revelar, 

que, por um lado, não existia na localidade nenhum escultor ou arquiteto motivados para 

a construção de um MMGG, ou pode ainda demonstrar que as forças locais não abriram 

a possibilidade de um concurso à produção artística e preferiram adjudicar a obra a um 

construtor civil.  

 

20. Identificação do(s) autor(es) 

Este campo implica o preenchimento escrito. Aqui, o investigador deve indicar os 

seguintes dados: 

 
364 SOUSA, Ernesto de – Para o estudo da Escultura Portuguesa, p. 30. 
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Nome, (data de nascimento – data de morte), ofício, observações que ajudem à 

identificação do autor e sejam consideradas pertinentes. 

Ex.: José de Oliveira Ferreira (1883 – 1942), irmão do arquiteto Francisco de Oliveira 

Ferreira. 

 No caso de não se conhecer o autor aplica-se o termo Desconhecido.365  

Quando se trate de uma autoria atribuída, devemos indicar a atribuição nos seguintes 

casos: quando ela já foi feita por qualquer outro estudioso, está fundamentada e damos 

essa indicação (bibliográfica, tradição, ...) também assegurando a nossa incompleta 

certeza e/ou a falta de consenso na crítica.366 

Ex.: João da Silva (atribuído) 

Pode ainda dar-se o caso do investigador atribuir determinada obra a um autor. 

Nessa situação, devemos indicar entre parêntesis a palavra atribuível. Devemos usar este 

termo quando embora a escultura nunca tenha sido estudada e não tenha bibliografia 

associada, chegámos a essa conclusão por comparação com outra (s) peças que, 

documentalmente, ou por consenso da crítica, estão atribuídos ao escultor.367 

Ex.: João de Ruão (atribuível) 

Podem ainda fazer-se uso das expressões: 

• Oficina de (nome do autor) – quando se trata de uma obra de um escultor não 

identificado, executada na oficina do artista, inspirada em algumas das formas 

características do mestre, mas não necessariamente sob a sua direcção.368 

• Círculo de (nome do autor) – quando a obra é a de um autor ainda não identificado, 

mas com um estilo particular que nos faz associar a um outro autor mais conhecido 

sem que seja necessariamente seu discípulo ou colega de oficina. Ex.: Círculo de 

João de Ruão.369 

 
365 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 76-77. 
366 IDEM, Ibidem, p. 76. 
367 IDEM, Ibidem, p. 77. 
368 IDEM, Ibidem. 
369 IDEM, Ibidem. 
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• À maneira de (determinado autor) – quando a obra foi elaborada posteriormente 

à atividade do autor, mas mantém afinidades ou semelhanças com as suas obras. 

Por ex.: À maneira de Teixeira Lopes.370 

• Cópia de (nome do autor) – Trata-se de uma cópia, reprodução, de uma obra do 

artista.371 

 

21. Justificação da autoria 

Neste campo devemos indicar como chegámos à autoria da obra. Seleccionando todas as 

opções que se aplicam de entre as seguintes:  

Análise estilística Contexto Sigla 

Análise histórica Documentação Tradição372 

Assinatura  Inscrição Other: 
Bibliografia Marca  

 

22. Datação (data de produção) 

Este ponto corresponde à data de execução da obra. (A data de inauguração está prevista 

na secção 5 – promotores.) Note-se que a execução da obra pode demorar um período 

considerável, se obtivermos essa informação, devemos indicar o intervalo de tempo da 

produção. As grandes distâncias temporais entre a altura da produção e da inauguração 

podem traduzir-se em peças anacrónicas. 

Vejam-se abaixo os exemplos:  

Ex.: 09/09/1928  

Ex.: ?/ 08/1933 

Ex.: 1928 

Ex.: 1922-1924. 

Quando não é possível determinar uma data exata, aplicam-se intervalos, do seguinte 

modo: 

Século – 1 a 100 Terceiro Quartel – 51 a 75 Meados – 40 a 60 
Início – 0 a 10 Último quartel – 76 a 100 Final do século – 90 a 100 

 
370 Cf. IDEM, Ibidem. 
371 IDEM, Ibidem. 
372 IDEM, Ibidem, p. 78. 
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Primeiro quartel – 1 a 25 Primeira metade – 1 a 50 Final / início do século – 
90 a 10.373 

Segundo quartel – 26 a 50 Segunda metade – 51 a 100  
 

23. Justificação da datação  
Este campo serve para sabermos quais os meios usados para se chegar à datação. Pode 

dar-se o caso de termos diferentes fontes a indicar datas de produção diferentes. Devemos, 

pois, caracterizar metodologicamente a datação com expressões pré-definidas, 

selecionando os itens que se aplicam: 

Análise estilística Documentação 
Análise escultórica Inscrição374 
Análise histórica Other:  
Bibliografia  

 

24. Local de execução 

Este campo pretende classificar a produção escultórica por área geográfica. Para uma 

identificação correcta, é importante atender não só às características formais da obra, 

mas também às matérias primas, pois dão indicações significativas sobre o centro 

escultórico de origem. Uma escultura portuguesa executada em lioz da Estremadura, 

pode muito provavelmente ter sido executada em Lisboa (...). Nas esculturas em metal, a 

informação sobre o local de execução corresponde à localização da fundição. 

Referencia-se do geral para o particular, ou seja, 

Ex.: Portugal, Lisboa 

Ex.: Portugal, Coimbra 

Ex.: Índia, Goa... 

 [Neste campo] (...) devem utilizar-se os topónimos tal como são conhecidos na 

actualidade. 375 Se acharmos necessário esclarecer o local de execução podemos indicar 

o topónimo antigo e o atual. Veja-se abaixo o exemplo: 

Ex.: Portugal, Vila Nova de Gaia, Fundição de Bronze Adelino Sá Lemos (sito Avenida 

Campos Henriques, atual Avenida da República). 

 

 
373 IDEM, Ibidem, p. 81. 
374 Cf. IDEM, Ibidem, p. 82. 
375 IDEM, Ibidem, p. 79-80. 
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Secção 5 – Promotores 

Esta secção pretende clarificar o contexto de produção dos MMGG. 

 

25. Promotores 

Após o levantamento geral dos MMGG demos conta de instituições responsáveis pelo 

incentivo à produção destes MMGG. Por vezes um MMGG teve como promotor mais do 

que uma instituição. Aqui o investigador deve selecionar todas as opções que se aplicam, 

de entre as seguintes: 

• Junta Patriótica do Norte 

• Comissão dos Padrões da Grande Guerra 

• Câmara Municipal 

• Cruz Vermelha Portuguesa 

• Touring Club de França 

• Associação local 

• Comissão local constituída para a sua construção 

• Grémio Transtagano 

• Other: 

 

26. Concurso para a criação 

Neste ponto devemos indicar se o MMGG resultou da existência de um concurso para a 

sua criação. Não se trata aqui do concurso para a construção da obra.  

O investigador deve selecionar de entre as duas opções: Sim, Não.  

No caso de não existirem dados sobre a existência de um concurso este campo não deve 

ser preenchido. Note-se, que pode dar-se o caso de não ter existido concurso para a criação 

do MMGG, mas apenas para a sua construção (devem clarificar-se esse tipo de 

confusões).  

 

27. Concorrentes 

Neste campo devemos indicar os nomes dos artistas/autores a concurso. 
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Ex.: Henrique Moreira (1890-1979); João da Silva (1880-1960); Rogério de Azevedo 

(1898-1983). 

 

28. Composição do júri 

No caso de podermos identificar os elementos do júri, devemos mencioná-los e, se 

possível, indicar profissão/cargo que justificam a sua presença como jurados. 

Ex.: Raúl Andrade Peres (Coronel, Presidente da Comissão Administrativa da 

Câmara Municipal do Porto); Henrique António Guedes d’Oliveira (presidente da 

Comissão de Estética e Diretor da Escola de Belas Artes). 

 

29. Deliberação 

Caso tenha existido concurso para a criação do MMGG devemos dar conta do seu 

resultado. Este campo é de preenchimento com texto longo, devendo mencionar-se 

apenas o essencial. Fica ao critério do investigador o formato em que o faz. Note-se que, 

no final da Ficha de inventário será possível carregar documentos na íntegra, pelo que, se 

poderão disponibilizar transcrições ou cópias de atas municipais, editais, notícias, etc.  

 

30. Concurso para a construção 

Neste campo deve indicar-se se houve concurso para a construção do MMGG, 

selecionando-se uma das seguintes opções: Sim; Não. 

Note-se que se pode dar o caso de não ter existido concurso para a criação do MMGG, 

mas apenas para a sua construção.  

No caso de se desconhecer se houve ou não concurso para a construção este campo 

deve ficar por preencher. 

 

31. Modo de financiamento 

Este campo é de preenchimento em formato de texto. Regra geral, podemos dizer que 

os MMGG foram financiados por subscrição pública, contribuições municipais, 

contribuições de associações locais, doações de individualidades, doações em género do 

estado (p. Ex. bronze), entre outros. 
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Para o preenchimento deste ponto aconselha-se a consulta dos Relatórios de 

atividades da JPN e da CPGGG (Cf. Bibliografia, p. 215-216); a consulta de atas 

municipais; o Diário da República; a consulta dos periódicos locais. 

Aqui o investigador deve escrever uma das opções acima descritas ou outra situação 

que se aplique.  

No caso de não se ter obtido informações relativas ao financiamento este campo deve 

ficar por preencher. 

32. Custo da obra 

Para o preenchimento deste campo aconselha-se a consulta dos Relatórios de 

atividades da JPN e da CPGGG; a consulta de atas municipais; o Diário da República 

(quando se tratam de monumentos nacionais ou financiados total ou parcialmente pelo 

Estado) a consulta dos periódicos locais.  

Este campo serve meramente para que se possam comparar valores entre MMGG . 

 

33. Data de inauguração 

Neste campo devemos colocar a data em que o MMGG foi descerrado. Este item 

serve-nos para conseguirmos facilmente saber quais os MMGG cuja data de inauguração 

está completa. Permite-nos também ter noção da existência de monumentos anacrónicos, 

isto é, pode dar-se o caso do MMGG ter sido produzido em determinada date e apenas ter 

sido inaugurado anos depois.  

Este campo só deve ser preenchido quando tivermos obtido a data de inauguração 

completa, isto é, dia/mês/ano. No caso de termos apenas dados parcelares, i.e., apenas o 

ano ou o mês, devemos preencher o campo seguinte. 

 

34. Data de inauguração parcelar 

Neste campo deve indicar-se a data de inauguração quando esta não se encontra 

completa (apenas ano, mês ou dia). No caso de termos obtido a data de inauguração 

completa este campo não deve ser preenchido. 

 

35. Programa inaugural 

Neste campo devemos escrever uma síntese do programa inaugural do MMGG.   
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Veja-se abaixo o programa inaugural do MMGG de Penafiel. 

Ex.: O programa inaugural incluía cortejo e a presença de um contingente da Infantaria 

6. Fizeram-se os 2 minutos de silêncio, tomaram a palavras militares e o reverendo José 

de Pinho (antigo capelão militar). A sessão foi encerrada com a banda da infantaria a 

tocar os 6 hinos – francês, belga, italiano, americano, inglês e português – que foram 

ouvidos de pé pela assistência.  

 

36. Personalidades presentes 

Neste campo devemos enumerar a personalidades que tenham estado presentes na 

inauguração. Este campo pretende medir o impacto que o MMGG teve na esfera político-

social da época.  

Ex.: Estiveram presentes: o Marechal Joffre, o General R. Baptista. 

Ex.: Esteve presente: Fernando Magano Vice-Reitor da Universidade do Porto 

 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

 

37. Materiais 

Neste campo o investigador deve selecionar todos os materiais que são usados na 

construção do MMGG, bastando para isso selecionar todos quantos se aplicam. 

Os materiais disponíveis para seleção são os mais recorrentes, por ordem alfabética:  

Aço; Aço inoxidável; Acrílico; Alabastro; Alumínio; Ardósia; Argila (apenas quando 

crua); Barro; Basalto; Betão; Borracha; Brecha; Bronze; Calcário; Cartão; Cera; Chumbo; 

Cimento; Cobre; Estafe; Estanho; Estuque; Ferro; Fibra de vidro; Fibrocimento; Gesso; 

Granito; Grés; Latão; Liga metálica; Madeira (no campo seguinte, dê-se a identificação 

do tipo de madeira); Marfim; Marfinite; Mármore; Mármore venado; Materiais 

reciclados; Metal (a usar quando não se determina a liga específica); Néon; Osso; Papel; 

Papier maché; Pasta de papel; Pedra (no campo seguinte, dê-se a identificação da pedra); 

Plástico; Poliester; Pórfiro; Resina Sintética; Tecido; Terracota; Tufo; Vidro; Vinil; 

Zinco.376  

 
376 Cf. IDEM, Ibidem, p. 85.  
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Caso os materiais usados não constituam nenhuma das opções anteriores devemos 

selecionar a opção Other, seguida da indicação do material em causa. 

 

38. Materiais – Descrição 

Neste campo deve indicar-se onde são usados os diferentes materiais. A leitura do 

MMGG deve ser feita da esquerda para a direita, da base para o topo. Por regra, a 

identificação do material deve ser feita no singular. Podemos ainda precisar a 

informação sobre as cores naturais do material: branco; amarelo; castanho; cinzento; 

azul; verde; preto / negro; rosa; vermelho; violeta; escuro; claro; baço; translúcido; sem 

cor...377 Considerámos importante indicar a proveniência do material quando ela é 

conhecida. 

Ex.: Granito Vermelho da Alsácia 

Ex.: Pedra Lioz 

Ex.: Plinto em mármore branco, estátua em bronze. 

 
39. Técnica 

Este ponto é de resposta escrita. Aqui deve indicar-se, sempre que possível todas as 

técnicas artísticas que tenham sido utilizadas na execução das peças, separadas entre si 

por ponto e vírgulas, partindo da técnica de maior relevância para as complementares. 

Os termos devem ser precisos e formulados no particípio passado378.  

Assim, deve usar-se terminologia adequada de acordo com os processos técnicos da 

escultura: 

• Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, talhar; entalhar. 

• Processo técnico de esculpir em madeira: esculpir, entalhar, talhar. 

• Processo técnico de esculpir em barro: modelar, rodar. 

• Processo técnico de esculpir em metal: repuxar, estampar, moldar, fundir.379 

 

 
377 IDEM, Ibidem. 
378 IDEM, Ibidem. 
379 IDEM, Ibidem, p.86. 



 

 161 

No caso de se tratar de escultura de vulto/isenta/exenta (escultura de vulto concebida 

para se situar num conjunto arquitectónico (jardim, praça pública,) ou num espaço 

destacado (centro de uma sala, por exemplo) mas que não entra necessariamente na 

decoração de um edifício, de um monumento ou de um móvel. Está normalmente 

colocada sobre uma base ou pedestal),380deve mencionar-se a volumetria da seguinte 

forma:  

• Escultura de vulto pleno 

• Escultura de vulto a ¾ com as costas planas 

• Escultura de vulto a ¾ com as costas ligeiramente escavadas 

• Escultura de meio vulto 381 

 

Quando se tratam de relevos (relevo- Saliência real ou aparente de uma figura ou 

ornamento sobre um fundo)382 deve-se, igualmente, indicar o processo técnico: escultura 

e inscultura,383 bem como, a volumetria: 

• Alto relevo – sugere que as figuras principais estão quase destacadas do 

suporte.384 

• Médio relevo – quando as figuras e objectos se destacam em metade do seu 

volume.385 

• Baixo relevo – se as figuras se projectam da superfície em menos de metade da 

sua profundidade.386 

• Relevo esmagado ou negativo 

• Stiacciato ou schiacciato – (‘flattened relief’. Finely graded low relief where the 

transitions are compressed and the true relationships of the overlapping parts to 

some extent falsified so as to suggest atmosphere (e.g. sfumato) as well as purely 

three-dimensional effects. Found at its most developed in the work of italian 

 
380 IDEM, Ibidem, p. 122. 
381 IDEM, Ibidem, p. 86. 
382 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 316. 
383 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 87. 
384 SILVA, José Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 317. 
385 IDEM, Ibidem. 
386 IDEM, Ibidem. 
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renaissance sculptors such as Donatello.387 A título exemplificativo, cf. stiacciato 

do altar de Santo António de Padova, Miracolo della mula, de Donatello.  

• Relevo sobre fundo plano 

• Relevo sobre fundo côncavo 

• Relevo sobre reserva 

• Relevo gravado388 

 
40. Técnicas de acabamento 
Este campo é de preenchimento escrito. Vejam-se alguns exemplos de técnicas de 

acabamento: 

 

Bronzeada (o) Estampado (a) Policromada (o) 
Brunida (o) Estofada (o) Polida (o) 
Cozida (o) Forjada (o) Prateada (o) 
Cromada (o) Fundida (o) Relevada (o) 
Dourada (o) Incisa (o) Remontado (ex. Retábulo remontado) 

[o mesmo se pode aplicar a 
remontagens de estátuas/ 
monumentos] 

Embutida (o) Incrustada (o) Repintada (o) 
Encarnada (o) Jaspeada (o) Repolicromada (o) 
Entalhada (o) Marmoreada (o) Repuxado (a) 

 
Envernizada (o) Modelada (o) Vestígios de policromia 
Esculpida (o) Patinada (o) Vidrada (o)389 
Esmaltada (o) Perfurada (o)  
Estanhado (a) Pintada (o)  

 

Ex.: Baixo-relevo; vestígios de policromia. 

Ex.: Escultura de vulto a ¾ com as costas escavadas; dourada, policromada e encarnada. 

Ex.: Escultura de vulto pleno. 

Ex.: Escultura em baixo, médio e alto relevo. Dourada e encarnada.  

 

 

 
387 LUCIE-SMITH, Edward – The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms, p. 159. 
388 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 87. 
389 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p.87. 
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41. Precisões sobre a técnica 

Este campo não é de preenchimento indispensável. Contudo, se o investigador considerar 

útil o seu preenchimento, deverá reger-se pelas Normas de Inventário de Escultura. Os 

campos a analisar são os seguintes: 

Composição do material: 

• Aparelhado 

• Monolítica (o) 

Complementos do processo escultórico: 

1. Cerâmica: Vidrado estanífero / Vidrado de reflexos metálicos 

2. Metais: Fundição a cera perdida / Fundição a areia / Soldadura / Galvanoplastia 

 
Técnicas complementares de acabamento do material: 
Cinzelagem mate / cinzelado mate Patinado (ex: bronze patinado) 
Bronzeado Perfurado a trépano 
Decapagem química / decapado quimicamente Pirogravado 
Forjado Polido (ex: granito polido) 
Gravado Repuxado (ex: cobre repuxado) 
Martelado Riscado 

 
Técnicas de acabamento / Preparação: 
Policromia sobre preparação Preparação gravada 
Pintura sobre preparação Preparação com elementos em relevo 
Policromia sem preparação Preparação granulosa 
Pintura sem preparação Preparação com bólus 

 
Técnicas de acabamento com aplicação de folha metálica dourada e prateada: 
Dourada a folha de ouro (Dourada a 
água / Dourada a mordente) 

Policromada sobre folha de ouro 

Esgrafitada Policromada sobre folha de ouro 
Pintada de ouro Prateada com folha de prata (Prateada a 

água / Prateada a mordente) 
Pintada de prata Riscada 

 
Técnicas de acabamento / estofado: 
Aplicações de cera Gravado Esgrafitado 
Aplicações de corda (fibra 
vegetal) 

Pintado Riscado 

Aplicações de ouro Policromado  
Aplicações de renda Puncionado  
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Técnicas de acabamento / coloração: 
Adamascado Marmoreado 
Bronzeado Policromia posterior à escultura 
Cromado Repolicromias várias 
Jaspeado  

 
Enquadramentos: 
Moldurado Ondeado 
Não moldurado / sem moldura Rebordo rebaixado390 
Canelado  

 
42. Dimensões 

Nem sempre se conseguem determinar as dimensões exatas ou até mesmo aproximadas 

das esculturas. Sempre que é possível indicar as medidas do MMGG devemos fazê-lo da 

seguinte forma:  

Para os objectos que se compõem a partir de um eixo vertical (...): 

1. Altura (medida perpendicular ao solo) 

2. Largura (medida paralela, à frente) 

3. Profundidade (medida diagonal de profundidade) 

Para os objectos colocados de acordo com um plano horizontal, faz-se o levantamento 

das dimensões: 

4. Comprimento (a maior dimensão horizontal) 

5. Largura (a dimensão horizontal mais pequena) 

6. Altura (dimensão do eixo vertical). 

Para os relevos circulares será aferida a dimensão do 

7. Diâmetro 

As dimensões registadas devem ser os valores máximos obtidos através da aferição 

com uma fita métrica ou com uma craveira [para objetos mais pequenos] seja para 

objectos regulares ou para aqueles que têm uma forma irregular. Quando se trata de um 

grupo escultórico não associado na mesma base, deve fazer-se o levantamento das 

dimensões de cada elemento constituinte, para além da aferição das dimensões totais do 

conjunto. Quando numa escultura a base é parte integrante da obra, isto é, esculpida, 

 
390 IDEM, Ibidem, p. 88-90. 
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entalhada, fundida ou modelada juntamente com ela, deve incluir-se na medição da obra; 

em caso contrário, as dimensões devem ser registadas em separado, no campo “Outras 

dimensões” [Campo abaixo] (...)391  

Quando não é possível obter as dimensões do objeto deve indicar-se: (dimensão 

aproximada calculada por observação).  

Quando obtivermos uma medida aproximada a partir de bibliografia ou 

documentação devemos indicar entre parêntesis (aproximadamente). 

 

43. Outras dimensões 

Este campo existe para quando uma temos em mão um conjunto; i.e., várias esculturas 

independentes ou uma elemento escultórico desintegrado de um conjunto.  

Aqui devem dar-se as seguintes indicações: 

8. Dimensão com base: Alt. x Larg. X Prof. cm ou 

9. Dimensões com pedestal ou 

10. Dimensões com moldura.392 

 

44. Estado de Conservação  

Este campo é de resposta escrita. 

No caso do MMGG não existir, por ter sido demolido, este ponto deve ser deixado em 

branco.  

Neste ponto deve dar-se atenção à à materialidade da obra de arte (...). O seu 

preenchimento implica obrigatoriamente a observação dos problemas de consistência 

física das esculturas. Na prática deverá haver consciência de que, apesar das suas 

dimensões, a matéria e o peso de uma escultura são, por vezes, inversamente 

proporcionais à sua fragilidade.393  

As normas que seguimos referem-se a objetos que integram acervos/coleções 

museológicas, estando, portanto sujeitas às regras de conservação e de prevenção de 

riscos associados ao seu manuseamento. Contudo, os objectos que nos propomos 

 
391 IDEM, Ibidem, p. 91-92. 
392 IDEM, Ibidem, p. 92. 
393 IDEM, Ibidem, p.93. 
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inventariar encontram-se, na sua grande maioria, no espaço público, estando por isso 

expostos aos elementos. Fora da esfera museológica e muitas vezes por classificar, estes 

objetos estão também limitados ao bom senso dos municípios para a sua preservação e 

conservação. Urge, portanto, a sua inventariação para que possa ser dado a conhecer o 

seu estado atual (através da imagem fotográfica), bem como, possa ser identificado o seu 

anterior bom/mau estado de conservação através da recolha de imagens anteriores 

(fotografias, imagens de periódicos, desenhos, etc.) que permitam registar o seu historial. 

As observações registadas no momento da inventariação terão implicações no estudo 

futuro dos objetos, isto é, registando o estado de conservação de determinado objeto, 

podemos saber da deterioração do mesmo, bem como, identificar partes que possam ter 

sido fraturadas ou até mesmo extraviadas.  

Se possível, devemos carregar imagens que demonstrem o estado do objeto.Neste 

campo deve-se indicar o estado do objeto selecionando uma das seguintes opções:  

• Muito Bom 

• Bom  

• Regular 

• Deficiente 

• Mau. 

 

45. Estado de Conservação – Descrição 

Este campo é de resposta escrita. 

A atribuição de um estado de conservação deverá, idealmente, ser feita por um 

especialista. O historiador de arte pode regular-se por algumas linhas de análise simples. 

Devemos partir da observação do objeto de modo a proceder a uma análise global sobre 

a consistência da forma (íntegra, partida, com lacunas, com fissuras, apresentando 

efeitos de alteração físico-química interna ou provocada por agentes externos) e dos 

diferentes estratos do acabamento da escultura (preparação, folha de ouro, policromia). 

Uma escultura que se conserva em fragmento, não está obrigatória nem necessariamente 

em mau estado.394. 

 
394 IDEM, Ibidem, p. 93. 
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Genericamente é necessário começar pela identificação do material e, caso 

necessário, procurar um manual que ajude à definição do estado de conservação dos 

diferentes materiais.395 

No caso de se tratar de um MMGG em pedra, devemos ter em consideração que (...) 

são permeáveis aos fungos e aos efeitos da poluição atmosférica e podem apresentar 

efeitos exteriores de desagregação e pulverulência devida aos sais e alterações 

químicas.396 No caso de se tratar de um MMGG ou de um objeto relacionado de madeira, 

devemos ter em conta que as madeira são afectadas pela acção dos insectos xilófagos – 

facilmente epidémica quando não controlada, reagem fortemente às variações da 

temperatura e humidade e tornam-se muito mais vulneráveis quando os depósitos 

superficiais de poeiras não são devidamente retirados.397  

No que respeita às ligas metálicas elas caracterizam-se pela grande durabilidade e 

coesão, são maleáveis, o que permite batê-las e repuxá-las, são resistentes às intempéries 

e à corrosão atmosférica, apresentam um aspecto brilhante quando a superfície é polida, 

podem ser fundidas e deitadas sobre um molde, mas facilmente podem sofrer rupturas.398 

Vejam-se abaixo as patologias mais comuns, para os materiais mais usados nos 

MMGG e objetos relacionados: 

Pedra:  
Alveolização Escamação 
Corrosão Exfoliação 
Depósito superficial da matéria Fissura 
Desagregação Fractura 
Eflorescência Fungos 
Elementos em destaque Lacuna/ Falta 
Erosão 
Microfractura ou microfissura 

Mancha 
Perda de homogeneidade 

Mutilação Pulvurulência 
Oxidação Salitre (com sais) 
Patina Sujidade de poeira. 

 
395 Recomenddações de manuais a utilizar: Pedra: ASHURST, John; DIMES, Francis G – Conservation of 
Building and Decorative Stone, p. 240-243. Bronze: DEGRIGNY, Christian – Protect our European 
Outdoor Bronze Monuments: Good Practice Guide. [Em linha]. [S.l. : s.n.] , actual. 1 Jan. 2000. [Consult. 
9 Set. 2018]. Disponível na 
WWW:<URLhttps://www.researchgate.net/publication/303158807_Protect_our_European_outdoor_bron
ze_monuments_Good_Practice_Guide_Culture_2000>.  
396 CARVALHO,Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 94. 
397 IDEM, Ibidem, p. 94. 
398 IDEM, Ibidem. 
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Pedra policromada: 
Alterações cromáticas Destacamentos de folha metálica 
Craquelés ou estalados Perdas de policromia  
Destacamentos de fragmentos de policromia Preparação à vista 

 
Barro: 
Dissecação Mancha 
Falta de coesão da pasta Oxidação 
Fissura Protuberância 
Fractura Pulvurulência 
Lacuna Sinais de desagregação 

 
Metais: 
Corrosão Fractura Porosidade 
Desagregação Mineralização Rugosidade 
Excrecência Oxidação Ruptura399 
Fissura Patina  

 

Secção 7 – Representação e Identidade 

 Esta secção foi criada com o objetivo de compreender o que representa o MMGG, 

qual o seu propósito e função. Tivemos em consideração as tipologias de monumentos 

criadas por Antoine Prost400 e a observação dos MMGG.  

Considerámos fundamental para a apreciação de todos os campos da secção 7 

(Representação e Identidade) e 8 (Descrição) ter em conta os seguintes princípios:  

Os dois passos de análise de Barthes: denotação e conotação, tendo em 

consideração que este modelo por vezes sofre da tendência para saltar diretamente para a 

conotação, esquecendo a tarefa importante de descrever o que de facto podemos 

observar.401 . 

Podemos, também quando em dúvida do significado do monumento utilizar o 

teste da comutação (troca, substituição) que deriva de um processo de substituição 

linguística. – Barthes (1967) used commutation to isolate important signifying qualities. 

 
399 IDEM, Ibidem, p. 95-96. 
400 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 199-220. 
401 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 138. 
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So we can change features or qualities, replacing them with others, or removing them 

completely in an object of art and consider what kind of difference this makes. (...) see if 

this effects overall meaning considerably. 402  

Na nossa análise deve sempre ser clara a base para a nossa interpretação, isto é, 

se a informação veiculada provém da análise textual ou do conhecimento do contexto. 

Here we can draw on the work of Panofsky (1972). He interpreted works of art 

considering the origins of the symbolic meaning, what has been called ‘iconology’. (...) 

Panofsky realized that objects, animals, persons, postures and abstract shapes, such as 

the cross, were used to symbolize particular people, values an behaviors. (...) As with 

lexical and grammatical choices in language, features of objects of art can communicate 

discourses, (...) comprising Kinds of identities, values .403  

 

46. Elementos Iconográficos 

O campo elementos iconográficos destina-se à referência analítica de todas as 

representações no seu sentido mais alargado.404 

Neste campo devem selecionar-se todos os elementos iconográficos presentes no 

MMGG, de entre as seguintes opções: 

 

Caracteres gerais da representação (Género da representação) 
Humana Paisagem 
Animal Arquitetura 
Vegetal Símbolo 
de Objeto Paisagem 
Figurativa Alegoria 
Não- Figurativa Personificação405 
Cena Narrativa Other: 

 

47. Iconografia – Identificação de elementos  

Este campo é de resposta escrita. Aqui devemos identificar os elementos 

iconográficos e especificar os atributos e especificidades das iconografias representadas.  

 
402 IDEM, Ibidem, p. 139. 
403 IDEM, Ibidem, p. 139. 
404 CARVALHO,Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 70. 
405 Cf. CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 71. 
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Vejam-se os exemplos abaixo: 

Ex.: Representação animal (real): leão, cão, macaco...; representação animal (mítica): 

grifo, harpia, dragão... 

Ex.: Soldado.  

Ex.: Representação vegetal: palmeta; representação ornamental: panóplia. 

Ex.: Representação ornamental: cartela anepígrafa. 

Ex.: Representação Humana: Mater Dolorosa 

 

De modo a facilitar a identificação dos elementos presentes no MMGG elaborámos, 

partindo da nossa observação, uma síntese da iconografia mais frequente nos MMGG de 

iniciativa portuguesa. 

Para além disso, estabelecemos uma relação entre os elementos iconográficos e as 

tipologias de monumentos elaboradas por Antoine Prost406 (Cf. Fig. 62 – Quadro 

conceptual síntese – Características das tipologias de MMGG, p. 184). Para cada 

elemento iconográfico sugerimos tipologias que possam ter correspondência com o 

elemento iconográfico isolado. Contudo, devemos sempre referir que os MMGG são um 

complexo aparelho de signos e, portanto, devem ser lidos como um sistema e não como 

a soma das partes. 

 
Representações Humanas mais comuns: 

Soldado Português 

Nos MMGG os soldados representados não são de altas patentes, mas sim os 

soldados rasos do exército da infantaria. Podem ser designados serrano ou magala, e têm 

o seu paralelo no poilu francês (literalmente peludo) ou no Tommy britânico. Note-se que 

o soldado português usou fardamento inglês e recebeu formação junto dos Ingleses (Cf. 

Apêndice III – A Grande Guerra / A Grande Guerra : O Caso Português). 

 

Que nome poderei eu dar aos simpáticos soldadinhos, àqueles trigueiraços que 

das oito províncias de Portugal acorreram de mochila às costas, sem faltar ao embarque 

para a honra dos seus batalhões? Nem “serrano”, nem “lanzudo”, nem “gambúzio”, 

 
406 Cf. NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 199-220. 
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nem “folgadinho”. Baptizá-lo hei, muito simplesmente, com o nome de “João Ninguém”, 

incarnando assim nesta modesta alcunha, aquele português que nas horas difíceis tudo 

faz para maior glória da Pátria e a quem muitos esqueceram chegada a hora dos 

benefícios e compensações.407 (...) João Ninguém, modesto combatente da África e de 

França, que como uma sombra, há de passar mais tarde por entre os seus decantados 

irmãos de armas os “Tommies” e os “Poilus”.408 

 

O Soldado Africano quase não é representado. 

 

O soldado pode assumir uma posição: Possíveis tipologias  
Triunfante ou aguerrido (armado) Patriótico. 
Espera e guarda (Sentinela) Cívico; Patriótico; Funerário. 
Desarmado ou com a baioneta aos seus 
pés 

Cívico; Funerário. 

Morto/ Moribundo Funerário; Pacifista. 
 
 
Mulher 

A mulher pode ser representada como a esposa, a mãe, a viúva. No caso português, regra 

geral, as mulheres assumem uma expressão de dor. No caso francês algumas vezes as 

mulheres expressam reconhecimento e gratidão, passando a ideia de que os soldados 

morreram para que as populações pudessem viver. Os mortos são então lamentados por 

pessoas reais. Atente-se à descrição de Prost: 

 

 (...) une femme plongée dans la douleur, épouse ou mère, c’est-à-dire à la fois l’une et 

l’autre, et qui évoque parfois la ‘Mater dolorosa’ des pietà catholiques; il arrive qu’on 

donne à cette femme un costume régional, en Bretagne ou au Pays basque notamment, 

façon de souligner l’enracinement, et de donner un caractère concret à une figure 

universelle. Ailleurs encore, c’est une veuve, accompagnée par un ou deux enfants, ou 

encore de vieux parents, ou le grand-père et le petit-fils, recueillis devant la tombe.20. 

 

 
407 FERREIRA, Capitão Menezes – João Ninguém: Soldado da Grande Guerra, p.14.  
408 IDEM, Ibidem, p. 19. 
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Mulher Algumas indicações Tipologias 

possíveis 

Mulher 

enlutada: Mãe, 

esposa, viúva, 

irmã. 

Pode assumir uma configuração 

semelhante à Mater Dolorosa. Contudo, os 

seus trajes podem ser conotados com um 

período cronológico ou com uma 

localidade. 

Funerário, 

Patriótico, Cívico. 

Pietà 

(assume a 

configuração 

de uma Pietà) 

As Winter has noted, the pietà expressed 

‘the sadness of millions who had lost their 

sons’, whose eyes are drawn to cradled in 

the Madonna’s arms.409  

Relaciona-se assim a Mãe com a Virgem e 

o soldado com Cristo após a Paixão.  

Funerário, Pacifista. 

Mater 

Dolorosa 

(assume a 

configuração 

de uma Mater 

Dolorosa) 

The Virgin mourning; the 'Mater 

Dolorosa'(...)Mater Dolorosa embraces the 

image of the mourning mother as she 

stands beside the cross, or sits lamenting 

over the 

dead body of Christ lying in her lap, we 

are here concerned with the Virgin 

alone. (...)410 

Funerário, Pacifista. 

 

Representação Animal: 

No caso das representações animais podemos tê-las reais ou míticas.  

Na Grande Guerra muitas das nações usavam animais míticos ou simbólicos para 

passar determinada ideia de nação. Animals were also made bearers of nationalist 

symbolism: the Gallic rooster and the British lion, the stag of Scotland and the dragon of 

 
409 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 542-543. 
410 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 325. 
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wales enlisted to serve the purposes of commemoration. The new world seized on this 

chance to invent traditions of its own. Unveiling the statue of a bronze eagle in Madison, 

Wisconsin, the mayor proclaimed that this fearsome but ‘strikingly beautiful’ symbol 

typified the spirit of the American people at war.411 

No caso português até então não observámos nenhuma construção com 

representações animais. No entanto, devemos alertar para essa possibilidade, uma vez 

que, em especial no início da guerra, os exércitos baseavam os seus transportes e a 

movimentação da artilharia na tracção animal, (...). A mortandade dos primeiros meses 

de guerra, (...) depressa relegou o cavalo a meio de transporte e de ligação. Mas o 

recurso aos solípedes (cavalos e mulas) continuou, e, com o início dos ataques com gás, 

foram mesmo produzidas máscaras antigás para estes animais.412  

A representação de solípedes acontece, por exemplo, no caso italiano. (Cf. Na 

Villa Borghese, junto à entrada do Museu Pietro Canonica, podemos observar o 

Monumento all’Alpino e all’umile Eroe, onde uma mula é representada em bronze). 

Atipicamente a representação de solípedes não se verifica nos monumentos portugueses.  

Na Grande Guerra, para além do cavalo e da mula outros foram os animasis 

usados, nomeadamente reindeer, elephants, dogs, and (‘the tunneller’s friends) canaries 

and mice. (...)413.  

 
 
Representação Vegetal mais comum: 

Seguem abaixo alguns exemplos de possíveis representações vegetais presentes nos 

MMGG. 

Vegetal Algumas indicações Tipologias possíveis 
Coroa / Grinalda  Verificar de que vegetação se compõe.  

They hold themselves date back to 
ancient Greece, adopted into 
Christianity as a symbol of the victory of 
redemption414  

Patriótico; Cívico; 
Funerário. 

 
411 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 541. 
412 GOMES, Nuno Santa Clara, Transportes em tempo de guerra. In AFONSO, Aniceto; GOMES, Carlos 
de Matos – Portugal e a Grande Guerra, p.153-154.  
413 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 541. 
414 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 143. 
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Festões de flores Usado como ornamento, deve verificar-
se quais as flores que o constituem  

 

Coroa/Ramo/Fol
has de Carvalho 

O carvalho é o símbolo universal de 
força, longevidade, poder, majestade e 
resistência. O carvalho é, em todos os 
tempos e em todos os lugares, sinónimo 
de força (...)em latim utilizava-se a 
mesma palavra para dizer carvalho e 
força: róbur,que simbolizava tanto a 
força moral como a força física.415 

Cívicos; Patrióticos. 

Coroa/Ramo/Fol
has de Louro 

laurels used to denote militar victory416 Patrióticos 

Ramo/Folhas de 
Palma 

A folha de palma carrega é algo 
polissémica. Se, por um lado, simboliza 
a morte e o martírio, por outro, é também 
símbolo da regeneração e ressurreição. 
Originally a symbol of military victory, 
carried in triumphal processions, it was 
adopted by the early Church as the 
symbol of the Christian’s victory over 
death.417 

Funerário; Cívico;   
Pacifistas; 
Patrióticos. 

Ramo de 
Oliveira 

The olive branch was an ancient symbol 
of peace; it is hence the attribute of 
peace personified.418 

Pacifista; Cívico. 

 

 

 

Representação de Objeto mais comum: 

Note-se que a Cruz pode ser considerada objeto ou símbolo. 

Objetos Algumas indicações Tipologias 
possíveis 

 
415 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, sonhos, costumes, 
gestos, formas, figuras, cores, números, p. 165. 
416 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art p. 143. 
417 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 231. 
418 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 228. 
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C
ru

z 
É um símbolo sempre associado às religiões de todo o 
mundo, representando a imortalidade e a 
reencarnação (...). É também um símbolo habitual em 
estradas, cemitérios, entradas de povoações, praças, 
etc. dos povos cristãos.419 Ainda mesmo no campo de 
batalha as cruzes de madeira serviam para identificar 
os mortos, e espelhavam um ato de devoção. A cruz 
foi largamente usada por todos os beligerante no 
enterramento dos seus soldados, até mesmo em 
França onde haviam diretrizes para a não utilização de 
símbolos religiosos nos monumentos. A ausência da 
cruz nos MMGG pode indicar tratar-se de um MMGG 
de cariz fortemente Republicano.  

Funerário; 
Patriótico; 
Pacifista. 

C
ru

z 
de

 G
ue

rr
a 

A nossa cruz de guerra é muito semelhante à Croix de 
guerre francesa. Na sua aplicação aos MMGG trata-se 
de uma cruz militar, presente frequentemente na base 
do monumento como se tratasse de um plinto. Esta 
cruz é dada como medalha de condecoração militar- 
Cruz de Guerra destinada a galardoar os actos e 
feitos praticados em campanha por militares e 
civis.420  

Patriótico; 
Cívico. 

Cruz 
Latina 

A cruz latina é composta por braços desiguais,421 
sendo esta, the type on which, according to Augustine, 
Christ was crucified.422 Muito utilizada nos cemitérios 
da Flandres. 

Funerário; 
Pacifista; 
Patriótico. 

Cruz de 
Cristo 

 Patriótica; 
Cívica 

Cruz 
Apontada 

  

Cruz de 
Malta  

a Maltese Cross was raised in the centre of Lagos, 
Portugal – a shabby [desonroza] attempt to retain 
colonies in Africa imbued with the qualities of a 
crusade.423  

Patriótico 

Urna 
funerária 

Vaso funerário onde os antigos conservavam as 
cinzas dos mortos. Podem ter as mais diversas formas 
(redondas, ovais, lisas ou estriadas) e ser de vários 
matérias: ouro, bronze, pedra ou cerâmica.424 Note-se 

Funerário; 
Pacifista; 
Cívico. 

 
419 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 250. 
420 DECRETO n.º 2870. D.R. I Série. 243 (1916-11-30). 1106-1107. 
421 PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la (Coord.) – Dicionário Visual de Arquitectura, p. 250. 
422 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 78. 
423 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 535. 
424 SILVA, Jorge Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 370. 
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que as urnas são objetos clássicos, distanciando-se do 
religião cristã. 

Capacete 
(O 
soldado 
português 
usou dois 
tipos de 
capacete: 
M1916 de 
copa 
canelada 
M1917 
modelo de 
capacete 
Inglês de 
casco liso, 
apertava 
no queixo 
com tira 
de couro. 

Devemos atentar à posição do capacete: se se encontra 
aos pés do soldado, se se encontra colocado.  In 
Christian art the bare head has had the symbolic 
meaning of revealing oneself to the power of God. 
This is why a man should not pray with his head 
covered. In some cases it is important to have the 
head covered as revealing the head requires 
considerable purity, which of course the soldier who 
sacrifices his life for the love of King, God and county 
does have. The origins of this symbolism can be found 
in Corinthians (1,11:7). The removal of hats can also 
connote an individual spirit, a lack of regimentation 
and control indicating that the soldier died out of 
individual choice rather than coercion. Alternatively 
it can connote a sense of invulnerability, perhaps in 
immortality. The soldier stands strong, without need 
for this kind of protection.425 

 

 

Canhões;  
Obus 

Todos são sinónimo da destruição e horror da Grande 
Guerra. Os canhões que destroem. O projétil de obus , 
é por vezes, usado para delimitar o MMGG. 

Patriótico. 

Máscara 
antigás; 

Símbolo do horror da guerra. A máscara antigás que 
protegia o soldado dos ataques químicos por parte dos 
alemães. 

Patriótico 

Arma, 
baioneta 

O seu significado depende da posição em que se 
encontra. A baioneta inclui um punhal/sabre na 
extremidade do cano da arma; era usada, sobretudo, 
nos combates corpo-a-corpo. 

 

Esfera 
armilar 

An old astronomical instrument in which the principal 
‘circles’ of the heavens were represented by means of 
metal rings [armilas]. It is an atribute of Astronomy, 
one of the seven liberal arts, and a symbol of the 
universe.426 Foi usado como emblema de D.Manuel I 
427, foi uma ferramenta fundamental para os 
Descobrimentos. Parece-nos demonstrar uma vontade 
de posse colónial, dependendo do contexto pode 
também significar uma vontade de exploração. Faz 

Patriótico. 

 
425 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 143. 
426 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 288. 
427 SILVA, Jorge Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 145. 
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parte do Brasão de Armas de Portugal. É usado como 
remate em alguns MMGG. 

Escudo 
português 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, 
mas que permite atacar em segurança. Parece-nos 
passar uma ideia de Pátria protetora. O escudo 
português contém no sua parte interior cinco 
escudetes em forma de cruz, que são envolvidos por 
bordadura vermelha carregada com sete castelos. Nos 
MMGG pode dar-se o caso do escudo ser usado para 
conter cenas narrativas, devendo-se interpretar o 
tema/assunto representado no mesmo.  

Patriótico 

 

  

Alegorias e Personificações mais comuns: 

 Muitas vezes as alegorias são tomadas por personificações, sendo que, o contrário 

também acontece. Assim, de modo a desambiguar a terminologia, leiam-se, 

primeiramente, as definições: 

Alegoria:  
Ficção que apresenta uma coisa para dar ideia de uma outra. Pintura ou 

escultura que representa ideias ou qualidades abstractas (por ex., a Fortaleza) 

por meio de um objecto ou figura, ou por um agrupamento de figuras. 

Desempenhou grande papel na arte clássica e neoclássica. No Renascimento 

eram associadas à mitologia e literatura greco-romanas (ex. ‘Alegoria da 

Primavera’, de Botticelli).428 

We can generally define an allegory in the visual arts as the representation 

of a personification with one or more other personifications. The central 

personification might also be portrayed with one or more persons or figures. All 

of them might be involved in some action. From this formulation it  follows that 

 
428 SILVA, Jorge Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p. 22. 
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the depiction of just one personification, without other important figures, cannot 

be an allegory.429 

Personificação:  

We can generally define a personification in the visual arts as human or anthropomorphic 

figure  who represents an abstract idea or concept, such as Prudence. Most 

personifications are female figures because most abstract terms in Latin and Italian have 

female endings. Personifications can be clothed or naked, almost always have objects 

accompanying them, and might also be surrounded by plants and animals. The 

ornaments, called attributes, have specific meanings and illustrate the characteristics 

and qualities of the personified abstraction. (…) A personification can also be an 

"allegorical figure" but not an ‘allegory’, (...).430 Personifications by themselves rarely 

take part in any action or activity, They simply stand or sit, and they usually have certain 

objects and/or animals and plants in their hands or vicinity. More important than this 

unconnected existence of personifications and, at the same time, one of their reasons for 

existence is their role in the larger context of the allegory.431 

Sumariamente, por vezes, os monumentos funcionam como uma máquina alegórica que 

contém personificações. Nos MMGG um pouco por todo o globo são comuns as 

personificações que usam, sobretudo, a figura feminina.  

Critics regreted the tendency among some English sculptors to flank memorial designs 

with partially clad mythological characters personifying Grief or Victory (...) 

Alternatively, the female form embodies the nation: Marianne and Britannia, Mother 

Latvia in the War Cemetery at Riga, carryng wreath and flag, ‘Newfoundland’ in St John 

bearing torch and sword.432  

 

 
429 STRATEN, Reolof Van – An introduction to iconography, p. 37. 
430 IDEM, Ibidem, p. 25. 
431 IDEM, Ibidem, p. 37. 
432 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 541. 
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Note-se que, no caso português raramente temos a representação da Pátria, mas sim da 

República. 

 
Personagen
s  

Algumas indicações Tipologias Possíveis 

Vitória / 
Vitória 
alada 

The personification of victory as a winged 
female was known to the Ancient Greeks and 
Romans. She was the Messenger of the gods, 
a Kind of angel, who descend to earth to 
crown the victory in a contest of arms, 
athletics or poetry. Her Roman image was 
the source of early representations of the 
angel in Christian art. Victory is rarely 
represented in the Middle Ages, but was 
revived in the Renaissance when she is seen 
bestwing a crown, usually a laurel, and a 
palm branch. Or, in allegorie of militar 
victory, she is surrounded by, or reclines on 
a heap of weapons. She is sometimes 
accompanied by fame. A vanquished foe may 
lie bound at her feet.433 

Patriótica 

República A nossa personificação de República é 
emprestada da República francesa, também 
designada Marianne. Pode dar-se o caso da 
figura não ser representada como escultura de 
vulto, mas simplesmente como um busto que 
remate o monumento.  

Cívica; Patriótica. 

 

 48. Inscrições – Marcas 

Este campo é de resposta escrita. Neste campo devemos dar conta de todas as 

inscrições que possam existir no objeto e que não constituam texto. Note-se que as 

inscrições devem, sempre que possível, ser transcritas e a sua imagem deve ser associada 

à ficha de inventário (preferencialmente uma fotografia recente e de boa qualidade) 

devidamente referenciada com o código alfanumérico (001_MMGG_PT_AMT_IMG.2). 

Podem existir marcas e inscrições de diferentes tipos, entre eles: assinatura, data, (...) 

marca de fundidor/fundição, (...), título, monograma434, etc.  

 
433 HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art, p. 321. 
434 CARVALHO,Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 72. 
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Deve dar-se sempre a indicação do tipo de inscrição, seguida da transcrição da 

inscrição propriamente dita. Muitos dos MMGG podem conter inscritos o nome do autor 

quer seja escultor ou arquiteto, mas também marcas relativas à fundição ou à data de 

realização da obra. Todos esses dados devem ser registados. 

Para a classificação das inscrições quanto ao seu conteúdo pode recorre-se à Norma de 

Escultura, veja-se abaixo alguns exemplos da terminologia a usar: 

 
Datação Inscrição relativa ao restauro 
Divisa Inscrição técnica 
Esgrafito Jurídica 
Identificativa da personagem 
representada 

Monograma (INRI; MA; IHS; SJ...) 

Ilegível Numérica 
Incompleta Parcialmente ilegível 
Iniciais de valor heráldico (ex.º: 
EMPRP) 
Relativa ao destinatário 

Relativa ao autor 
Relativa ao proprietário 

Relativa ao doador Título 
Relativa ao encomendante Votiva435 
Relativa ao local de execução  

 
 

Sempre que possível deve dar-se indicação da técnica que foi usada para fazer a inscrição, 

usando a seguinte terminologia:  

Aplicada Esculpida Manuscrita 
Relevada Colada Marcada com pontos 
Esgrafitada Forjada Pintada 
Insculpida Fundida Pirogravada 
Desenhada Impressa Repuxada 
Embutida Incisa Sulcada436 
Esculpida   

 

Ex.: Relativa ao autor – JOFerreira (Inscrita) 

Ex.: Datação – 1928 (Sulcada) 

Ex.: Relativa ao local de execução – Fundição Lages 

 

 
435 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 73-74. 
436 IDEM, Ibidem, p. 74. 
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 49. Inscrições Textuais 

Este campo é de resposta escrita.  

Neste campo, (distinto do anterior Inscrições – Marcas) devem registar-se as inscrições 

que contribuem para dar sentido literal ao monumento. Referimo-nos a frases que, tal 

como o design dos monumentos, expressam uma vontade de memória e se cristalizam 

textualmente no objeto. A título exemplificativo: nomes dos mortos, locais de Batalha, 

frases honoríficas, de luto, inscrições (posteriores) como as que remetem para os mortos 

da Guerra colonial (as modificações, alterações, adições de sentido são importantes para 

a análise da função do MMGG ao longo da história). De acordo com Antoine Prost os 

monumentos aos mortos da Grande Guerra constituem um complexo conjunto de signos 

e lê-los prestando atenção apenas à estatuária significa decifrar uma frase a partir de uma 

única palavra: uma interpretação errada é inevitável.437 Se olharmos os MMGG como um 

sistema, podemos retirar-lhes sentido do contexto da sua produção, das iconografias, do 

design do objeto e, evidentemente das frases que alberga. As inscrições cristalizam de 

forma apreensível por todos quantos sabem ler as intenções do MMGG. Neste sentido, 

este campo de resposta pode ser muito elucidativo das funções e significados destas 

construções.  

Memory’was magnified by incremental meanings. It was ‘proud’, ‘honoured’ and 

‘grateful’, a ‘noble’ and redemptory sacrifice that offered an example to all who followed. 

We never read of ‘regretful memory’, ‘angry memory’ or ‘broken-hearted memory’. 438  

 

O tipo de linguagem destas inscrições é, regra geral, clássica e arcaica, elevada e 

vernacular. Versando, muitas vezes um largo espectro literário que abarca Lord Tennyson 

(...) Victor Hugo, Rudyard Kipling and Sir Henry Newbolt.439. No caso português veja-se 

o exemplo da inscrição no Monumento de La Couture:  

[Uma primeira indicação da origem do Monumento] <<L’hommage du Portugal 

Á la France immortelle/ Reduit de La Couture /9 Avril 1918.>> [E depois um verso de 

 
437 Cf. NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 204.  
438 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 549. 
439 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 550. 
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Camões onde se lê um poema retirado do Canto I de ‘Os Lusíadas’ (...).<<Vereis amor 

da Pátria, não movido / Que prémio vil, mas alto e quase eterno; / Que não é prémio vil 

ser conhecido / ‘Por um pregão do ninho meu paterno’>>. 440 

A utilização de linguagem clássica reflete-se também no idioma utilizado, se não 

vejamos a inscrição do MMGG de João da Silva, situado no edifício da Reitoria da 

Universidade do Porto: Huius Universitatis Filiis Scientiae Spei a Vita Cito Pro Patria 

Ereptis (Aos filhos desta universidade tão depressa arrebatados pela pátria a uma vida de 

sabedoria e esperança), seguindo-se depois a datação em numeração romana MCMXIV-

MCMXVIII (1914-1918). 

A ideia destas inscrições era, portanto, a de enobrecer um ato terrífico como foi a 

guerra, romantizando-o. Note-se que poucos são os MMGG com frases pacifistas.441  

Quando fazemos a leitura destas inscrições devemos ter em consideração que 

apesar dos MMGG terem tido uma implantação à escala nacional a maioria deles ligam 

os nomes dos mortos às localidades - in French town, English village and American city 

specific communities pay homage to ‘their’ dead. They commemorate those who died for 

‘this province’, ‘this district’, even (in the case of Bleksop, South Africa), ‘this valley’. 

These are actual and immediate communities, not some more abstract, distant entity of 

nation or state.442 

Para ajudar à compreensão destas inscrições podemos fazer uso das tipologias de 

monumentos criadas por Antoine Prost. O autor considera diferentes variáveis, a saber: o 

local de implantação, a natureza do monumento e, finalmente, as inscrições que 

albergam.443 A partir da combinação destes três grupos de sinais Prost elabora uma 

tipologia de monumentos aos mortos.444 Neste método de interpretação as inscrições 

contribuem para a classificação tipológica dos monumentos.  

Assim, expomos abaixo cada uma dessas tipologias de modo a facilitar a 

compreensão intencional das inscrições. São eles os monumentos cívicos, patrióticos, 

 
440 CORREIA, SÍLVIA – Entre a morte e o mito: Políticas da Memória da I Guerra Mundial (1918-1933), 
p. 446. 
441 Cf. SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge 
History of The First World War, p. 550. 
442 IDEM, Ibidem, p. 550. 
443 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p.204. 
444 IDEM, Ibidem, p. 205. 
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funerários e pacifistas, podendo existir sobreposições ou combinações como é o caso dos 

funerário-patrióticos, descrito por Antoine Prost por ser uma categoria comum em 

França.445 

 

Nous nous trouvons ainsi en présence de quatre types principaux de monuments aux 

morts: les monuments civiques, les plus fréquents, les plus laïques, qui sont pleinement 

républicains; les monuments patriotiques-républicains, qui sont souvent aussi des 

monuments à la victoire, de façon plus ou moins affirmée; les monuments funéraires-

patriotiques, qui glorifient le sacrifice; et les monuments purement funéraires, qui 

soulignent l’ampleur du deuil sans en fournir la justification et inclinent par la même au 

pacifisme.446 

 

De modo a facilitar a classificação do tipo de inscrição que temos em mãos, veja-

se abaixo a síntese de características que fizemos a partir do texto supracitado de Antoine 

Prost. 447 Note-se que este quadro-síntese funciona apenas como um guia conceptual, 

existindo mobilidade e permeabilidade entre tipologias. Estas tipologias só nos servem 

na medida em que ajudam a decifrar intenções/funções, devemos salvaguardar equívocos 

iconográficos por parte do autor do MMGG e devemos olhar para o Monumento como 

um sistema complexo que, por vezes, pode conter sinais contraditórios.  

 

 
445 Cf. NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 207. 
446 IDEM, Ibidem, p. 209. 
447 IDEM, Ibidem. 
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Vetores de 
análise 

Tipologias 

 
Inscrições 

 
Exemplos: 

 
Local de 

Implantação 

 
Natureza do Monumento 

Cívico  * Proliferação 
de inscrições. 
 * Nomes dos 
mortos. 
 * Linguagem 
oficial da 
cidade e recusa 
da expressão 
individual, 
sentimental ou 
religiosa. 
 * Inscrições 
formulaicas, i.e. 
O município 
de..aos seus 
mortos. 

- O município 
de...aos seus 
filhos mortos 
por Portugal. 
- ...mortos pela 
Pátria 
- A cidade do 
Porto aos 
mortos da 
Grande Guerra. 
 

Erigida no 
espaço 
dominado pelo 
município, 
poderá estar 
implantado 
próximo do 
edifício 
municipal ou de 
uma escola. 
*  praça pública 

 * Os mais comuns. 
 * Sóbrios/ Despojados (podem ser constituídos 
por simples lápides com os nomes, não incluem 
emblemas alegóricos à exceção da cruz de 
Guerra). 
 * Na sua função são  republicanos e laicos, 
respondendo ao dever cívico de lembrar os 
mortos. Evita emblemas religiosos. 
 * Institucional, no sentido em que não refere 
opiniões dos cidadãos, ou de grupos de cidadãos 
como sejam associações locais. 
Formas comuns: Estela, pedra, lápide nua, 
Obelisco (apesar de ser uma forma funerária, o 
seu baixo custo fez com que proliferasse); 
Representação realista do soldado. 
Ex.: lápides afixadas em edifícios municipais 
com nomes dos mortos. 

Patriótico  * Utilização de 
versos célebres, 
citados na 
totalidade ou 
parcialmente. 
 * Adições do 
campo 
semântico da 
honra, glória ou 
heroísmo. 
 

- ...mortos pela 
Pátria 
- Glória aos 
filhos de ... 
- Aos nossos 
heróis... 
 - Aos filhos 
de... mortos 
gloriosamente. 
- Vencer ou 
morrer  
- Para nós a 
memória, para 
eles a 
imortalidade 

* Praças 
públicas e 
cruzamentos 
visíveis. 

 * Demonstram honra, glória e heroísmo.  
 * Carácter republicano: prestam homenagem 
não aos caídos, mas aos que morreram em prol 
da/por amor à liberdade (não se glorifica a 
vitória sobre o inimigo, mas a derrota dos 
monarcas). 
 * Utilização de estatuária, geralmente o soldado 
idealizado; alegorias à vitória, bandeiras. 
 * Carácter nacionalista e utilização de sinais 
alegóricos: 

- i.e. Galo (no caso Francês);  
- Armas de Portugal (Escudo 

português; Esfera armilar) 
- Poilu triunfante (no caso português o 

Magala / Serrano/ soldado 
triunfante); 

- Cruz de Malta (no caso português); 
- Bandeira;  
- Vitória. 
- Coroa de louros (note-se que os 

equívocos alegóricos podem 
acontecer) 

Funerário * Linguagem 
pode expressar 
a pátria ausente. 
* Expressam 
pertença 
(nossos 
mortos). 

- Aos soldados 
mortos na 
guerra 
- Aos nossos 
mortos  

*Cemitério 
* Praça pública 
próxima da 
Igreja 
 
*Instituições 
 

* Sublinham que os mortos estão mortos 
* Ausência da referência à Pátria. 
* Não legitima explicitamente o sacrifício dos 
mortos. 
* Sublinham a extensão do luto sem fornecer a 
justificativa e a inclinação para o pacifismo. 
* Não incluem necessariamente estatuária. 
* Representação dos soldados moribundos ou 
mortos. 
* Usam recursos da estatuária fúnebre clássica, 
como efígies jacentes, urnas, etc. 
* Os mortos são lamentados por “pessoas reais”:  
- Um irmão de armas, soldado desarmado ou 
dominado pelos horrores da guerra 
- Mulher mergulhada em dor – mãe ou esposa. 
- Mater Dolorosa, pietàs emprestadas do 
catolicismo, vestindo roupas regionais 
- Viúvas acompanhadas por filhos, pais idosos, 
neto, reunidos em torno do túmulo. 
Da observação aos MMGG portugueses 
consideramos que os MMGG de carácter 
pacifista podem representar homenagem a um 
determinado grupo / comunidade. 

Pacifistas  - Guerra à 
guerra. 
- Maldita seja a 
guerra 

* Cemitério 
* Praça pública 
* Instituições  

Os Monumentos puramente pacifistas são raros e 
incorporam  o horizonte em direcção ao qual 
convergem os Monumentos puramente fúnebres, 
na ausência de uma justificação patriótica.  
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-Paz entre todos 
os povos 
- Contra a 
guerra às suas 
vítimas ... 

Da observação aos MMGG portugueses 
consideramos que os MMGG de carácter 
pacifista  podem  representar homenagem a um 
determinado grupo / comunidade. 

 
Funerário-
Patrióticos 

 
* O sacrifício 
dos mortos é o 
tema 
apresentado 

 
 

 * Cemitério 
 * Praça pública, 
nas 
proximidades da 
igreja. 
 

*Fazem referência à pátria (i.e. bandeira). 
Associam-se à ideia de religião. 
* Glorificam o sacrifício dos mortos. 
* Não glorificam a pátria vitoriosa, a grandeza 
ou o triunfo, mas valorizam o sacrifício dos 
mortos. 
* Estão nos antípodas do espírito republicano, 
para o qual o indivíduo é o fim último da 
sociedade e que proclama uma mensagem de 
emancipação individual e coletiva.  
 * Presença de soldados em lamentação 
(desmaiam e abraçam a bandeira para beijá-la 
num último esforço, ou fazem dela a sua 
mortalha), ou soldados mortos. 
* Sepulturas, tumbas. 
* Elementos presentes: 

- Bandeira 
- Cruz  
- Calvário 
- Urna 

 

Fig. 62 – Quadro concetual síntese – Características das tipologias de MMGG, elaborado a partir de 

NORA, Pierre- La Republique. In PROST, Antoine- Les monuments aux morts. Paris: Éditions Gallimard, 

1997. ISBN 2-074902-9 . Vol.1, p.199-220. 
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 50. Tradução da Inscrição 

Este campo é de resposta escrita. 

Quando se tratem de inscrições cuja língua não seja o Português há a necessidade de 

traduzir o seu significado.  No campo anterior (Inscrições textuais) regista-se a inscrição 

tal como se encontra no MMGG, i.e. : Huius Universitatis Filiis Scientiae Spei a Vita 

Cito Pro Patria Ereptis / MCMXIV-MCMXVIII. No presente campo regista-se a 

tradução. 

Ex.: Aos filhos desta universidade tão depressa arrebatados pela pátria a uma vida de 

sabedoria e esperança / 1914-1918. 

 

 51. Função inicial 

Este campo é de resposta escrita 

Neste campo devemos indicar a função inicial do MMGG, dá-se espaço para um certo 

grau de subjetividade.  

Em termos genéricos podemos dizer que a escultura parece ter estado sempre 

associada a determinadas funções: rituais, sobretudo quando associada a práticas de 

magia ou de religião448. Se, tal como Pierre Nora encararmos os MMGG como produto 

de uma religião civil, no sentido em que se ritualizam as rememorações (no caso 

português o 9 de abril, mas também o 11 de novembro). Muitos destes monumentos 

encerram funções políticas, quando ao serviço da propaganda449 (promovem a República 

e pretendem dar sentido às mortes, justificando-se a sua ação). A função básica da 

preservação da memória pública ou privada450 neste caso do coletivo morto ou da cção 

de guerra materializando a memória da guerra pela pedra e pelo bronze e cedendo espaço 

para a lamentação e para o luto, já que, estes MMGG funcionavam como substitutos da 

sepultura. 

Ao contrário da pintura, pela sua natureza mais móvel e transportável, a 

escultura é muito mais raramente um objecto destinado a uma contemplação individual 

 
448 PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 227. 
449 IDEM, Ibidem, p.227. 
450 IDEM, Ibidem, p.227. 
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e privada, mais ou menos hedonista.451 No caso dos MMGG, quando implantada em local 

mais reservado servir de espaço para o luto. 

 

52. Alterações à função inicial 

Este campo serve para que se possam gerar dados estatístico, sabendo rapidamente 

quantos MMGG sofreram alteração à sua função inicial. Neste campo devemos  

seleccionar apenas uma opção: 

• Sim 

• Não 

• Não se aplica. 

 

 53. Alterações e/ou adições à função inicial – descrição 

Neste campo devemos indicar possíveis alterações à função do MMGG. A título 

exemplificativo, quando um MMGG é deslocado é necessário verificar porque razões tal 

aconteceu e se o novo local de implantação se coaduna com a sua função de homenagem 

aos mortos. Muitos dos MMGG erigidos em Portugal, receberem placas relativas aos 

mortos da Guerra do Ultramar, há nesses casos uma adição de sentido (presta-se 

homenagem a outros mortos). 

 

Secção 8 – Descrição 

 O campo de descrição é um campo de resposta longa.  

Para descrevermos o MMGG ou objeto relacionado devemos sempre seguir a 

regra básica da ordem de leitura, ou seja, da base para o topo e da esquerda para a direita, 

tendo como referência a figura esculpida, ou a parte frontal do Monumento. Sempre que 

se altere a regra, deve fazer-se menção, que a perspectiva de análise parte do olhar do 

observador, circunstância que se desaconselha.452 É importante mencionar a 

base/suporte da estatuária e (ou dos monumentos, nomeadamente mencionando o 

material e a técnica utilizada. Apesar da diversidade de objetos a inventariar, é possível 

 
451 IDEM, Ibidem, p. 227. 
452 CARVALHO, Maria João Vilhena de – Normas de Inventário: Escultura, p. 65. 
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estabelecer tipologias de descrições ‘normalizadas’453 fazendo-se o exercício da 

objetividade. Deve-se para isso evitar o uso de linguagem vaga, indefinida, metafórica, 

elogiosa ou crítica das qualidades estéticas da obra, juízos de valor subjectivos ou 

adjectivizações como ‘excelente escultura’, ‘maravilhosa fisionomia’, ‘carnação muito 

apreciável’ (...) ‘espantosa’, ‘rudimentar’, ‘rara’(...).454 

  É importante anotar as características físicas distintivas de cada obra em 

inventariação. Não se excluem da descrição as referências aos temas ornamentais e 

motivos decorativos, do todo ou das partes das esculturas455 [e/ou monumentos].  

Para além do estabelecido pela norma de escultura456 considerámos importante 

para a realização de uma descrição normalizada e imparcial decompô-la em pontos de 

análise. Assim, fazemos uso de algumas ferramentas de interpretação do artigo Analysing 

the language of war monuments457que estabelece princípios para a descrição dos 

monumentos de guerra.  

Gill Abousnnouga e Gill Machin alertam para a necessidade de identificar um 

contexto da produção do monumento - gather information about the statues (...) as a 

deliberate attempt to take up public space and communicate political values on an 

everyday basis.458  

O contexto político-social fica assegurado pelo Apêndice III sobre a Grande 

Guerra e pelo Capítulo 1 – Os Monumentos aos Mortos da Grande Guerra. O contexto 

específico de tomada do espaço pelos MMGG pode ser encontrado na ficha de inventário, 

nomeadamente, nas secções 2 a 5 (2- Localização atual, 3- Local de implantação, 4-

Autoria e produção, 5- Promotores). 

Para a descrição do monumento os autores chegaram a uma abordagem 

sistemática que considera os seguintes pontos: Style and Design; Poses; Gaze; Size; 

Materials and form.459  A descrição deverá ser orientada segundo estes itens. 

 

 
453 IDEM, Ibidem, p.57. 
454 IDEM, Ibidem. 
455 IDEM, Ibidem. 
456 Cf. IDEM, Ibidem, p.58-62. 
457 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 132. 
458 IDEM, Ibidem, p. 140. 
459 Cf. IDEM, Ibidem, p. 140-147. 



 

 189 

54. Estilo e Design 

Este campo é de resposta escrita. 

Neste campo devemos procurar perceber que escolhas de estilo e design foram 

tomadas para a conceção do monumento. Note-se que, no caso português, existem objetos 

que se constituem com avanços e recuos de linguagem, se assim se pode dizer. 

A utilização de uma escultura académica ou a escolha de linhas art-deco (por 

exemplo, MMGG de Henrique Moreira, Praça Carlos Alberto); o uso de elementos 

clássicos (ex.: O Esforço da raça -gigantes que sustentam o MMGG de Lisboa; colunas 

do MMGG da Póvoa do Varzim de Rogério de Azevedo); a conceção de uma escultura 

expressionista (ex.: grupos escultóricos demolidos da autoria de Hein Semke: Mater 

Dolorosa, Camaradagem na derrota; A ascensão do herói.). Todas estas escolhas 

refletem intenções de mensagem.  

A título exemplificativo, no caso do classicismo, largamente utilizado nos 

monumentos aos mortos Britânicos e Americanos.460 Essa linguagem suggests a desire 

to return to a time which connoted ideas of strength and power, high ideals and thinking 

(...). Egypt, Greece and Rome have long been a much idealized in Northern European 

thought and served as a source of inspiration. (...)Such monuments reflecting the classical 

style also have complete symmetry to give a sense of balance and elegance. 461 Por outro 

lado, se pensarmos no expressionismo utilizado por Hein Semke, ele reflete um estado 

emocional de fragilidade e pesar, daí que esse tipo de linguagem não pudesse nunca 

singrar como modelo para a criação de monumentos aos Mortos. Essa linguagem em nada 

beneficiava o recente regime Republicano.  

 

55. Atteggiamento462 

Este campo deve ser preenchido quando o MMGG contém figuração. 

Aqui o que se pretende é descrever a pose e a atitude das personagens. Considerámos que 

a palavra atteggiamento expressa melhor o que aqui se pretende. Devemos atentar à 

 
460 SCATES, Bruce; WHEATLEY, Rebecca – War memorials. In Winter J., eds. – The Cambridge History 
of The First World War, p. 553. 
461 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 142. 
462 TRECCANI – Atteggiamento [Em linha]. [S.l.:s.n.] [Consult. 10 set. 2018]. Disponível na WWW: 
URL:http://www.treccani.it/vocabolario/atteggiamento/. 
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linguagem corporal, às expressões faciais e à disposição de objetos simbólicos (armas, 

capacetes, bandeiras, etc.) na composição. Por exemplo, verificar se o soldado está 

armado; se a sua arma se encontra em posição de ataque; se assume uma postura altiva e 

segura, ou, por outro lado, uma expressão corporal desolada,  

Da observação das figuras representadas nos MMGG são raros os de expressão 

facial agressiva, horrorizada e medrosa, o que se compreende dada a necessidade de 

transmitir uma ideia de paz e estabilidade (veja-se o Sentinela de Henrique Moreira).  

 

56. Olhar 

Este campo é de resposta escrita. 

Atente-se na citação: 

(...)When we speak we can do one of four basic things: offer information; offer 

services or good; demand information; demand goods and services. In each case there is 

an expected or alternative response possible. (...)In demand images the subject looks at 

the viewer who is therefore addressed. This is a visual form of address. The viewer feels 

that their presence is acknowledge and, just as when someone addresses us in social 

interaction, some kind of response is required. Of course the kind of demand that is made 

will depend on other factors such as facial expression, posture and setting. In offer 

images the subject does not look at the viewer. There is no interaction and the viewer 

feels unacknowledged. Here the viewer is encoureged to look at the scene or individual 

solely as an onlooker or as a voyeur.463 

Este modelo pode ser aplicado à análise dos MMGG. Regra geral, as estátuas dos 

MMGG não se comprometem com o espectador e, portanto, não esperam uma resposta a 

partir do olhar. As figuras direcionam o seu olhar em direcção ao horizonte ou olham 

ligeiramente para cima - these image acts are offers rather than demands- .464 Porque 

razão as estátuas não nos fitam? Had the soldiers looked at us a response would be 

demanded. Such a design choice would have been disastrous in the context of wanting 

the public to see the soldiers as part of a different world, one of the Glory of God and 

 
463 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 144. 
464 IDEM, Ibidem, p.144. 
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magnificence of classical civilisation. Better they look at the horizon, metaphorically to 

the future and high ideals.465 

Se atentarmos ao caso do MMGG de José de Oliveira Ferreira podemos perceber 

que aquela figura (depreciativamente designado Portorrão) não poderia resultar. A 

cabeça encontra-se ligeiramente tombada em direcção ao chão e, portanto, o olhar não 

está direcionado nem para o horizonte, nem para o espectador. 

 

57. Tamanho 

Este campo é de resposta escrita. Deve ser preenchido em articulação com o campo 

Dimensões da secção 6. 

Aqui interessa-nos compreender o tamanho do MMGG em relação à figura 

humana. Devemos observar a figuração que a compõe.  

Regra geral, a figuração dos monumentos de guerra é ligeiramente maior que a 

figura humana, but normally only by about one foot in height. This makes them literally 

larger than life although not to the extent that they appear outsized or like a giant.466 

  O tamanho da estátua define de que modo ela se impõe, ultrapassa ou se subverte 

ao espectador. We can imagine the effect of a very small soldier, about the size of a doll, 

or alternatively of a very large one of about 30 foot soldier. Here we find associations of 

size with significance and also with power. Vastly larger than life statues are generally 

found often in cases of dictators where the idea is to create an imposing image. 
467Vejamos o caso algo caricato desta tentativa de imposição pelo tamanho nos anos 80 

com a reprodução do portão de Ishtar em Baghdad uma figura de Saddam Husain em 

contraplacado de tamanho agigantado foi fixada à construção.468 

Sumariamente, outsized monuments are pure militarism. Another example is the 

Moscow Stalin monument. Kruk (2008) suggests her size depicts community rather than 

smaller figures that represent the individual.469 

 
465 IDEM, Ibidem. 
466 IDEM, Ibidem. 
467 IDEM, Ibidem. 
468 Cf. IDEM, Ibidem. 
469 IDEM, Ibidem, p. 145. 
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 No caso da representação do soldado nos MMGG o seu tamanho represent simply 

strong and invulnerable soldiers.470 

 Algumas questões que podemos colocar: o monumento encontra-se ao nível do 

solo ou acima dele? O Monumento encontra-se delimitado por alguma cerca metálica ou 

qualquer tipo de proteção que lhe dificulte o acesso? Se olharmos novamente para o 

MMGG demolido da autoria de José de Oliveira Ferreira, notámos que a alegoria do 

Porto se encontra à altura do solo (aproximando-se do comum dos mortais), dando a 

sensação que tomba em direção ao espectador; não tem a altivez e solenidade que seria 

de esperar para um soldado em couraça romana. Our language is replete in uses of 

metaphors of height to mean status, as in upper class, high value, or to mean dreamy as 

in head in the clouds versus feet on the ground. Raising the soldiers suggests loftiness, as 

opposed to grounded, or even lowly or of the earth.471 

 Outra questão a ter em consideração é a forma como as estátuas são erguidas, que 

tipo de estrutura as suporta. Se se trata de uma estrutura sólida e robusta, ou mais estreita 

e esguia. Quando estreita suggests something more of elegance and nobility.472 Quando 

mais curta e encorpada pode sugerir estabilidade, mas por outro lado não eleva a figura 

em direção aos céus, não se toma o soldado por um Deus, apesar de muitas vezes se fazer 

uso de alegorias clássicas ou elementos iconográficos clássicos .The suggestion is that 

while the soldiers appear next to classical architecture and themselves take the form of 

classical statues they are not lifted to the status of God’s but remain themselves as 

ordinary men.473 Poderá acontecer de um MMGG ter mais do que uma figura real ou 

mitológica colocadas em níveis diferentes, por exemplo o soldado mais próximo do solo 

e uma vitória alada mais elevada. This also conveys some of the humility of the soldier in 

the face of the greater cause although he is still a step close to this than the viewer.474 

 

58. Materiais e forma 

Este campo é de resposta escrita.  

 
470 IDEM, Ibidem. 
471 IDEM, Ibidem. 
472 IDEM, Ibidem. 
473 IDEM, Ibidem. 
474 IDEM, Ibidem. 



 

 193 

A resposta deste campo deve ser articulada com a seção 6- Informação técnica do objeto. 

what objects of art find their way into public places, their shapes and form, can teach us 

much about the attitude, values and politics of a particular time and place. The 

conventions and associations may be roughly shared, or have become buried, but the 

discourses that they realize may well not.475 

Questões relativas ao material: durabilidade (resistência aos elementos e a 

situações de conflito armado), ductilidade; dureza; solidez; relação do material com os 

seus usos habituais; ou o modo como se combinam os diferentes materiais.  

Os monumentos aos mortos pretenderam perdurar na memória.  

Panofsky (1972) emphasized that it was not only form but materials that could 

communicate attitudes about a particular time and culture. Both the Cardiff and 

Tunbridge Wells statues are of Bronze476.  

Vejamos, por exemplo, a utilização de algumas ligas metálicas. No caso do bronze 

conhecido pela sua maleabilidade, mas também com outra associações possíveis: Bronze 

and marble have historically been the traditional materials for sculpture since the ancient 

Greeks.477 Poder-se-iam usar outros metais como o chumbo, o alumínio, o ferro, mas o 

bronze passa uma mensagem de tradição e atemporalidade, portanto, de permanência. 

Meanings of solidity and permanence are also importante here. Would aluminium, with 

its lightness, despite its rust resistance, have been able to connote timelessness and 

stability? 478  

Veja-se a questão da permanência, a pedra terá sido talvez um dos materiais mais 

usados para esculpir estas construções por todo o globo, talvez porque, contrariamente às 

ligas metálicas ela não pode ser derretida em situações de conflito. Se colocarmos a 

questão da solidez, imaginemos que o MMGG se compõe de um soldado criado com 

bronze, mas que a figura se forma a partir de finas placas metálicas que se interligam. 

Não há aqui a solidez do metal solidamente fundido, o que nos pode passar a sensação de 

vulnerabilidade. Para além disso, quando é possível perceber como é o núcleo/interior do 

objeto we might think of it as representing transparency. In this last sense it might be to 

 
475IDEM, Ibidem, p. 147. 
476 IDEM, Ibidem, p. 144. 
477 IDEM, Ibidem, p. 145. 
478 IDEM, Ibidem. 



 

 194 

see the workings, literally what is beneath the surface. In this sense we can say that we 

are not invited to do this in the case of these soldiers. They are not vulnerable, and we 

are certainly not encouraged to look beneath the surface.479  

Tratando-se de um monumento em espaço público, geralmente eles apresentam 

um aspeto sólido precisamente porque they are generally used to depict solidity of 

character, a single uncomplicated view of a figure to be revered, rather than analyzed.480  

Ainda no que respeita à forma devemos olhar para a tipologia de monumento (Cf. 

Secção 1, p. 134). A título exemplificativo a utilização da estela (e suas variações) em 

inúmeros MMGG franceses explica-se, por um lado, pelo seu baixo custo, e por outro 

pela sua relação histórica com morte. As estelas funerárias, originalmente pedras brutas 

marcando a localização dos corpos481  serviam aqui de simulação para a presença de um 

corpo ausente. A estela, monolítico erguido verticalmente482 ergue-se em direção ao céu, 

assumindo-se como espaço para o luto, daí que a grande maioria delas se apresentem 

despidas de figuras alegóricas ou elementos patrióticos. 
Devemos também descrever a superfície, isto é, o grau de detalhe com que uma 

figura é elaborada por comparação à figura humana (o mesmo se pode aplicar a toda a 

figuração) Kress and Van Leeuwen call this ‘articulation of detail’. 483 Quando o detalhe 

é reduzido (por exemplo não existem rugas no rosto, as roupas não são próprias do seu 

tempo ou são inexistentes, quando o cabelo não é retratado com detalhe) isso significa 

que a verdade ou modalidade é reduzida e, portanto, não se tratam de representações 

realistas.484 O passo seguinte é perceber de que forma se reduz o detalhe, por exemplo, se 

o detalhe realista foi substituído pela utilização de linhas mais suaves ou por uma 

superfície mais rugosa ou menos demarcada. Nos dois casos há uma redução de realismo, 

a questão a fazer é qual o potencial de significado dessa escolha? No caso de linhas mais 

suaves pode existir uma idealização (à imagem da escultura grega), numa superfície 

 
479 IDEM, Ibidem, p. 145. 
480 IDEM, Ibidem, p. 145. 
481 SILVA, Jorge Henrique Pais da; CALADO, Margarida – Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, 
p.155. 
482 IDEM, Ibidem, p. 154. 
483 ABOUSNNOUGA, Gill; MACHIN, David – Analysing the language of war monuments, p. 147. 
484 IDEM, Ibidem, p. 146. 
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menos delineada há uma incerteza.485 Regra geral, as superfícies dos MMGG sugerem o 

oposto: uma fácil compreensão.486 

A forma como estas esculturas se apoderam do espaço, a seu contorno e a sua 

forma, esclarecem-nos acerca da atitude, valores e políticas de um determinado tempo e 

espaço. The conventions and associations may be roughly shared, or have become buried, 

but the discourses that they realize may well not.487 

 

Secção 9 – Informação Adicional 

 
59. Documentação associada 

Neste campo é possível carregar documentação (Pdf., digitalizações de atas, etc.) que seja 

necessária para atestar a informação usada no preenchimento do formulário. 

 

60. Informação adicional 

Neste campo é possível carregar informação que o investigador considere pertinente e 

que não esteja prevista em nenhum dos campos anteriores. 

 

Secção 10- Fontes e Bibliografia 

Esta secção serve para referencias fontes e bibliografia usadas. 

Aqui o investigador deverá associar a referência ao campo de preenchimento. Pela 

possibilidade de ser uma lista extensiva colocámos a possibilidade de carregar um 

documento Word ou Pdf.  

 

Ex.: 33. Data de inauguração: 
1 MATOS, Lúcia Amleida – Uma experiência em Paris: O escultor Oliveira Ferreia. In 

Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto. - Encontro de Escultura. Porto: Museu da 

Faculdade de Belas do Porto, 2004. ISBN 972-98517-1-9, p. 49. 

 
485 Cf. IDEM, Ibidem, p. 146. 
486 IDEM, Ibidem. 
487 IDEM, Ibidem, p.146-147. 
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2 FERREIRA, Menezes (Capitão) – João Ninguém: Soldado da Grande Guerra. Lisboa: 

Impressões do Corpo Expedicionário Português, p 15. 

Após o preenchimento a ficha deverá ser enviada via correio eletrónico para ser validade 

por pares. 
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Considerações finais 

Chegados ao fim deste trabalho percebemos que muitos outros vetores o poderiam 

ter guiado. No caminho trilhado, os objetos em análise, não constituindo na sua maioria 

novidade do ponto de vista plástico, emergem como elementos que pretendem inculcar 

na consciência coletiva uma ideia de república. 

Nos descerramentos destas construções, A Portugueza nem sempre era cantada, 

tal o seu ainda incipiente imprinting na consciência/identidade coletiva. Assim, a 

topografia do regime construía-se pela toponímia, mas sobretudo pela implantação do 

monumento no espaço público. 

A presente dissertação, dentro dos seus limites, abre pistas para o futuro. 

Inicialmente tínhamos projetado levar a cabo um levantamento exaustivo de todos os 

MMGG de iniciativa portuguesa. Compreendemos agora que tê-lo feito em favor do 

número teria colocado mais dúvidas do que certezas. Deste modo, o escopo do nosso 

trabalho foi o criar uma ficha de inventário válida para ser aplicada a todos os MMGG de 

iniciativa portuguesa, bem como proceder à sua aplicação nos MMGG do distrito do 

Porto. 

Assim, as fichas de inventário presentes em Apêndice, pelo seu carácter 

exemplificativo e de materialização da nossa proposta, constituem um ponto fundamental 

do nosso trabalho, pelo que não devem ser entendidas como meramente acessórias. Para 

além do inventário do distrito do Porto fizemos um levantamento geral dos MMGG de 

iniciativa portuguesa. Sobre ele, devemos salvaguardar que nos debruçámos mais 

meticulosamente nos distritos de: Viana do Castelo; Braga; Vila Real; Bragança; Porto; 

Aveiro; Viseu; Guarda; Coimbra e Castelo Branco. Para os restantes distritos do país 

fizemos a sua geolocalização e, sempre que possível, a identificação do autor, data de 

inauguração, inscrições e tipologia. Nem sempre preenchemos todos os campos, já que a 

existência de dados contraditórios de diferentes fontes e bibliografia levantaram dúvidas 

que só uma investigação mais detalhada pode deslindar. No último ano surgiram várias 

publicações de história local que poderão dar um contributo nesse empreendimento e que 

por limitações de tempo não nos coube consultar. Futuramente, dever-se-á ainda recorrer 
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aos periódicos locais para desambiguar datas e obter descrições do monumento, imagens 

e programa inaugural. 

A geolocalização revelou-se uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho, 

pelo que nos é possível ver muitos dos objetos sem o constrangimento que as deslocações 

colocariam. Inclusivamente, acabámos por encontrar MMGG (por exemplo o MMGG de 

Tondela de 1940) que não se encontravam referenciados nas leituras que fizemos pelo 

acaso da navegação. Foi pela existência desta ferramenta que pudemos classificar o 

monumento quanto à sua tipologia.  

No decurso do nosso levantamento deparámo-nos com algumas dúvidas 

relativamente às datas de inauguração dos monumentos. Assim, recorremos à obra Entre 

a Morte e o Mito,488 de grande valor para a compreensão do período pós-guerra em 

Portugal, a obra esclareceu-nos alguns pontos, mas trouxe-nos mais incertezas. A autora 

faz um levantamento dos MMGG, olhando os objetos pela perspetiva da história geral e 

não da História da Arte. No seu levantamento faz a classificação dos MMGG de acordo 

com a teoria dos lugares de memória, atribuindo-lhe uma das tipologias definidas por 

Prost (Cívico; Patriótico; Funerário; Pacifista e híbridos que combinam diferentes 

categorias). Nesse sentido considera o MMGG da autoria de Branca Alarcão (inaugurado 

em 1933) como monumento cívico. Discordamos dessa classificação. O MMGG de 

Tondela consiste num grupo escultórico: Mãe e Soldado, envolvidos num abraço 

emotivo. O monumento faz-se acompanhar da seguinte inscrição: <<Aos mortos da 

Grande Guerra. A alegria dos que regressam não compensa a tristeza dos que 

morreram>>.  Consideramos tratar-se de um monumento que lamenta a perda (real e 

individual de muitas mães) e se posiciona como oposto ao conflito. Antes de se constituir 

como pólo congregador da vida cívica o MMGG de Tondela mostra os efeitos nefastos 

do conflito, retirando legitimidade à guerra. Pelo disposto consideramo-lo pacifista. 

Evidentemente que as tipologias não devem ser encaradas de modo rígido, já  que se 

podem sobrepôr.489 Pretendemos com isto reafirmar que os MMGG se configuram como 

 
488 Cf. CORREIA, Sílvia – Entre a morte e o mito: Políticas da memória da I Guerra Mundial (1918-1933). 
Lisboa: Círculo de Leitores e Temas e Debates, 2015. ISBN 978-989-644-237-8.  
489 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 199-220. 



 

 199 

um ensamble complexe de signes,490 sumariamente: a sua 

localização, a natureza do monumento e as inscrições que 

alberga491 devam ser tidas em consideração. 

Alertamos também para algumas imprecisões. A título 

exemplificativo, a obra de Sílvia Correia propõe como data de 

inauguração do MMGG de Valença do Minho (Cf. Fig. 57; p. 

142) duas possibilidades: 18/06/1933 ou 18/06/1938492, mas o 

monumento não poderá ter sido inaugurado em 33, já que a 

autorização para a sua implantação só chegava em 1938 - (...) 

autorização do ministro da Guerra para colocação do 

monumento aos Mortos da Grande Guerra na Praça de 

Valença, (...)1938.493 O mesmo acontece com o MMGG de 

Braga, propondo-se 25 de junho de 1925 como data 

inaugural,494 mas de acordo com o Relatório da JPN o MMGG 

de Braga não terá sido descerrado antes de 1926.495 Ocorrem 

mais situações semelhantes, pelo que devemos sempre 

confirmar os dados já dados à estampa, não os tomando como 

certos. Estas imprecisões corroboram a necessidade de se 

proceder a um inventário completo, após o qual teria utilidade 

fazer-se um estudo relacional, pois só a partir da investigação 

de comparação se podem tirar dados concretos das 

especificidades do caso português. 

O processo de escrita desta dissertação alongou-se (muito mais do que o 

desejado). Nesse período de pausa, sobretudo no último ano surgiram, algumas 

publicações de História local e atualizações nos sítios em linha. Assim, algumas das 

nossas dúvidas iniciais foram-se dissipando por inércia. Relativamente às monografias de 

 
490 NORA, Pierre – La Republique. In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p.204. 
491 Cf. NORA, Pierre – La Republique . In PROST, Antoine – Les monuments aux morts, p. 204. 
492 CORREIA, Sílvia – Entre a morte e o mito: Políticas da memória da I Guerra Mundial, p. 548. 
493 Arquivo Histórico Militar – Liga dos Combatentes da Grande Guerra. PT/AHM/FO/006/L/52. Caixa 
906. 
494 CORREIA, Sílvia – Entre a morte e o mito: Políticas da memória da I Guerra Mundial, p. 542. 
495 AGUIAR, Alberto de – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de benemerência, p. 242. 

Fig. 63 – Fotografia de José 

Alfredo, 2005. Na imagem 

pode ver-se o MMGG de 

Tondela da autoria de Branca 

Alarcão. Fonte: Direcção 

Regional da Cultura do 

Centro. [Em linha]. Consult. 

10/09/2019. Disponível na 

WWW: 

<https://www.culturacentro.

gov.pt/pt/museus/museu-

virtual-de-arte-

publica/viseu/tondela/monu

mento-aos-mortos-da-

grande-guerra/>. 
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história local, devemos dizer que são de difícil acesso, já que se fazem tiragens reduzidas 

e o interesse no tema é de nicho. Para a sua aquisição ou consulta devemos deslocar-nos 

ao município onde foi publicada (a maioria destas publicações são editadas pelas câmaras 

municipais a propósito do centenário do final da guerra). 

Os constrangimentos do nosso trabalho revelaram-se de grande utilidade. Foi a 

impossibilidade de acedermos a todos os MMGG de iniciativa portuguesa que nos 

conduziu à ideia de criar um modelo de inventariação passível de chegar a qualquer 

investigador remotamente. Nesse sentido, procurámos criar uma Ficha de Inventário que 

gerasse respostas padronizadas, mas que simultaneamente dirigisse as questões a colocar 

ao objeto. Assim, ocorreu-nos que a utilização de uma plataforma conhecida, acessível e 

de utilização fácil, o Google Forms – poderia simplificar o processo. Esta ferramenta 

obrigou-nos a colocar questões que fossem passíveis de ser respondidas por escolha 

múltipla, selecção de uma ou várias opções. Assim, a sua utilização para a criação de um 

questionário obrigou-nos a um exercício de síntese que permitisse aplicá-la a todos os 

objetos. Fizemos a leitura das obras para a normalização do inventário da escultura, 

recorremos aos dicionários da disciplina, mas grande parte das nossas leituras 

relacionaram-se com obras de história geral que olham para estas construções a partir de 

outras nações. Nesse sentido, fomos definindo os campos e fundamentado-os, pelo que a 

fundamentação teórica dos campos da ficha de inventário enforma-se também como um 

Manual de Preenchimento para futuras investigações. Não existem métodos totalmente 

rigorosos, porque o objeto raramente cabe nas nossas gavetas, e porque o olhámos 

condicionados pelo nosso background de formação. Certamente outras perguntas teriam 

obtido melhores respostas. Mas fizemos o exercício da objetividade, olhando estas 

construções a partir da forma, do contexto de produção e do local de implantação para 

depois daí retirar ilações. Incluímos as fichas de inventário em formato Word pela 

existência de um template pré-definido, pelo que começámos por inserir os dados no 

Google forms, para depois os transpôr para o formato escrito. 

Aquando do levantamento geral, fomos surpreendidos pela contínua 

rememoração de que são palco estes Monumentos. A isso deve-se a acção da LCGG, 

atualmente designada apenas Liga dos Combatentes. Esta instituição, que assinalou na 

maioria deles o centenário do início do conflito (2014) e organizou cerimónias de 
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homenagem (9 de abril). Mas esse não será o único motivo para a utilização dos MMGG, 

muitos destes monumentos foram assinalados com as homenagens aos mortos da Guerra 

Colonial (1961-1974). Nos MMGG de implantação municipal podem ver-se placas de 

liga metálica relativas ao conflito, bem como lápides de mármore com os nomes dos 

mortos. Os municípios continuam a rememorar a data e nos cerimoniais fala-se do 

combatente, homenageando uns e outros. Essas rememorações são uma adição de sentido 

que, se por um lado suga a importância do conflito anterior (1914-1918), por outro, obriga 

à manutenção do património. A guerra colonial é um evento traumático recente pelo que 

a sua evocação é ainda capaz de provocar comoção ao contrário da distante Grande 

Guerra. Parece-nos que por este motivo o MMGG não se transforma em sinal, mas sofre 

apenas um deslocamento semântico – do combatente da Grande Guerra para todos os 

combatentes.  

Relativamente às formulações de linguagem devemos dizer que a gramática 

utilizada nos MMGG diverge, dependendo dos seus autores e promotores. Assim, quando 

Francisco Franco (1885-1955) produz O Monumento às vítimas do Bombardeamento de 

1916496 – um torso de bronze ligeiramente contorcido de braços erguidos em direção ao 

céu, lembrando O Filho Pródigo de mãos expressivas e tensas não existiam ainda 

fórmulas para os Monumentos de homenagem aos mortos desconhecidos. A colocação 

do homem que ergue as mãos aos céus é feita de um modo expressivo, humano e 

dramático, mas esta não seria a linguagem utilizada (Cf. Fig 24, p. 66).  

Após a guerra e durante os anos 20 fizeram-se monumentos contidos e com 

figuração naturalista. A introdução de avanços modernistas é pontual e circunscrevem-se 

a alguns autores. No distrito do Porto Henrique Moreira introduz um padrão de pilar 

quadrangular a que dá ritmo pelo seccionamento da pedra. Na epigrafe usa lettering art-

déco. Em sintonia com as nações aliadas Henrique Moreira coloca sobre pedestal um 

soldado português verista. Em Vila do Conde esta fórmula é iterada, embora sem o 

mesmo arranjo urbanístico, engalanamento com bronzes, qualidade das proporção e 

relevos de festões de folhas elegantemente talhados . O desenho do MMGG de Vila do 

Conde reproduzia o lettering e o padrão, agora produzido em granito.  

 
496 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 534. 
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Fig. 64 – Fotografia do war memorial de 

Lincolnshire onde está representada a Cruz do 

Sacrifício (Cross of Sacrifice) desenhada pelo 

arquiteto Reginald Blomfield. Esta cruz será 

reproduzida em toda a Commonwealth. Notem-se 

as semelhanças com a cruz presente no MMGG de 

Vila do Conde. Fonte: Imperial War Museums. 

[Em linha]. Consult. 9/9/2019. Disponível na 

WWW: 

<https://media.iwm.org.uk/loris/memorials/89/37

2/large_scampton_3.jpg/full/510,/0/default.jpg> 

 

Fig. 65 – Fotografia do MMGG de Vila do Conde aquando da efeméride de rememoração 

da Grande Guerra em Novembro de 2014. Repare-se na cruz que se assemelha à Cruz do 

Sacrifício de Blomfield. Fonte: Luis Graça & Camaradas da Guiné. [Em linha]. Consult. 

2/9/2019. Disponível na WWW: 

<https://blogueforanadaevaotres.blogspot.com/2014/11/guine-6374-p13910-efemerides-

178.html>. 
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No MMGG da Póvoa de Varzim Rogério de Azevedo produz uma sobreposição 

de figuras geométricas que designa Esforço da Raça (Cf. Apêndice I). Neste colabora 

também Henrique Moreira com três baixos-relevos representando os soldados em 

combate. O monumento assenta sobre uma base retangular que contém nas faces anterior 

e posterior 4 degraus. Apesar de ser construído em granito, que é um material durável, 

duro, rugoso e pesado a colocação da pirâmide (de base mais larga) sobre quatro colunas 

mais esguias passa uma sensação de instabilidade. As formas comunicam com o título da 

obra O Esforço da Raça que, mais ou menos literal, se traduz: em base retangular onde 

figuram dois soldados em baixo-relevo que sustentam quatro colunas que, por sua vez, 

sustentam a pirâmide que contém o escudo. O Monumento lembra alguma conotação com 

a Maçonaria pela utilização da pedra (pedreiros-livres que deveriam debastar a pedra 

bruta), as colunas (da entrada do templo de Salomão) da força e da estabilidade e a 

pirâmide de granito polido. Podemos dizer que é obra típica de arquiteto, e que lhe falta 

alguma plasticidade. Diferencia-se dos restantes pela utilização da pirâmide, 

tradicionalmente conotada com a ideia de túmulo. Apesar de fazer uso de formas muito 

divergentes relativamente à massa de MMGG estão presentes dois elementos patrióticos 

que se encontram nos objetos que usam o modelo da JPN (Cf. Fig. 12; p. 58), 

nomeadamente: a esfera armilar e o escudo português.  

 

Fig. 66 – Digitalização de fotografia (?). Na imagem pode ver-se o MMGG da Póvoa na sua localização 

original - Praça do Almada. Fonte: A Nossa Póvoa. [Em linha]. Consult. 15/09/2019. Disponível na www: 

<http://anossapovoa.blogspot.com/2011/01/monumento-ao-mortos-da-grande-guerra.html>. 
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No caso do distrito do Porto, a primeira construção não é bem-sucediada, sendo 

vaiada pela população. O Portorrão (Cf. Apêndice I), demolido logo depois de ser 

erigido, não resulta, no nosso entendimento, pela estatuária adossada, já que o padrão não 

suscitava dúvidas, como se veio a verificar pela sua utilização disseminada. A estátua de 

José de Oliveira Ferreira, um Porto de cabeça ligeiramente tombada, olhava para o chão; 

não se dirigia ao público, não exigia resposta, mas também não fitava o horizonte 

permitindo-se ser observado. Assim, a figura de estatura baixa e de forte articulação de 

detalhe (i.e., a rugosidade do rosto e o detalhe da barba), aproximava-se ao real humano 

que parecia tombar e não ao mítico idealizado que lhe devia caber. 

A Mater Dolorosa de João da Silva (Cf. Fig. 17, p. 61) atesta a permanência da 

sensação de perda pela comunidade. Este MMGG de intenção funerária é caso único no 

distrito do Porto. Inaugurado já em pleno Estado Novo (1948), não na praça pública, mas 

na Universidade do Porto, os seus promotores (alunos e Professores da Universidade) 

aproveitam a ocasião do descerramento do monumento de origem Republicana para tecer 

críticas e relembrar a urgência de restituir a Faculdade de Letras. Trata-se de uma 

escultura isenta em granito, representando uma figura feminina sobre plinto. É uma figura 

depurada, sem excessos que se talha numa linguagem neoclássica. Descalça, coberta por 

manto, e de cabeça ligeiramente reclinada, segura na mão direita uma vertical folha de 

palma e guarda os seus mortos que foram demasiado cedo arrebatados à Pátria  

A manutenção de valores tradicionais e a compreensão do figurado eram essenciais 

para a implantação do monumento na Praça Pública. O monumento de Franco era um 

caso isolado e por todo o globo que surgiam soldados, pátrias, mães... Sempre imagens 

próximas do real.  

Divergente da maioria destas construções seriam também os grupos escultóricos 

criados por Hein Semke nos anos 30. O autor fazia uma homenagem aos soldados alemães 

mortos na Grande Guerra – a estátua monumental ‘A Dor’, subintitulada ‘In Memoriam’, 

uma figura monolítica de mulher curvada sobre o corpo exprimindo um doloroso 

sentimento de pedra o grupo escultórico ‘Camaradagem na derrota’ (destruído nesse 

mesmo ano por ordem dos elementos nazis da comunidade alemã), representando três 

soldados em movimento de queda; e o relevo ‘A Ascensão do guerreiro’, um soldado 
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morto cujo corpo é seguro por dois anjos em movimento ascensional. São trabalhos em 

que o registo anti-heróico prevalece sobre o triunfalismo vitorioso, evidenciando um 

comprometimento social e um olhar crítico sobre o mundo contemporâneo, numa visão 

integradora e carregada de intencionalidade poética.497  

Os MMGG portugueses de implantação municipal têm semelhanças com os seus 

congéneres franceses (Cf. Fig. 6, 7, 8, p. 54-55; Fig. 15, 16, 17, p- 60-61; Fig. 20, 21, p. 

63). Houve uma primeira vaga nos anos 20 e início dos anos 30, marcada pela 

permanência de linguagens e pela implantação do modelo da JPN. Não existindo 

diretrizes por parte do estado, a JPN, instituição nortenha de republicanos intelectuais, 

encomenda o seu modelo aos irmãos Oliveira Ferreira, naturais de Vila Nova de Gaia. O 

autor do desenho havia sido aluno de Teixeira Lopes e, seguindo as pisadas do mestre, 

cria um padrão que busca inspiração nos marcos usados nos descobrimentos, juntando 

numa composição o escudo português, a esfera armilar, a cruz de guerra e as folhas de 

palma. Pela acção da JPN esse modelo é distribuído pelos municípios do país, juntamente 

com dados para a sua execução. O primeiro monumento a ser descerrado em Portugal 

Continental foi o de Condeixa-a-Nova (Cf. Fig. 27, p. 75), em 1921, que seguia o modelo 

da JPN.498 A iniciativa da JPN é bem-sucedida e, um pouco por todo o país, mas sobretudo 

a Norte, com especial incidência no distrito de Aveiro, surgem imitações algumas vezes 

toscas e atarracadas deste exemplar. A maioria destes exemplares era construída por 

cainteiros locais: veja-se o exemplo do MMGG de Portalegre. No mesmo dia em que se 

fazia o lançamento da 1ª pedra celebrava-se também contrato com um canteiro – é 

celebrado um contrato com um canteiro de Estremoz para o fornecimento dos dois 

degraus superiores do monumento499 No ano seguinte é feito um contrato com o 

conceituado escultor Anjos Teixeira para a realização da estátua da Vitória e dos 

troféus500 A câmara municipal dá também o seu donativo501 

 
497 PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 554. 
498 GAZETA DE COIMBRA – Um exemplo de Civismo: Em Condeixa é levantado um monumento aos 
mortos da guerra. Dir. João Ribeiro Arrobas. António das Neves Rodrigues. 1921, 17 de março 1921, Nº 
1130. 
499 BRAVO, Aurélio Bentes; VENTURA, António – Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Distrito 
de Portalegre, p. 13.  
500 BRAVO, Aurélio Bentes; VENTURA, António – Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Distrito 
de Portalegre, p. 14. 
501 IDEM, Ibidem. 
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A simplicidade do modelo e a existência de canteiros dispostos a lavrar a obra em 

granito traduziu-se numa espécie de modelo oficial Republicano, mas que no caso 

português não era nem regulamentado nem financiado pelo estado. No contexto de 

imediato pós-guerra os recursos financeiros escasseavam (não obstante o crescimento que 

se segue em meados da década de 20), pelo que prestar homenagem aos mortos era uma 

necessidade, mas também uma obrigação. 

O desenho distribuído pela JPN é o único que é reproduzido pelo país, pelo que o 

consideramos o como o único verdadeiro modelo. A sua influência é evidente não só nas 

estruturas dos monumento como também nos elementos iconofráficos e epigrafia. O 

modelo torna-se quase, no nosso entender, um tipo morfológico constituído sempre pelos 

mesmos elementos (base, coluna, esfera armilar, cruz). 

Depois do aparecimento do modelo da JPN surgiram reformulações do padrão 

com achegas ligeiramente modernizantes. Nesse ponto teve importância Henrique 

Moreira, que esteve presente não só nas iniciativas municipais, como também nas 

iniciativas da CPGG.  
Anos mais tarde à semelhança da JPN, a CPGG organizava-se no sentido de criar 

monumentos de homenagem aos mortos. Em 1928 a CPGG inaugurava um monumento 

em La Couture da autoria de Teixeira Lopes – uma catedral gótica em ruínas, com Pátria 

de espada em riste, Soldado Moribundo e Morte. Era um monumento de grandes 

dimensões que, por esse motivo, se revelava agigantado para o seu local de implantação. 

Fazia uso de versos de Camões, repetindo o que alguns monuments aux morts franceses 

faziam com Victor Hugo. Teixeira Lopes queria passar uma ideia de Pátria aguerrida e 

protetora. Esta composição narrativa e literária em nada se assemelha ao que a seguir se 

faria sob a iniciativa da CPGG. Os MMGG de Luanda (Cf. Fig. 46, p. 110), Lourenço 

Marques (atual Maputo, Moçambique; Cf. Fig. 47, p. 111), e Ponta Delgada (Cf. Fig. 14, 

p. 59), teriam como autores: Henrique Moreirara; Rui Roque Gameiro e Veloso Reis 

Camelo; Diogo de Macedo e Raúl Lino (Açores) que seriam os autores responsáveis por 

composições modernistas.502 As inaugurações fizeram-se no decurso dos anos 30. 

Contrariamente à execução dos MMGG da iniciativa da JPN, estes eram monumentos 

 
502 Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, p. 10-168. 
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projetados e esculpidos por artistas com formação académica e atentos a novas 

linguagens. À exceção de Teixeira Lopes todos eles faziam parte do nosso primeiro 

modernismo. 

Enquanto que a JPN estava próxima da sociedade civil portuense, sendo uma 

instituição constituída por intelectuais da cidade do Porto com iniciativas de propaganda 

e rememoração, convocava para as suas iniciativas os principais agentes da comunidade. 

A CPGG afirmou-se como instituição mais próxima do poder central, cujas obas se 

implantavam maioritariamente em território estrangeiro. As forma produzidas sob a sua 

tutela são sempre monumentos patrióticos e por vezes gloriosos, o que não se verifica nos 

monumentos da iniciativa da JPN, que são predominantemente cívico-patrióticos. 

JPN e CPGG surgem pela ausência de ação estatal. Não se forneceram diretrizes ou 

financiamento e reduziu-se a intervenção estatal à doação de materiais e à presença dos 

chefes de estado nas inaugurações. Mas esta ausência de estado é uma perspetiva 

contemporânea. A historiografia tende a comparar o caso português e francês pela 

comunhão do regime Republicano. Assim, veicula-se que Portugal enquanto Estado-

Nação falhou no seu suporte aos combatentes de guerra, na preservação da memória, no 

próprio facto de se ter envolvido no conflito. Teria falhado também pelo seu deficiente 

envolvimento na criação destas construções. Parece-nos redutor colocar a 1ª República 

Portuguesa numa posição semelhante à da França, que constituía a 3ª República em 1870. 

Por sua vez, Portugal constituía a 1ª República apenas em 1910. Ora, só após 1910 se 

começava a desenhar aquilo que viria a ser um Estado-Nação laico. À época não haveria 

a consciência clara do papel do Estado na vida pública, nem sequer dentro das camadas 

mais abastadas e letradas. A noção de falhanço é uma perspetiva que só existe em 

retrospetiva. Os cidadãos que constituíam JPN e CPGG moviam-se na esfera política e 

junto do poder central. Não julgariam estas individualidades estar a cumprir o seu papel 

fora do circuito daquilo que é o Estado, mas personalizando o seu papel como expressão 

pessoal e não como organismo/aparelho burocrático. Ainda hoje muitas vezes se 

confundem papéis – veja-se quem é responsável pelo serviço social: as misericórdias, a 

Igreja, etc. 

Os MMGG foram produzidos num contexto de guerra global e por via da 

comemoração a escultura do século XX não acompanhou a pintura. Os anos da guerra 
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tinham obrigado a uma pausa, e durante os anos 20 o boom comemorativo não dava 

espaço para desenvolver as questões anteriormente colocadas – o objeto tridimensional 

com existência própria e autojustificada503 e enfatizava-se a função: a homenagem aos 

mortos. Para isso não convinha o objeto autossuficiente ou a introdução de novos 

materiais e novas formas de os trabalhar.504 O Monumento afirmava-se agora como 

veículo dessa homenagem que devia ser aceite e compreendido por todos. Eram 

monumentos de lamentação, não existiam os heróis e proliferava a estatuária ou pequenos 

padrões nas cidades portuguesas. Surgia alguma estatuária também de acordo com a 

figuração utilizada por todo o globo (Soldado, Mãe, Viúva, Pátria, Vitória). Utilizam-se 

formas funerárias como o obelisco e faz-se a representação da cruz de guerra. Surgem 

Monumentos monumentais da CPGG executados por artistas de renome, mas que do 

ponto de vista de implantação no tecido urbano português não têm impacto (não obstante 

a qualidade das obras). 

Na comparação entre a 1ª República e Estado Novo, verificam-se diferenças 

simbólico-estéticas na produção escultórica portuguesa. Os MMGG foram produzidos 

num contexto de internacionalismo, enquanto que no Estado Novo os monumentos são 

de exaltação nacionalista. Se na 1ª República os MMGG eram de lamentação, não 

existiam os heróis e proliferava a estatuária ou os pequenos padrões, no Estado Novo 

procurou-se o engrandecimento, recuperando-se os heróis dos descobrimentos e 

executando monumentos monumentais. Enquanto que os MMGG eram profundamente 

laicos e Republicanos, exaltando a Religião da Pátria os monumentos erigidos no Estado 

Novo seguiam as linhas de pensamento da política do espírito pensada por António Ferro. 

Se a República na sua tentativa de criação/recriação refletia um passado próximo, os 

monumentos do Estado Novo recuperam o passado. 

No nosso país os MMGG inauguram uma nova monumentalidade, situada entre o 

academismo e o modernismo505. 

O escopo do nosso trabalho foi o de criar uma ficha de inventário e de testar a sua 

usabilidade com o distrito do Porto (tendo também em conta o levantamento geral). Dessa 

 
503 MATOS, Lúcia Almeida – Escultura em Portugal no século XX (1910 - 1969), p. 533. 
504 IDEM, Ibidem, p. 532-533. 
505 PEREIRA, José Fernandes – Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, p. 405. 
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análise considerámos não poder tirar conclusões finais definitivas. Essas só poderão 

surgir quando se fizer o mesmo processo de inventariação para todos os distritos do país. 

Entretanto podemos só tecer algumas sistematizações. 

 

 

Agrupamento dos MMGG no distrito do Porto (Cf. Fichas de Inventário do distrito do 

Porto) 

• Padrão da JPN – Porto (demolido); Marco de Canaveses; Penafiel. 

• Padrão JPN, derivação – Porto (Henrique Moreira); Vila do Conde; Vila Nova de 

Gaia. 

• Estatuária – Porto (Henrique Moreira); Porto (João da Silva). 

• Monumento de grandes dimensões – não se verificou a existência de MMGG de 

grandes dimensões. 

Os MMGG da Póvoa de Varzim; Paços de Ferreira e Paredes não se assemelham aos seus 

congéneres pelo que se podem considerar exemplares díspares. 

 

Modelo Padrão da JPN  

• Implantado localmente; próximo da vida quotidiana das populações – municípios. 

• Subscrição pública. 

• Apoio da Câmara Municipal; Comissão local criada para a sua construção; apoio 

de associações locais e da sociedade civil. 

• Desenho irmãos Oliveira Ferreira. 

(Execução por artista – caso do Portorrão) 

• Execução por canteiro ou construtor local. 

• Maior implantação a Norte do País (Aveiro como o distrito com mais exemplares). 

• Nome dos mortos. 

Exemplos no distrito do Porto: Marco de Canaveses e Penafiel. 
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______________________________________________________________________ 

Categoria Padrão JPN, derivação  

•  Não segue exatamente o modelo definido pela JPN, mas sofre a sua influência 

(mesmos elementos iconográficos – escudo português; esfera armilar; cruz de 

guerra; cruz de Cristo; assume igualmente um formato vertical). 

• Pode conter estatuária – soldado; Pátria. 

• Subscrição pública. 

• Apoio da Câmara Municipal; Associados aos quartéis; Comissão local criada para 

a sua construção; apoio de associações locais e da sociedade civil. 

• Pode conter Estatuária. 

• Pode conter nome dos mortos. 

No distrito do Porto: Porto (Praça Carlos Alberto) de Henrique Moreira; Vila do Conde; 

Vila Nova de Gaia. 

______________________________________________________________________ 

Categoria Estatuária 

• Implantado localmente; próximo da vida quotidiana das populações – municípios, 

universidade, igreja. 

• Subscrição pública. 

• Dimensão média. 

• Apoio da Câmara Municipal; Comissão local criada para a sua construção; apoio 

de associações locais e da sociedade civil. 

• Desenho e execução por parte de artistas formados nas Belas-Artes. 

• Pode conter lápide junto ao monumento ou adossado a ele com nome dos mortos. 

 

No distrito do Porto: Mater Dolorosa (Reitoria da Universidade do Port); Sentinela (Praça 

Carlos Alberto) 

______________________________________________________________________ 

Categoria Monumento de grandes dimensões  

• Implantado em grandes Praças ou afastado da vida quotidiana local. 

• Subscrição pública. 
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• Geralmente da iniciativa da CPGG. 

• Monumentalidade. 

• Desenho e execução por parte de artistas formados nas Belas-Artes. 

• São geralmente MMGG Patrióticos. 

No distrito do Porto: Não se verifica 

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 
I – Fichas de Inventário dos Monumentos aos Mortos da Grande Guerra do 

Distrito do Porto 

Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 014_MMGG_PT_MCN 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _____________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Relocalizado 

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão JPN. 

7. Tipologias 

presentes 

Padrão; Lápide; Placa Evocativa. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. Mantém a 

localização 

original? 

Não 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Marco de Canaveses 

13. In Situ Jardim Adriano José de Carvalho 

14. Geolocalização 41.184709, -8.148171 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Existência de espaços verdes (jardim). 

Secção 4 – Autoria e Produção 



 II 

18. Coautoria Não 

19. Ofício dos Autores Construtor civil ou canteiro. 

20. Identificação dos 

Autores 

Alexandre Monteiro, construtor civil ou canteiro. 

21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografiai 

22. Datação (data de 

produção) 

 30 abril de 1927 -Outubro de 1927ii 

23. Justificação da 

datação 

Documentaçãoiii 

24. Local de execução • Projeto – Portugal, Vila Nova de Gaia, oficina 

dos irmãos Oliveira Ferreira. 

• Talhe pedra – Portugal, Marco de Canaveses. 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores JPN; Câmara Municipal de Marco de Canaveses; 

Comissão local constituída para o efeito. 

26. Concurso para a 

Criação 

Não 

27. Concorrentes _____________________________________________ 

28. Composição do júri _____________________________________________ 

29. Deliberação _____________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

Sim. Apenas se apresentou a concurso um concorrente, a 

saber: Alexandre Monteiroiv 

31. Modo de 

financiamento 

• Subscrição pública 

32. Custo da obra c. 3.000$00v 

33. Data de 

inauguração 

16/10/1927vi 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa 

inaugural 

O monumento foi inaugurado a 16 de outubro de 1927, 

no mesmo dia em que a luz elétrica chegava à vila do 
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Marco de Canavezes. Foi grande a solenidade da 

inauguração do Monumento, modelo inspirado nos 

Padrões da Grande Guerra da Junta Patriótica do Norte 

(...). Depois da recepção no Salão Nobre da Câmara 

Municipal, todos os ilustres visitantes acompanharam as 

autoridades concelhias ao local onde iria realizar-se a 

cerimónia inaugural. Ali se encontravam amigos 

combatentes deste concelho, Escuteiros, Bombeiros 

Voluntários locais, Escolas e muito povo. Empunhando 

bandeiras nacionais, cantaram o Hino Nacional. O 

Presidente da Comissão Municipal convidou o Sr. 

Comandante da 1.ª Região Militar do Norte, Coronel 

Craveiro Lopes, a descerrar a lápide do Monumento, 

onde estão gravados os nomes dos mortos em combate. 

Discursou o Delegado da Comarca, Dr. Jaime Ferreira 

da Encarnação, que exaltou o povo do Marco. Seguiram-

se-lhe na oração o Sr. Tenente Noronha e Meneses, 

representante do Regimento de Infantaria 6 de Penafiel, 

o Sr. Jesus Trigo, vogal da Comissão Municipal e ex-

combatente e, finalmente, o Sr. Belmiro Xavier, 

professor.vii 

Houve festa rija de que se encarregou uma Comissão 

credenciada e subsidiada pela Câmara, com presença de 

altas individualidades, públicas e particulares 

36. Personalidades 

presentes 

Presidente da Comissão Municipal; 

Comandante da 1.ª Região Militar do Norte, Coronel 

Craveiro Lopes; 

Delegado da Comarca, Dr. Jaime Ferreira da Encarnação 

antigos combatentes; 

Tenente Noronha e Meneses, representante do 

Regimento de Infantaria 6 de Penafiel; 

Jesus Trigo, vogal da Comissão Municipal e ex-

combatente; 
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Escuteiros; 

Bombeiros Voluntários locais; 

Escolasviii 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Liga Metálica; Mármore (Lápide). 

38. Materiais – 

Descrição  

O Monumento é construído em granito da região, contém 

adossada na face frontal uma lápide de mármore branco 

com os nomes dos mortos em liga metálica incrustada. 

Na base retangular há uma placa metálica adossada ao 

Monumento evocando o Centenário da Grande Guerra 

(2014). Acima desta, na base da coluna que se ergue, há 

uma placa metálica evocativa dos 50 anos do final da 

guerra (1968). As duas placas evocativas são da 

responsabilidade da LCGG. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar;  

• Processo técnico de esculpir em pedra: Baixo-

relevo (folhas de palma) 

• Escultura: Relevo sobre fundo plano (epígrafe) 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Epígrafe fundida em bronze incrustada no mármore. 

Placa evocativa (1968) com gravação. 

Placa evocativa (2014) com gravação a laser. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; granito polido 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 3,30 

Largura – 1,50m 

Profundidade – 1,50m 

(dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 
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Note-se que a lápide em mármore com os nomes dos 

mortos terá sido substituída, desconhecemos a data da 

substituição. 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Pitting devido a colonização por líquenes, visível 

na base do monumento. 

• Alteração cromática – graffiti na base, face 

posterior.  

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Vegetal; de Objeto; Símbolo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação vegetal: folhas de palma; folhas de 

acanto. 

As folhas de palma simbolizam a morte e o martírio, mas 

são também símbolo da regeneração e ressurreição. 

Atente-se na citação: Originally a symbol of military 

victory, carried in triumphal processions, it was adopted 

by the early Church as the symbol of the Christian’s 

victory over death.ix 

As folhas de acanto encontram-se no capitel coríntio, 

estas são muito utilizada nas decorações antigas e 

medievais, deriva, essencialmente dos espinhos desta 

planta. (...) o acanto era sobretudo para indicar que as 

provações da vida e da morte, simbolizadas pelo espinho 

da planta, tinham sido vencidas. O acanto adornava os 

capitéis coríntios, os carros fúnebres, as vestes dos 

grandes homens. (...) Quem estiver adornado com esta 

folha venceu a maldição bíblica: ‘o Solo produzirá para 

ti espinhos e cardos’ (Genesis, 3, 18), no sentido que a 

provação vencida se transformou em glória.x 

• Representação de símbolo: 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, mas 

que permite atacar em segurança. O escudo português 

representa a Pátria protetora. Este contém na sua parte 
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interior cinco escudetes em forma de cruz, que são 

envolvidos por bordadura vermelha carregada com sete 

castelos. 

A esfera armilar, instrumento de navegação foi uma 

ferramenta fundamental durante o período dos 

Descobrimentos. Usado como emblema de D. Manuel I, 

apela a esse período e revela o interesse na posse colonial 

A Cruz de Cristo ou Cruz de Portugal, usada a partir da 

época dos descobrimentos como marca da nação 

portuguesa. Este símbolo é patriótico, mas sugere 

também religiosidade, pelo que, a sua utilização 

agradaria a republicanos ateus e a homens de fé. 

48. Inscrições – 

Marcas  

_____________________________________________ 

49. Inscrições Textuais MMGG << Em / Moçambique/ 2º Sargento / António / 

1.º Cabo / Fernando / M.T. Miranda / Em Angola / 

Soldado / Manuel Per. / Soldado / Francisco S. / Soldado 

Francisco R. / Em França / Soldado / Joaquim Aug. / 

Soldado / Alberto Mes. / Soldado Antero Soar. / Soldado 

José / Magalhães / Soldado José / de Queirós / Soldado / 

Arnaldo Bern. / Soldado / Bernardino S. / Soldado 

Adriano Pinhe. / Soldado José / Azevedo // Soldado / 

Joaquim V. / Soldado / Manuel Pe. / Soldado / António 

T. / de Abreu / O Concelho / Do Marco de / Canavezes / 

Aos seus / Heroicos/ Filhos/ Mortos / Durante a/ Grande 

/ Guerra / Em França / e Africa / 1914 – 1918 / Mandado 

/ Erigir / Pela Camara / Municipal / Em / 1927>> // Aos 

Combatentes Mortos Pela Pátria / Homenagem dos 

Combatentes Da Grande Guerra /XI – 1918  XI – 1968>> 

// Evocação do Centenário / Da / Grande Guerra / (1914 

- 1918) / Homenagem ao Combatente Português / 

2014>>. 
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50. Tradução da 

Inscrição 

_____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Marcoenses mortos na Grande Guerra. 

52. Alterações à 

função inicial 

Não. 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

Em 1952 o monumento foi relocalizado, passando da 

antiga Praça Municipal (também chamada Praça do 

Mercado) para o Jardim Adriano José de Carvalho 

(anteriormente designado Campo do Açougue, 

sucessivamente, Feira dos Bois, Praça D. Manuel II, e, 

finalmente, Praça da República, fixou nome como jardim 

Adriano José de Carvalho em homenagem ao fundador 

do Concelho), pelo que perdeu alguma centralidade. 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento constitui-se de uma base quadrangular. 

Sobre a base assenta uma coluna que principia em forma 

de pirâmide truncada cuja face frontal contém adossada 

uma lápide em mármore com os nomes dos mortos 

incrustados em bronze. O fuste contém um baixo-relevo 

talhado na pedra em forma de palma (uma na face 

anterior e outra na face posterior) e um escudo adossado, 

igualmente talhado em pedra na face frontal. O capitel é 

coríntio e sobre ele assenta uma esfera armilar que é 

rematada por uma Cruz de Cristo.  

55. Estilo e Design Apesar do monumento usar o projeto desenhado por 

Francisco de Oliveira Ferreira para a JPN percebe-se que 

o talhe não contém o detalhe e a mão calculada do padrão. 

O grau de detalhe da folha de palma é muito reduzido, 

pelo que, a folha pode facilmente ser confundida. 

56. Atteggiamento _____________________________________________ 

57. Olhar Não tem figuração; Offer image. 

58. Tamanho O monumento, usou os desenhos de Francisco de 

Oliveira Ferreira, pelo que, as dimensões serão 
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aproximadas das do MMGG erigido no Porto em 1924 (e 

pouco tempo depois demolido). Contudo, aqui o fuste da 

coluna é menos esguio, resultando em um MMGG com 

uma aparência mais atarracada e menos elegante. 

O jardim onde atualmente o MMGG se encontra 

implantado é construído em dois socalcos, sendo que, o 

Monumento se encontra no socalco de cota inferior. Essa 

implantação do Monumento não em lugar cimeiro, mas 

na plataforma do jardim menos movimentada e mais 

próxima da face da estrada afasta-o da vida quotidiana 

dos marcoenses 

59. Materiais e forma Granito; Mármore; Liga Metálica. O monumento assume 

uma configuração vertical. 

O material mais usado é o granito, material autóctone e 

largamente usado na produção escultórica, sobretudo, a 

Norte do País. A utilização do mármore branco na lápide 

com o nome dos mortos remete-nos para a imagética 

cemiterial, pelo que, o material se adequa à função. A 

epigrafia é em metal fundido (não conseguimos apurar a 

liga metálica) incrustada no mármore, percebe-se que o 

tamanho da caligrafia é demasiado grande para o 

tamanho da lápide (esta lápide não é a original). 

60. Lugar de Memória Cívico-Patriótico 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

A implantação do Monumento foi discutida em sessão 

camarária a 18 de Agosto de 1926 e ficaria deliberado 

que o Monumento havia de ser implantado na Antiga 

Praça do Mercado. Em consequência dessa decisão 

houve a necessidade de transferir o Mercado dessa praça 

(onde tinha permanecido mais de meio século) para a 
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Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1 - Panorâmica. 

zona da Alameda do Hospital, já que, o mercado que já 

se encontrava vedado por grade se revelava exíguo.  

O monumento é então implantado na Praça do Mercado 

que por essa razão passa a chamar-se de Jardim dos 

Combatentes. Inicialmente tinha-se pensado implantar o 

monumento junto ao edifício da Câmara, mas deliberou-

se que o Monumento ficaria melhor implantado na Praça 

do Mercado. Em 1952 o MMGG é transferido para o 

Jardim Adriano José de Carvalho. 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

Ata da Sessão da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de 18 de Agosto de 

1926. Arquivo Municipal de Marco de Canaveses. (O arquivo encontra-se em 

remodelação pelo que não tem atribuída uma cota). 

AGUIAR, Alberto – Junta Patriótica do Norte: 15 anos de Benemerência. Porto: 

Empresa Industrial Gráfica do Pôrto, L.da, 1932. 

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, 

sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Cristina Rodriguez e 

Artur Guerra. Lisboa: Editorial Teorema, 2010. ISBN 978-972-695-949-6. 

HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art. Nova Iorque: Harper & 

Row, Publishers, 1974. ISBN 0-06-433315-9. 

MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de 

História. Marco de Canaveses: Câmara Municipal do Marco de Canaveses, 1996. 

ISBN 978-989-20-3379-2. 
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Fig. 2 - Face Frontal. 

 
Fig. 3 - Base. Placa Evocativa do Centenário da Grande Guerra.  
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Fig. 4 - Placa Evocativa de Homenagem aos Combatentes. XI- 1918   XI-1968 (50 anos após o fim da Grande 
Guerra). 

 

 
Fig. 5 - Face frontal. Lápide com nome dos mortos. 
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Fig. 6 - Face posterior e lateral direita. 

 
Fig. 7 - Base posterior. Graffiti e Pitting. 



 XIII 

 
Fig. 8 - Imagem do MMGG do Marco de Canaveses na sua localização original (atual Praça Movimento das Forças 
Armadas) de onde foi retirado em 1952. Fonte: MONTEIRO, Emília - Monografia do Marco de Canaveses II: Século 
e Meio de História, p. 271-274. 

i MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 271-274. 
ii MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 271. 
iii Ata da Sessão da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de 18 de Agosto de 1926. Arquivo 
Municipal de Marco de Canaveses. (O arquivo encontra-se em remodelação pelo que não tem atribuída 
uma cota). 
iv MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 271-274. 
v MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 271. 
vi MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 272. 
vii MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 272. 
viii MONTEIRO, Emília – Monografia do Marco de Canaveses II: Século e Meio de História, p. 272. 
ix HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art., p.231. 
x CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números, p. 38. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 015_MMGG_PT_PFR 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _______________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_______________________________________________ 

5. Estado Existente. Relocalizado. 

6. Categoria ou 

Modelo 

Outro. Estela. 

7. Tipologias 

presentes 

Estela; Lápide.  

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG 

mantém a 

localização 

original? 

Desconhece-se. 

Não foi possível apurar a localização original, uma vez que, 

a peça se encontrava no Museu Municipal, passando para o 

jardim em 2015. É pouco provável que a peça tenha ido 

diretamente para o Museu, pelo que há a necessidade de 

apurar onde foi inicialmente implantada. 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Paços de Ferreira 

13. In Situ Rua D. Maria II 

(Entre o edifício do tribunal e a câmara Municipal, no 

jardim em frente ao Tribunal) 

14. Geolocalização 41.276419, -8.375861 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Existência de espaços verdes (jardim). 
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Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria _______________________________________________ 

19. Ofício dos 

Autores 

_______________________________________________ 

20. Identificação dos 

Autores 

_______________________________________________ 

21. Justificação da 

Autoria 

_______________________________________________ 

22. Datação (data de 

produção) 

1931 

23. Justificação da 

datação 

Inscrição  

24. Local de 

execução 

• Projeto e talhe da pedra– Portugal. 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

26. Concurso para a 

Criação 

Não. 

27. Concorrentes _______________________________________________ 

28. Composição do 

júri 

_______________________________________________ 

29. Deliberação _______________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

_______________________________________________ 

31. Modo de 

financiamento 

_______________________________________________ 

32. Custo da obra _______________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

_______________________________________________ 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

1931 
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35. Programa 

inaugural 

 ______________________________________________ 

36. Personalidades 

presentes 

_______________________________________________ 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Mármore; Liga Metálica. 

38. Materiais – 

Descrição  

 O Monumento é integralmente construído em granito, 

tratando-se de um monólito. Contém uma lápide de 

mármore adossada na face frontal relativa aos mortos da 

Grande Guerra (1931) e uma lápide de mármore sobreposta 

a uma laje de granito polido (que serve de moldura à 

anterior), relativa à guerra colonial, tendo sido adossada ao 

Monumento em 1986. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar; 

• Escultura: relevo inciso (Epígrafe) 

40. Técnicas de 

acabamento 

Epígrafe em baixo-relevo inciso e pintado 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra monolítica. 

42. Dimensões Altura – 1,60m  

Largura – 2m 

Profundidade – 0,8m 

(dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras 

dimensões 

_____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Fissura na lápide relativa aos Mortos da Grande 

Guerra. 

• Microcarsificação na lápide relativa aos Mortos 

da Grande Guerra, canto superior esquerdo. 
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• Mancha– mancha de humidade por exposição 

aos elementos. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Vegetal. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação Vegetal: folha de palma 

A folha de palma é representada tanto na lápide relativa aos 

mortos da Grande Guerra, como aos mortos da Guerra 

Colonial. A palma, a ramagem, o ramo verde, são 

universalmente considerados como símbolo (...) de 

regenerescência e de imortalidade. (...) prefiguram a 

Ressurreição de Cristo, após o drama do Calvário.x 

Símbolo da morte e do martírio são também símbolo da 

regeneração e ressurreição. Atente-se na citação: 

Originally a symbol of military victory, carried in 

triumphal processions, it was adopted by the early Church 

as the symbol of the Christian’s victory over death.x 

48. Inscrições – 

Marcas  

_______________________________________________ 

49. Inscrições 

Textuais 

Face anterior: <<1931 / Mortos D’Este Concelho / Da / 

Grande Guerra / José de Souza / Leonço da Costa / Antonio 

da Costa / José Pacheco / José Nunes do Couto / Antéro 

Pacheco / Tristão P. Pacheco / Avelino F. de Souza / 

Manuel Alves Nunes / Garcia P. da Mota / Manuel da 

Rocha / Francisco Gonçalves / Serafim C. Dias da Silva / 

Antonio Carneiro / Zeferino A. de Seabra / Manoel Nunes 

/ José de Souza / Augusto M. Gonçalves / Manuel F. B. 

Coelho // Homenagem da Camara Municipal>> 

Face posterior: <<1.º Soldado do Concelho a Falecer na 

Guerra Colonial / 06.01.62 / José da Silva Vilela>> 

<< 1986 / ...Recordando os Mortos do Concelho na Guerra 

Colonial / Abílio da Silva Martins / Adão Gomes / Adelino 

Ramiro Dias Neto / Agostinho Ferreira de Sousa / António 
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Alves Barbosa / António Angelo F. da Costa / António 

Barbosa Moreira / António Camelo Ribeiro / António 

Ernesto A. O. Santos / Arnaldo Carneiro Ferreira // Artur 

da Costa e Silva / Avelino Ferreira Alves / Benjamin 

Fernandes S. Silva / Bernardino de Sousa Gomes / Brás 

Ribeiro Neto / Domingos da Rocha Peixoto / Eduardo da 

Costa Pacheco / Ezequiel Ferreira Martins / Francisco 

Martins Coelho / João Alberto Lopes Vilela // João 

Meireles Alves Gomes / Joaquim de Bessa Ferreira / 

Joaquim Ferreira Alves / Joaquim Carneiro R. Matos / 

Joaquim Moreira do Couto / Joaquim Neto de Sousa / 

Alberto Cardoso / José Alberto M. de Freitas / José 

Andrade de Brito / José Carneiro de Matos // José Fernando 

Alves Gomes / José Manuel de M. F. Pinto / Júlio 

Agostinho de S. M. / Luís Gonzaga F. de Melo / Luís Vilela 

Machado / Manuel Alves / Manuel Dias da Costa Maia / 

Manuel F. de Carvalho / Manuel Leal Pacheco / Nuno 

Augusto F. Mendes // Por ocasião do seu 150 

Aniversário...>>. 

50. Tradução da 

Inscrição 

_______________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Pacenses mortos na Grande Guerra. 

52. Alterações à 

função inicial 

Sim.  

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – 

descrição  

Sim.  

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento constitui-se de um monólito com duas 

lápides relativas aos Mortos da Grande Guerra e aos Mortos 

da Guerra Colonial. Trata-se de um bloco granítico rugosa 

na sua face frontal, à qual está adossada a lápide da Grande 
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Guerra, e com a face posterior polida, à qual está adossada 

a lápide relativa   

55. Estilo e Design A lápide ali colocada em 1986 usa o mesmo material 

(mármore) e um lettering muito semelhante, preocupando-

se, também em reproduzir a palma.  

56. Atteggiamento _______________________________________________ 

57. Olhar Offer Image. 

58. Tamanho  

59. Materiais e forma O Monumento assume uma configuração horizontal. 

É elaborado em granito e mármore materiais resistentes e 

tradicionalmente usados na escultura.  

60. Lugar de 

Memória 

Cívico 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

A lápide relativa aos mortos da Guerra Colonial contém a 

data de 1986 que não compreendemos. Parece-nos que 

pode ter havido um engano relativo à data. Note-se que é 

em 1968 que se comemoram os 50 anos do final da Grande 

Guerra. A mesma lápide termina com a frase: Por ocasião 

do seu 150-º Aniversário... comemoração que também não 

compreendemos. Poderá também aqui ter havido um 

engano, não quereriam dizer por ocasião do seu 50-º 

aniversário?  

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, 

sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Cristina Rodriguez e 

Artur Guerra. Lisboa: Teorema, 2010. ISBN 978-972-695-949-6. 

HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art. Nova Iorque: Harper & 

Row, Publishers, 1974. ISBN 0-06-433315-9. 

TÂMEGASOUSA – Paços de Ferreira coloca memorial aos combatentes da Primeira 

Grande Guerra. In tâmegasousa.pt [Em linha]. Paços de Ferreira: tâmegasousa.pt, 27 
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abril de 2015. [Consult. 1 set. 2019]. Disponível na WWW: < 

https://www.tamegasousa.pt/pacos-de-ferreira-coloca-memorial-aos-combatentes-da-

primeira-grande-guerra/>.  
x CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números, p. 502. 
x HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art., p.231. 

Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1. – Panorâmica. O Monumento encontra-se no jardim à direita. 

 
Fig. 2 – Lápide de granito polido sobre plinto, na entrada para o jardim. Pode ler-se: Monumento aos Combatentes. 
Município de Paços de Ferreira. 25 de Abril 2015.  

 
Fig. 3 – Lápide de granito polido sobre plinto, na entrada para o jardim. Pode ler-se: Monumento aos Combatentes. 
Município de Paços de Ferreira. 25 de Abril 2015.  
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Fig. 4 – Lápide na face frontal relativa aos MMGG. No canto superior esquerdo pode ver-se microcarsificação e fissura. 

 
Fig. 5 – Parte posterior do Monumento. 

 
Fig. 6 – Parte posterior do Monumento. Em cima: Lápide com nome do 1º soldado morto na guerra colonial. Em baixo: 
Lápide com nome dos mortos da guerra colonial. No canto superior direito é possível ver mancha de humidade. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 016_MMGG_PT_PRD 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _____________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Existente 

6. Categoria ou 

Modelo 

Outro. Pilar. 

7. Tipologias 

presentes 

Pilar; Placa Evocativa. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. Mantém a 

localização 

original? 

Sim 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Paredes 

13. In Situ Largo da Estação de Paredes (separador ajardinado de 
vias rodoviárias em frente ao posto de Turismo) 

14. Geolocalização 41.203908, -8.324821 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público. 

16. Contexto Urbano. 

17. Tipo de espaço 

exterior público que 

o envolve ou 

margina 

Rua (separador de rodovia). 

Existência de espaços verdes (jardim). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria _____________________________________________ 

19. Ofício dos Autores _____________________________________________ 
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20. Identificação dos 

Autores 

_____________________________________________ 

21. Justificação da 

Autoria 

_____________________________________________ 

22. Datação (data de 

produção) 

2014 

23. Justificação da 

datação 

Bibliografia 

24. Local de execução _____________________________________________ 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Câmara Municipal de Paredes 

26. Concurso para a 

Criação 

Não. 

27. Concorrentes _____________________________________________ 

28. Composição do júri _____________________________________________ 

29. Deliberação _____________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

Desconhece-se 

31. Modo de 

financiamento 

Atribuição de verba do orçamento municipal. 

32. Custo da obra _____________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

05/10/2014 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa inaugural A inauguração do Monumento integrou-se nas 

rememorações do centenário do início da Grande Guerra. 

As atividades iniciaram-se na Câmara Municipal com a 

visita à exposição itinerante da Área Metropolitana do 

Porto A Grande Guerra e a Literatura. Seguiu-se sessão 

solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Após a 

sessão foi descerrado, na parede do corredor do Salão 
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Nobre um quadro dedicado aos soldados paredenses que 

morreram a combater pela Pátria.  

O Presidente da Câmara, Celso Ferreira, proferiu as 

seguintes palavras: Faz, em 2014, 100 anos que começou 

a I Guerra Mundial, pelo que decidimos prestar agora 

esta homenagem aos soldados de Paredes mortos em 

combate no conflito. São heróis portugueses que 

merecem as devidas honras e hoje, em dia de 

comemoração da Implantação da República, parece-me 

a data mais indicada para o efeito, porque o corpo 

expedicionário português ajudou a legitimar a nossa 

jovem república. (...) Às famílias dos combatentes devo 

apenas dizer que esta singela homenagem repõe justiça 

à memória de todos os que representaram Portugal na I 

Grande Guerra.x 

Após os discursos os presentes deslocaram-se ao Largo 

da Estação de Paredes onde o presidente inaugurou o 

monumento dedicado aos Combatentes da Grande 

Guerra. 

36. Personalidades 

presentes 

Presidente da Câmara; 

Familiares de antigos combatentes. 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Liga Metálica. 

38. Materiais – 

Descrição  

Assume configuração vertical. 

O monumento constitui-se de um pilar granítico com as 

marcas da extração da pedra (sulcos). 

Duas placas de liga metálica de espessura fina.  

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: talhar;  

• Placas metálicas: Liga metálica fundida. 

• Epígrafe: relevo gravação a laser. 

40. Técnicas de 

acabamento 

Epigrafia pintada a negro após gravação. 
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41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra monolítica. 

Metal: Fundição. 

42. Dimensões Altura – 2m 

Largura –1m 

Profundidade – 1m 

 (dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Oxidação dos parafusos de ligação da placa 

metálica ao granito. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Armas de Portugal (escudo e esfera armilar) 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação de símbolo: esfera armilar; 

escudo português.  

 

48. Inscrições – Marcas  Pedra sulcada devido à sua extração. O bloco granítico 

não sofreu qualquer tipo de tratamento. 

49. Inscrições Textuais MMGG  

Face frontal: <<1914 | 2014 / Centenário da I Grande 

Guerra / Homenagem / do Município de Paredes / ao 

Corpo Expedicionário / Português e aos Soldados / do 

Concelho que deram / a vida pela Pátria>> //  

Face lateral direita: <<António Rodrigues Prata 2º 

Sargento / António Coelho da Silva Soldado / Joaquim 

Jorge Moreira Soldado / José Alves Pedrosa Soldado / 

José Moreira Soldado / José Pereira Mendonça Soldado 

/ Vitorino de Sousa Soldado>> 

Face posterior: << “E aqueles que por / obras valerosas / 

se vão da lei da morte / libertando”>> Camões, Lusíadas, 

Canto I>>. 
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50. Tradução da 

Inscrição 

_____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Paredenses mortos na Grande Guerra. 

52. Alterações à função 

inicial 

Não 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

_____________________________________________ 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento constitui-se de um monólito granítico 

retangular com sulcos decorrentes da sua extração e talhe 

na pedreira. Este bloco não sofreu qualquer tipo de 

preparação. Ao bloco granítico são adossadas finas 

placas metálicas (face anterior, posterior e lateral direita) 

presas ao granito pela utilização de parafusos metálicos 

que perfuram a pedra. 

55. Estilo e Design Não houve uma escolha de linguagem para o 

Monumento. A utilização de um verso de Camões 

pretende atribuir dignidade aos soldados mortos, 

recorrendo a um lugar comum. 

56. Atteggiamento _____________________________________________ 

57. Olhar Não permite a sua observação por se encontrar num local 

de passagem. Não é possível circular em seu redor sem 

deteriorar o espaço ajardinado e a epigrafia é ilegível à 

distância do observador. 

58. Tamanho _____________________________________________ 

59. Materiais e forma A utilização de um monólito granítico sem tratamento, 

bem como de placas metálicas de espessura muito fina e 

de uma liga que não usa um material nobre revelam 

leviandade no tratamento do tema.  

60. Lugar de Memória A implantação do monumento em local de passagem não 

permite classificar o monumento como lugar de 

memória. Parece-nos que a sua inauguração veio apenas 
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preencher um programa comemorativo do 5 de Outubro 

e a obrigação de marcar o centenário da Guerra, pelo que, 

o Monumento revela a intenção de cumprir agenda 

política. Corrobora-o a colocação dos nomes dos mortos 

na face lateral e não na face frontal como habitualmente 

são apresentados. 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

_____________________________________________ 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

TEIXEIRA, Sandra – Município de Paredes homenageou combatentes da I Grande 

Guerra. In tâmegasousa.pt [Em linha]. Paredes: tâmegasousa.pt, 6 outubro de 2014. 

[Consult. 1 set. 2019]. Disponível na WWW: 

<URLhttps://www.tamegasousa.pt/municipio-de-paredes-homenageou-combatentes-

da-grande-guerra/>. 
x TEIXEIRA, Sandra – Município de Paredes homenageou combatentes da I Grande Guerra. In 

tâmegasousa.pt [Em linha]. Paredes: tâmegasousa.pt, 6 outubro de 2014. [Consult. 1 set. 2019]. Disponível 

na WWW: <URLhttps://www.tamegasousa.pt/municipio-de-paredes-homenageou-combatentes-da-

grande-guerra/>. 

Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1 – Panorâmica.  
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Fig. 2 – Enquadramento do pilar na zona ajardinada. À direita vê-se o edifício da estação de comboios. 

 
Fig. 3 – Face frontal. 

 
Fig. 4 – Face frontal e lateral esquerda. 
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Fig. 5 – Face posterior. 

 
Fig. 6 – Face posterior pormenor da placa metálica. 

 
Fig. 7 – Placa metálica com nome dos mortos na face lateral direita. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 017_MMGG_PT_PNF 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _____________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Existente 

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão JPN 

7. Tipologias 

presentes 

Padrão; Lápide; Placa Evocativa;  

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG mantém 

a localização 

original? 

Sim 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Penafiel 

13. In Situ Praça do Município 

14. Geolocalização 41.206437, -8.284062 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público. 

16. Contexto Urbano. 

17. Tipo de espaço 

exterior público que 

o envolve ou 

margina 

Praça. 

Existência de espaços verdes (árvores e canteiro). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria _____________________________________________ 

19. Ofício dos Autores _____________________________________________ 

20. Identificação dos 

Autores 

_____________________________________________ 
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21. Justificação da 

Autoria 

_____________________________________________ 

22. Datação (data de 

produção) 

c. 1926-1927 

23. Justificação da 

datação 

Bibliografia 

24. Local de execução • Projeto – Portugal, Vila Nova de Gaia, oficina 

dos irmãos Oliveira Ferreira. 

• Talhe pedra – Portugal, Penafiel. 

• Fundição dos bronzes, Portugal, Vila Nova de 

Gaia [?]. 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores JPN; Câmara Municipal de Penafiel; Comissão local 

constituída para o efeito. 

26. Concurso para a 

Criação 

Não. 

27. Concorrentes _____________________________________________ 

28. Composição do júri _____________________________________________ 

29. Deliberação _____________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

Desconhece-se 

31. Modo de 

financiamento 

• Subscrição pública. 

32. Custo da obra _____________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

11/11/1927 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa inaugural (...) Conforme o programa, pelas onze horas, organizou-

se um brilhante cortejo, no qual se encorporaram as 

entidades [ilegível] as forças vivas do concelho 

professorado, Grémio Recreativo Penafidelense, 
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associações de classe, de [ilegível] e de sport, piquete de 

bombeiros e um contigente de infantartia 6 com a 

respectiva [ilegível] Depois de se dirigir à escola oficial, 

onde pelo ex.mo sr. presidente da Câmara foi feita 

solenemente a entrega da bandeira nacional ao sr. 

Belmiro Xavier, digno professor-regente da dita escola 

[ilegível] a direcção da Praça Municipal, que se 

encontrava artisticamente engalanada.  

Guardados respeitosamente dois minutos de silêncio, 

procedeu-se à inauguração do monumento, presidindo 

ao acto o ex.mo comandante militar, coronel Leão 

Pimentel, secretariado pelo sr. administrador do 

concelho e pelo meritíssimo juiz desta comarca. 

Além do ilustre comandante militar, falaram, entre 

outros, o rev.o P. José de Pinho, antigo capelão-militar, 

e o nosso presadíssimo amigo reputado, orador sagrado 

e estimado abade desta cidade sr. dr. Avelino Soares, os 

quais se houveram à altura dos seus reconhecidos 

méritos, pelo que foram muito felicitados.  

Em seguida, foi lido o auto de inauguração, que foi 

assinado por todos os presentes.  

Ás 16 horas e perante uma distinta assistência, realizou 

no quartel de infantaria 6 uma conferência o sr. tenente 

Rocha Pinto, que foi muto cumprimentado. 

No final a banda de infantaria 6 executou os hinos 

francês, belga, italiano, americano, inglês e português, 

que foram ouvidos de pé pela assitência.  

Á ex.ma Comissão de Inauguração do Monumento 

agradecemos a gentileza do convite. x 

36. Personalidades 

presentes 

Presidente da Câmara; 

Grémio Recreativo de Penafiel; 

Associações locais; 

Bombeiros; 
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Padre José de Pinho (antigo capelão-militar); 

Padre da cidade, Avelino Soares; 

Escolas e seus representantes; 

Coronel Leão Pimentel; 

Juiz da Comarca de Penafiel; 

Populares. 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Liga Metálica (bronze); Liga Metálica (Placa 

com nome dos mortos da guerra do Ultramar); Mármore 

(Lápide). 

38. Materiais – 

Descrição  

 O Monumento é construído em granito.  

Na sua base em forma de pirâmide truncada não é 

integralmente construído em pedra, sendo o seu interior 

de outro material. Aparentemente tratam-se de placas 

graníticas que são argamassadas ao monumento. 

A coluna propriamente dita, e o remate são de granito 

maciço. 

Na face frontal o monumento contém uma lápide de 

mármore branco.  

Contém nas quatro faces inscrições e ornamentos de 

bronze incrustadas e adossadas ao granito, 

respetivamente. 

Contém três placas metálicas, duas colocadas pela 

LCGG, (uma em 1968 por ocasião dos 50 anos do final 

da Grande Guerra; outra em 2014 pelo centenário do 

início da Guerra). A terceira placa metálica encontra-se 

no chão, na zona do canteiro, sobreposta a um bloco 

granítico. Essa contém a gravação dos nomes dos mortos 

do Concelho de Penafiel durante a guerra do Ultramar. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar;  

• Processo técnico de esculpir em pedra: Baixo-

relevo (folhas de palma) 
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• Escultura: Relevo sobre fundo plano (epígrafe) 

• Epígrafe: relevo gravado. 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Epígrafe fundida em bronze incrustada no granito. 

Epígrafe cinzelada e pintada no mármore. 

Placa evocativa (1968) com gravação. 

Placa evocativa (2014) com gravação a laser. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; granito polido. 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 3,80m 

Largura –1,50m 

Profundidade – 1,50m 

 (dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Regular  

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Fratura vertical no granito causada por corrosão 

de um parafuso de ferro (base da coluna na sua 

face frontal); 

• Lacuna por fratura na lápide de mármore (face 

frontal); 

• Lacuna de hífen em bronze na face lateral 

esquerda; 

• Fratura na lápide de mármore causada pela 

corrosão de parafuso de ferro (face frontal). 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Vegetal; de Objeto; Símbolo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação Vegetal: folhas de acanto; folhas 

de palma 

As folhas de Palma - simbolizam a morte e o martírio, 

mas são também símbolo da regeneração e ressurreição. 

Atente-se na citação: Originally a symbol of military 
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victory, carried in triumphal processions, it was adopted 

by the early Church as the symbol of the Christian’s 

victory over death.x 

Folha de acanto – O acanto adornava os capitéis 

coríntios, os carros fúnebres, as vestes dos grandes 

homens. (...) Quem estiver adornado com esta folha 

venceu a maldição bíblica: ‘o Solo produzirá para ti 

espinhos e cardos’ (Genesis, 3, 18), no sentido que a 

provação vencida se transformou em glória.x 

• Representação de objeto: arma (espingarda), 

capacete. 

A arma encontra-se a adornar a face lateral, juntamente 

com o capacete. Tratam-se de duas espingardas, armas 

usada durante a Grande Guerra. Aqui usadas como 

elemento decorativo e não em ação. 

A arma é o antimonstro que, por sua vez, se torna 

monstro (...). A ambiguidade da arma está em simbolizar 

ao mesmo tempo o instrumento da justiça e o da 

opressão, a defesa e a conquista. Em qualquer uma das 

hipóteses, a arma materializa a vontade dirigida para 

um objetivo.x 

O capacete encontra-se ao centro da face lateral 

esquerda, ladeado pelas espingardas cruzadas. O 

capacete (bem como a espingarda) surgem aqui sem a 

presença do soldado, pelo que são meros elementos 

decorativos. Espingarda e capacete são elementos que 

protegem o soldado do ataque inimigo.  

Espingarda; Capacete; Armas de Penafiel; Folhas de 

palma; Escudo; Esfera armilar; Cruz de Cristo. 

• Representação de símbolo: 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, mas 

que permite atacar em segurança. Parece-nos passar uma 

ideia de Pátria protetora. O escudo português contém na 
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sua parte interior cinco escudetes em forma de cruz, que 

são envolvidos por bordadura vermelha carregada com 

sete castelos. 

A esfera armilar, instrumento de navegação foi uma 

ferramenta fundamental durante o período dos 

Descobrimentos. Usado como emblema de D. Manuel I, 

apela a esse período e revela o interesse na posse colonial 

A Cruz de Cristo ou Cruz de Portugal, usada a partir da 

época dos descobrimentos com conotação de 

representação da nação portuguesa. Este símbolo é 

patriótico, mas sugere também religiosidade, pelo que, a 

sua utilização agradaria a republicanos ateus e a homens 

de fé. 

Armas de Penafiel. 

48. Inscrições – Marcas  _____________________________________________ 

49. Inscrições Textuais MMGG  

Face frontal: <<Mortos na Grande Guerra / França / 

Arnaldo Pinto / Maximiano d’Oliveira / Antonio Pinto / 

Francisco da Rocha / Custodia Vieira Clemente / Manoel 

de Sousa Carvalhido / Antero Soares Pereira / Dario da 

Rocha / Agostinho da Rocha / José Ferreira / Jose de 

Sousa / Antonio Ferreira da Silva // Africa / Sebastiao 

Pinto / Antonio Vieira Ferreira / Albino da Rocha Torres 

/ Manoel Nogueira / Agostinho Rodrigues da Cunha / 

Jose Soares Dias / Joao Rodrigues / Joaquim Carlos da 

Rocha / Pedro Pacheco / Abilio Soares / Belmiro 

Barbosa / Jose de Sousa / Boaventura Rodrigues / Amaro 

Tome da Rocha / Manoel Ferreira / Joaquim Teixeira / 

Manoel Pereira do Couto / Alfredo Teixeira / Artur de 

Beça Cabral / Alvaro Ferreira / Manoel Moreira / 

Bernardino de Freitas / Manoel da Rocha / Victorino 

Ferreira / José Gonçalves / Antonio Alves da Silva / José 

Teixeira / Francisco de Sousa Pinto>> // Aos 
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Combatentes Mortos Pela Pátria / Homenagem dos 

Combatentes da Grande Guerra / XI – 1918  XI – 1968 

>> // <<Militares do Concelho de Penafiel Falecidos / 

No Ultramar de 1961 a 1975 / Nomes dos Morto>>. 

Face lateral direita: << Homenagem / Do / Concelho / 

De / Penafiel / 1927>> // Evocação do Centenário / Da / 

Grande Guerra / (1914-1918) / Homenagem ao 

Combatente Português / 2014>>. 

Face lateral esquerda: << França / Laventie / Fauquissart 

/ Neuve Chapelle / Ferme-du-Bois / La Couture / La Lys 

/ Africa / Cuangar / Naulila / Mongua / N’Gomano / 

Serra Mecula / Nhamacurra / Newala / 1914 – 1918>> // 

<<1770 – 1970 / Homenagem e Gratidão da Juventude / 

Academica de Penafiel / Aos Irmaos Mortos Na / Defesa 

do Solo Pátrio / 10 – 6- 1970>> 

Face posterior: << Aos / Nossos / Mortos / Na / Grande 

/ Guerra>>. 

50. Tradução da 

Inscrição 

_____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Paredenses mortos na Grande Guerra. 

52. Alterações à função 

inicial 

Não 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

O monumento é usado para homenagem aos irmãos 

mortos na defesa do solo pátrio e aos mortos do 

Ultramar. Assim, no tempo longo, passa a homenagear 

não apenas os soldados da Grande Guerra como todos os 

combatentes. Esta adição de sentido se, por um lado, 

retira importância ao evento da Grande Guerra, por 

outro, é o que mantém o monumento em posição central. 

Note-se que a sua implantação é a original e existem 

focos luminosos para o colocar em destaque.  

Secção 8 – Descrição  
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54. Descrição  O Monumento é emoldurado na base por estrutura 

circular em granito que delimita um canteiro com quatro 

focos de iluminação. Dentro desse círculo, na face 

frontal existe uma placa metálica adossada a uma base 

granítica com os nomes dos mortos da Guerra do 

Ultramar. Acima dessa, na base retangular do 

Monumento há uma placa em bronze da LCGG  

O Monumento propriamente dito constitui-se de base 

quadrangular, sobre a qual assenta uma coluna que 

principia em forma de pirâmide truncada cuja face 

frontal contém adossada uma lápide em mármore com os 

nomes dos mortos, e as faces laterais contêm epigrafia e 

ornamentos em bronze.  

O fuste contém em baixo-relevo quatro folhas de palma 

e na sua face frontal um escudo adossado também em 

granito. A coluna termina em capitel coríntio 

sobrepujado de esfera armilar e rematado por Cruz de 

Cristo.  

55. Estilo e Design O monumento faz uso do projeto definido por Francisco 

de Oliveira Ferreira para a JPN. 

56. Atteggiamento _____________________________________________ 

57. Olhar Não tem figuração; Offer image. 

58. Tamanho O monumento é bem dimensionado e encontra-se 

implantado na Praça que separa Câmara Municipal e a 

Igreja, pelo que tem uma posição central na cidade. O 

tamanho adequa-se à praça onde está implantada, é 

possível circular em torno dele, é possível fazer uma 

cerimónia rememorativa no espaço. 

59. Materiais e forma Granito; Mármore; Liga Metálica. O monumento assume 

uma configuração vertical. 

O material mais usado é o granito, material largamente 

usado na produção escultórica, sobretudo, a Norte do 

País. Contudo, o facto de se usaram placas graníticas na 
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base do monumento em lugar de um bloco granítico 

maciço retira-lhe “peso” quando olhado de perto. 

A utilização do mármore branco na lápide com o nome 

dos mortos remete-nos para a imagética cemiterial, pelo 

que, o material se adequa à função. A epigrafia é em 

metal fundido (bronze) incrustada no granito, muito 

semelhante à usada no MMGG inaugurado no Porto em 

1924. 

60. Lugar de Memória Cívico-patriótico. 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

_____________________________________________ 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, 

sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad. Cristina Rodriguez e 

Artur Guerra. Lisboa: Editorial Teorema, 2010. ISBN 978-972-695-949-6. 

HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art. Nova Iorque: Harper & 

Row, Publishers, 1974. ISBN 0-06-433315-9. 

O Povo de Penafiel – Inauguração do monumento aos mortos da Grande Guerra. O 

Povo de Penafiel. Penafiel: Francisco R. Luis. Ano II, n.º 92 (13 novembro 1927), p.2. 

O Povo de Penafiel –Monumento aos mortos da Grande Guerra. O Povo de Penafiel. 

Penafiel: Francisco R. Luis. Ano II, n.º 93 (20 novembro 1927), p.3. 
x O Povo de Penafiel –Monumento aos mortos da Grande Guerra. O Povo de Penafiel. Penafiel: Francisco 
R. Luis. Ano II, n.º 93 (20 novembro 1927), p.3. 
x HALL, Janes – Dictionary of Subjects and Symbols in Art., p.231. 
x CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números, p. 38. 
x CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain – Dicionário dos Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, figuras, cores, números, p. 86. 
Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1 – Panorâmica. 
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Fig. 2 – Face frontal do monumento, enquadramento. 

 
Fig. 3 – Face frontal. 
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Fig. 4 – Base, placa metálica na base com nome dos mortos da guerra colonial. 

 
Fig. 5 – Lápide com nome dos mortos da Grande Guerra, seguida de folhas de palma em bronze. Pode ver-se fratura 
no granito; lacuna na lápide. 
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Fig. 6 – Face lateral direita.  

 
Fig. 7 – Face lateral direita. Placa metálica de Evocação do Centenário da Grande Guerra. 
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Fig. 8 – Face posterior.  
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Fig. 9 – Face lateral esquerda.  

 
Fig. 10 – Lápide, face lateral esquerda.  
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 018_MMGG_PT_VNG 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _______________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_______________________________________________ 

5. Estado Existente  

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão – derivação JPN 

7. Tipologias 

presentes 

Padrão. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG 

mantém a 

localização 

original? 

Sim 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Vila Nova de Gaia 

13. In Situ Rua Rodrigues de Freitas, Interior do Quartel da Serra do 
Pilar (Regimento de Artilharia n.º 6) 

14. Geolocalização 41.138543, -8.606598 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público (de uso e acesso privado e propriedade partilhada) 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Pátio.  

Existência de espaços verdes (jardim) 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria _______________________________________________ 
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19. Ofício dos 

Autores 

_______________________________________________ 

20. Identificação dos 

Autores 

_______________________________________________ 

21. Justificação da 

Autoria 

_______________________________________________ 

22. Datação (data de 

produção) 

c. 1924/25 

23. Justificação da 

datação 

Inscrição 

24. Local de 

execução 

• Talhe da pedra– Portugal. 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Regimento de Artilharia n.º 6 

26. Concurso para a 

Criação 

______________________________________________ 

27. Concorrentes ______________________________________________ 

28. Composição do 

júri 

_______________________________________________ 

29. Deliberação ______________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

_______________________________________________ 

31. Modo de 

financiamento 

_______________________________________________ 

32. Custo da obra _______________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

_______________________________________________ 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

1925 

35. Programa 

inaugural 

_______________________________________________ 
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36. Personalidades 

presentes 

_______________________________________________ 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito 

38. Materiais – 

Descrição  

 O Monumento é integralmente construído em granito. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar; 

• Escultura: relevo inciso (Epígrafe) e pintado. 

40. Técnicas de 

acabamento 

Epígrafe em baixo-relevo inciso com pintura a negro. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada. 

42. Dimensões Altura – 2,20m 

Largura – 1m 

Profundidade – 1m 

(dimensão aproximada calculada por observação) 

43. Outras 

dimensões 

_____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Erosão – Arredondamento/ Boleamento inicial, 

visível nos baixos-relevos do escudo e cruz. 

• Lacuna– nos vértices da base. 

• Pitting devido a colonização por líquenes, 

visível na base do monumento. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

• Representação de símbolo: 

Escudo português; Cruz de Cristo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

Escudo; Cruz de Cristo. 

• Representação de símbolo: 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, mas 

que permite atacar em segurança. Pretende passar uma 
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ideia de Pátria protetora. O escudo português contém na sua 

parte interior cinco escudetes em forma de cruz, que são 

envolvidos por bordadura carregada com sete castelos. 

A Cruz de Cristo ou Cruz de Portugal, usada a partir da 

época dos descobrimentos com conotação de representação 

da nação portuguesa. Este símbolo é patriótico, mas sugere 

também religiosidade, pelo que, a sua utilização agradaria 

a republicanos ateus e a homens de fé. 

48. Inscrições – 

Marcas  

<<RA.VI>> [Regimento de Artilharia VI] 

49. Inscrições 

Textuais 

Face anterior: <<Aos / Nossos Mortos>> 

Face posterior:<<Erigido / em 1925>> 

Face lateral esquerda:<<África / 1914   1918>> 

Face lateral direita: <<França / 1916   1918>> 

50. Tradução da 

Inscrição 

_______________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos soldados de artilharia combatentes na 

Grande Guerra 

52. Alterações à 

função inicial 

Não. 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – 

descrição  

_______________________________________________ 

 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento constitui-se de uma coluna sobre base 

retangular, encimada pelo escudo português em moldura 

retangular e rematada pela Cruz de Cristo. 

55. Estilo e Design Este monumento terá sido, provavelmente, executado por 

um canteiro. Trata-se de um simples padrão que nos remete 

para os rudimentares padrões usados como marco durante 

o período dos Descobrimentos. 

56. Atteggiamento ______________________________________________  
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57. Olhar Offer Image. 

58. Tamanho  

59. Materiais e forma O Monumento assume uma configuração vertical. 

É integralmente elaborado em granito, material resistente, 

durável e autóctone da região Norte do País. 

60. Lugar de 

Memória 

Patriótico 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

_____________________________________________ 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

. Comissão dos Padrões da Grande Guerra (1921-1936) – Relatório Geral da Comissão 

dos Padrões da Grande Guerra. Lisboa: Comissão dos Padrões da Grande Guerra, 

1936, p. 174-176. 

Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1 – Enquadramento. 
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Fig. 2 – Epígrafes na base. Pode ler-se: RA. VI / Aos Nossos Mortos 

 
Fig. 3 – Epígrafes na base. Pode ler-se: França 1916  1918. 

 
Fig. 4 – Epígrafes na base. Pode ler-se: Erigido em 1925. 
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Fig. 5 – Epígrafes na base. Pode ler-se: Africa 1914 1918. 

 
Fig. 6 – Face posterior. 

 
Fig. 7 – Enquadramento. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 019_MMGG_PT_PRT 

2. Denominação Padrão aos Mortos da Grande Guerra da cidade do Porto 

3. Título ____________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

Portorrãox 

5. Estado Demolido 

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão JPN 

7. Tipologias 

presentes 

Padrão; Estatuária. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. Mantém a 

localização 

original? 

Não 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Porto 

13. In Situ Praça Carlos Alberto 

14. Geolocalização ____________________________________________ 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Praça; Existência de espaço verde (jardim). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria Sim 

19. Ofício dos Autores Arquiteto; Escultor. 

20. Identificação dos 

Autores 

Francisco de Oliveira Ferreira (1884 – 1957), arquiteto.x 
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José de Oliveira Ferreira (1883 – 1942), escultor. Os 

autores são irmãos.x 

21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografia; Documentação. 

22. Datação (data de 

produção) 

1922 – 1924x 

23. Justificação da 

datação 

Documentação 

24. Local de execução • Projeto – Portugal, Vila Nova de Gaia oficina de 

Francisco de Oliveira Ferreira e José de Oliveira 

Ferreira. 

• Fundição da estatuária – Portugal, Vila Nova de 

Gaia. Fundição Adelino Sá Lemos (sito Avenida 

Campos Henriques, atual Avenida da 

República).x 

Secção 5 – Promotores 

25. Promotores JPN 

26. Concurso para a 

Criação 

Não 

27. Concorrentes ____________________________________________ 

28. Composição do júri ____________________________________________ 

29. Deliberação ____________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

Não.  

A obra é adjudicada a José de Oliveira Ferreira & Irmão 

a 15 de abril de 1922.x 

31. Modo de 

financiamento 

• Subscrição públicax 

32. Custo da obra 55. 000$00x 

33. Data de 

inauguração 

11/11/1924 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

____________________________________________ 
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35. Programa inaugural Pelo Presidente da Junta, Prof. Al(...) A inauguração 

será precedida duma parada militar, seguindo o seu alto 

comando às 4,30 horas para a Praça de Carlos Alberto, 

onde com tôdas as honras militares será descerrado o 

Monumento pelo Ex.mo Sr. Presidente da República, que 

conta honrar com a sua presença tão grandiosa 

comemoração cívica; foi convidado a pronunciar o 

discurso de homenagem o ilustre e heróico Combatente 

da Grande Guerra Major Helder Ribeiro. A cerimónia 

terminará com a proclamação de todos os oficiais e 

praça cuja memória gloriosa se pretende glorificar e 

com a leitura do auto de inauguração e entrega à 

Câmara do Monumento (...) este auto, depois de 

assinado e encerrado em caixão metálico será deposto 

sob a lápide comemorativa da inauguração. Terminada 

a cerimónia, as tropas desfilarão em continência pela 

frente do Monumento. Manifesta ainda o desejo de que 

as crianças das escolas assistam a esta grande lição 

cívica, (...). Informa ainda que o Comando da Divisão e 

Comissão Comemorativa das Campanhas de África se 

associam a esta homenagem, integrando-a nas suas 

festas, entre as quais, (...) figura uma récita de gala e 

uma exposição de recordações de guerra.x 

(...) Parte pormenores ou alterações sem interesse, o 

programa decorreu como fora traçado e o acto de 

inauguração e descerramento do Monumento por Sua 

Ex.ao Presidente da República, Ex.mos Ministros de 

Guerra e da Marinha (...) sob o toque sentido e 

subsequente desfile das tropas, revestiu aquela alta 

significação de entusiasmo, brilho e sentimento nacional 

que os portuenses sabem imprimir aos actos solenes de 

glorificação da Pátria. A leitura e proclamação dos 

nomes de todos os mortos cuja memória o Monumento 
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consagra é ouvida em religioso silêncio. O discurso do 

brioso e ilustre Militar combatentes Ten. – Coronel 

Helder Ribeiro, que tão nobremente acedeu a solicitação 

da Junta (...). O auto de inauguração e entrega do 

Monumento à Câmara remate da cerimónia, foi coberto 

de assinaturas e aplausos.x 

36. Personalidades 

presentes 

Presidente da República – Manuel Teixeira Gomes. 

Ministro da Guerra – General Ernesto Vieira da Rocha. 

Presidente da Câmara Municipal do Porto – Dr. António 

Joaquim de Sousa Júnior. 

Presidente da JPN – Prof. Alberto de Aguiar. 

Representantes das Associações Comerciais e 

Industriais. 

Imprensa. 

Escolas. 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Liga Metálica (bronze). 

38. Materiais – 

Descrição  

Base e Coluna em granito.  

Estatuária e ornamentos em bronze. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar;  

• Escultura em vulto pleno fundida. 

• Escultura: Relevo sobre fundo plano fundido 

(epígrafe). 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Inscrições incrustadas no granito; 

Baixo-relevo ornamentos incrustados no granito. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; granito polido 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 3,60 

Largura – 1,50m 

 (aproximadamente)x 

43. Outras dimensões ____________________________________________ 
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44. Estado de 

Conservação 

Regular 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

____________________________________________ 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Animal; Vegetal; de Objeto; Símbolo; Alegoria. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação de animal (mítica): Dragão 

O dragão aparece-nos com um guardião severo (...) ele 

é o guardião dos tesouros escondidos, e, como tal o 

adversário que deve ser vencido para ter acesso aos 

mesmos. (...) O simbolismo do dragão é ambivalente (...). 

Potência celeste, criadora e ordenadora, o dragão é, (...) 

o símbolo do imperador. É de salientar que este 

simbolismo se aplica não só na China, como também 

entre os Celtas, e que um texto hebraico fala do dragão 

celeste (...).x 

It is the attribute of vigilance personified.x 

• Representação vegetal: flores e folhas de acanto; 

folhas de palma. 

O simbolismo da folha de acanto, muito utilizada nas 

decorações antigas e medievais, deriva, essencialmente 

dos espinhos desta planta. (...) o acanto era sobretudo 

para indicar que as provações da vida e da morte, 

simbolizadas pelo espinho da planta, tinham sido 

vencidas. O acanto adornava os capitéis coríntios, os 

carros fúnebres, as vestes dos grandes homens. (...) 

Quem estiver adornado com esta folha venceu a 

maldição bíblica: ‘o Solo produzirá para ti espinhos e 

cardos’ (Genesis, 3, 18), no sentido que a provação 

vencida se transformou em glória.x 
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Relativamente às folhas de palma se, por um lado, 

simbolizam a morte e o martírio, por outro, são também 

símbolo da regeneração e ressurreição. Atente-se na 

citação: Originally a symbol of military victory, carried 

in triumphal processions, it was adopted by the early 

Church as the symbol of the Christian’s victory over 

death.x 

• Representação de objeto: arma (baioneta), 

capacete, cartucheira, granada (?), trombeta ou 

trompete. 

A arma encontra-se do lado inferior esquerdo, junto à 

base granítica, primeiro degrau. Parece-nos uma 

baioneta, arma usada durante a Grande Guerra, e 

encontra-se deposta a um canto, juntamente com outros 

materiais bélicos, nomeadamente uma cartucheira e 

outros objetos que não conseguimos decifrar pelas 

fotografias. A arma é o antimonstro que, por sua vez, se 

torna monstro (...). A ambiguidade da arma está em 

simbolizar ao mesmo tempo o instrumento da justiça e o 

da opressão, a defesa e a conquista. Em qualquer uma 

das hipóteses, a arma materializa a vontade dirigida 

para um objetivo.x 

O capacete é semelhante ao usado na Grande Guerra, mas 

parece-nos ligeiramente mal dimensionado, sendo 

demasiado pequeno. Encontra-se deposto no canto 

inferior esquerdo da base do monumento, juntamente 

com outros objetos bélicos. O capacete (bem como o 

restante material bélico) surge aqui sem a presença do 

soldado, aquilo que seria um elemento de proteção e 

invulnerabilidade acaba por perder a sua função, já que, 

os soldados estão mortos. The removal of hats can also 

connote an individual spirit, a lack of regimentation and 

control indicating that the soldier died out of individual 
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choice rather than coercion. Alternatively, it can connote 

a sense of invulnerability, perhaps in immortality. The 

soldier stands strong, without need for this kind of 

protection.x 

Do lado inferior esquerdo, junto à base, surge aquilo uma 

trombeta ou trompete, que serve metaforicamente para 

anunciar grandes acontecimentos. Os exércitos romanos 

conheciam e praticavam esta alternância terrificante do 

silêncio profundo e do som agudo das trombetas (...). 

Também em Roma a trombeta é um instrumento 

essencial nas cerimónias religiosas (...). A trombeta 

simboliza uma conjugação importante de elementos e 

acontecimentos, marcada por uma manifestação celeste 

(ar, sopro, som).x O facto deste instrumento de sopro se 

encontrar igualmente deposto mostra, por um lado, o fim 

do conflito e a sua inutilidade que advém da paz, por 

outro lado, poderá mostrar a ausência da sensação de 

glória, já que, este não está a ser tocado para anunciar a 

paz. 

• Representação de símbolo: 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, mas 

que permite atacar em segurança. Parece-nos passar uma 

ideia de Pátria protetora. O escudo português contém na 

sua parte interior cinco escudetes em forma de cruz, que 

são envolvidos por bordadura vermelha carregada com 

sete castelos. 

A esfera armilar, instrumento de navegação foi uma 

ferramenta fundamental durante o período dos 

Descobrimentos. Usado como emblema de D. Manuel I, 

apela a esse período e revela o interesse na posse colonial 

A Cruz de Cristo ou Cruz de Portugal, usada a partir da 

época dos descobrimentos com conotação de 

representação da nação portuguesa. Este símbolo é 
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patriótico, mas sugere também religiosidade, pelo que, a 

sua utilização agradaria a republicanos ateus e a homens 

de fé. 

• Alegoria: cidade do Porto 

A estátua de bronze representa um soldado da Legião 

Romana, com couraça e elmo encimado de dragão. Note-

se que o gládio não se encontra na mão do soldado, mas 

a tiracolo embainhado. Em vez do gládio a figura segura 

um ramo de flores e folhas (talvez acanto). Trata-se de 

uma alegoria da cidade do Porto que sofre, certamente, 

influência da anterior estátua O Porto de João de Sousa 

Alão e do Mestre pedreiro João da Silva (essa estátua 

oitocentista de que falamos encontra-se desde 2013 na 

Av. dos Aliados, fazia parte do edifício dos Paços do 

Concelho, encimando o seu frontão). Por sua vez, a 

estátua oitocentista terá tido em conta uma possível 

estátua tardo-romana, de pedra, de grandes dimensões 

que teria uma lança, podendo tratar-se de uma estátua de 

Marte, e esse carácter guerreiro prestava-se a uma 

associação ao nome da cidade.x  

48. Inscrições – Marcas  ____________________________________________ 

49. Inscrições Textuais << [ilegível] // Aos mortos / da Grande Guerra / naturais 

da cidade / do/ Porto/ Franca / e / África [Portuguezas (?)] 

/ 1914 – 1918 / Morreram pela [Patria (?)] / o Porto os 

[ilegível] // [ilegível]>>. 

50. Tradução da 

Inscrição 

____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos soldados Portuenses mortos na Grande 

Guerra. 

52. Alterações à função 

inicial 

Não se aplica. 
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53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

____________________________________________ 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O Monumento contém um padrão em granito a que está 

adossado uma estátua em bronze (Alegoria do Porto). 

Sobre a base, do lado esquerdo, podem ver-se objetos 

bélicos de bronze que formam um amontoado. A base da 

coluna é angulosa e sobre ela encontra-se adossada 

epigrafia em bronze.  

O monumento assenta sobre uma base retangular com 

epigrafia em bronze e constitui-se de coluna ornada no 

fuste por quatro folhas de palma, pelo escudo português, 

terminando com capitel coríntio. Sobre esse sobrepuja-se 

a esfera armilar que é rematada pela Cruz de Cristo. 

 

55. Estilo e Design Este monumento faz uso de uma linguagem académica, 

não havendo lugar para inovações. Trata-se da linguagem 

apreendida por José de Oliveira Ferreira na academia 

(Beaux-Arts e Belas Artes do Porto). Esta é uma 

gramática qua à partida não traria inconvenientes. Faz-se 

a utilização do padrão projetado por Francisco de 

Oliveira Ferreira a pedida da JPN que depois se 

dissemina por todo o país. Este constitui-se por base 

retangular, coluna em direção aos céus e alegoria da 

cidade do Porto com os seus atributos. 

56. Atteggiamento Note-se que o guerreiro representado não assume uma 

posição bélica. Encontra-se a descer o degrau, 

empunhando um ramo de folhas e flores de acanto em 

lugar do gládio. Parece-nos que “desce” da sua posição 

mítica para prestar homenagem aos mortos da cidade que 

ele representa. A figura usa trajes de soldado da Legião 

Romana, remetendo-nos para a civilização romana, um 



 LXI 

 
lugar seguro da cultura ocidental. Contudo, este soldado 

não se mostra sereno e invencível, mas desarmado e de 

luto. Considerámos a posição dos pés que movem pouco 

verosímil, dando a sensação de que o soldado não dá um 

passo seguro e firme e que a todo o momento pode cair. 

57. Olhar A figura de bronze tem a cabeça ligeiramente tombada, 

olhando para o chão. O olhar não se dirige ao público, 

portanto não exige resposta, mas também não fita o 

horizonte. Assim, a figura não exige nem oferece 

informação pelo olhar, já que se encontra cabisbaixa. 

Existe uma forte articulação do detalhe, i.e., a rugosidade 

do rosto e o detalhe da barba, aproximando a figura do 

real humano (e não do mítico idealizado). A sua 

expressão facial é de cansaço e pesar. 

58. Tamanho De acordo com os dados da JPN o modelo de padrão 

produzido pelo arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira 

teria 3,60m de altura. Da observação das fotografias das 

maquetes (do modelo da JPN de Francisco de Oliveira 

Ferreira e do projeto para o Monumento com inclusão de 

estatuária de José de Oliveira Ferreira) notámos que só 

houve alteração da base na sua largura. Assim, para 

chegarmos a uma estimativa, medimos a altura do padrão 

e a altura da estátua, convertendo estas medidas para 

metros chegámos a 3,60m de altura do padrão para cerca 

de 1,70m de altura da estátua. Os dois elementos, estátua 

e padrão, parece tratar-se não de uma composição que 

resulta em monumento, mas de dois objetos justapostos. 

Se não vejamos: a coluna é bastante mais esguia do que 

a estátua e a estátua demasiado atarracada: 1,68m é a 

altura de um homem baixo. Como seria de esperar a 

figura coloca-se pelas suas dimensões à medida do 

homem e não maior do que ele. Assim, a pretensão de 

colocar o guerreiro a prestar culto aos seus mortos não 
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resulta, uma vez que, não é possível distinguir a figura 

mítica do comum dos mortais. 

59. Materiais e forma Os materiais usados são o granito e o bronze. Assume 

uma configuração vertical. 

Os dois dão materiais de grande resistência e 

durabilidade, sendo tradicionalmente usados na 

escultura. O granito será da região Norte de Portugal e o 

bronze (material atemporal) foi fundido em Vila Nova de 

Gaia. São materiais previsíveis para um monumento 

público da cidade do Porto. Se olharmos para a solidez 

do monumento considerámos que o granito, matéria 

rugosa e dura, que exige o talhe direto, contrariamente ao 

que seria de esperar, não passa a noção de estabilidade. 

Isto porque, a composição dos elementos não é 

harmónica. A forma demasiado esguia do padrão (que 

resulta sozinha) não tem largura suficiente para sustentar 

a estátua de bronze, e não se assume como base de 

sustentação. Assim, um material denso como o granito 

que poderia funcionar a favor da solidez é neutralizado 

pela combinação das formas. 

O modelo definido por Francisco de Oliveira Ferreira 

utiliza um padrão cuja base é formada por uma pirâmide 

truncada à qual se sobrepuja uma coluna de capitel 

coríntio, encimado pela esfera armilar (que associada ao 

nome Padrão demonstra a vontade de marcação 

territorial das colónias, pelas quais os soldados haviam 

lutado) e coroada pela cruz de Cristo (passando a ideia de 

Cruzada, agora não religiosa, mas dos ideais 

republicanos). 

60. Lugar de Memória Cívico-Patriótico 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

____________________________________________ 
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62. Informação 

adicional 

____________________________________________ 
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Imagens do Arquivo Histórico do Porto 

 
Fig. 1 – Reprodução digital de fotografia. (0,180x0,240 cm). Arquivo Armando Couto. A imagem apresenta o MMGG 
dos irmãos Oliveira Ferreira demolido em 1924. Fonte: Fotografia - Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Porto 
na Praça Carlos Alberto. [Arquivo Histórico do Porto: s.n.], 192?. Cota: F-P/5-AC/11/14. 

 
Fig. 2 – Reprodução digital de fotografia. (0,180x0,240 cm). Col. Porto Desaparecido. A imagem apresenta o MMGG 
dos irmãos Oliveira Ferreira demolido em 1924. Fonte: Fotografia - Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Porto 
na Praça Carlos Alberto. [Arquivo Histórico do Porto: s.n.], 192?. Cota: D-PST/1674. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 020_MMGG_PT_PRT 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título Sentinela 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Existente 

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão var.  

7. Tipologias 

presentes 

Padrão; Estatuária; Placa Evocativa. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG mantém 

a localização 

original? 

Sim 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Porto 

13. In Situ Praça Carlos Alberto 

14. Geolocalização 41.148684, -8.615895 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público. 

16. Contexto Urbano. 

17. Tipo de espaço 

exterior público que 

o envolve ou 

margina 

Praça. 

Existência de espaços verdes (árvores e canteiro). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria O projeto foi da responsabilidade de Henrique Moreira, 

Manuel Marques apenas colaborou na base, 

redesenhando-os. O projeto vencedor do concurso teve 

apenas a autoria de Henrique Moreira. 
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19. Ofício dos Autores Escultor; Arquiteto. 

20. Identificação dos 

Autores 

Henrique Moreira (1890 – 1979), escultor; Manuel 

Marques (1890-1956), arquiteto. 

21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografiax 

22. Datação (data de 

produção) 

1927 

23. Justificação da 

datação 

Bibliografiax 

24. Local de execução • Projeto e talhe da pedra– Portugal, Porto, oficina 

de Henrique Moreira; Porto, Industrial 

Marmorista. 

• Colaboração do arquiteto Manuel Marques no 

redesenho da base do padrão e pedestal – 

Portugal, Porto, atelier do arquiteto Manuel 

Marques, sito Rua Miguel Bombarda.  

• Fundição dos bronzes, Portugal, Vila Nova de 

Gaia, Fundição Casa Sá Lemos 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Câmara Municipal do Portox 

26. Concurso para a 

Criação 

Simx 

27. Concorrentes • Com o projeto Chi-lo-sa? – Henrique Moreira 

(1890-1979) e Arquiteto Correia da Silva (1880-

1963); (coautoria). 

• Com o projeto Sentinela – Henrique Moreira 

(1890-1979). 

28. Composição do júri • Presidente do júri: Coronel Raúl de Andrade 

Peres 

• Membros do júri: Presidente da Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal; Henrique 

António Guedes d’Oliveira (presidente da 

Comissão Estética e Diretor da Escola de Belas 
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Artes); representante João Grave (diretor da 

Biblioteca) e Júlio Brandão (em representação do 

Museu Municipal); engenheiro Monteiro de 

Andrade (vogal da Comissão de Estética da 

cidade do Porto); o pintor Acácio Lino (vogal da 

Comissão de Estética da cidade do Porto); com a 

função de secretário esteve o Mendes Jorge.  

29. Deliberação Foram analisadas duas maquetes, Chi-lo-sa? E 

Sentinela. Segundo José Guilherme Abreu as maquetes 

eram descritas no Comércio do Porto (1 de Setembro de 

1927) da seguinte forma: 

A que tem a divisa ‘Chi-lo-sa’? [...] reúne qualidades de 

inspiração e composição muito notáveis. Uma nobre 

figura de mulher, certamente a figura da Patria, cobre 

com a bandeira nacional o corpo do soldado morto em 

campanha. 

A outra ‘maquette’, com a divisa ‘Sentinella’, é menos 

aparatosa, se bem impressionante na sua singeleza. Um 

‘serrano’ está alerta, no defeza do altar da Patria, 

representado por um bloco, guarnecido das armas 

portuguezas e encimado pela cruz de Christox. 

(...) sobre a maquette da legenda Chi-lo-sa?, 

manifestando cada membro do júri a sua opinião, que 

não sendo desfavorável em absoluto aquele trabalho, o 

considerou todavia sem condições que no parecer de 

cada um deveriam dominar* no monumento, tendo em 

vista o local em que devia ser erigido e a sua concepção 

geral. Passando depois a ser apreciada a maquette 

apresentada sob a divisa “Sentinela”, foi ela 

minuciosamente analisada, tanto no seu conjunto como 

na sua pormenorização, merecendo desde logo a 

preferência de todos os vogaes do júri quanto ao 

conjunto. Em relação aos detalhes, depois de 



 LXIX 

 
cuidadosamente estudados, foi o júri concordante que, 

sem os alterar quanto á forma, eles poderiam ser 

enriquecidos em relação aos materiais a empregar, 

sendo então abordada a questão da soma proposta para 

a realização da obra. (...)O ilustre presidente do júri 

consultou então individualmente todos os presentes 

sobre a escolha da maquette, recaindo a votação 

unânime na aprovação da que tinha a divisa Sentinela. 

Resolvia assim a escolha, o senhor Presidente mandou 

abrir os envelopes lacrados que estavam sobre a mesa 

contendo as memorias descritivas e os nomes dos 

concorrentes, verificando-se que era autor da maquette 

Sentinela o escultor senhor Henrique Moreira e da 

maquete Chi-lo-Sa? O mesmo senhor Henrique Moreira 

e o arquiteto Senhor Correia da Silva. Considerou-se 

seguidamente que tendo esta maquette sido apreciada 

em mérito absoluto lhe cabia o segundo prémio de dois 

mil escudos que foi resolvido entregar aos concorrentes, 

terminando o julgamento e discussão dos trabalho 

depois de o Ex.º senhor Presidente haver indicado o 

julgamento e discussão dos trabalhos depois do Ex.º 

senhor presidente haver indicado a necessidade de dar 

conta á Ex.ª Comissão Administrativa das resoluções 

tomadas, afim de aquela ilustre corporação resolver o 

que tiver por conveniente.x 

Sugere-se duplicar a verba para a obra ganhar maior 

dimensão, desde que esse facto não colocasse em causa 

a natureza do tema, o que acabou por não acontecer. 

30. Concurso para a 

construção 

Sim 

31. Modo de 

financiamento 

• Financiado pela Câmara Municipal do Porto. 

32. Custo da obra _____________________________________________ 
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33. Data de 

inauguração 

9/04/1928x 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa inaugural  O programa inaugural seria integrado nas 

comemorações do 9 de abril. Assim era publicado o 

programa inaugural no Comércio do Porto de 8 de abril 

de 1928: 

a) Ás 8 horas em todas as unidades militares serão 

içadas as bandeiras nacionais; 

b) Ás 10 horas e 30 minutos cada uma das unidades 

da guarnição enviarão um contingente de 24 

praças a fim de assistirem á missa na igreja da 

Trindade rezada por alma dos combatentes 

mortos na guerra; (...) 

e) Ás 15 horas e 45 minutos fica interrompido o 

transito para vehiculos e regulado o transito 

para peões pela policia de segurança, nas rua s 

Saraiva de Carvalho, Augusto Rosa, P. da 

Batalha, 31 de Janeiro, P. Liberdade, Clerigos, 

Carmelitas e P. Carlos Alberto. [De modo a não 

interromperem a corrida da Chama da Pátria] 

(...) 

g) Ás 16 horas e 15 minutos os contingentes (...) 

acompanhados pela banda do R.I. 18 e pelos 

clarins das unidades montadas, desfilarão por 

entre os cordões das tropas até á Praça Carlos 

Alberto: n’esta Praça os estudantes e bandeiras 

ficarão em linha (...) e na frente ao monumento 

aos mortos da guerra (...) 

i) Ao signal de um tiro de peça começam os dois 

minutos de silêncio e decorridos estes ao signal 
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de outro tiro de peça as tropas apresentam 

armas, as bandeiras tocam o hymno nacional (...) 

p) (...) Praça Carlos Alberto: Contingentes das 

unidades com bandeiras, mães e filhos dos 

soldados mortos, Junta Patriótica do Norte. 

Asylo Profissional do Terço, com banda. 

Bombeiros municipaes e Voluntarios (...) 

autoridades civis e militares (...) Companhia da 

Marinha e tropas de engenharia. Praça da 

Universidade: Escolas de ensino superior e 

secundario. (...) R. I. [Regimento da Infantaria] 

18 (...) Clubs desportivos e associações 

profissionais de beneficencia e recreio (...)x 

Na cidade aconteciam nesse mesmo dia uma série de 

inaugurações (vários fontanários, a Praça 9 de Abril, a 

Avenida dos Combatentes, lançamento da 1ª pedra para 

os bairros dr. Manuel Laranjeira e para o bairro social no 

largo da Feira na Foz, etc.), decorria a corrida da Chama 

da Pátria e realizava-se, em benefício da Casa dos Filhos 

dos Soldados, um desafio de futebol e um sarau de gala 

no Teatro de São João.x 

O cerimonial Republicano terminava com inauguração 

do MMGG e com a iluminação da Praça Carlos Alberto 

a decorrer às 17 horas. 

36. Personalidades 

presentes 

Estavam presentes militares, académicos, representantes 

das várias associações relativas à assistência aos 

combatentes (LCGG, JPN, CPGG, CFS, etc.); figuras de 

Estado; representantes da Imprensa; Escolas; Orfeão do 

Porto; familiares dos combatentes; órfãos de guerra; 

grande massa de populares. 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito, Liga Metálica (bronze); Calcário (Pedra Lioz). 
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38. Materiais – 

Descrição  

 O Monumento assenta sobre uma base granítica 

cruciforme, é esculpido na integralmente em pedra lioz. 

Contém estatuária (um Sentinela) e ornamentos em 

bronze. 

 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar; 

• Processe técnico de esculpir em metal: fundir. 

• Escultura de vulto pleno em bronze (Sentinela). 

• Processo técnico de esculpir em pedra: Baixo-

relevo (festões de folhas de carvalho esculpidos 

na pedra lioz) 

• Escultura: Relevo sobre fundo plano (bronze 

com a data 1914-1918) 

• Escultura: relevo inciso (Epígrafe) 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Epígrafe e ornamentos (1914-1918) fundidos em bronze 

e incrustados no calcário. 

Epígrafe em baixo-relevo inciso. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; pedra lioz e granito polido. 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 7m  

Largura – c. 4,90m  

Profundidade – c.4,90m 

(aproximadamente)x 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

• Regular 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Alteração Cromática – mancha visível no 

pedestal e pilar do padrão na sua face anterior; 

falta de pigmento nos sulcos das inscrições 

incisas na pedra lioz nas faces laterais. 
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• Erosão – por exposição aos elementos e poluição, 

notando-se ligeiro arredondamento dos vértices. 

• Graffiti – O monumento foi vandalizado em 

todas as suas faces. 

• Lacuna – perda de ornamentos em bronze (na 

base: coroa de louros, cerca que delimitava os 

projéteis, nos flancos e parte posterior: folha de 

palma e grinaldas de flores).  

 Note-se que as grinaldas de flores em bronze presentes 

nos flancos do padrão, bem como a coroa de louros no 

sopé da base desapareceram após a desmontagem do 

monumento feita durante as obras de construção do 

parque de estacionamento que existe sob a praça.x 

Dessa presença são visíveis dois grampos metálicos no 

flanco direito. 

• Pitting ligeiro, visível na base lateral direita. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Humana; Vegetal; de Objeto; Símbolo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação Humana: Soldado Português da 

Infantaria no seu posto de sentinela. 

Henrique Moreira reproduz em bronze o soldado 

português de infantaria, representando um sentinela no 

seu posto de vigia.  

O soldado é representado com o traje usado na frente 

ocidental: com botas de cabedal; a grevas atadas à perna, 

espingarda e cantil, o bornal a tiracolo, o capote usado 

na Flandres, as cartucheiras, uma medalha com a cruz de 

guerra ao peito em sinal da condecoração, cachecol ao 

pescoço e o capacete usado a partir de 1917 (o mesmo 

que o dos exércitos ingleses).  
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• Representação Vegetal: festões de folhas de 

carvalho; folhas de palma; grinaldas de flores; 

coroa de louros. 

Festões de folhas de carvalho esculpidos no lioz estão 

presentes na base que serve de peanha, bem como no 

pilar do padrão – O carvalho é o símbolo universal de 

força, longevidade, poder, majestade e resistência. O 

carvalho é, em todos os tempos e em todos os lugares, 

sinónimo de força (...)em latim utilizava-se a mesma 

palavra para dizer carvalho e força: róbur, que 

simbolizava tanto a força moral como a força física.x 

Existia em cada uma das faces laterais uma grande folha 

de palma. Estas simbolizam a morte e o martírio, mas são 

também símbolo da regeneração e ressurreição. Atente-

se na citação: Originally a symbol of military victory, 

carried in triumphal processions, it was adopted by the 

early Church as the symbol of the Christian’s victory 

over death.x 

As grinaldas de flores ornamentam o monumento. As 

flores são ornamento tanto para os dias festivos como 

para os dias fúnebres, ora comemorando a vitória ora 

como oferenda aos mortos – They hold themselves date 

back to ancient Greece, adopted into Christianity as a 

symbol of the victory of redemption.x 

A coroa de louros que existia no sopé do Monumento 

(desaparecida aquando da construção do parque 

subterrâneo) assinala a vitória militar.x 

• Representação de objeto: arma 

A arma aqui representada é uma espingarda Small 

Magazine Lee-Enfield de 7,7mm usada pelos soldados 

de infantaria portugueses e ingleses. A arma é o 

antimonstro que, por sua vez, se torna monstro (...). A 

ambiguidade da arma está em simbolizar ao mesmo 
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tempo o instrumento da justiça e o da opressão, a defesa 

e a conquista. Em qualquer uma das hipóteses, a arma 

materializa a vontade dirigida para um objetivo.x 

Henrique Moreira representa a arma em posição de 

descanso no seu suporte vertical pelo que não se pretende 

o seu uso. Trata-se de um Sentinela no seu posto de vigia 

que apenas faz uso da arma em circunstância de defender 

os seus compatriotas.  

• Representação de símbolo: 

O escudo é simultaneamente um objeto que protege, mas 

que permite atacar em segurança. Passa a ideia de Pátria 

protetora. O escudo português contém na sua parte 

interior cinco escudetes em forma de cruz, que são 

envolvidos por bordadura carregada com sete castelos. O 

escudo português é colocado um lugar central no 

frontispício do padrão.  

A esfera armilar, é esculpida em baixo-relevo nos 

flancos laterais do padrão. O instrumento de navegação 

foi uma ferramenta fundamental durante o período dos 

Descobrimentos. Usado como emblema de D. Manuel I, 

apela a esse período e revela o interesse na posse colonial 

A Cruz de Guerra é o elemento que coroa o padrão, 

sendo-lhe adossado em bronze. Esta é a Cruz usada nas 

condecorações militares da Grande Guerra, sendo usada 

como símbolo da LCGG até aos dias de hoje. A Cruz de 

Guerra  

48. Inscrições – Marcas  _____________________________________________ 

49. Inscrições Textuais Face anterior: <<Aos Mortos da / Grande Guerra / A 

Cidade / Do Porto / 1914  1918>> // <<Aos Combatentes 

Mortos Pela Pátria / Homenagem dos Combatentes da 

Grande Guerra / XI-1918  XI-1968>>. 

Face lateral esquerda: Angola / 1914-1916/ Naulila /18-

XII-1914 / Inhoca 15-VIII-1915 / Mongua / 20-VII-1915 
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/Ngiva / 4-IX-1915>> // <<Homenagem dos Bombeiros 

/ de Portugal aos Soldados / Mortos na Defesa das / 

Províncias Ultramarinas. / No 90º Aniversário dos / 

Bombeiros Voluntários do Porto /25 Agosto 1965.>> 

Face lateral direita: <<Moçambique / 1917 – 1918 / 

Nevala / 22-XI-1916 / Necomano / 25-XI-1917 / Serra / 

Mecula / 3-XII-1917/ Namacurra / 1-VI-1918.>>. 

Face posterior: <<França / 1917-1918 / La Lys / 9-IV-

1918/ Laventie / 9-IV-1918/ La Couture 10-IV-1918>>. 

50. Tradução da 

Inscrição 

_____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Portuenses mortos na Grande Guerra. 

52. Alterações à função 

inicial 

Não 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

Sim.  

Na face lateral esquerda existe uma placa evocativa em 

bronze.  

Nela pode ler-se a seguinte inscrição: <<Homenagem 

dos Bombeiros / de Portugal aos Soldados / Mortos na 

Defesa das / Províncias Ultramarinas. / No 90º 

Aniversário dos / Bombeiros Voluntários do Porto /25 

Agosto 1965.>> 

Em plena guerra colonial usou-se o monumento 

Republicano para legitimar o conflito de pretensões 

colonialistas.  

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento é formado por um padrão de cerca de sete 

metros de altura, assente sobre uma base saliente em 

forma de cruz que na parte anterior serve de peanha a 

uma estátua de bronze que representa um Sentinela 

vestido com um capote rasgado pelos joelhos como se 

usava na Flandres para evitar a lama das trincheiras, de 

guarda aos símbolos da Pátria. Na parte superior do 
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padrão, uma cruz de guerra, fundida em bronze, coroa 

um baixo-relevo onde figura o escudo com as armas 

nacionais, rodeado por festões [de folhas de carvalho] 

esculpidos na pedra. Nos flancos e atrás, arranjos 

florais fundidos em bronze [que atualmente não se 

encontram no monumento] lembram as principais 

batalhas travadas pelo ‘Corpo Expedicionário 

Português’ na Grande Guerra. [Ainda nas faces laterais 

podem ver-se inscritos dentro de escudos os nomes dos 

locais onde decorreu a guerra e as principais batalhas que 

os soldados portugueses travaram. Na face frontal pode 

ler-se a inscrição entre as datas 1914-1918 Aos Mortos 

da Grande Guerra Da Cidade do Porto] Esculpidos na 

base, figuram obuses iguais aos usados na guerra. Junto 

ao pavimento, completa o conjunto uma coroa de flores 

[que já não se encontra no monumento] e uma lápide 

fundidas em bronze, como oferenda perpétua [trata-se de 

uma placa metálica fundida em bronze da 

responsabilidade da LCGG ali colocada por altura dos 50 

anos do final da guerra.]x 

55. Estilo e Design O MMGG do Porto faz uso de um soldado real, 

reproduzindo com verismo o traje usado na Grande 

Guerra pelos soldados de infantaria.  

A estatuária naturalista era já conhecida dos portuenses 

(vejam-se as inúmeras obras de Soares dos Reis e depois 

de Teixeira Lopes do qual Henrique Moreira foi aluno). 

No que respeita à base e ao pedestal redesenhado pelo 

arquiteto Manuel Marques após Henrique Moreira ter 

vencido o concurso, essa assume linhas modernistas. O 

lettering art-déco coloca-o em sintonia com o seu tempo. 

Trata-se, no dizer de José Guilherme Abreu de uma 

monumentalidade, (...), intersticial, cuja origem nos 

remete para uma proto-monumentalidade ‘verista’ e 
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‘naturalista’ que Soares dos Reis, primeiro, e Teixeira 

Lopes, depois, tentaram sem cabal êxito, estabelecer, 

(...) monumentalidade intersticial essa que encontra nos 

‘Monumentos aos Mortos da Grande Guerra’ o tema e o 

campo de actuação, que lhe permitirá constituir-se como 

monumentalidade cívica, resgatando do plano onírico e 

intimista, o projecto de monumentalidade da estatuária 

verista e naturalista, da mesma forma como também, 

esta mesma monumentalidade nada tem que ver com a 

monumentalidade nacional-historicista do ‘Estado 

Novo’ que se lhe seguirá. (...) A esta monumentalidade 

intersticial e crepuscular, designamos, (..) 

‘monumentalidade novecentista’, (...) uma franja da 

produção estatuária que se situa de forma instável entre 

a estatuária oitocentista e a estatuária modernista, e que 

algo frivolamente tem sido classificada de estatuária 

académica. São efectivamente de matriz académica as 

técnicas de que essa estatuária se serve para se produzir, 

a saber, modelação em barro, reprodução em gesso e 

transposição para o bronze ou a pedra, assim como são 

também académicos os seus métodos, a saber, partir do 

modelo vivo, primado da figuração e respeito pelo 

natural. Mas a estatuária novecentista não se esgota 

nesses aspectos. Ao assumir-se, por um lado, como 

veículo de comemoração cívica e, por outro, como valor 

de ornamentação plástica, a estatuária novecentista, 

surge como uma instância ‘avant la lettre’ do que mais 

tarde se designará como ‘arte pública’, muito embora 

destituída da dimensão controversa que hoje encerra o 

próprio conceito, e que de certa forma o constitui, 

enquanto tal.x 

56. Atteggiamento O soldado é retratado com verismo: um soldado de 

infantaria no seu posto de vigia. A arma encontra-se 
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disposta em modo de repouso e a expressão facial é 

pacífica e neutra. Sem sentimentalismos o soldado 

cumpre o seu dever de sentinela. 

57. Olhar O soldado não está comprometido com o espectador e 

não pede resposta. O olhar direciona-se para o horizonte, 

metaforicamente olha para o futuro e para ideais 

superiores que guarda (o escudo português, a cruz de 

guerra, a esfera armilar que o encimam).  

Offer image. 

58. Tamanho O padrão é bem dimensionado e a praça onde se 

localiza foi modificada para o receber. Assim, a 

implantação do Monumento levou a alterações no 

urbanismo, sendo o jardim de Carlos Alberto 

transformado numa praça capaz de receber a população. 

O recinto (...) era usado para as concentrações e o 

cerimonial, que durante décadas e desde cedo ali se 

realizava, durante as datas do armistício (11 de 

Novembro) e da Batalha de La Lys (9 de Abril), e 

inclusive durante outros momentos(...)x. A praça é 

calcetada com paralelepípedos brancos e pretos, sendo 

que os retângulos negros fazem convergir o olhar (e o 

passo) para o Monumento.  

O tamanho do padrão adequa-se ao tamanho da 

Praça. O soldado encontra-se elevado em relação ao 

observador pela utilização de um pedestal. O tamanho da 

estátua, sendo ligeiramente maior do que o tamanho 

natural, mas não agigantado confere-lhe dignidade.  

A posição do soldado, elevado em relação ao 

observador posiciona-o como herói sem o destituir das 

suas características de humanidade, este não é imune à 

dor e à morte, mas combate-a corajosamente. Tomando 

a forma de soldado de infantaria suscita a empatia da 
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população. Note-se que seriam muitos os soldados e 

familiares a assistir às cerimónias de rememoração. 

59. Materiais e forma O Monumento assume uma configuração vertical. 

Os materiais mais usados são o calcário (pedra lioz) e o 

bronze. Os bronzes são fundidos em Vila Nova de Gaia, 

sendo este um material habitual na escultura não suscita 

contrariedades. 

 O calcário contraria o habitual uso de material autóctone 

nos MMGG. Regra geral a norte usa-se, 

maioritariamente, o granito. A utilização do calcário 

sendo uma pedra mais maleável resulta numa obra mais 

elegante. Contudo, o material é menos resistente aos 

elementos, pelo que terá uma erosão mais rápida e se 

predispõe a reter manchas e sujidade, exigindo uma 

manutenção mais cuidada. 

60. Lugar de Memória Cívico-patriótico. 

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

___________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

019_MMGG_PT_PRT 

Este monumento foi erigido no sentido de substituir um 

anterior que havia sido demolido por não agradar à 

população. (Cf. Ficha de Inventário n-º 

019_MMGG_PT_PRT)  

Depois da polémica do Portorrão e no dia de 

inauguração do presente MMGG o Prof. Alberto de 

Aguiar, Presidente da JPN instituição que havia sido 

responsável pela iniciativa da construção do monumento 

demolido escrevia o seguinte: 

A Ex.ma Câmara Municipal do Pôrto, honrando os 

sentimentos da cidade e lisonjeando os da Junta, 

inaugura neste dia na Praça de Carlos Alberto o novo 

Monumento aos Mortos da autoria do consagrado 
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escultor Henrique Moreira. Nobremente e sem o mínimo 

alarde, no cumprimento delicado, firme e serêno duma 

ordem militar, que a si mesmo se impusera desde 1926, 

a Ex. ma Câmara, nomeadamente por nobilitante 

iniciativa e persistência do seu Presidente, então o Sr. 

Coronel Raúl Peres, consegue com muito louvável 

rapidez reatar e reanimar os sentimentos patrióticos que 

conduziram à inauguração do Monumento de 1924, 

fazendo esquecer a mágoa e o desânimo provocado pela 

sua deposição. O novo monumento, levantado em 1928, 

restabeleceu em toda a sua pureza o sentimento de 

gratidão dos portuenses para a memória de seus filhos 

mortos na Grande Guerra.x 
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Fig. 1- Implantação do Monumento na Praça Carlos Alberto. 
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Fig. 2 – Face frontal. Estátua Sentinela. Notem-se as manchas na base do pilar. 
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Fig. 3 – Face frontal, base e pedestal. Notem-se as lacunas de bronze, manchas, graffiti. 

 
Fig. 4 – Face lateral. 
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Fig. 5 – Face lateral. São visíveis manchas de graffiti. 

  
Fig. 6 – Face lateral direita. Pormenor do pilar onde são visíveis manchas e grampos metálicos que prendiam os 
ornamentos de bronze. 
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Fig. 7 – Face lateral direita. Escudo com epígrafe. Pode ler-se: Moçambique 1917-1918 / Nevala (...). 

 
Fig. 8 – Face lateral esquerda.  
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Fig. 9 – Face lateral esquerda, placa de bronze de homenagem aos soldados mortos na guerra colonial. São visíveis 
manchas de graffiti. 

 
Fig. 10 – Face lateral direita. Pormenor escudo com epígrafe onde pode ler-se: Angola 1914-1916 / Naulida (...). Note-
se a esfera armilar em relevo no topo. 
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Fig. 11 – Face posterior. 

 
Fig. 12 – Face posterior. Pormenor folhas de carvalho. Notem-se as manchas de sujidade e de pitting. 

 
Fig. 13 – Face posterior. Base e pedestal em granito e pedra lioz, visivelmente sujos e manchados. 
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Fig. 14 – Face posterior visíveis manchas de graffiti. 

 
Fig. 16 – Face posterior. Pormenor do escudo onde pode ler-se: França (...). Atente-se nos festões de folhas de carvalho 
e na cruz de guerra que encima o monumento. 
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Imagem do Arquivo Municipal do Porto 

 
Fig. 17 – Reprodução digital de Fotografia de Teófilo Rego. Arquivo Histórico do Porto. A imagem apresenta o MMGG 
ainda com a maioria dos bronzes adossados. Fonte: Fotografia - Monumento aos Mortos da Grande Guerra do Porto 
na Praça Carlos Alberto. [Arquivo Histórico do Porto: s.n.], 196?. Cota: F-P/CMP/10/432. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 021_MMGG_PT_PRT 

2. Denominação Mater Dolorosa 

3. Título Monumento aos estudantes de Medicina Mortos na Grande 

Guerra  

4. Outras 

Denominações 

• A Santa; 

• A Sabedoria; 

• A Universidade. 

5. Estado Existente. Relocalizado. 

6. Categoria ou 

Modelo 

Estatuária. 

7. Tipologias 

presentes 

Estatuária. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. O MMGG 

mantém a 

localização 

original? 

Não. 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Porto 

13. In Situ Praça Gomes Teixeira (Interior do Edifício da Reitoria da 
Universidade do Porto) 

14. Geolocalização 41.147094, -8.614891 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Coletivo 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Outro. Interior do Edifício da Reitoria da Universidade do 

Porto, encontra-se implantada num corredor. 

Secção 4 – Autoria e Produção 
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18. Coautoria Não. 

19. Ofício dos 

Autores 

Escultor e medalhista. 

20. Identificação dos 

Autores 

João da Silva (1880-1960), escultor e medalhista. 

21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografiax 

22. Datação (data de 

produção) 

c. 1937 – 1948 

23. Justificação da 

datação 

Inscrição e Bibliografia 

24. Local de 

execução 

• Projeto e talhe da pedra– Portugal, Porto (esculpida 

numa oficina de canteiro próxima da ponte D. 

Luís). 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Estudantes da Universidade com o apoio do Professor 

Catedrático Américo Pires de Lima (que havia combatido 

em África) 

26. Concurso para a 

Criação 

Não. 

27. Concorrentes _____________________________________________ 

28. Composição do 

júri 

_____________________________________________ 

29. Deliberação _____________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

_____________________________________________ 

31. Modo de 

financiamento 

• Angariação de fundos pelos Universitários com a 

realização de sarau. 

• Doações de Universitários. 

• Ministério da Instrução (a pedido do Prof. Pires de 

Lima que intercede pelos alunos) doa uma pequena 

verba. 
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• O Mestre João da Silva oferece-se para executar a 

obra gratuitamente. 

32. Custo da obra _____________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

16/10/1948 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa 

inaugural 

 Sobre a inauguração do MMGG da autoria de João da 

Silva O Comércio do Porto dizia o seguinte: 

No Salão Nobre da Faculdade de Ciências do Porto, 

realizou-se, ontem a solene abertura do ano lectivo.  

O vasto salão encheu-se literalmente, estando ali presentes 

as mais salientes figuras do nosso meio social. 

Presidiu ao acto, que teve início pouco depois das 16 

horas, o sr. prof. Dr. Amândio [Joaquim] Tavares, ilustre 

reitor da Universidade (...) Abrindo a sessão, o sr. Prof. 

Dr. Amando Tavares dirigiu uma expressiva saudação às 

autoridades e demais convidados, após o que iniciou a 

leitura do habitual relatório das actividades universitárias 

verificadas no ano lectivo findo. Nesse extenso e bem 

elaborado documento da vida universitária focou, o ilustre 

reitor, com superior inteligência e poder de observação, os 

problemas do ensino e o papel que compete à Universidade 

desempenhar na formação cultural da mocidade, expondo 

alguns inconvenientes que ao Estado cumpre remediar e 

exaltando o espírito de sacrifício e a abnegação do 

professorado. O ilustre reitor prestou, também, sentida 

homenagem à memória do saudoso professor dr. Alberto 

de Aguiar, falecido durante o transacto ano lectivo. 

Concluíu dirigindo um agradecimento às individualidades 

que ali foram honrar com a sua presença o acto solene da 

abertura do novo ano escolar. 
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Seguiu-se no uso da palavra o vice-reitor, sr. prof. Dr. 

Fernando Magano, que proferiu uma erudita e blihante 

‘oração de sapiência’. (...). 

Depois da sessão solene, no átrio do edifício da 

Universidade, realizou-se a cerimónia dos universitários 

mortos na Grande Guerra de 1914-18. 

A convite do reitor, prof. dr Amândio Tavares, descerrou o 

monumento, que estava coberto com a Bandeira Nacional, 

o sr. coronel Gabriel Cardoso, representante do sr. 

general-comandante da 1.ª Região Militar, sendo o acro 

saudado com uma prolongada salva de palmas. 

Seguidamente, o sr. prof. dr. Américo Pires de Lima, que 

foi também combatente na primeira Conflagração Mundial 

proferiu uma brilhante alocução na qual se referiu ao 

significado da homenagem. – “Vai para doze anos - ” diz 

– “celebraram-se aqui solenemente as festas 

comemorativas do primeiro Centenário da Academia 

Politécnica e da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Um 

dos números dessas festas foi o lançamento da primeira 

pedra do monumento que agora se inaugura.” A cerimónia 

presidiu o Chefe de Estado, cuja presença muito serviu 

para realçar a significação do acto. Há quase doze anos! 

Historia depois, o antigo monumento e os trabalhos 

necessários para se obter um monumento digno dos mortos 

Universitários da Grande Guerra. E diz: “Faltava o 

artista, mas logo me lembrei de João da Silva, que já tinha 

presado a universidade com aquela jóia, ali implantada 

entre carvalhos simbólicos – o monumento a Júlio Diniz. 

Expuz-lhe o desejo da Universidade: um monumento digno 

da ideia e do lugar, mas compatível com a rígida pequenez 

no nosso orçamento. Sorriu compreensivamente o nosso 

grande artista e prestou-se a colaborar, não só com os 

primores do seu talento, mas com autêntico sacrifício da 
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sua bolsa. Não movido de prémio vil, que esse também 

pode considerar-se simbólico. Com o estatuário de Vieira, 

em longos dias de trabalho, quis dar, pela sua própria 

mão, os últimos retoques à sua obra com a carícia do seu 

mágico cinzel, afeiçoou de tal maneira o duro e rígido 

granito, que vestiu a sua figura, como se se tratasse de 

macio e flexível estofo. Pois aqui fica o monumento, 

erigido pela Universidade para glória dos seus mortos e 

lição aos vivos.”  

Nova salva de palmas rematou esta singela, mas 

significativa cerimónia com que se concluiu a abertura 

solene do ano lectivo na Universidade do Porto. x 

 

O discurso do Reitor foi detalhadamente descrito no 

Primeiro de Janeiro. Amândio Tavares, em pleno Estado 

Novo e com a presença de um representante da União 

Nacional aproveitava a ocasião para tecer algumas críticas: 

Não tenho afrouxado o labor desenvolvido no domínio da 

investigação apesar de todas as deficiências e dificuldades 

derivadas da conhecida escassez de pessoal e instalações 

e das limitas dotações ornamentais.x 

Não se coibindo de fazer queixa pelas baixas remunerações 

dos Professores assistentes. Lamentava não ter sido ainda 

restabelecida a Faculdade de Letras que descrevia como 

complemento indispensável da Universidade, dizendo que 

nunca se iria conformar com a sua perda. O Reitor tocava 

em pontos importantes e sensíveis, e falando ainda das 

negociações para a aquisição da Quinta do Campo Alegre, 

dizia que o processo estava bem encaminhado e que essa 

aquisição permitiria o restabelecimento do Jardim 

Botânico, a instalação de museus de História Natural, a 

construção de um campo de jogos e duma residência de 

estudantes, etc.  
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36. Personalidades 

presentes 

A cerimónia é descrita no Primeiro de Janeiro como acto 

que teve numerosa e distinta assistência de 

individualidades de representação no meio social 

portuense.x Estiveram presentes os diretores das quatro 

Faculdades: de Medicina (Almeida Garrett), de Farmácia 

(Amaral e Albuquerque), de Ciências (Augusto Queirós) e 

de Engenharia (Teotónio Rodrigues). 

O governador civil do distrito– Antão Santos da Cunha. 

Coronel Gabriel Cardoso (na vez do Comandante da 1ª 

Região Militar). 

Engenheiro-naval Rodrigues de Carvalho em 

representação do departamento Marítimo do Norte. 

Frazão Nazareth, pela União Nacional. 

Cónego Dr. Manuel Valente, em representação do Bispo do 

Porto. 

João Correia Guimarães, pela direção da Casa da Imprensa 

e do Livro. 

Mestre Joaquim Lopes, pela Escola de Belas Artes do 

Porto. 

Eng. Custódio Guimarães pela LCGG. 

Cônsules de Inglaterra, Brasil, França e Espanha. 

Diretor do Instituto Britânico. 

Pinheiro Torres, em representação do Secretariado 

Nacional da Informação. 

Vários Professores e alunos das Faculdades de Medicina, 

Farmácia, Ciências e Engenharia. 

Alunos finalistas representados por: Casimiro Aguedo de 

Abreu; Ildeberto Pereira de Sousa; José Maria Ribeiro 

Moreira de Araujo e Manuel Afonso Moreira de Figueiredo 

(todos posicionados junto à mesa da presidência). 

Presidente da Câmara Municipal do Porto – Luís de Pina. 

Presidente substituto da Câmara Municipal do Porto – 

Francisco Coimbra. 
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Na assistência estavam também algumas senhoras (cujos 

nomes não são mencionados).x 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito 

38. Materiais – 

Descrição  

 O Monumento é integralmente construído em granito, 

constituindo-se de 4 peças graníticas. A saber: uma base 

retangular (desaparecida ou talvez reservada noutra parte 

do edifício da Reitoria), um plinto e uma laje sobreposta ao 

plinto (com inscrição do nome do autor) sobre a qual 

assenta a estátua. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar; 

• Escultura de vulto pleno em pedra. 

• Escultura: relevo inciso (Epígrafe) 

40. Técnicas de 

acabamento 

Epígrafe em baixo-relevo inciso 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra monolítica (estátua, excluindo base e plinto). 

42. Dimensões Altura – 2,40m  

Largura – c. 0,75m 

Profundidade – c. 0,75m 

(bibliografia) 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Lacuna, perda – a base sobre a qual se sobrepõe 

o plinto não se encontra no Monumento. Esta 

falta põe em causa a integridade do plinto e 

retira altura ao Monumento. 

• Lacuna na ponta do dedo hálux do pé esquerdo 

e arestas do plinto. 

• Fissura no plinto visível no canto superior 

direito. 
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• Coloração – variação no tom, escurecimento da 

pedra, visível na base do plinto. 

• Coloração – mancha de tinta verde na ponta do 

dedo mínimo do pé esquerdo; pequenas 

manchas brancas na laje sobre a qual se apoia a 

estátua e no lado do esquerdo do véu. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Figurativa; Vegetal. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação Figurativa: Mater Dolorosa 

Figura feminina coberta com véu, tratando-se de uma 

Mater Dolorosa que lamenta a perda dos filhos da 

Universidade mortos na Guerra.  

• Representação Vegetal: folha de palma 

A figura segura na sua mão direita uma folha de palma. A 

palma, a ramagem, o ramo verde, são universalmente 

considerados como símbolo (...) de regenerescência e de 

imortalidade. (...) prefiguram a Ressurreição de Cristo, 

após o drama do Calvário.x Símbolo da morte e do martírio 

são também símbolo da regeneração e ressurreição. Atente-

se na citação: Originally a symbol of military victory, 

carried in triumphal processions, it was adopted by the 

early Church as the symbol of the Christian’s victory over 

death.x 

48. Inscrições – 

Marcas  

<<João da Silva / 1946>> 

49. Inscrições 

Textuais 

<<Huiu Universitatis Filiis / Scientiae spei / A Vita Cito / 

Pro Patria Ereptis / MCMXIV – MCMXVIII>> 

50. Tradução da 

Inscrição 

Aos filhos desta Universidade tão depressa arrebatados 

pela Pátria a uma vida de sabedoria e esperança / 1914 – 

1918. 

51. Função inicial Homenagem aos estudantes da Universidade mortos na 

Grande Guerra. 
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52. Alterações à 

função inicial 

Sim.  

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – 

descrição  

Sim.  

 O MMGG da Reitoria da Universidade do Porto foi 

projetado para ser colocado no seu claustro exterior, 

chegando mesmo a fazer-se aí o lançamento da 1ª pedra a 

12 de Abril de 1937, mas a estátua acabou por ser colocada 

debaixo da arcada central, no átrio da entrada principal. 

Anos mais tarde a estátua foi movida para o vão da 

escadaria do átrio de química e aí permaneceu até c. de 

2013/14. Atualmente a estátua encontra-se 

temporariamente num corredor das futuras instalações do 

Museu de História Natural e de Ciência da Universidade do 

Porto que se encontra presentemente em obras. À data de 

elaboração desta ficha não foi possível apurar a tutela da 

estátua (foi-nos dito que não integra o acervo do Museu).  

Para além da constante mudança de local também a 

designação pela qual é conhecida A Santa ou A 

Universidade, revela um desconhecimento do propósito da 

sua criação e a inscrição latina não facilita o seu 

entendimento. Assim, consideramos que a estátua está 

destituída da sua função de homenagem aos mortos daquela 

Universidade, pelo que, passou de signo a sinal pela inércia 

e pela desresponsabilização do património. 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O monumento constitui-se de uma escultura isenta em 

granito, representando uma figura feminina sobre plinto. 

Trata-se de uma Mater Dolorosa descalça, coberta por 

manto, com a cabeça ligeiramente reclinada, segurando na 

mão direita uma vertical folha de palma.  

55. Estilo e Design A escultura de João da Silva, havia sido projetada para um 

claustro exterior. Aquando do seu descerramento o próprio 
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João da Silva considerou que a estátua poderia ficar no átrio 

onde havia sido inaugurada. 

A figura feminina é bastante sóbria e elegante, fazendo uso 

de uma linguagem neoclássica e estilizando a folha de 

palma. 

A epígrafe em latim confere-lhe uma certa atemporalidade 

e classicismo, sugerindo um desejo de retorno a um tempo 

conotado com pensamentos e ideais elevados. - Egypt, 

Greece and Rome have long been a much idealized in 

Northern European thought and served as a source of 

inspiration. (...)Such monuments reflecting the classical 

style also have complete symmetry to give a sense of 

balance and elegance. x 

O autor havia já erigido o MMGG de Évora (inaugurado 

em 1933) e de Valença do Minho (inaugurado em 1938). 

Em Évora faz uso de uma vitória alada que empunha 

espada e coroa de louros, construindo um monumento 

vitorioso cuja epígrafe é também em latim – Filiis Pro 

Patria Caesis Ebora. No caso do MMGG de Valença do 

Minho apresenta uma Alegoria da Vitória que se aproxima 

de uma Nike.  

Talvez por associação à epígrafe e pelo desconhecimento 

da nossa participação na Grande Guerra tomou-se a figura 

da Reitoria como uma personificação da Universidade. 

A escolha do autor da obra para o empreendimento não nos 

parece inocente. João da Silva havia realizado um busto da 

República inaugurado no parlamento em 1911 

(desaparecido). A República havia terminado e o convite 

era-lhe dirigido pelo Professor Catedrático Américo Pires 

de Lima. Desta vez o afamado escultor e medalhista cria 

um monumento funerário, depurado e sem qualquer tipo de 

excessos que é inaugurado em pleno Estado Novo. O 

próprio João da Silva havia realizado para o túmulo de 
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Afonso Costa (1871-1937) no cemitério de Seia uma figura 

muito semelhante à que agora consta na Reitoria da 

Universidade do Porto.  

 

A Mater Dolorosa de João da Silva assemelha-se também 

ao MMGG de Cascais da autoria de Simões de Almeida 

Sobrinho (inaugurada em 1925 no Jardim Visconde da 

Luz), sendo que, essa obra lhe é anterior. Simões de 

Almeida faz uso de uma pirâmide truncada à qual se 

encosta a estátua e usa uma plástica mais próxima do 

naturalismo. 

56. Atteggiamento Se olharmos para a estátua da Reitoria do Porto, 

comparando-a com a estátua que o próprio João da Silva 

havia realizado para o túmulo de Afonso Costa em Seia, 

podemos fazer algumas apreciações. A figura de Seia é 

realizada em bronze, encontra-se com o joelho direito 

fletido, as mãos entrelaçadas e trajando uma toga. O fletir 

de joelho confere-lhe alguma sensualidade que não está 

presente na obra da Universidade. 

A Mater Dolorosa da Universidade aproxima-se mais de 

uma figura sagrada enquanto que a estátua que guarda o 

túmulo de Afonso Costa tem uma configuração mais 

clássica, mais próxima de uma figura de Panteão. Note-se 

que a Mater Dolorosa de homenagem aos filhos da 

Universidade se cobre com um manto semelhante ao da 

Virgem. O seu manto dá-lhe uma aura sagrada, 

compreendendo-se a sua designação popular A Santa. 

As duas se encontram descalças como figuras de outro 

tempo, mas a estátua da Reitoria com a sua palma estilizada 

e hierática e drapeados simétricos possui um atteggiamento 

mais solene, mais cerimonial, guardando os seus mortos. 

57. Olhar A face encontra-se ligeiramente reclinada, com uma 

expressão facial serena e de luto. 
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Offer Image. 

58. Tamanho O tamanho da estátua é maior do que o tamanho natural e 

as suas dimensões adequavam-se ao pátio onde se 

encontrava inicialmente. A sua colocação junto a uma 

parede não permite observá-la como escultura de vulto que 

é. Para além disso, o desaparecimento da base que 

sustentava o plinto retira-lhe altura e solenidade. 

59. Materiais e forma O Monumento assume uma configuração vertical. 

É integralmente elaborado em granito, material resistente, 

durável e autóctone.  

60. Lugar de 

Memória 

Funerário  

Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

_____________________________________________ 
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Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. Localização do Monumento no edifício da Reitoria do Porto. 
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Fig. 2 – Face frontal estátua. 

 
Fig. – 3 – Face frontal. Epígrafe 
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Fig. 4 – Face frontal. Pormenor mão, face. 

 

 
Fig. 5 – Face frontal. Podem ver-se lacunas nas arestas. 
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Fig. 6 – Pormenor do pé. Pode ver-se mancha verde no dedo hálux. 

 

 
Fig. 7 – Atente-se aos panejamentos da estátua. 
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Fig. 8 – Face lateral direita. Plinto. São visíveis algumas manchas e escurecimento de granito na base. 

 

 
Fig. 9 – Face lateral direita. Pormenor inscrição: João da Silva / 1948. Notem-se as lacunas nas arestas e juntas. 
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Fig. 10 – Pormenor plinto. São visíveis mancha. 



 CX 

 

 
Fig. 11 – Face lateral esquerda 

 
Fig. 12 – Face lateral esquerda. Plinto onde se podem ver algumas manchas. 
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Fig. 13 – Face frontal. Pormenor dos pés. 

 
Fig. 14 – Face lateral esquerda. Pormenor folha de palma, mão. 

Imagem de Periódico 

 
Fig. 15 – Captura de ecrã de reprodução de fotografia. Na imagem pode ver-se o descerramento do MMGG no pátio 
da Reitoria do Porto. Fonte: O Comércio do Porto – Realizou-se, ontem, a abertura Solene do ano lectivo na 
Universidade do Porto, tendo-se prestado homenagem à memória dos universitários mortos na guerra de 1914-1918. 
O Comércio do Porto. Porto: F. Seara Cardoso. Ano XXCIV, n.º 286 (17 outubro 1948), p. 1-5. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 024_MMGG_PT_PVZ 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título O Esforço da Raça 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Relocalizado 

6. Categoria ou 

Modelo 

Monumento 

7. Tipologias 

presentes 

Coluna; Relevo. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. Mantém a 

localização 

original? 

Não 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Póvoa de Varzim 

13. In Situ Praça Marques do Pombal  

14. Geolocalização 41.381227, -8.761099 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público 

16. Contexto Urbano 

17. Tipo de espaço 

exterior público 

que o envolve ou 

margina 

Praça; Existência de espaço verde (jardim). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria Sim 

19. Ofício dos Autores Arquiteto; Escultor 

20. Identificação dos 

Autores 

Rogério de Azevedo (1898-1983), arquiteto. 

Henrique Moreira (1890-1979), escultor. 
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21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografia 

22. Datação (data de 

produção) 

c. 1929 – 1933  

23. Justificação da 

datação 

Bibliografiax 

24. Local de execução • Projeto – Portugal, oficina de Rogério de 

Azevedo. 

• Maquete e modelo em gesso da esfera armilar e 

das letras – Portugal, oficina de António Aires 

Baganha.  

• Baixos-relevos – Portugal, oficina de Henrique 

Moreira.  

• Fundição das letras – Portugal, Vila Nova de 

Gaia. Fundição Adelino Sá Lemos (sito Avenida 

Campos Henriques, atual Avenida da República). 

• Talhe das maquetes em pedra – Portugal, Póvoa 

de Varzim. Por Felismino da Silva Nogueira.x 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Comissão local constituída para a sua construção; 

Câmara Municipal. 

26. Concurso para a 

Criação 

Sim 

27. Concorrentes (?) 

28. Composição do júri (?) 

29. Deliberação (...) falta de verba obrigara à anulação do concurso 

ganho pelo jovem Macário Dinis, cerca de 1928. O 

escultor, (...) apresentou então uma aceitável figura 

feminina (a <<Póvoa>>), segurando, de braços 

erguidos, uma coroa de louros.x 

30. Concurso para a 

construção 

(?) 
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31. Modo de 

financiamento 

• Subsídio camarário – 10.000$00 

• Angariação de fundos a partir de uma récita em 

1930 – 1.041$60 

• Angariação de fundos a partir da organização de 

um desafio desportivo de futebol no Sporting 

Varzim – 1.178$00 

• Donativos individuais– 6.240$00 

• Juros da Caixa G. de Depósitos (1929-1933) – 

671$00x 

 

32. Custo da obra 19.126$95 

33. Data de 

inauguração 

14/ 08/1933 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

_____________________________________________ 

35. Programa 

inaugural 

Na semana em que é inaugurado o MMGG da Póvoa de 

Varzim, decorriam também as festividades da Assunção 

(13,14,15 agosto de 1933), pelo que a inauguração é 

integrada no programa festivo desta efeméride. 

O monumento é inaugurado a 14 de Agosto e o seu 

descerramento previa o seguinte programa: 

10:30H – Missa na Igreja Matriz pela alma dos 

combatentes falecidos na Grande Guerra. 

14:30H – Receção na Estação de Caminhos de ferro pela 

Comissão Executiva e de Propaganda, Comissão de 

Honra e populares para receberem o Reverendo Dr. 

Cândido Abilio de Almeida Gomes, capelão militar e 

diretor do Colégio Nuno Álvares do Porto que iria 

presidir a sessão solene a realizar no Salão da Casa dos 

Pescadores. 

15:00H – Cortejo em direção à Praça do Almada (onde 

se encontrava inicialmente o MMGG).  
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16:00H – Chegada à Praça do Almada. Ao toque dos 

morteiros início dos Dois minutos de silêncio em respeito 

pelos mortos. 

Deposição de um ramo de flores no MMGG por um órfão 

de guerra. 

Cortejo em direção à Casa dos Pescadores 

16:30H – Chegada à Casa dos Pescadores Poveiros para 

inauguração do retrato de Elisio Martins da Nova, 

poveiro telegrafista que morreu no seu posto para salvar 

as vidas dos tripulantes indefesos do paquete S. Miguel. 

Iria discursar o Reverendo Dr. Cândido Abilio de 

Almeida Gomes. 

Bodo para presidiários, combatentes necessitados e 

órfãos de guerra.x 

36. Personalidades 

presentes 

Da Comissão local para a construção do Monumento:  

Da Comissão Executiva e de Propaganda: Presidente Dr. 

Abílio Garcia de Carvalho; Vice-Presidente Major 

Evaristo Felix da Costa; 1.º Secretário Julio Augusto da 

Encarnação Ferreira; 2.º Secretário João Baptista de 

Lima; Tesoureiro Agostinho Cadilhe. Vogais: Manuel 

Fernandes Casa Nova; Serafim Marques; João Faustino 

Pinto; Simão Pinheiro Rodrigues Guimarães e 

Leopoldino Loureiro. 

Da Comissão de Honra: Presidente da Câmara; 

Comandante do Pôrto; Comandante da Guarda Fiscal; 

Reitor do Liceu; Presidente da Liga dos Combatentes da 

Grande Guerra; Presidente da Comissão de Iniciativa e 

Turismo; Juiz de Direito; Presidente da Junta de 

Freguesia; Provedor da Misericórdia e Imprensa Local. 

Reverendo Cândido Abilio de Almeida Gomes (capelão 

militar e diretor do Colégio Nuno Álvares).  

Associação Comercial da Póvoa 

Orfeão Egitaniense 
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Eclesiásticos. 

Académicos. 

Escoteiros.x 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Cimento, Granito, Liga Metálica (Bronze). 

38. Materiais – 

Descrição  

O monumento é integralmente construído em granito, 

utiliza liga metálica (bronze) na epigrafia presente no 

retângulo granítico sobre o qual assentam quatro colunas. 

O cimento é a argamassa usada nas juntas.  

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar;  

• Escultura: Baixo relevo; 

• Escultura: Relevo sobre fundo plano (epígrafe) 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Epígrafe fundida em bronze. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; granito polido 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 5m 

Largura – 2m 

Profundidade – 2m 

(dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras dimensões _____________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Regular 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Apresenta uma fenda: Divisão no baixo-relevo 

lateral esquerdo. (?) 

• Erosão – Arredondamento/ Boleamento inicial, 

visível nos baixos-relevos e nas extremidades 

laterais da parte inferior da pirâmide. 

• Lacunas no preenchimento das juntas (cimento) 

• Pitting devido a colonização por líquenes, visível 

na base do monumento na sua face posterior. 
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• Sujidade devido a poluentes atmosféricos (?), 

visível na face frontal da pirâmide 

• Colonização biológica (plantas na alvenaria), 

visível na escadaria da base do monumento na sua 

face anterior. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Arquitetura; Cena Narrativa; 

Símbolo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação de arquitetura: pirâmide. 

• Representação de cena narrativa: Dois soldados 

de Infantaria entrincheirados em posição de 

disparo. 

• Representação de símbolo: esfera armilar; escudo 

português; pirâmide. 

48. Inscrições – 

Marcas  

_____________________________________________ 

49. Inscrições Textuais O Esforço da Raça << Aos seus filhos / Mortos na Grande 

/ Guerra dedica a / Povoa de Varzim / 1914-1918>> // 

<<Liga dos Combatentes / Evocação do Centenário / da 

/ Grande Guerra / (1914-1918) / Homenagem ao 

Combatente Português/ 2014>> 

50. Tradução da 

Inscrição 

_____________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Poveiros mortos na Grande Guerra 

52. Alterações à 

função inicial 

Não 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

O monumento foi relocalizado, passando da Praça do 

Almada (centro cívico da cidade onde se encontram 

também os Paços do Concelho e a Associação Comercial 

da Póvoa) para a Praça Marques de Pombal (junto ao 

mercado municipal). 

Secção 8 – Descrição  
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54. Descrição O monumento assenta sobre uma base retangular que 

contém nas faces anterior e posterior 4 degraus. Ainda 

nas extremidades dos flancos laterais existem duas 

esferas armilares a engalanar o monumento (duas por 

face, perfazendo um total de 8). 

O monumento propriamente dito constitui-se de 

retângulo, sobre o qual assentam quatro colunas que 

suportam uma pirâmide. O retângulo é decorado na face 

anterior com epigrafia adossada em bronze e nas faces 

laterais e posterior com baixos-relevos de Henrique 

Moreira representando: na face lateral esquerda dois 

soldados do ar armados com baioneta; na face lateral 

direita dois soldados de infantaria entrincheirados em 

posição de atirar; na face posterior dois marinheiros em 

posição de atirar. As colunas são de fuste liso e sobre elas 

sobrepuja-se uma pirâmide seccionada em 5 partes que é 

ornamentada na face anterior com o escudo português 

adossado ao centro. 

55. Estilo e Design Utilização de elementos clássicos como a pirâmide 

suportada por colunas 

56. Atteggiamento _____________________________________________ 

57. Olhar Não tem figuração; Offer image. 

58. Tamanho O monumento, tendo sido relocalizado encontra-se 

implantado com a sua face frontal dirigida para a rodovia 

(local de passagem). Considerámos que faria mais 

sentido ter a sua face frontal virada para a entrada da 

Praça que é delimitada por dois torreões da autoria de 

Ventura Terra.  

No seu flanco esquerdo encontra-se um mercado 

contemporâneo cuja cota de implantação é superior à do 

monumento. Essa alteração no urbanismo subverte a 

possibilidade da apreciação do monumento em elevação. 

Encontrando-se numa plataforma de cota inferior a 
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chegada ao MMGG é despromovida por dois motivos: 

por ter sido deslocado da Praça do Almada, centro da 

vida cívica da cidade, já que aí se encontram a associação 

Comercial da Póvoa e a Câmara Municipal, bem como, 

pelo ato de descer para se chegar ao monumento.  

59. Materiais e forma Relativamente ao material: Apesar do monumento ser 

construído em granito que é um material durável, duro, 

rugoso e pesado a colocação da pirâmide (de base mais 

larga) sobre quatro colunas mais esguias passa uma 

sensação de instabilidade. 

Para além disso, a erosão do granito retira leitura aos 

baixos-relevos de Henrique Moreira e revela uma 

despreocupação com a manutenção do objeto e, portanto, 

um afrouxar da sua importância para a comunidade. 

Relativamente às formas: Assume configuração vertical. 

As formas comunicam com o título da obra O Esforço da 

Raça que, mais ou menos literal se traduz: em base 

retangular onde figuram dois soldados em baixo-relevo 

que sustentam quatro colunas que, por sua vez, sustentam 

a pirâmide que contém o escudo. O Monumento lembra 

alguma conotação com a Maçonaria pela utilização da 

pedra (pedreiros-livres que deveriam debastar a pedra 

bruta), as colunas (da entrada do templo de Salomão) da 

força e da estabilidade e a pirâmide de granito polido. 

Podemos dizer que é obra típica de arquiteto, e que lhe 

falta alguma plasticidade. Diferencia-se dos restantes 

MMGG pela utilização de formas clássicas, como a 

coluna ou a pirâmide, esta última tradicionalmente 

conotada com a ideia de túmulo. Apesar de fazer uso de 

formas clássicas estão presentes dois elementos 

patrióticos que se encontram nos MMGG que usam o 

modelo da JPN, nomeadamente: a esfera armilar e o 

escudo português.  
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Secção 9 – Informação Adicional 

60. Documentação 

associada 

_____________________________________________ 

61. Informação 

adicional 

Sobre o concurso ganho por Macário Dinis podemos 

dizer que o projeto vencedor consistia numa figura 

feminina em bronze: a Póvoa que segurava de braços 

erguidos uma coroa de louros. 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  

Comércio da Póvoa de Varzim – Ecos da Semana: Monumento aos Mortos da Guerra. 

Comércio da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim: Manuel A. Frasco. Ano 30, n.º 13, 

(1 abril 1933), p. 1,2,8. 

LIMA, Baptista; LANDOLT, João – Balancete geral da construção do Monumento 

aos Mortos da Grande Guerra. 

LIMA, Baptista; LANDOLT, João – Programa das festas da Assunção a realizar nos 

dias 13, 14 e 15. A Propaganda. Póvoa de Varzim: João da Silva Arnaud. Ano II, n.º 

28 (12 agosto 1933), p.2. 

LIMA, Baptista; LANDOLT, João – 9 de Abril. A Propaganda. Póvoa de Varzim: João 

da Silva Arnaud. Ano II, n.º 20 (8 abril 1933), p.3. 

SAIAL, Joaquim- Estatuária dos anos 30 (1926-1940). Mirandela: Joaquim José Saial 

da Silva e Bertrand Editora, Lda., 1991, p.24. ISBN 972-25-0340-5 
 
SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa nos anos 30 (1926-1940), p.24. 
x LIMA, Baptista; LANDOLT, João – Balancete geral da construção do Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra.  
x SAIAL, Joaquim – Estatuária Portuguesa nos anos 30 (1926-1940), p.24. 
x LIMA, Baptista; LANDOLT, João – Balancete geral da construção do Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra. 
x LIMA, Baptista; LANDOLT, João – 9 de Abril. A Propaganda, p.3. 
LIMA, Baptista; LANDOLT, João – Programa das festas da Assunção a realizar nos dias 13, 14 e 15, p.2. 
x Comércio da Póvoa de Varzim – Ecos da Semana: Monumento aos Mortos da Guerra, p. 1,2,8. 
 
Fotografias da autora – Setembro de 2019 
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Fig. 1 – Enquadramento do Monumento. 

 
Fig. 2 – Face frontal do Monumento. Visível a colonização por plantas e mancha na zona da epígrafe. 

 
Fig. 3 – Face frontal e direita do monumento. São visíveis: a placa colocada pela altura do centenário da Grande Guerra 
e os baixos-relevos de Henrique Moreira. 
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Fig. 4 – Face frontal. Visível a sujidade por exposição aos elementos e poluição atmosférica. 

 
Fig. 5 – Face lateral direita. Enquadramento. 

 
Fig. 6 – Face lateral direita. Notem-se as duas esferas armilares. 
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Fig. 7 – Face lateral direita. Pormenor do baixo-relevo de Henrique Moreira com cena de soldados entrincheirados.  

 
Fig. 8 – Face lateral direita. Pormenor seccionamento da pedra. Atente-se às lacunas na base da pirâmide e à sujidade. 

 
Fig. 9 – Face posterior. 
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Fig. 10 – Face posterior. Baixo-relevo, esferas armilares. Atente-se ao pitting por colonização de líquenes nas 
extremidades. 

 
Fig. 11 – Face lateral esquerda. Enquadramento 

 
Fig. 12 – Face lateral esquerda. Note-se algum nível de erosão na pedra, provocando uma perda de contornos e um 
certo arredondamento.  
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Fig. 13 – Face lateral esquerda. Fenda no baixo-relevo e lacunas nas juntas. 
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Secção 1 – Identificação do Memorial 

1. N. º Inventário 025_MMGG_PT_VCD 

2. Denominação Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

3. Título _____________________________________________ 

4. Outras 

Denominações 

_____________________________________________ 

5. Estado Existente 

6. Categoria ou 

Modelo 

Padrão – derivação JPN 

7. Tipologias 

presentes 

Padrão; Placa Evocativa; Relevo. 

Secção 2 – Localização Atual 

8. Mantém a 

localização 

original? 

Sim 

9. País Portugal 

10. Região Norte 

11. Distrito Porto 

12. Cidade Vila do Conde 

13. In Situ Av. Figueiredo de Faria 

(Junto ao Rio Ave, no largo da “meia-laranja”) 

14. Geolocalização 41.351736, -8.738215 

Secção 3 – Local de Implantação 

15. Tipo de Espaço Público 

16. Contexto Fluvial; Urbano. 

17. Tipo de espaço 

exterior público que 

o envolve ou 

margina 

Largo; Existência de espaços verdes (jardim). 

Secção 4 – Autoria e Produção 

18. Coautoria Não 

19. Ofício dos Autores Arquiteto. 
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20. Identificação dos 

Autores 

Manoel Pereira, arquiteto. 

José Fernandes da Silva, canteiro ou construtor civil, 

executou a obra. 

21. Justificação da 

Autoria 

Bibliografiax 

22. Datação (data de 

produção) 

 c. 1931-1932 

23. Justificação da 

datação 

Bibliografia 

24. Local de execução • Projeto – Portugal, Vila do Conde. 

• Talhe pedra – Portugal, Vila do Conde. 

Secção 5 – Promotores  

25. Promotores Coletividade Caixa dos Vinte Amigos Mocidade Alegre. 

Comandante Coutinho Lanhoso (governador do 

Concelho). 

26. Concurso para a 

Criação 

Não 

27. Concorrentes ___________________________________________ 

28. Composição do júri ___________________________________________ 

29. Deliberação ___________________________________________ 

30. Concurso para a 

construção 

Não 

O construtor é escolhido pelo arquiteto Manoel Pereira e 

as obras são supervisionadas por ele. 

31. Modo de 

financiamento 

• Subscrição publica 

32. Custo da obra ___________________________________________ 

33. Data de 

inauguração 

10/04/1932 

34. Data de 

inauguração 

parcelar 

___________________________________________ 

35. Programa inaugural Apesar do MMGG só ter sido inaugurado a 10 de abril, 

o programa comemorativo acontece desde o dia 9 de 
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abril no sentido de rememorar a data da batalha do Lys. 

Veja-se o programa anunciado pela Imprensa local: 

Dia 9 – 10:00h missa na Igreja Matriz por alma dos Vila-

condenses vítimas da Grande Guerra, com a presença das 

autoridades e associações do concelho. 

Dia 10 – Vários populares, alunos da Escolas, banda do 

reformatório, Orfeão, entre outros aguardavam a 

chegada de alguns ilustres convidados na Praça da 

República. 

14:00h - Receção na Praça da República aos: Brigadeiro 

Schiapa de Azevedo; Comandante da Região Militar; 

Major Moreira de Sá; Governador Civil (substituto) do 

Distrito, Coronel Peixote e Cunha e Sub-Chefe do 

Estado Maior da Região, Almirante Vieira da Fonseca e 

Tenente Dias da Silva este último em representação do 

Departamento Marítimo do Norte.  

Elementos da Imprensa de Lisboa e Porto.  

Seguiu-se cortejo desde a Praça da República até à 

Avenida Figueiredo Faria onde seria inaugurado o 

Monumento da iniciativa da Caixa dos Vinte Amigos, 

<<Mocidade Alegre>>. 

O Comandante da Região deu início à cerimónia. 

O orfeão da cidade cantou o hino de Vila do Conde 

Cumpriram-se os dois minutos de silêncio com muitos 

dos presentes visivelmente emocionados. 

Em nome da Comissão do Monumento tomou a palavra 

o dr. Antonio José de Sousa Pereira recordando o esforço 

heroico dos soldados portugueses que morreram pela 

Pátria. 

O monumento coberto pela bandeira nacional foi 

descerrado pelo Brigadeiro Schiapa de Azevedo. 



 CXXIX 

 
A guarda de honra foi feita por uma força do grupo da 

Administração Militar da Povoa de Varzim, sob o 

comando do sr. Tenente Malheiro, apresenta armas.  

A Banda do Reformatório toca o hino nacional, lançam-

se foguetes, no sopé do Monumento juntam-se flores 

trazidas pelas famílias dos mortos, e do alto do 

Reformatório cai uma chuva de pétalas. 

Usa então da palavra o dr. Sousa Santos, antigo 

Combatente, que evoca as horas trágicas da guerra, 

salientando que o sacrifício dos que se bateram foi a 

garantia da nossa independência e da nossa liberdade. 

A seguir o Brigadeiro Schiapa Azevedo agradece 

o convite que para aquela festa recebera. 

Fala por último o dr. José da Silva Ramos, 

Presidente da Câmara, para agradecer a comparência das 

autoridades e agradecer também à Comissão do 

Monumento todos os esforços que para o realizar tivera 

de desenvolver. 

A cerimónia, foi muito assistida, vendo-se 

representadas muitas freguesias do concelho. 

No final organizou-se um extenso cortejo que se 

dirigiu para a foz do Ave, onde se iria inaugurar a casa-

abrigo e o barco salva-vida Almirante Alvaro Ferreira 

oferecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos 

construída por iniciativa da Delegação daquele Instituto 

nesta vila.x 

Foram depois entregues aos pescadores 

Francisco Granja, Francisco Couto, Joaquim Quintela, 

Lourenço Jorge de Carvalho e Albano de Carvalho 

Matos, as medalhas agraciando-os por atos de coragem 

que praticaram. 

Foi servido às autoridades e demais convidados 

um Porto de Honra na sede da Comissão de Iniciativa. 
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O sr. Comandante Lanhoso agradeceu a todos a 

sua comparência, saudando também a Imprensa. 

Brindou depois o sr. Brigadeiro Schiapa 

d’Azevedo pelas prosperidades de Vila do Conde, 

agradecendo por último o jornalista sr. Hugo Rocha as 

palavras de saudação que à Imprensa haviam sido 

dirigidas. 

No local encontrava-se um grupo de senhoras que 

vendeu 

durante as cerimónias, uma plaquete com os nomes dos 

vila-condenses mortos na Guerra e com e soneto do dr. 

Artur d’Araujo: 

A morte do <<Serrano>> 

Encontraram-no morto num valado, 

Do peito, a borbotar, ainda quente, 

Corria o sangue rubro, imaculado, 

De que soube morre como um valente. 

 

Era talvez o ultimo soldado 

Da heroica legião da nossa gente, 

Que ficara de pé, alucinado, 

Nos escombros da luta comovente!... 

 

E quando baqueou como um gigante, 

As mãos crispadas e o nobre semblante 

Banhado no suor estertora, 

 

Relembrando o seu la, a sua aldeia, 

Ele escreveu com sangue em terra alheia: 

Morro por ti, meu lindo Portugal!x 

 

36. Personalidades 

presentes 

Comandante Coutinho Lanhoso 

Brigadeiro Schiapa de Azevedo 
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Comandante da Região Militar 

Vários militares de alta patente. 

Tenente Dias da Silva em representação do 

Departamento Marítimo do Norte.  

Elementos da Imprensa de Lisboa, Porto e Vila do 

Conde. 

Governador Civil do Distrito (substituto em sua 

representação) 

Presidente da Câmara José da Silva Ramos 

Orfeão 

Representantes das Escolas 

Secção 6 – Informação técnica do objeto 

37. Materiais Granito; Liga Metálica (Bronze); Cimento (?). 

38. Materiais – 

Descrição  

O monumento é integralmente construído em granito da 

região, utilizando liga metálica (bronze) apenas na 

espada que se encontra adossada no frontispício do 

monumento. Na base retangular que suporta o pilar a sua 

face frontal parece conter cimento ou outra argamassa 

semelhante a delimitar a epigrafia. O monumento 

contém duas placas metálicas colocadas pela LCGG, 

uma colocada em 1968 por ocasião dos 50 anos do final 

da Grande Guerra e outra pelo centenário do início da 

Guerra. 

39. Técnica • Processo técnico de esculpir em pedra: esculpir, 

talhar;  

• Processo técnico de esculpir em pedra: Baixo-

relevo (cruz de guerra e esfera armilar) 

• Escultura: Relevo sobre fundo plano (espada). 

40. Técnicas de 

acabamento 

Escultura em baixo-relevo; 

Espada fundida em bronze incrustada no granito. 

41. Precisões sobre a 

técnica 

Pedra: Pedra aparelhada; granito polido 

Metal: Fundição a areia. 

42. Dimensões Altura – 3,60 
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Largura – 3,80 

 (dimensões aproximadas calculadas por observação) 

43. Outras dimensões ___________________________________________ 

44. Estado de 

Conservação 

Bom 

45. Estado de 

Conservação – 

Descrição  

• Mancha de Humidade, visível na base que 

suporta o pilar. 

• Alterações cromáticas – Descoloração do 

pigmento presente na epigrafia. 

• Sujidade devido a poluentes atmosféricos, visível 

no topo do pilar na zona dos relevos. 

Secção 7 – Representação e Identidade 

46. Elementos 

Iconográficos 

Objeto; Símbolo. 

47. Iconografia – 

Identificação de 

elementos 

• Representação de objeto:  

Espada – A espada é o símbolo do estado militar e da 

sua virtude, a bravura, bem como da sua função, o 

poder. O poder tem um duplo aspecto: o destrutivo, mas 

a destruição pode ser aplicada à injustiça, à 

maleficência e à ignorância, e assim tornar-se positiva; 

e o construtivo, pois estabelece e mantém a paz e a 

justiça.x 

Na face frontal do pilar a espada representada aponta 

para o solo. Esta orientação revela que ela já serviu o seu 

propósito, assumindo-se mais como um símbolo da 

manutenção da paz mencionada nos discursos de 

descerramento do Monumento. Existe semelhança entre 

a espada aqui representada e aquela projetada por Sir 

Reginald Blomfield para os memoriais da 

Commonwealth. Essa espada integrava a Cross of 

Sacrifice que consistia numa cruz latina de pedra à qual 

era adossada na face frontal a espada. Esse memorial foi 

largamente disseminado pelos países da 
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Commonwealth, tendo sido desenhado a pedido da 

Imperial War Graves Comission. Cremos, portanto, que 

o arquiteto Manoel Pereira teria contactado com imagens 

da Cruz do Sacrifício. Porém, no monumento de Vila do 

Conde em lugar da Cruz temos o padrão que melhor se 

adequava à feição Republicana do regime. Parece-nos 

que este padrão terá sofrido influência do existente na 

cidade do Porto da autoria de Henrique Moreira. 

Cruz de guerra - A nossa cruz de guerra é muito 

semelhante à Croix de guerre francesa. Na sua aplicação 

aos MMGG trata-se de uma cruz militar, presente nas 

faces laterais do pilar do padrão. Esta cruz é dada como 

medalha de condecoração militar- Cruz de Guerra 

destinada a galardoar os actos e feitos praticados em 

campanha por militares e civis.x 

Esfera armilar – instrumento de navegação, foi uma 

ferramenta fundamental durante o período dos 

Descobrimentos. Usado como emblema de D. Manuel I, 

apela a esse período e revela o interesse na posse 

colonial. 

• Representação de símbolo:  

Armas da cidade de Vila do Conde composta de caravela 

num mar de sete faixas. Este é um elemento que 

demonstra participação cívica do município. 

48. Inscrições – Marcas  ___________________________________________ 

49. Inscrições Textuais MMGG <<Liga dos Combatentes/ Evocação do 

Centenário/ da/ Grande Guerra/ (1914-1918) / 

Homenagem ao Combatente Português/ 2014>> // 

<<1914 /Aos Mortos Da/ Grande Guerra/ Vila do Conde/ 

1918>> // <<Liga dos Combatentes/ Aos Combatentes 

Mortos pela Pátria/ Homenagem Dos Combatentes da 

Grande Guerra/ XI-1918 XI -1968>> 
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50. Tradução da 

Inscrição 

___________________________________________ 

51. Função inicial Homenagem aos Vila-Condenses mortos na Grande 

Guerra 

52. Alterações à função 

inicial 

Não 

53. Alterações e/ou 

adições à função 

inicial – descrição  

Não. 

Secção 8 – Descrição  

54. Descrição O MMGG de Vila do Conde constitui-se de uma base da 

Cruz de Guerra quarteada por três degraus. Da base 

ergue-se um padrão de quatro faces. O pilar do padrão é 

de pedra aparelhada seccionada em sete partes. A face 

frontal é ornada com uma espada de bronze que aponta 

na direção do solo. A ornamentar as extremidades das 

faces laterais pode ver-se a cruz de guerra enquadrada 

num escudo talhado na pedra. Na face posterior figura 

uma esfera armilar. 

O enquadramento ajardinado e a proximidade ao rio 

tornam-no um local propício à introspeção. 

55. Estilo e Design O monumento é desenhado com uma gramática 

sóbria e composição ritmada. Os elementos 

iconográficos usados são os definidos pelo modelo da 

JPN. Contudo, este padrão não usa a mesma linguagem. 

Este articula os elementos iconográficos patrióticos 

(esfera armilar, cruz de guerra) com um despojado do 

pilar e uma epígrafe de linhas art-déco. Este 

despojamento podemos vê-lo no padrão projetado por 

Henrique Moreira para a cidade do Porto (é muito 

provável que Manoel Pereira o conhecesse). Enquanto 

que o MMGG do Porto faz uso de um soldado real o 

monumento de Vila do Conde representa centralmente 
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uma espada medieval. Essa utilização revela 

conhecimento da Cross of Sacrifice projetada por Sir 

Reginald Blomfield, mas enquanto que a Cruz do 

Sacrifício era deliberadamente ambígua (pela utilização 

da cruz latina empatizava com os olhares cristãos; pela 

utilização de um símbolo marcial com os militares) a 

utilização da espada isolada destitui-lhe a 

espiritualidade, colocando a tónica no sacrifício pela 

pátria e não, por associação, na Paixão de Cristo. A 

localização diferencia-o dos demais. Enquanto que o 

MMGG da cidade do Porto se encontra numa praça, 

ponto de convergência de quatro vias, o MMGG de Vila 

do Conde encontra-se num espaço menos central. O 

largo em que se implanta forma uma meia-laranja, na 

margem do rio, tornando-o menos facilitador da reunião 

popular e mais propício à reflexão e contemplação, pelo 

que se diferencia dos demais. 

O Monumento apesar de muito simples resulta 

harmonioso e cumpre a sua função.  

56. Atteggiamento ___________________________________________ 

57. Olhar Não tem figuração; Offer image. 

58. Tamanho  As dimensões do Monumento são proporcionais.  

59. Materiais e forma Relativamente ao material: O granito material durável, e 

pesado passa uma sensação de estabilidade. 

Relativamente às formas: Assume configuração vertical. 

O monumento é desenhado com uma gramática sóbria e 

composição ritmada. 

A base, é quarteada por três degraus, alternando o cheio 

e o vazio. O pilar do padrão, sendo seccionado ganha um 

sentido de construção e as linhas formadas pelo corte da 

pedra atribuem-lhe ritmo.  

60. Lugar de Memória Cívico-Patriótico. 
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Secção 9 – Informação Adicional 

61. Documentação 

associada 

___________________________________________ 

62. Informação 

adicional 

___________________________________________ 

Secção 10 – Fontes e Bibliografia  
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Fotografias da autora – Setembro de 2019 

 
Fig. 1 – Panorâmica. 

 

 
Fig. 2 – Enquadramento na meia-laranja. 

 

 
Fig. 3 – Face frontal do monumento. 
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Fig. 4 – Face Frontal. Repare-se na base circular entrecortada que forma uma cruz de guerra. São visíveis as manchas 
de humidade na zona da epígrafe, bem como no topo do pilar. 

 

 
Fig. 5 – Face frontal. Inscrição: 1914. Note-se a falta de pigmento. 
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Fig. 6 – Epígrafe Aos Mortos da / Grande Guerra /Vila do Conde 

 
Fig. 7 – Face frontal. Placa em liga metálica colocada pela Liga dos Combatentes. Esta placa existe na maioria dos 
MMGG 
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Fig. 8 – Face frontal. Epígrafe: 1918. 

 
Fig. 9 – Face frontal. Placa metálica colocada no centenário do começo da guerra pela Liga dos Combatentes. 
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Fig. 10 – Face frontal. Com espada em bronze adossada. 

 

 
Fig. 11 – Face frontal. Armas de Vila do Conde. Notem-se manchas de humidade e sujidade. 
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Fig. 12 – Face lateral direita. Note-se a Cruz de guerra no escudo. 

 

 
Fig. 13 – Face posterior. Note-se a esfera armilar. 
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Fig. 14 – Face lateral esquerda. 
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Apêndice – II Levantamento geral dos MMGG de iniciativa portuguesa 

Nº 

Inventário 

Cidade In situ Geolocali

zação 

Denominação / Inscrições Inauguraçã

o 

Autor(es) Tipologia 

Viana do Castelo  

001_MMGG_

L_PT_CMNi 
Caminha Praça 

Conselheiro 

Silva Torres 

________ MMGG <<Homenagem da 

Câmara Municipal / Aos 

Soldados Deste Concelho/ 

Mortos / Na / Grande 
Guerra // [Nome dos 

mortos]>>.  

9/04/1933 ________ Lápide  

002_MMGG_

PT_VLNii 
Valença do 

Minho 

Largo do Bom 

Jesus, Campo 

de Marte 

42.02799

5, -

8.646080 

MMGG <<Mar – Ar – 

França – Angola – 

Moçambique>> 

c. 1938 

 

João da 

Silva 

(escultor) 

Estatuária 

(Alegoria 

da Vitória) 
003_MMGG_

PT_VCTiii 
Viana do 

Castelo 

Largo 9 de Abril 41.69317

6, -

8.832797 

MMGG <<Aos Mortos da 

Guerra com a Alemanha 

/1916-1918 / 9 de Março de 

1916 – 9 de Março de 1920 

/ Homenagem promovida 
pela Junta Patriótica do 

Norte C. M 1919-1922>> 

24/09/1922 ________ Padrão 

JPN 

 

Braga 
004_MMGG_

PT_BCL 
Barcelos Av. Doutor 

Sidónio Pais 

(Em frente ao 

edifício da 

Polícia) 

41.53140
4, -

8.617442 

MMGG <<Aos / Mortos / 
Na / Grande Guerra / De / 

1914-1918 // Pela Junta de 

Freguesia – 1930>>  

1930 ________ Padrão 

JPN 

005_MMGG_

PT_BRGiv 
Braga Jardim da Av. 

Central 
41.55149
9, -

8.419294 

______________________ 1926  ________ Padrão 

JPN 

006_MMGG_

PT_FAF 
Fafe Praça 25 de 

Abril 

41.45176

4, -

8.170586 

MMGG <<1914-

Fauquissart 1 R.I. 20 La 

Couture / Flandres – 
Neuve-Chapelle-Chapigny. 

/ Aos mortos da Grande 

Guerra. A vila de Fafe/ La 

Lys – Rovuma – 

Negomano. Câmara 
Municipal de Fafe, 12 de 

Julho de 1931 / 1918 – 

Naulila Nevala>> 

12/07/1931 Manuel 

Faria 

Marques 
Reis 

(arquiteto

) 

Padrão 

JPN Der. 

Obelisco 

007_MMGG_

PT_VNF 
Vila Nova 
de 

Famalicão 

Praça 9 de 
Abril 

 

41.40766
8, -

8.521142 

MMGG <<Aos Mortos/ 
Da/ Grande Guerra/ Em 

França (...) /Em África>> 

09/04/1924 
(?) 

João 
Machado 

(?) 

Padrão 

JPN Der. 

007_MMGG_

PT_PA_VNFv 
Vila Nova 

de 

Famalicão 

Praça de Santa 

Ana (Ribeirão) 

________ Painel Azulejos Grande 

Guerra e Guerra 

Ultramarina 

08/07/2018 LCGG Painel 

azulejar 

relativo à 
Grande 

Guerra e 

Ultramar 
007_MMGG_

PT_VVDvi 
Vila Verde Praça da 

República / Av. 
Marechal 

Gomes da Costa 

41.65086

4, -
8.435378 

MMGG <<Aos mortos da 

Grande Guerra>> 

1931 Ernesto 

Korrodi 
(arquiteto

) 

Projétil de 

Obus em 
granito 

Vila Real 
008_MMGG_

PT_CHV 
Chaves Largo do 

Monumento aos 

Mortos da 

Grande Guerra. 

(Na rotunda que 

intercepta as 
Avenidas: Dr. 

António 

Granjo, Xavier 

Teixeira, 

Estádio, Nuno 
Álvares) 

41.74419
4, -

7.470864 

MMGG <<Homenagem de 
Chaves / Aos seus Mortos / 

Da / Grande Guerra / 1914-

1918>>. 

09/07/1922 
ou 1924 

João Luís 
Monteiro 

(arquiteto

) 

Estela 

Morfologica

mente situa-

se entre 

uma estela e 

um obelisco 
atarracado. 
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009_MMGG_

PT_MDB 
Mondim de 

Basto 

Praça 9 de 

Abril (Jardim) 

41.41108

3, -

7.953235 

MMGG <<Aos que 

morreram na Guerra/ 1914-

1918 >> // 
<<[Nomes dos mortos em 

África]>> // 

<<[Nomes dos mortos em 

França]>> // 

<<José de Carvalho 
Camões>> 

09/04/1930 João 

Queirós 

(arquiteto
) 

Padrão 

JPN Der. 

Cruz e 
Escudo 

sobre plinto. 

Na base um 

bronze em 

médio-
relevo, 

representan

do o busto 

de um 

soldado. 
[Semelhante 

ao MMGG 

de Almeida; 

Lagos; 

Elvas] 
010_MMGG_

PT_VRL 
Vila Real Av. Carvalho 

de Araújo 

41.29684

3, -

7.746035 

<<A Carvalho Araújo. / 

Homenagem de Vila Real a 

Carvalho de Araújo pelo 

cinquentenário do combate 

em que morreram pela 
Pátria. 14 de Outubro de 

1958 / Morto pela Pátria 

em Combate / A Carvalho 

Araújo 1881-1918/ Morto 

pela Pátria em combate 
com os alemães / Por 

subscrição Nacional 14-10-

1931>>. 

14/10/1931 Artur 

Gaspar 

Anjos 

Teixeira 

(escultor) 

Monument

o 

Estatuária 

(José 

Botelho de 
Carvalho de 

Araújo) 

011_MMGG_

L_PT_VRL 
Vila Real Edifício da 

Câmara 

Municipal de 

Vila Real 

(adossada ao 

frontispício) 

41.29442
4, -

7.746254 

[Lápide com nome dos 
mortos] 

11/11/1925 ________ Lápide 

Bragança 
012_MMGG_

PT_BGC 
Bragança Largo General 

Sepúlveda (na 

interceção das 
Ruas 

Combatentes da 

Grande Guerra 

e Trindade 

Coelho) 

41.80523

9, -

6.752723 

______________________ 26/08/1928 José de 

Abreu 

(engenhei
ro) 

Obelisco  

 

013_MMGG_

L_PT_CGC 
Carrazeda 

de Ansiães 

No Regimento 

de Infantaria n.º 

10 e do extinto 

6.º Grupo de 

Metralhadoras.
vii 

________ [Lápide com o nome dos 

mortos] 

10/06/1920 ________ Lápide  

Porto 
014_MMGG_

PT_MCN 
Marco de 

Canaveses 

Jardim Adriano 

José de 
Carvalho e 

Melo 

41.18470

9, -
8.148171 

MMGG<< Em 

Moçambique:/2.ª Sargento 
António; 1.º Cabo 

Fernando M. Teixeira 

Miranda./Em Angola:/ 

Soldado Manuel Pereira; 

Soldado Francisco de 
Sousa; Soldado Francisco 

Ribeiro./ Em França:/ 

Soldado Joaquim Augusto; 

Soldado Alberto Morais 

Esteves; Soldado Antero 
Soares; Soldado José de 

Magalhães; Soldado José 

de Queirós; Soldado 

Arnaldo Bernardo; Soldado 

Bernardino Silva; Soldado 
Adriano Pinheiro; Soldado 

16/10/1927 ________ Padrão 

JPN 
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José Azevedo; Soldado 

Joaquim Vieira; Soldado 

Manuel Pereira; Soldado 
António Teixeira de 

Abreu./O Concelho do 

Marco de Canaveses aos 

seus heróicos filhos mortos 

durante a Grande Guerra 
1914/1918./ Mandado 

erigir pela Câmara 

Municipal em 1927>> 
015_MMGG_

PT_PFR 
Paços de 

Ferreira 

Rua D. Maria II 

(Entre o edifício 
do tribunal e a 

câmara 

Municipal, no 

jardim em 

frente ao 
Tribunal) 

Colocada neste 

jardim em 2015, 

encontrava-se 

no Museu 
Municipal. 

41.27641

9, -
8.375861 

<<1931 / Mortos D’Este 

Concelho / Da Grande 
Guerra [nomes dos mortos] 

Homenagem da Camara 

Municipal>> 

1931  ________ Estela 

Contendo 
Lápide 

 

016_MMGG_

PT_PRD 
Paredes Largo da 

Estação de 

Paredes 

(separador 
ajardinado em 

frente ao posto 

de Turismo) 

41.20390

8, -

8.324821 

<<1914 | 2014 / Centenário 

da I Grande Guerra / 

Homenagem / do 

Município de Paredes / ao 
Corpo Expedicionário / 

Português e aos Soldados / 

do Concelho que deram / a 

vida pela Pátria>> // 
<<António Rodrigues Prata 

2º Sargento / António 

Coelho da Silva Soldado / 

Joaquim Jorge Moreira 

Soldado / José Alves 
Pedrosa Soldado / José 

Moreira Soldado / José 

Pereira Mendonça Soldado 

/ Vitorino de Sousa 

Soldado>> // << “E aqueles 
que por / obras valerosas / 

se vão da lei da morte / 

libertando”>> Camões, 

Lusíadas, Canto I>>. 

05/10/2014 ________ Pilar 

Contendo 

Placa 

Evocativa. 

017_MMGG_

PT_PNF 
Penafiel Praça do 

Município 
41.20643
7, -

8.284062 

MMGG  
Face frontal: <<Mortos na 

Grande Guerra / França / 

Arnaldo Pinto / Maximiano 

d’Oliveira / Antonio Pinto / 

Francisco da Rocha / 
Custodia Vieira Clemente / 

Manoel de Sousa 

Carvalhido / Antero Soares 

Pereira / Dario da Rocha / 

Agostinho da Rocha / José 
Ferreira / Jose de Sousa / 

Antonio Ferreira da Silva // 

Africa / Sebastiao Pinto / 

Antonio Vieira Ferreira / 

Albino da Rocha Torres / 
Manoel Nogueira / 

Agostinho Rodrigues da 

Cunha / Jose Soares Dias / 

Joao Rodrigues / Joaquim 

Carlos da Rocha / Pedro 
Pacheco / Abilio Soares / 

Belmiro Barbosa / Jose de 

Sousa / Boaventura 

Rodrigues / Amaro Tome 

da Rocha / Manoel Ferreira 

11/11/1927 ________ Padrão 

JPN 
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/ Joaquim Teixeira / Manoel 

Pereira do Couto / Alfredo 

Teixeira / Artur de Beça 
Cabral / Alvaro Ferreira / 

Manoel Moreira / 

Bernardino de Freitas / 

Manoel da Rocha / 

Victorino Ferreira / José 
Gonçalves / Antonio Alves 

da Silva / José Teixeira / 

Francisco de Sousa Pinto>> 

// Aos Combatentes Mortos 

Pela Pátria / Homenagem 
dos Combatentes da Grande 

Guerra / XI – 1918  XI – 

1968 >> // <<Militares do 

Concelho de Penafiel 

Falecidos / No Ultramar de 
1961 a 1975 / Nomes dos 

Morto>>. 

Face lateral direita: << 

Homenagem / Do / 

Concelho / De / Penafiel / 
1927>> // Evocação do 

Centenário / Da / Grande 

Guerra / (1914-1918) / 

Homenagem ao 

Combatente Português / 
2014>>. 

Face lateral esquerda: << 

França / Laventie / 

Fauquissart / Neuve 
Chapelle / Ferme-du-Bois / 

La Couture / La Lys / Africa 

/ Cuangar / Naulila / 

Mongua / N’Gomano / 

Serra Mecula / Nhamacurra 
/ Newala / 1914 – 1918>> // 

<<1770 – 1970 / 

Homenagem e Gratidão da 

Juventude / Academica de 

Penafiel / Aos Irmaos 
Mortos Na / Defesa do Solo 

Pátrio / 10 – 6- 1970>> 

Face posterior: << Aos / 

Nossos / Mortos / Na / 

Grande / Guerra>>. 
018_MMGG_

PT_VNG 
Vila Nova 

de Gaia 

Rua Rodrigues 

de Freitas, 

Interior do 

Quartel da Serra 

do Pilar 
(Regimento de 

Artilharia n.º 6) 

41.13854

3, -

8.606598 

Face anterior: <<Aos / 

Nossos Mortos>> 

Face posterior:<<Erigido 

em 1925>> 

Face lateral 
esquerda:<<África / 1914   

1918>> 

Face lateral direita: 

<<França / 1916   1918>> 

1925 ________ Padrão 

JPN Der. 

Trata-se de 

um padrão 

que se 
configura 

como um 

padrão-

marco. 

[Semelhante 
ao MMGG 

de Vendas 

Novas] 
019_MMGG_

PT_PRT 
Porto Praça Carlos 

Alberto 

Demolido << [ilegível] // Aos mortos / 

da Grande Guerra / naturais 
da cidade / do/ Porto/ 

Franca / e / África 

[Portuguezas (?)] / 1914 – 

1918 / Morreram pela 

[Patria (?)] / o Porto os 
[ilegível] // [ilegível]>>. 

11/11/1924 José de 

Oliveira 
Ferreira 

(escultor); 

Francisco 

de 

Oliveira 
Ferreira 

(arquiteto

) 

Padrão 

JPN Der. 
com 

Estatuária 

Alegoria da 

Cidade do 

Porto 



 CXLVIII 

020_MMGG_

PT_PRT 
Porto Praça Carlos 

Alberto 

41.14868

4, -

8.615895 

Face frontal: <<Aos Mortos 

da / Grande Guerra / A 

Cidade / Do Porto / 1914  
1918>> // <<Aos 

Combatentes Mortos Pela 

Pátria / Homenagem dos 

Combatentes da Grande 

Guerra / XI-1918  XI-
1968>>.  

Face lateral esquerda: 

Angola / 1914-1916/ 

Naulila /18-XII-1914 / 

Inhoca 15-VIII-1915 / 
Mongua / 20-VII-1915 

/Ngiva / 4-IX-1915>> // 

<<Homenagem dos 

Bombeiros / de Portugal aos 

Soldados / Mortos na 
Defesa das / Províncias 

Ultramarinas. / No 90º 

Aniversário dos / 

Bombeiros Voluntários do 

Porto /25 Agosto 1965.>> 
Face lateral direita: 

<<Moçambique / 1917 – 

1918 / Nevala / 22-XI-1916 

/ Necomano / 25-XI-1917 / 

Serra / Mecula / 3-XII-
1917/ Namacurra / 1-VI-

1918.>>. 

Face posterior: <<França / 

1917-1918 / La Lys / 9-IV-
1918/ Laventie / 9-IV-

1918/ La Couture 10-IV-

1918>>. 

09/04/1928 Henrique 

Moreira 

(escultor). 

Padrão 

JPN Der. 

Estatuária 

Sentinela 

021_MMGG_

PT_PRT 
Porto Praça Gomes 

Teixeira 
(Interior do 

Edifício da 

Reitoria da 

Universidade 

do Porto) 

41.14709

4, -
8.614891 

Mater Dolorosa<<Huiu 

Universitatis Filiis / 
Scientiae spei / A Vita Cito 

/ Pro Patria Ereptis / 

MCMXIV – 

MCMXVIII>> 

16/10/1948 João da 

Silva 
(escultor) 

Estatuária 

Mater 
Dolorosa 

[Semelhanç

as com o 

MMGG de 

Simões de 
Almeida 

Sobrinho 

para Cascais 

que presta 

homenagem 
às viúvas da 

Grande 

Guerra] 
022_MMGG_

L_PT_PRTviii 
Porto Freguesia do 

Bonfim 

________ <<[Nome dos mortos] A 

Junta de Freguesia do 
Bonfim / 9-4-1925>> 

09/04/1925 ________ Lápide 

023_MMGG_

L_PT_PRTix 
Porto Freguesia de 

Campanhã 

________ ______________________ _________ ________ Lápide 

024_MMGG_

PT_PVZx 
Póvoa de 

Varzim 

Praça Marques 

do Pombal  
 

 

 

41.38122

7, -
8.761099 

O Esforço da Raça << Aos 

seus filhos/ MORTOS na 
GRANDE/ GUERRA 

dedica a/ POVOA de 

VARZIM/ 1914-1918>> 

//<<Liga dos Combatentes/ 

Evocação do Centenário/ 
da/ Grande Guerra/ (1914-

1918) / Homenagem ao 

Combatente Português/ 

2014>> 

14/08/1933 Rogério 

de 
Azevedo 

(arquiteto

); 

Henrique 

Moreira 
(baixos-

relevos) 

Monument

o 

Utiliza 

elementos 

do padrão 

estabelecido 

pela JPN, 
mas a sua 

configuraçã

o diverge 

muito desse 

modelo. 
025_MMGG_

PT_VCDxi 
Vila do 

Conde 

Av. Figueiredo 

de Faria 

(Junto ao Rio 

Ave, no largo 

41.35173

6, -

8.738215 

MMGG <<Liga dos 

Combatentes/ Evocação do 

Centenário/ da/ Grande 

Guerra/ (1914-1918) / 

Homenagem ao 

10/04/1932 Manuel 

Pereira 

(arquiteto

) 

Padrão 

JPN Der. 

Padrão 



 CXLIX 

da “meia-

laranja”) 

Combatente Português/ 

2014>> // <<1914 /Aos 

Mortos Da/ Grande Guerra/ 
Vila do Conde/ 1918>> // 

<<Liga dos Combatentes/ 

Aos Combatentes Mortos 

pela Pátria/ Homenagem 

Dos Combatentes da 
Grande Guerra/ XI-1918 XI 

-1968>> 

Aveiro 
026_MMGG_

PT_ANDxii 
Anadia Praça Visconde 

de Seabra 

(antigo Largo 

da Praça) 

40.44204
5, -

8.437021 

MMGG Face 
frontal:<<Aos Mortos da / 

Grande Guerra / O 

Concelho de Anadia>> 

08/12/1929 António 
Joaquim 

da 

Conceiçã

o (de 

Anadia) 

Padrão 

JPN Der. 

027_MMGG_

PT_AVRxiii 
Aveiro Av. Dr. 

Lourenço 

Peixinho 

(localiza-se no 

separador 
central 

ajardinado da 

Avenida) 

40.64195

7, -

8.651772 

MMGG <<Aos / Mortos / 

Da / Grande Guerra / 1914-

1918>> 

27/04/1934 José 

Fernandes 

Sousa 

Caldas 

(escultor) 

Estatuária 

Soldado 

028_MMGG_

PT_ESP 
Espinho Regimento da 

Engenharia de 
Espinho n.º 3. 

[Relocalizado 

em 1957] (?) 

Localização 

original seria o 
Largo dos 

Combatentes da 

Grande Guerra, 

antes chamado 
Praça José 

Salvador. 

________ MMGG <<Espinho / Aos 

Mortos da Grande 
Guerra>>. 

06/08/1930  Lacerda 

Machado 
(arquiteto

); 

Jorge 

Moreira 

(?). 

Estatuária 

Soldado 

029_MMGG_

PT_ESPxiv 
Espinho Largo dos 

Combatentes da 

Grande Guerra 
(localiza-se 

entre a Igreja 

Matriz e o 

Quartel dos 

Bombeiros 
Voluntários) 

[Relocalizado] 

41.00566

1, -

8.641143 

MMGG <<Homenagem / 

da / Cidade / de / Espinho>> 

// 
<<Aos combatentes mortos 

pela Pátria / Homenagem 

aos combatentes da / 

Grande Guerra 1914 – 1918 

/ Homenagem aos 
Combatentes da / Guerra do 

Ultramar. 1961 – 1974>>. 

11/11/1957  ________ __________ 

030_MMGG_

PT_ETRxv 
Estarreja Largo dos 

Heróis da 

Grande Guerra 

40.75172

6, -

8.570855 

MMGG <<Aos heróicos 

soldados deste Concelho 

mortos na Grande Guerra 
1914-1918>>. 

17/06/1922 ________ Padrão 

JPN 

031_MMGG_

PT_ILHxvi 
Ílhavo Jardim 

Municipal 

Henriqueta 

Maia 

40.60166

9, -

8.669240 

______________________ 09/04/1924 António 

Silva 

Fidalgo  

Padrão 

JPN 

032_MMGG_

PT_MRSxvii 
Murtosa Praça dos 

Combatentes da 

Grande Guerra 

40.73678

8, -

8.638487 

MMGG <<Homenagem do 

Concelho da Murtosa aos 

seus queridos Mortos 

[...]>>. 

09/04/1929 António 

Freitas (?) 

Padrão 

JPN 

033_MMGG_

PT_OAZxviii 
Oliveira de 
Azeméis 

Praça José da 
Costa 

40.83991
9, -

8.477117 

MMGG Face frontal: 
<<Aos que morreram na 

Guerra>>. 

16/11/1930 Henrique 
Moreira 

(Escultor)

; 

Rogério 

de 
Azevedo 

(Arquiteto

). 

Padrão 

JPN Der. 

com 

Estatuária 



 CL 

034_MMGG_

PT_OBRxix 
Oliveira do 

Bairro 

Rua Cândido 

dos Reis 

40.51265

7, -

8.490691 

______________________ 1926 ________ Padrão 

JPN 

035_MMGG_

PT_OVR 
Ovar Largo dos 

Combatentes da 

Grande Guerra 

(Jardim) 

40.85898

3, -

8.620120 

______________________ 03/05/1925 ________ Padrão 

JPN 

036_MMGG_

PT_SJMxx 
São João da 
Madeira 

Largo da Capela 
de Santo 

António 

40.90002
1, -

8.492426 

MMGG Face frontal: 
<<Aos mortos da / Grande 

Guerra / 1914 – 1918>> // 

<<Público e perpétuo 

louvor dos sanjoanenses 

aos seus conterrâneos 
Conde Dias Garcia, Manuel 

Leita da Silva Garcia, José 

Moreira que foram os mais 

esforçados promotores 

desta obra>>. 

11/11/1937 Henrique 
Moreira 

(Escultor)

; 

João 

Queirós 
(Arquiteto

). 

Estatuária 

Alegoria da 

Pátria; 

Soldado. 

037_MMGG_

PT_VGS 
Vagos Praça da 

República 

40.55482

9, -

8.681651 

 

MMGG <<Homenagem do 

Concelho de Vagos aos 

seus Mortos na Grande 

Guerra>> 

20/07/1923 

(?) 

________ Padrão 

JPN 

Viseu 
038_MMGG_

PT_LMGxxi 
Lamego Avenida 

Visconde 

Guedes 

Teixeira 
(Separador 

central) 

41.09592

2, -

7.808772 

MMGG <<Aos / Mortos / 

da / Guerra / 1914 / 1918>> 

// 

<<Regresso do Batalhão / 
15-3-919 / CML de 1932>> 

// 

<<Homenagem do 

Regimento / de Infantaria 

[...]>> [Placa em mármore 
com nome dos mortos] 

05/09/1932 

(?) 

 

Júlio 

Alves de 

Sousa Vaz 

Júnior 
(Escultor)

; 

Álvaro 

Machado 

(Arquiteto
). 

Monumento 

esculpido 

em granito. 

A forma do 
MMGG é 

cónica, 

assemelhan

do-se a um 

projétil de 
obus. Do 

plinto 

emerge a 

figura do 
soldado 

esculpido. 

Estatuária 

Soldado 
039_MMGG_

PT_TNDxxii 
Tondela Largo Professor 

Doutor 

Anselmo Ferraz 

de Carvalho 

(em frente ao 

tribunal) 

40.51574
9, -

8.080941 

<<Aos mortos da Grande 
Guerra. A alegria dos que 

regressam não compensa a 

tristeza dos que 

morreram>>. 

31/05/1933 Branca 
Alarcão 

(Escultora

) 

Estatuária 

Trata-se de 

um grupo 

escultórico 

que se 

sobrepuja a 
um plinto 

cuja forma é 

o primeiro 

terço de 

uma coluna 
estriada 

Figura 

feminina 

(Mãe); 

Soldado. 
040_MMGG_

PT_TND 
Tondela Avenida Dr. 

António José de 

Almeida 

40.51667

2, -

8.079977 

 

______________________ 1940 ________ Padrão 

JPN Der. 

041_MMGG_

PT_VISxxiii 
Viseu Largo 

Mouzinho de 

Albuquerque 

40.66058
5, -

7.908332 

MMGG <<Aos Mortos da / 
Grande Guerra / do / 

Concelho de Viseu>> // 

<<A / Camara Municipal>> 

12/06/1928 Anjos 
Teixeira 

(Escultor) 

Estatuária 

Soldado 

Guarda 
042_MMGG_

PT_ALD 
Almeida Praça da 

República 

(Jardim Público 

de Almeida) 

40.72461

2, -

6.904905 

MMGG <<Aos / Mortos / 

Da / Grande Guerra / 1914 

– 1918>> 

28/07/1940 António 

Monteiro 

Lourenço 

(?) 

Padrão 

JPN Der. 

[Semelhante 

ao MMGG 

de Elvas; 



 CLI 

Lagos; 

Mondim de 

Bastos] 
043_MMGG_

PT_GRD xxiv 
Guarda Praça General 

Humberto 

Delgado 

(Jardim 

Municipal José 
Lemos) 

40.53585

2, -

7.268187 

MMGG <<Ao sacrifício e 

glória dos mortos da 

Grande Guerra / 1914 - 

1918>> [...] 

31/07/40 Júlio Vaz 

Júnior 

(Escultor) 

Obelisco 

Este 

monumento 

está entre 

um Altar da 
Pátria e um 

Obelisco. 
043_MMGG_

PT_MTG 
Manteigas Rua Dr. Sobral 40.40125

6, -

7.540548 

 

Monumento dedicada aos 

mortos do Ultramar e da 

Grande Guerra. 

15/08/2007 ________ Estatuária 

Soldado da 

Guerra do 
Ultramar 

044_MMGG_

PT_PNHxxv 
Pinhel Largo dos 

Combatentes 

Grande Guerra 

 

40.77324

7, -

7.061839 

______________________ 09/04/1922 Alfredo 

César 

Gomes (?) 

Obelisco 

Coimbra 
045_MMGG_

PT_CBR 

Coimbra Jardim da Av. 

Sá da Bandeira 

(separador 
central 

ajardinado) 

40.21052

3, -

8.421684 

<<COIMBRA / Aos Seus 

Mortos / Na Grande / 

Guerra / 1914 /1918.>> 

10/07/1932 Luís 

Fernandes 

de 
Carvalho 

Reis 

(escultor); 

António 

Varela 
(arquiteto

). 

Monument

o 

Estatuária 

Soldados 

046_MMGG_

PT _CDNxxvi 
Condeixa-

a-Nova 

Largo Artur 

Barreto (Jardim 

dos Paços do 
Município) 

40.11278

5, -

8.499300 

______________________ 13/03/1921 ________ Padrão 

JPN 

047_MMGG_

PT_L_LSA 
Lousã Câmara 

Municipal – 

uma lápide 

________ ______________________ _________ ________ Lápide 

048_MMGG_

PT_MLDxxvii 
Mealhada Jardim Frente à 

Câmara 

Municipal 

40.37773

2, -

8.452718 

______________________ 1925 ________ Padrão 

JPN 

049_MMGG_

PT_L_MIR 
Mira Lápide na 

Câmara 
Municipal 

________ ______________________ _________ ________ Lápide 

050_MMGG_

PT_MIR 
Mira Jardim de Mira 

(Entre a Rua 

Poeta Francisco 

Bingre e a Rua 
Afonso Costa) 

40.42787

1, -

8.736651 

______________________ 17/09/1932 Francisco 

António 

dos 

Santos 
(escultor) 

Busto da 

República 

sobre Pilar 

051_MMGG_

PT_OHPxxviii 
Oliveira do 

Hospital 

Largo Ribeiro 

do Amaral 

(Avenida dos 

Combatentes da 
Grande Guerra) 

40.36054

8, -

7.861946 

 

______________________ 04/08/1935 ________ Padrão 

JPN Der. 

052_MMGG_

PT_L_PCV

xxix 

Penacova Pérgola de Raúl 

Lino 

40.27011

8, -

8.280744 

 

______________________ _________ ________ Lápide 

053_MMGG_

PT_PNLxxx 
Penela Rua dos Paços 

do Concelho  
40.02936
7, -

8.389980 

______________________ 14/08/1932 ________ Padrão 

JPN 

054_MMGG_

PT_SRE 
Soure Praça Francisco 

Lopes 

Guimarães 

40.05973

8, -

8.626252 

______________________ 25/06/1934 Francisco 

António 

dos 
Santos 

(escultor); 

José Pires 

Beato 

(Tenente 
Coronel) 

Estatuária 

Figura 

feminina; 
Soldado 
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055_MMGG_

PT_TBU 
Tábua – 

Vila Nova 

de 
Oliveirinha 

Jardim do 

Monumento da 

Grande Guerra 

40.36299

2, -

7.907302 

MMGG <<Homenagem / 

do Povo / de / Vila Nova de 

Oliveirinha / Aos / Mortos 
da Grande Guerra / 1914 - 

1918>> // 

<<O / Trabalho / Tudo 

Vence>>. 

_________ ________ Estrutura 

que se situa 

entre um 
obelisco e 

um padrão 

Castelo Branco 
056_MMGG_

PT_CTB 
Castelo 

Branco 

Quinta Nova 

(Rotunda na 

Praceta Martin 

Afonso de 
Melo) 

[Relocalizado] 

39.82656

0, -

7.489492 

______________________ 09/04/1924 Eurico 

Salles 

Viana 

(arquiteto
) 

Cenotáfio 

057_MMGG_

PT_CVL 
Covilhã Av. Frei Heitor 

Pinto (Jardim 

Público) 

40.28370

5, -

7.504799 

______________________ 15(?)/ 

06/1930 

Francisco 

dos 

Santos 
(escultor) 

Estatuária 

Soldado 

058_MMGG_

PT_PNCxxxi 
Penamacor Largo Tenente-

Coronel Júlio 

Rodrigues da 

Silva 

40.16662

3, -

7.170669 

______________________ 19/06/1921 ________ Obelisco 

Leiria 
058_MMGG_

PT_T_BTL

xxxii 

Batalha Sala do 

Capítulo do 

Mosteiro de 
Santa Maria da 

Vitória  

Túmulo – 

Campa rasa do 

Soldado 
Desconhecido 

39.65888

9, -

8.825833 

Túmulo: <<Portugal Eterno 

/ Nos Mares / Nos 

Continentes / e Nas Raças // 
Ao Seu Soldado 

Desconhecido / Morto Pela 

Pátria // Grande Guerra / 

1914-1918>> 

09/04/1924 ________ Túmulo 

___________ Batalha Sala do 

Capítulo do 

Mosteiro de 
Santa Maria da 

Vitória 

39.65888

9, -

8.825833 

Lampadário – Chama da 

Pátria 

09/04/1924 Lourenço 

Chaves de 

Almeida 

Lampadári

o 

Em ferro 
forjado para 

colocação 

do Azeito 

Votivo. 
___________ Batalha Sala do 

Capítulo do 

Mosteiro de 

Santa Maria da 

Vitória 

39.65888
9, -

8.825833 

Cristo das Trincheiras 
(colocado na Sala do 

Capítulo) 

_________ ________ __________ 

___________ Batalha Freguesia do 
Fétal (Frente ao 

cemitério da 

Freguesia) 

________ ______________________ _________ ________ Trata-se de 
um pequeno 

MMGG no 

espaço 

cemiterial. 

Contém 
uma Cruz 

Latina a 

coroá-lo. 
059_MMGG_

PT_LRAxxxiii 
Leiria Largo de 

Infantaria 7 – 
Rua da Fábrica 

de Papel 

[Relocalizado 

em 1973] 

39.74081

0, -
8.802562 

MMGG <<Leiria / Aos 

Mortos / da Grande / Guerra 
/ 1914- 1918>>. 

13/05/1929 Luís 

Fernandes 
(escultor); 

Augusto 

Romão 

(arquiteto

) 

Monumento 

de de forma 
triangular 

com 

Estatuária 

Alegoria 

feminina 
(Pátria) 

___________ Maceira A-do-Barbas ________ ______________________ 2009 ________ MMGG e 

Ultramar 
060_MMGG_

PT_MGR 
Marinha 

Grande 

Av. Dom Dinis 39.75124

2, -
8.930195 

MMGG <<Aos Mortos / da 

Grande Guerra>> 

09/04/1935 Alberto 

Nery 
Capucho 

(pintor) 

Padrão 

JPN Der. 

 

061_MMGG_

PT_LRAxxxiv 
Monte 

Redondo 

Largo Dom 

Pedro de 

Castilho 

39.89464

9, -

8.832580 

______________________ 1925 ________ Padrão 

JPN Der. 

 



 CLIII 

(Rua da 

Filarmónica em 

frente à Igreja 
Paroquial) 

Santarém 
061_MMGG_

PT_ABT 
Abrantes Jardim da 

República 
[Relocalizado 

?] 

39.46125

6, -
8.197869 

MMGG <<Aos Mortos / 

Pela Pátria / 1914-1918>>. 

? /06/1940 Ruy 

Roque 
Gameiro 

(escultor); 

Ernesto 

Korrodi 

(arquiteto
); 

Francisco 

Lopes 

Nogueira 

(engenhei
ro). 

Monument

o de 
Grandes 

Dimensões 

Estatuária 

Alegoria 

feminina 
(Pátria); 

Soldado; 

Alegoria 

masculina 

(Dor). 

062_MMGG_

PT_CTX 
Cartaxo Praça 15 de 

Dezembro 

[Relocalizado] 

39.16016

9, -

8.787552 

______________________ 29/10/1922 ________ Padrão 

JPN 

063_ 

MMGG_PT_

MAC 

Mação Largo dos 
Combatentes 

39.55688
9, -

7.995101 

MMGG <<O / Concelho de 
Mação / Aos seus Mortos / 

Da Grande / Guerra>>  

<< [Nomes dos mortos]>> 

<<1914-1918>> 

1938 ________ Lápide de 

Grandes 

dimensões 

(?) 

064_MMGG_

PT_STR 
Santarém Jardim das 

Portas do Sol 
39.23388
2, -

8.675766 

______________________ 09/04/1932 Artur 
Gaspar 

Anjos 

Teixeira 

(escultor) 

Estatuária 

Soldado 

065_MMGG_

PT_TNV 
Torres 
Novas 

Largo dos 
Combatentes da 

Grande Guerra 

(junto à Rua de 

Entremuros) 

39.47905
1, -

8.539021 

______________________ 11/11/1927 Francisco 
dos 

Santos 

(escultor); 

Henrique 
César da 

Silva 

Campos 

(arquiteto

). 

Padrão 

JPN Der. 

Trata-se de 

uma 

morfologia 
diversa da 

dos padrões 

da Grande 

Guerra, 

assemelhan
do-se a um 

obelisco, 

mas não o 

sendo 

exatamente. 
Contém a 

Cruz de 

guerra tal 

como o 

Padrão da 
JPN  

066_MMGG_

PT_VNB 
Vila Nova 

da 

Barquinha 

Largo Luís de 

Camões 

39.45893

6, -

8.432254 

______________________ 09/04/1936 ________ __________ 

Portalegrexxxv 
067_MMGG_

PT_ELV 
Elvas Praça dos 

Combatentes da 

Grande Guerra 

38.88205

8, -

7.160209 

<<A Perpetuar A/ Memória 

Gloriosa/ Dos Mortos Da/ 

Grande Guerra / Naturais 

do Concelho de Elvas / 
1914 – 1918>> 

22/09/1938 Francisco 

Pereira 

Lacerda 

Machado 
(Alferes) 

Padrão 

JPN Der. 

Cruz de 

Cristo sobre 
plinto. 

A base tem 

a forma de 

Cruz de 

Guerra. 
[Semelhante 

ao MMGG 

de Almeida; 

Lagos; 

Mondim de 
Bastos] 
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068_MMGG_

PT_PTG 
Portalegre Av. da 

Liberdade 

39.29672

1, -

7.430147 

______________________ 11/11/1935 Des. Proj. 

de 

Francisco 
Pereira 

Lacerda 

Machado 

(Alferes);  

Padrão 

JPN Der. 

com  
Estatuária 

Alegoria da 

Vitória 

069_MMGG_

PT_PTG 
Portalegre Av. da 

Liberdade 
________
_ 

______________________
___ 

15/06/1920 ________
_ 

Lápide 

070_MMGG_

PT_PTG 
Portalegre Quartel do 

Regimento da 

Infantaria 22 

________ ______________________ 15/06/1920 ________ Lápide 

071_MMGG_

PT_PTG 
Portalegre Torre do relógio 

da igreja de São 

Bernardo 

________ ______________________ 15/06/1920 ________ Lápide 

Lisboa 

072_MMGG_

PT_ARV 
Arruda dos 
Vinhos 

Largo José Vaz 
Monteiro 

38.98221
4, -

9.078167 

MMGG Face 
frontal:<<Aos / Soldados 

Arrudenses / que / 

Perderam a Vida / na / 

Grande Guerra / Honrando / 

A / Patria>> // ARRUDA / 
Luiz Pinheiro / soldado de 

Artilharia (prisioneiro) / 

Alemanha – 8-1-1918 / 

ARRANHÓ / Jose de Jesus 

Gajeiro / Soldado de 
Engenharia / Africa / 9-1-

1917>> 

Face Posterior: Erigido / 

por / Subscrição Publica / 

Arrudense / no ano / de / 
MCMXXIX>> // 

ARRANHO / Antonio 

Alves Carreira / Soldado de 

Infantaria / França  6-4-
1918 / CARDOSAS / 

Manuel Duarte Serrado / 2.º 

Cabo de Artilharia / França  

9-04-1918 / S. TIAGO / 

Fernando Nuno Ferreira / 
1.º Cabo de Artilharia / 

França  9-4-1918>>  

Face lateral?: <<FRANÇA 

– 1914-1918 / Raids / de / 

Neuve Chappelle / 20-7-
1917 / 14-9-1917 e / 14-3-

1918 / BATALHA DE LA 

LYS 7 e / Combate / de / LA 

COUTURE / 9-4-1918 / 

NO MAR DOS AÇORES / 
Caça Minas / Augusto 

Castilho / rm / Defeza do 

Paquete / S. Miguel / 18-10-

1918>> // <<Colocação da 

Primeira Pedra / Em 11-11-
1928 / (Aniversario do 

Armisticio) 

Face lateral?: <<AFRICA 

(1914-1918) / Sul de 

Angola / NAULILA / 
[ilegível] / MONGUA / 

[ilegível] / 

MOÇAMBIQUE / 

[...ilegível]>> // 

<<Inauguração / em 9-4-
1929 / Aniversario da 

Batalha de La Lys>>. 

09/04/1929 ________ Padrão 

JPN Var. 

073_MMGG_

PT_CSC 
Cascais Jardim 

Visconde da 

Luz 

38.69952

8, -

9.421075  

MMGG Face frontal: 

<<Aos / Mortos / da / 

Grande / Guerra>>// 
Face lateral: [...] 

12/04/1925 Simões de 

Almeida 

sobrinho 
(escultor). 

Estatuária 

Mater 

Dolorosa 
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 [Homenage

m às viúvas 

da Grande 
Guerra] 

[Semelhanç

as com o 

MMGG de 

João da 
Silva para a 

Reitoria da 

Universidad

e do Porto.] 

 
074_MMGG_

PT_LSB 
Lisboa Cemitério do 

Alto de São 

João 

38.73138

3, -

9.125697 

______________________ 09/04/1933 Maximian

o Alves 

(escultor) 

Estatuária 

sobre 

Mausoleu 
075_MMGG_

PT_LSBxxxvi 
Lisboa Av. da 

Liberdade 

38.71951

9, -
9.145237 

Monumento Nacional aos 

Mortos da Grande Guerra 

11/11/1931 Maximilia

no Alves 
(escultor) 

Monument

o Nacional 

Monument

o de 

grandes 

dimensões 

Estatuária 
076_MMGG_

PT_LRS 
Loures Praça da 

Liberdade 

38.83086

4, -

9.168454 

______________________  

08/12/1929 

Fernando 

Soares 

(construto

r civil) 

Trata-se de 

uma 

composição 

que inclui 

Estatuária 

soldado 
077_MMGG_

PT_ 
Oeiras Rua Cândido 

dos Reis 

(Jardim Doutor 
Pinto Coelho) 

38.69243

6, -

9.311587 

______________________ 1940 Álvaro de 

Brée 

(escultor); 
Veloso 

Reis 

Camelo 

(arquiteto

). 

__________ 

078_MMGG_

PT_SXL 
Seixal Jardim da Praça 

dos Mártires da 

Liberdade 

38.64443

0, -

9.103510 

MMGG<<À Memoria dos 

Mortos / E / Homenagem 

dos Combatentes / Da 

Grande Guerra 1914-1918 / 

O Concelho do Seixal / 
1934>> 

_________ José 

Elísio 

Gonçalve

s Louro 

(Tenente) 

Padrão 

JPN Der. 

Trata-se de 

um tosco 

pilar, 
constituído 

em pedra 

aparelhada, 

com a cruz 

de guerra 
adossada e 

coroado 

com esfera 

armilar. 
079_MMGG_

PT_SNTxxxvii 
Sintra Alameda dos 

Combatentes da 

Grande Guerra  

[Antiga Av. 

Barão de 

Almeida 
Santos] 

38.80141
7, -

9.385045 

MMGG <<1916 – 1918 / 
Aos Heroicos Combatentes 

/ da / Grande Guerra>>. 

No topo do Monumento: 

São Martinho / Santa Maria 

/ São Pedro / Colares / São 
João das Lampas / 

Terrugem / Montelavar / 

Almargem do Bispo / Belas 

/ Queluz / Rio de Mouro>>. 

1940 José da 
Fonseca 

(escultor). 

Padrão 

JPN Der. 

Estatuária 

Soldado. 

Trata-se de 

um padrão 
de grandes 

dimensões, 

c. 5m de 

altura e 2m 

de diâmetro, 
cujo 

soldado é 

esculpido 

diretamente 

no fuste da 
coluna 

estriada. 
080_MMGG_

PT_VFX 
Vila Franca 

de Xira 

Edifício dos 

Paços do 

________ ______________________ _________ ________ Lápide 
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Concelho - 

Lápide 

Setúbal 
081_MMGG_

PT_STBxxxviii 
Setúbal Praça Almirante 

Reis 

38.52486

0, -

8.894631 

______________________ 11/11/1931 

Ou 

22/11/1931 

Bonfilho 

Faria 

Obelisco 

Évora 
082_MMGG_

PT_EVR 
Évora Rossio de São 

Brás 

38.56608

0, -

7.907635 

MMGG Face frontal: 

<<Fiilis / Pro Patria / 

Caesis Ebora>> 

 

04/06/1933 João da 

Silva 

(escultor) 

Estatuária 

Trata-se de 

um pilar 

alongado (à 
semelhança 

de uma 

coluna 

comemorat

iva) que é 
encimado 

de uma 

figura 

feminina. 

(Alegoria 
da Vitória). 

083_MMGG_

ETZ 
Estremoz Largo dos 

Combatentes da 

Grande Guerra 

[Encontra-se 
numa rotunda] 

38.8433

3, -

7.58702

4 

MMGG  

Na base – Face frontal:<<A 

Pátria é duas vezes nossa 

mãe. / Dar a vida por ela é 
morrer bem.>> 

Face lateral: <<Quem 

morre pela Pátria atinge a 

glória / Pois revive nas 

páginas da História>> 
Face lateral: <<Não há 

honra maior na validez / Do 

que a de ser soldado e 

português>> 
 

No plinto: 

Face frontal: 

<<Homenagem aos Mortos 

que morreram pela Pátria 
Face lateral:<<1914 – 1916 

/ Angola / 

Moçambique >> 

Face lateral: <<1914 – 1918 

/ Ar – Mar na Flandres 

?/08/1941 

 

José 

Maria de 

Sá Lemos 

(escultor) 

Estatuária 

Trata-se de 

uma 

composição 
que inclui 

representad

a uma 

trincheira 

com três 
soldados. 

Um já 

morto; outro 

ferido e um 
que 

continua a 

combater.  

084_MMGG_

MMN 
Montemor-

o-Novo 

Largo Serpa 

Pinto 

38.64490, 

-8.213895 

______________________ 09/04/1923 Francisco 

dos 

Santos 

(escultor) 

Obelisco 

085_MMGG_

RMZ 
Reguengos 
de 

Monsaraz 

Largo dos 
Combatentes 

________ ______________________ _________ ________ Obelisco 

086_MMGG_

VND 
Vendas 

Novas 

Jardim da 

Escola Prática 

de Artilharia 

38.67861, 

-8.457637 

______________________ 05/06/1923 ________ Padrão 

JPN Der. 

[Semelhante 
ao MMGG 

de Vila 

Nova de 

Gaia] 

Beja 
087_MMGG_

BJA 
Beja Regimento de 

Infantaria 3 

________ ______________________ _________ ________ __________ 

Faro 
089_MMGG_

LGS 
Lagos  Praça Luiz de 

Camões 

37.10248

2, -

8.673783 

<<LAGOS / Glorifica / A 

Memoria / De Seus Filhos / 

Mortos na Grande 

Guerra>> 

15/06/1940 ________ Padrão 

JPN Der. 

[Semelhante 

ao MMGG 

de Almeida; 
Elvas; 
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Mondim de 

Bastos] 
090_MMGG_

LLE 
Loulé No frontispício 

da Câmara 

Municipal 

________ ______________________ _________ ________ Lápide 

091_MMGG_

TVR 
Tavira Praça da 

República 

37.12597

4, -

7.649983 

Face Frontal: <<Aos Morto 

Da / Grande Guerra / A 

Cidade de Tavira>>// 
Face lateral: <<França-

Africa>>// 

Face lateral: <<1914-

1918>>. 

09/04/1933 Alberto 

Ponce de 

Castro  
(Alferes e 

arquiteto) 

Monument

o 

Coluna em 
mármore de 

fuste 

estriado, 

espada em 

bronze 
adossada ao 

fuste e 

coroamento 

com chama 

da Pátria. 

Região Autónoma dos Açores 
092_MMGG_

PDL 
Ponta 

Delgada 

Muralha do 

Forte de São 

Brás 

37.73652, 

-

25.67300
7 

______________________ 26/04/1936 Raúl Lino 

(arquiteto

); Diogo 
de 

Macedo 

(escultor). 

Monument

o de 

grandes 

dimensões 

Trata-se de 

um 

monumento 

de 
homenagem 

à Marinha 

que integra 

a Muralha 

de S. Brás, 
fundindo-se 

com ela. 

Contém 

Estatuária 
093_MMGG_

VPT 
Vila do 

Porto – 

Santa Maria 

Rua do Aljube 36.94608, 

-

25.14671

6 

______________________ 14/10/1929 Raul Lino 

(arquiteto

) 

Pilar 

Engalanado 

com cruz de 

Cristo e 

corda e 
esfera 

armilar 

Região Autónoma da Madeiraxxxix 
094_MMGG_

FNC 
Funchal Av. do Mar ou 

das 

Comunidades 

Madeirenses 

32.64648
0, -

16.91073

8 

______________________ _________ Moreira 
Rato 

(arquiteto

). 

O 
Monumento 

de forma 

triangular 

assemelha-

se a um 
Obelisco 

095_MMGG_

FNC 
Funchal Parque de Santa 

Catarina  

[Relocalizado] 

________ Monumento às vítimas do 

Bombardeamento 

3/12/1917 Francisco 

Franco 

(escultor) 

Estatuária 

096_MMGG_

FNCxl 
Funchal Terreiro do 

Monte, 

freguesia da 

Luta 

32.68453
2, -

16.89895

4 

Santuário de Nossa Senhora 
da Paz. 

1927 ________ Monument

o de 

grandes 

dimensões. 

Estatuária, 

Nossa 
Senhora da 

Paz 

França 
097_MMGG_

FRxli 
Pas-de-
Calais 

CVP - 
Ambleteuse 

________ MMGG: <<À Memória / 
Dos / Soldados Portugueses 

/ Mortos Na Guerra / 1916-

1918 / Neste Local Foi 

Construído Pela / Cruz 

Vermelha Portuguesa / Em 
/ 1919>>. 

30/06/1919 CVP 
[Promotor

] 

Obelisco 



 CLVIII 

098_MMGG_

FR 
Pas-de-

Calais 

Padrão de La 

Couture 

________ MMGG <<L’hommage du 

Portugal Á la France 

Immortelle/ Reduit de La 
Couture /9 Avril 1918.>> 

[seguindo-se um verso de 

Camões onde se lê um 

poema retirado do Canto I 

de ‘Os Lusíadas’ 
(...).<<Vereis amor da 

Pátria, não movido / Que 

prémio vil, mas alto e quase 

eterno; / Que não é prémio 

vil ser conhecido / ‘Por um 
pregão do ninho meu 

paterno’ (...)>>.  

 

11/11/1928 Teixeira 

Lopes 

(Escultor)
;  

António 

Júlio 

Teixeira 

Lopes 
(Arquiteto

). 

Monument

o de 

grandes 

dimensões 

Ruínas de 

uma 

Catedral da 

Flandres; 
Figura 

feminina 

(Pátria); 

Soldado 

morto;  
Personificaç

ão da Morte; 

Cristo. 
099_MMGG_

FR 
Pas-de-

Calais 

Richebourg 

l’Avoue 

________ Altar da Pátria 1932 Tertuliano 

Lacerda 
Marques 

(arquiteto

) 

_________ 

100_MMGG_

FRxlii 
Pas-de-

Calais 

Memória erecta 

no cemitério de 
Richebourg 

l’Avoue pelos 

construtores do 

Padrão de 

Portugal em La 
Couture 

________ ______________________ 1928 Construto

res do 
Padrão de 

La 

Couture 

__________ 

101_MMG

G_FR 

Pouliguen ___________ _______ ___________________ 1919 João da 

Silva 

(escultor) 

________ 

Moçambiquexliii 
102_MMGG_

MZ 

Goba _____________ ________ _____________________ _________ ________ Monument

o de 

grandes 

dimensões. 
103_MMGG_

MZ 
Inhambane _____________ ________ _____________________ _________ ________ Obelisco 

104_MMGG_

MZ 
Lourenço 
Marques 

(atual 

Maputo) 

_____________ ________ MMGG<<>> _________ Ruy 
Roque 

Gameiro 

(escultor); 

Veloso 

dos Reis 
(arquiteto

) 

Monument

o de 

grandes 

dimensões. 

105_MMGG_

MZ 
Macequéce _____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

106_MMGG_

MZ 
Muecate _____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

107_MMGG_

MZ 
Mocímboa 

da Praia 

_____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

108_MMGG_

MZ 
Nhamacurr

a  

_____________ ________ ______________________ _________ ________ Obelisco 

109_MMGG_

MZ 
Porto 

Amélia 

(atual 
Pemba) 

_____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

110_MMGG_

MZ 

Quelimane _____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

111_MMGG_

MZ 

Tete _____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

Angola 
112_MMGG_

AO_ 
Gabela _____________ ________ ______________________ _________ ________ Sobre uma 

base em 

forma de 

cruz de 

guerra surge 

um pilar 
encimado 
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de Cruz de 

Guerra. 
113_MMGG_

AO_LAD 
Luanda Largo Kinaxixe ________ MMGG <<Portugal / Aos 

seus Combatentes 

Europeus e Africanos / na 

Grande Guerra / 1914 - 

1918>> // 

<<Luta Contra os Invasores 
de Angola / Naulila / 12-

XII-1914>> // 

<<Luta Além-Cunéne>> // 

<<Combates da Mongua / 

18,19 e 20-VIII-1915>> // 
<<Ocupação da N’Giva / 5-

IX-1915>> 

15/07/1937 Henrique 
Moreira 

(escultor); 

Januário 

Godinho 

(arquiteto
) 

Monument

o de 

grandes 

dimensões. 

Sobre um 

pedestal de 
pedra lioz e 

granito 

dourado da 

Caverneira, 

assentava 
um grupo 

escultórico. 

A figura da 

Pátria em 

bronze, com 
espada ao 

alto; quatro 

soldados 

(soldado 

Africano, 
soldado 

Europeu 

pertencente 

ao Exército 

Colonial, 
Soldado 

Expedicioná

rio do 

Exército 
Metropolita

no, Soldado 

Marinheiro) 
114_MMGG_

AOxliv 
Môngua _____________ ________ ______________________ _________ ________ Obelisco 

115_MMGG_

AO 
Luena (Vila 

de Lusa) 

_____________ ________ ______________________ _________ ________ Obelisco 

Macau 
116_MMGG_

MO 
Macau _____________ ________ ______________________ _________ ________ __________ 

Índia 
117_MMGG_

IN 
Damão _____________ ________ ______________________ _________ ________ _________ 
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Apêndice III – A Grande Guerra / A Grande Guerra: O Caso Português 

 

Para falarmos da Grande Guerra, não basta começar pelo atentado de Sarajevo. Na 

primeira década do século XX houve muitas rivalidades e ressentimentos nas nações para as 

quais a paz, comércio, indústria e aumento da prosperidade nacional pareciam ser as 

verdadeiras necessidades, desafios e oportunidades.1 A guerra de 1914-1918 foi global, muito 

diferente na tecnologia, na estratégia, no número de mobilizados e mortos e seria ingénuo 

pensar que o conflito nos Balcãs tornaria inevitável uma guerra global, para muitas nações se 

viesse a materializar-se, seria uma irresistível oportunidade para satisfazer desejos 

longamente acalentados ou para vingar ódios bem nutridos.2  

O equilíbrio europeu dependia do chamado “concerto europeu” do século XIX, firmado 

no Congresso de Viena de 1815. O balanço de poderes estabelecido em 1814-15 baseava-se em 

cinco princípios: The first was that the great powers fighting Napolean stuck together rather 

than competed with each other, in the general interest or lasting peace among the powers 

collectively rather than in the short-term, selfish interest of any one them. (...) The second 

principle was that while Napoleon had to be deposed and the Bourbon monarchy restored in 

France, France should retain the territorial integrity it had enjoyed before it went to war in 

1792 and the independence of a great power. (...). The third principle was that the legitimate 

rights of monarchs were to be upheld, not the rights of nations to self-determination, which 

would have been an endorsment of revolution. (...) This related to a fourth principle, that the 

cannibalism that had characherized the balance of power in the eighteenth century, when the 

gains of one ally had to be compensated by the gains of another (...). The last principle was that 

while not all powers could be equal under the balance of power, the hegemony of the great 

powers had to be balanced against the right of small states to independence and security.3  

De um modo genérico podemos resumir que os preceitos do Congresso de Viena de 

1815 se estabeleciam como sendo do interesse geral dinástico da Europa. Pretendia-se que 

nenhum poder europeu tivesse força para dominar os restantes e criar uma hegemonia 

 
1 GILBERT, Martin – A Primeira Guerra Mundial, p. 32. 

2 IDEM, Ibidem, p.36. 

3 GILDEA, Robert – Barricades and Borders: Europe 1800-1914, pp. 57-59. 
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continental; (…) [e que] o equilíbrio entre os múltiplos poderes continentais devia criar-se de 

forma fluída, sem a formação de blocos antagónicos (...).4   

Em meados do século XIX o equilíbrio de poderes construído segundo o Congresso de 

Viena era já obsoleto, tornando-se insustentável com o aparecimento de duas novas forças 

Europeias pela unificação da Itália (concluída em 1870) mas, sobretudo, a da Alemanha 

(1871) 5 . No decurso da segunda metade do século XIX, as grandes potências europeias 

procuraram estender a sua influência. Esta atitude imperialista foi, na maioria dos casos, 

precedida de movimentos de cariz nacionalista.  

O nacionalismo estava muito em voga na centúria de 1800, inscrito num espírito romântico 

que tendia a mitificar as origens medievas das nações europeias.  

É neste contexto que se dá a unificação da Itália, em 1870, e da Alemanha, em 18716 

E, esta última, criava no Centro da Europa um poder substancialmente maior que os outros.7  

Para além disto, consequência da industrialização a Inglaterra afirmava-se como o único 

poder com funções globais em termos planetários8.Com um Império de feição colonial tinha 

uma Marinha substancialmente maior que os restantes poderes, em teoria suficientemente 

grande para não temer qualquer coligação de outras marinhas; (...) a Inglaterra era [por isso] 

o ‘fiel da balança’, caindo sempre para o lado dos mais fracos, de modo a manter o equilíbrio.9 

A manutenção do equilíbrio de forças era o garante da sua posição. 

A Revolução Industrial iniciada em Inglaterra em finais do século XVIII permitiu que 

esta nação exercesse um papel hegemónico na economia europeia e mesmo mundial durante 

quase todo o século XIX. A expansão geográfica da industrialização atingiu, numa primeira 

fase, a França (1830-40), a Bélgica e a Suíça; mais tarde, cerca de 1840-50, a Alemanha; os 

Estados Unidos da América (c.1846-1865), seguindo-se depois a o Japão (c.1880), a Rússia 

 
4 TELO, António José – Em direção à guerra um longo caminho, pp. 9-10. 

5 Cf. GILDEA, Robert – Barricades and Borders: Europe 1800-1914, pp. 57-59. 

6 Cf. Unificações na Europa: a Alemanha e a Itália (1851-1871). In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: 

Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 6 jul. 2018]. Disponível na WWW: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia.  

7 TELO, António José – Em direção à guerra um longo caminho, p. 10. 

8 IDEM, Ibidem, p. 10. 

9 IDEM, Ibidem, p. 9-10. 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia
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(1890), etc.10 Podemos dizer que o liberalismo económico Inglês estimulou a concorrência de 

outros países, reordenando a hierarquia e as relações de força da economia global. 11 

Na segunda metade do século XIX, as siderurgias produziam industrialmente ferro e 

aço, matéria-prima para a confecção de maquinarias, armas, instrumentos agrícolas, carris de 

caminho-de-ferro, etc. Crescia também a indústria metalúrgica (cobre, zinco, estanho, etc.) e 

paralelamente a indústria química produzia explosivos, fibras sintéticas, sabões, entre outros. 

Até ao eclodir da Grande Guerra assistiu-se ao crescimento da concentração industrial e, em 

finais do século XIX, surgem as poderosas multinacionais (a título exemplificativo a 

multinacional Singer).12 

No decurso do século XIX, a Europa dominava o mundo13, detinha a hegemonia política 

pela posse de colónias no continente africano (colónias francesas, alemãs, belgas, portuguesas, 

espanholas e italianas), na Ásia (ingleses na Índia, russos na Sibéria e Turquestão e sudoeste 

asiático partilhado por ingleses, franceses e holandeses), na Oceânia e apenas a América era, 

na sua maior parte, independente, continuando, contudo, sob influência europeia. Os europeus 

eram os banqueiros do mundo, sobretudo os ingleses14, e era no continente europeu que se 

concentrava grande parte da população, em 1800 cerca de 20 % do total da população mundial, 

e aproximadamente um século depois dava-se um aumento de 4%, ou mais talvez, se contarmos 

com a emigração europeia para outros continentes 15 . A este número somava-se ainda a 

emigração europeia que povoava a América, Brasil e Argentina. Até ao ano de 1914 pode dizer-

se que a Europa era a grande produtora cultural, tanto nas ciências como nas artes.  

 
10 Cf. Revolução Industrial In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 

8 jul. 2018]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$revolucao-industrial. 

11 Cf. Antecedentes da Revolução Industrial. In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-

2018. [Consult. 8 jul. 2018]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$antecedentes-da-

revolucao-industrial. 

12 Cf. Banca e Indústria (1800-1914). In Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. 

[Consult. 8 jul. 218]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-

1914).  

13 Cf. Imperialismo e Colonialismo: a Partilha do Mundo (1860-1914). In Artigos de apoio Infopédia [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 8 jul. 2018]. Disponível na WWW: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$imperialismo-e-colonialismo-a-partilha-do.  

14 Cf. Banca e Indústria (1800-1914). In Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. 

[Consult. 8 jul. 218]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-

1914)  

15 Imperialismo e Colonialismo: a Partilha do Mundo (1860-1914). In Artigos de apoio Infopédia [em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 8 jul. 2018]. Disponível na WWW: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$imperialismo-e-colonialismo-a-partilha-do. 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$revolucao-industrial
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$antecedentes-da-revolucao-industrial
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$antecedentes-da-revolucao-industrial
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-1914)
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-1914)
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$imperialismo-e-colonialismo-a-partilha-do
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-1914)
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$banca-e-industria-(1800-1914)
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$imperialismo-e-colonialismo-a-partilha-do
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A Inglaterra possuía o domínio económico, sendo o seu poder igual, em meados do 

século XIX, ao de todos os outros países reunidos16  Controlava grande parte do comércio 

internacional e atrás dela a França e a Alemanha. Contudo, tanto na China como na África do 

Sul, a Grã-Bretanha viu o seu caminho cruzado pela Alemanha de Guilherme II. Sobretudo, 

depois de 1900, a ascensão do poderio naval da Alemanha, sob influência de pangermanistas 

(…), despertava as mais vivas inquietações além-Mancha. Os ingleses queriam manter a todo 

o custo o Two powers standard e construir supercouraçados, os Dreadnoughts, pensando que 

a Alemanha não poderia imitá-los (…). Longe de ficarem impressionados com este sobrelanço, 

os Alemães alargaram o canal e construíram, por sua vez, supercouraçados. Doravante, a 

rivalidade anglo-alemã transforma-se numa confrontação pública (…) já enriquecida, a 

Inglaterra era necessariamente conservadora e contemporizadora, se não abertamente 

pacifista, como o manifestará alguns dias antes de entrar em guerra. Esta atitude exprimia 

unicamente a sua vontade de não modificar uma situação de facto.17  

A Inglaterra sempre foi hábil a negociar, tentando lograr a paz para não alterar a sua 

posição hegemónica. Reforçou os laços com a França (1904, Entente Cordiale), aceitando 

mesmo dispor de grande parte do seu exército em caso de guerra em território francês e mudar 

a posição da sua marinha, do Mediterrâneo para o Mar do Norte para combater os alemães, 

dividia assim, estrategicamente, tarefas com a França que deveria assegurar a proteção do 

Mediterrâneo. Para além disto, aproxima-se também à Rússia (1907, Entente Anglo-Russa), 

sendo que estas duas alianças dão então origem à Tríplice Entente (Inglaterra, França, Rússia)18. 

As negociações faziam-se também com os alemães, os Ingleses prometiam concessões na 

questão do Oriente e a divisão das colónias portuguesas e belgas no caso de a Alemanha desistir 

da corrida naval, e os alemães acreditavam ser possível entrar em acordo. Persuadidos de que 

acabariam por «se entender» com os Ingleses, manifestaram surpresa e cólera quando, tendo 

invadido a Bélgica, souberam que a Grã-Bretanha se tinha decidido a combate-los 19 . 

Primeiramente os ingleses pretendiam tentar manter a paz, contudo: caso não se conseguisse 

levar a Alemanha a desistir da corrida naval, era a guerra. Nesta perspectiva, era do interesse 

da Inglaterra fazer duas coisas simultaneamente: primeiro, tentar convencer a Alemanha a 

 
16 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 37. 

17 IDEM, Ibidem, p. 38-39. 
18 Cf. TELO, António José – Em direção à guerra um longo caminho, p. 11. 

19 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 40. 
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recuar, mediante cedências noutros campos; em segundo lugar, preparar as condições que lhe 

permitiriam ganhar a guerra, caso não fosse possível chegar a um compromisso. Nesta última 

hipótese, era do interesse inglês que a guerra começasse antes que a Alemanha tivesse uma 

esquadra de alto mar realmente perigosa, ou seja, grosso modo, antes de 1917 (…).20  

A França arrancou para o processo de industrialização depois da Inglaterra, por volta de 

1830-4021, desenvolvendo-se as indústrias têxteis, a exploração do carvão, as siderurgias, a 

metalurgia; cerca de 1860 expandem-se os seus caminhos-de-ferro e já no começo do século 

XX cresce a indústria automóvel (1890 é fundada a Peugeot22; em 1899 é fundada a Renault23). 

Relativamente aos “ódios” entre nações: 

Para os franceses o invasor veio sempre de Leste: desde Frederico II, a tradição 

antiprussiana era alimentada por uma história que viu dois povos em conflito. De Alfred de 

Musset a Hansi, o imaginário popular substituiu o Inglês pelo Alemão como inimigo nacional. 

A guerra de 1870 e a cedência da Alsácia-Lorena, (…) lembram todos os dias aos Franceses 

que «perderam dois filhos» e que nunca poderia haver perdão para os raptores.24  

No sistema de alianças estranha-se a aproximação da França Republicana à Rússia 

Imperial, mas com a possibilidade da guerra: (…) a única forma de não ter de enfrentar a 

totalidade do Exército alemão era garantir uma forte ameaça na fronteira da Prússia Oriental, 

que obrigasse a Alemanha a uma repartição de forças por duas frentes separadas por 1.500 

km. A Rússia, naturalmente tinha motivos para pensar de modo idêntico.25Assim, em 1888 a 

Rússia e a França celebram um tratado de auxílio militar, contemplando as hipóteses de 

agressão da Alemanha ou da Itália à França e da Alemanha ou da Áustria à Rússia. (…) Com 

esta aliança, a Alemanha já não podia aspirar a uma guerra numa só frente (…).26  

A Alemanha parte para a industrialização ainda mais tarde em virtude do seu processo 

de unificação27, aí a unificação económica precedeu a unificação política, em 1834 implantou-

 
20 TELO, António José – Em direção à guerra um longo caminho, pp. 10-11. 

21 Revolução Industrial. In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 8 

jul. 2018]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$revolucao-industrial. 

22 Peugeot. In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [ Consult. 8 jul. 2018]. 

Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$peugeot. 

23 Renault. In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 8 jul. 2018]. 

Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$renault.  

24 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 26. 

25 MARTELO, David – Tensões na Europa: Da guerra franco-prussiana à tríplice aliança, p.21. 

26 IDEM, Ibidem, p. 21-22. 

27 Cf. FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 37. 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$revolucao-industrial
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$peugeot
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$renault
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se uma união aduaneira (Zollverein) e só em 1871, pela ação do rei da Prússia Guilherme I e de 

Bismarck, seu primeiro-ministro e, com a vitória da guerra Austro-Prussiana (1866), se 

impunha a Confederação da Alemanha Unida.28  

Na guerra Franco-Prussiana (1871) a França sai derrotada, perdendo as províncias da 

Alsácia e da Lorena. Unificada, e uma das últimas a partir, a Alemanha teve de adaptar o seu 

desenvolvimento às necessidades de um mundo que se tinha organizado sem a sua participação 

e no qual todos tinham já lugares e papéis definidos, mercados reservados, matérias-primas 

garantidas (…) Entre 1880 e 1914, (…) graças ao triunfo do espírito tecnocrático, a Alemanha 

consegue dar o mais prodigioso salto económico que a história jamais conhecera. Sentiu-se 

orgulhosa disto, (…) fazia concorrência (…) à Inglaterra, mãe das nações industriais.29  

A partir de 1871 com a estabilidade interna e a vitória sobre a França a Alemanha 

intensifica o processo de industrialização, com um desenvolvimento rápido apoiado no 

protecionismo aduaneiro de Zollverein; melhora o seu sistema financeiro, alia a indústria à 

ciência e técnica e alarga mercados externos pela expansão comercial e colonial. 30 

A Alemanha investe em força nas siderurgias e metalurgias, na extração de minérios 

(hulha, linhite e carvão); desenvolve a construção naval, expande os seus caminhos-de-ferro e 

no final do século XIX desenvolve as indústrias químicas e de eletricidade.31 Nem todos, na 

recém-unificada Alemanha, estavam satisfeitos com a vitória sobre a França. Outras ambições 

estavam em ebulição à medida que o império ganhava força industrial.32  

Na Alemanha estava muito presente o militarismo, aí os militares exerciam grande 

influência, estando presentes também na esfera dos negócios e nas decisões tomadas pelo 

estado, onde podia exercer pressão para a “causa” da guerra33. Para além disto, os sentimentos 

pangermanistas eram partilhados por uma pequena mas influente franja de militares que 

manifestavam um espírito anexionista, sobretudo em relação ao ultramar 34 . Tal como os 

 
28 Cf. Unificações na Europa: a Alemanha e a Itália (1851-1871). In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 6 jul. 2018]. Disponível na WWW: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia. 

29 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 37-38. 

30 Cf. Unificações na Europa: a Alemanha e a Itália (1851-1871). In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. 

Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 6 jul. 2018]. Disponível na WWW: 

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia. 

31 ORLOW, Dietrich – A History of Modern Germany, p.60. 

32 GILBERT, Martin – A Primeira Guerra Mundial, p. 30. 

33 ORLOW, Dietrich – A History of Modern Germany, p.12-13.  

34 ORLOW, Dietrich – A History of Modern Germany, p.49-50.  

https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$unificacoes-na-europa-a-alemanha-e-a-italia
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Franceses, os Alemães consideram que o perigo vem de Leste (…) devem igualmente estar 

vigilantes a Oeste. Goethe escreveu-o nas suas Memórias: no tempo da sua juventude, a 

catástrofe mais terrível foi a ocupação de Coblença pelos soldados de França. Hoje, o 

«mercantilismo inglês e ódio francês unem-se às ambições dos Russos contra o pobre império 

alemão». «A pátria está cercada…» (…) São e vigoroso, o povo alemão nada tem a temer dos 

seus vizinhos do Ocidente. Todos os anos, em Setembro, celebra o Sedanfeier, recordando 

assim a derrota do povo vizinho, daí em diante rebaixado e considerado frívolo… A guerra que 

poderia eclodir «não foi desejada pela Alemanha; o Kaiser tudo fez para a evitar. Eduardo VII 

tinha preparado o estrangulamento da Alemanha, invejoso que estava da sua prosperidade 

comercial. A sua morte fez recuar o espírito guerreiro da Grã-Bretanha, mas este reapareceu 

em França com a chegada de Poincaré». Assim, «um cerco apertado rodeia o país que só pode 

contar com a ajuda da Áustria-Hungria e da Turquia, Estados apodrecidos ao nível interno».35 

Nos Estados Unidos da América inicia-se o processo de industrialização por volta de 

1846-65 (c. 1850 na Alemanha)36 e, em 1900 o país ocupa a primeira posição na produção 

industrial mundial. Com um território vasto e abundância de recursos (terras férteis, metais 

preciosos, petróleo, etc.), a sua população cresce rapidamente, apoiada na imigração europeia. 

Desenvolve também a sua agricultura sem o antagonismo campo/cidade muito presente na 

Europa e, para além disso, exporta. O seu mercado interno alarga-se e o país beneficia do 

protecionismo moderado praticado desde 1815 e fortalecido após 1870. Prospera a indústria 

têxtil (plantações de algodão), cerca de 1860-70 as indústrias siderúrgica e metalúrgica; 

expande também a sua rede de caminhos-de-ferro e, por volta 1880, desenvolve as indústrias 

química e elétrica37.  

Assim, de país financiado pela Inglaterra os EUA passaram a financiadores, sobretudo, 

durante o período da Grande Guerra. Em termos simples, podemos dizer que a I Guerra Mundial 

é um componente do período longo de conflitos globais do século XX (1914-1945), que marca 

a transição da hegemonia inglesa para a americana. (…) A Inglaterra era o coração da 

revolução industrial que transformava o mundo, e Londres era o centro financeiro, económico, 

militar e tecnológico do planeta. (…) A Inglaterra, que era a primeira economia mundial em 

 
35 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 26-27. 

36 Revolução Industrial In Artigos de apoio Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [Consult. 8 jul. 

2018]. Disponível na WWW: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$revolucao-industrial. 

37 GREENSPAN, Alan; WOOLDRIDGE, Adrian – Capitalism in America, p. 95-97. 
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1860, passava já para terceiro lugar em 1905, numa transição entre uma economia mundial 

com um só poder de primeira ordem (a Inglaterra), para outra com três (Estados Unidos da 

América, Alemanha e Inglaterra) (…) economias como a da França e Itália [encontravam-se] 

em queda, e outras como a da Rússia e do Japão, em pujante desenvolvimento.38  

No Japão a industrialização quebra as estruturas arcaicas, quase feudais, pela ação do 

imperador Mutsu-Hito (1852-1912) que em 1868 unificou o país. O processo começou pela 

indústria têxtil (seda e algodão) e pouco tempo antes do estalar do conflito esta representava 

30% do total das exportações. Já no final do século XIX desenvolvem-se a construção naval, a 

siderurgia, a indústria de armamento e a indústria química39. O Japão havia entrado em guerra 

com a China e com a Rússia (sem declaração prévia de guerra ataca, a 8 de Fevereiro, Port 

Arthur) com quem disputava os territórios da Coreia e da Manchúria. Sai vencedor da guerra 

com a Rússia em 1905 e o regime do czar fica debilitado40. Em 1910 a Coreia é anexada ao 

império japonês e a declaração de guerra à Alemanha a 23 de Agosto de 1914 acontece pelas 

ambições japonesas relativamente às colónias da Alemanha no Pacífico e às concessões alemãs 

na China41. 

O processo de industrialização não atingiu todos os países sincronicamente. Na Europa 

do Sul (Portugal, Espanha e Itália) e na Europa Central e de Leste (Áustria-Hungria, Polónia e 

Rússia) a Revolução Industrial fez-se mais tarde. 

Com o processo de industrialização crescem as cidades e agudizam-se as diferenças 

entre classes, entre 1840-1914 no dizer de Marc Ferro a sociedade encontrava-se bloqueada:  

Às autoridades reconhecidas e declaradas da época tradicional- o Rei, o padre, a lei, a família, 

o patrão ou o oficial- acrescentaram-se novos senhores anónimos. São aqueles que baixam 

brutalmente os preços agrícolas na Europa, suscitando a ruína dos campos; os que 

desencadeiam as crises económicas; os que fazem e desfazem a moda ou a opinião. (…) 

aumenta a insatisfação das massas (…) a massa dos cidadãos do século XX não participa nos 

assuntos públicos (…). Entre a cidade e os campos os papéis nivelam-se lentamente. Outrora, 

as primeiras eram «livres» e os segundos «prisioneiros»: no início do século XX, o citadino 

(…) juntou-se ao camponês. Pelo menos, este último mantém a possibilidade de pôr e dispor 

 
38 TELO, António José – Em direção à guerra um longo caminho, p. 9. 

39 DUUS, Peter – The Twentieth Century, p.428 

40 IDEM, Ibidem, p. 271. 

41 IDEM, Ibidem, p. 279. 
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do emprego do seu tempo; este resto de liberdade permite-lhe mais iniciativas que ao operário. 

Mas no momento em que o campo é atingido pelas crises económicas, vê reduzir-se a sua área 

de autonomia. Depende cada vez mais da cidade (…).42  

Assim: 

Dos Urais aos Abruzos e ao cabo Finisterra, o descontentamento, a miséria e a 

perseguição racial ou política levaram trinta milhões de europeus a atravessar o Atlântico. 

(…) Vão assim à procura de uma vida nova. Britânicos, Alemães e Escandinavos deram o 

exemplo. Seguiram-se Eslavos e Italianos. Houve poucos regressos, que seriam sinal de 

insucesso ou desaire de uma existência. Alguns, igualmente optimistas mas lúcidos de outro 

modo, escolheram ser revolucionários. Os que, de entre eles, se ressentem com todas as formas 

de opressão querem a (…) anarquia. Outros sonham com um regime em que toda a incerteza 

fosse banida (…). Advogados do socialismo ou comunismo, tentam analisar com rigor o 

funcionamento da economia capitalista. Convencidos de lhe terem descoberto as «leis» (…).43  

Para muitos a solução era a emigração, para tantos outros a revolução, crescia também 

a ideia de que a Guerra seria libertadora, uma solução para todos estes problemas. Na segunda 

metade do século XIX aumentava a vaga de emigrações, sobretudo em Itália entre 1882 e 1892, 

sendo que, em 1914, cerca de sete milhões haviam trocado o seu país pela Suíça, Alemanha e 

França. Eram também muitos os que emigravam para fora da Europa em direção aos EUA (os 

EUA foram o país que mais emigrantes europeus recebeu) ao Brasil e à Argentina44. 

Nos Impérios Plurinacionais: Áustria-Hungria e Rússia enfrentava-se o problema das 

minorias e surgia a ideia de que a guerra poderia amenizar os antagonismos entre as minorias 

do Império, salvaguardando o regime. No começo do século XX, em alguns Estados permanecia 

o autoritarismo, materializado nos Impérios: o Austro-Húngaro, o Otomano e o Russo e até 

mesmo no recente Império Alemão se faziam sentir traços de despotismo.  

O império dos czares e a dupla monarquia eram Estados plurinacionais (…) Russos e 

Austríacos eram assim levados a considerar ilegítimas as pretensões das minorias em 

constituírem «nações», e a glorificar por sua vez a grandeza da sua. Eram igualmente levados 

a aterrorizar estas minorias mostrando-se agressivos relativamente aos seus eventuais 

protectores: a Sérvia e o Império Russo para os Eslavos da dupla monarquia; a Turquia, a 

 
42 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 15-16. 

43 IDEM, Ibidem, p. 17. 
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Prússia e a Áustria-Hungria para os muçulmanos e outras minorias do Império Russo. (…) 

Para o czarismo a ameaça era múltipla: vinda dos povos não eslavos, dizia respeito, por um 

lado, aos Finlandeses, por outros aos Tártaros, Azeris, muçulmanos da Crimeia provocado 

pelo sonho do panturquismo. Para os Eslavos, a ameaça vinha da parte dos Polacos, Lituanos, 

Ucranianos, etc., que aspiravam à independência ou à autonomia. Mas o pan-eslavismo dos 

meios dirigentes preocupava-se ainda mais com os objectivos ofensivos fora da Rússia, onde a 

sua agressividade podia proporcionar-lhe sucessos mais estrondosos do que a russificação. 

Este pan-eslavismo russo tornava-se, num curto espaço de tempo, uma ideologia nacionalista. 

Desde 1869, o seu profeta Danilevski, evocava em A Rússia e a Europa, a era doravante 

próxima em que a cultura eslava prevaleceria na Europa, substituindo então definitivamente a 

civilização latino-germânica. (…) tão prontos a russificar no interior como a defender, no 

exterior, os direitos dos Eslavos «oprimidos»: Checos, Bósnios e, sobretudo, Rutenos; e de 

todos aqueles cuja independência estava ameaçada, tais como os «irmãos sérvios.» 

Paradoxalmente, a atitude das organizações revolucionárias ia no mesmo sentido. 

Anteriormente favoráveis ao direito à independência dos povos subjugados, desaprovavam 

estas aspirações logo que estas se exprimiam no quadro dos partidos socialistas, pois «os 

objectivos propriamente nacionais dividem o proletariado em vez de o unirem». 

Assim, na véspera da guerra, as organizações nacionais alógenas do Império Russo 

encontravam-se numa posição equívoca: hostis ao Estado czarista, mal interpretadas pelos 

revolucionários, eram levadas a procurar o seu próprio caminho. As próprias populações, no 

entanto, continuavam a obedecer às autoridades tradicionais. Bem misturados com as tropas 

russas, os alógenos bateram-se a seu lado como irmãos de armas. Além do mais, a guerra 

emancipava o judeu, o báltico, o Ucraniano: tal como o Russo, participava na defesa do seu 

país.45  

Na Rússia perdurava uma monarquia absoluta, com o poder centralizado no czar e só a 

partir de 1870 com o crescimento demográfico e a tensão provocada pelas dificuldades 

financeiras o Império desperta para o processo de industrialização46. Fortalece-se a burguesia, 

o operariado cresce nas cidades e, simultaneamente o sentimento de oposição ao regime 

czarista. Em 1890-91 rebentam as grandes fomes e a agitação social alarga-se a todo o 

 
45 FERRO, Marc – A Grande Guerra: 1914-1918, p. 31-32. 

46LIEVEN, Dominic – Imperial Russia, 1689 – 1917, p. 434. 
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Império47. A derrota na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) adensa as tensões, note-se, por 

exemplo o episódio do Domingo Sangrento a 22 de Janeiro de 190548. Consequentemente, 

levam-se a cabo algumas reformas liberais e transforma-se o regime numa monarquia 

constitucional representativa com dois órgãos: o Conselho de Estado e a Duma mas, 

rapidamente, esta última é dissolvida e o czar “recupera” o poder quase total49.  

Entre 1840 e 1914, não é na Grã-Bretanha, nem em França, nem na Alemanha- os 

primeiros países que atingiram o desenvolvimento capitalista – que a eventualidade de uma 

agitação social violenta aumenta: é na Rússia. O atraso económico do país traduz-se, no plano 

social, pela fraqueza das classes médias. São incapazes de neutralizar a vontade consciente 

das classes populares que desejam uma subversão total das regras de funcionamento da 

sociedade.50  

Para além disto, a entrada da Rússia na Grande Guerra acaba por acelerar o fim do 

regime czarista e não por salvaguardar a união do Império. 

O Império Austro-Húngaro, miscelânea de povos e nações, com uma monarquia dualista 

a partir de 1867 (um compromisso com os Húngaros permitira-lhes resolver o problema do seu 

estatuto, que a partir desta data desempenhavam um papel essencial na dupla monarquia) e 

alguma estabilidade interna inicia, financiado por capitais franceses e alemães, a 

industrialização; crescem as cidades, a burguesia e o proletariado e existe alguma fecundidade 

intelectual51. O descontentamento das classes urbanas e a agitação das minorias impuseram a 

urgência de reformas políticas; reclamava-se a democracia liberal e a validação da igualdade e 

autodeterminação das minorias pela transformação do Estado Imperial em Confederação de 

Estados.  

À semelhança da Rússia, também na Áustria-Hungria a guerra é vista como solução 

para o problema dos alógenos, pois com a abertura das hostilidades o seu estatuto muda. 

Tornam-se soldados como todos os cidadãos do império: vestidos com o uniforme, participam 

na mesma aventura. Esta promoção exalta-os e destaca-os (…).52 

O mesmo não acontecia em relação aos Sérvios: 

 
47 IDEM, Ibidem, p. 437-440. 

48 IDEM, Ibidem, p. 658-659. 
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Foi-lhe difícil resistir ao apelo de Belgrado, aos defensores da Grande-Sérvia. Além disso, a 

anexação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria, em 1908, convertia-se numa outra Alsácia-

Lorena (…) Estimuladoras da luta contra os Habsburgo, as organizações secretas sérvias eram 

financiadas por São Petersburgo. Praticavam o terrorismo, desde 1908, contra os funcionários 

austríacos em território ocupado, isto é, na Bósnia. Tinham o objectivo de tornar ali 

insustentável a presença austríaca. O governo Sérvio não o ignorava, pois os chefes da Mão 

Negra, a principal organização terrorista, ocupavam postos de alta responsabilidade nos 

serviços secretos. Recrutavam os terroristas no seio da minoria sérvia do império: assim sendo, 

o governo de Belgrado podia declarar-se isento de responsabilidades.53  

Acontece que em 1914 o exército austríaco não estava tão bem preparado como os seus 

rivais pela dificuldade de recrutar e treinar soldados e, em Viena, uma parte dos políticos e 

membros da família imperial, sobretudo Franz Ferdinand, herdeiro do trono, adoptavam uma 

posição menos belicista, contudo, o exército era rígido e mantinha-se fiel ao passado alemão do 

império. 

Dispondo de duas vezes menos soldados treinados que a França, para uma população 

igual, o Exército austríaco estava mais mal equipado do que o exército russo ou italiano. Por 

falta de uniforme, um oficial partia para a frente em traje de gala, e Conrad Von Hotzendorf 

insistia que o seu Exército não estava apto antes de 1920.54  

Às rivalidades internacionais criadas pela partilha colonial, somava-se o nacionalismo 

exacerbado da França, que desejava reconquistar Alsácia e Lorena, a Alemanha que reclamava 

a superioridade da sua raça e a concorrência económica (entre Inglaterra e Alemanha) que 

carecia de matérias-primas para abastecer e expandir mercados; para além disto, as nações dos 

Balcãs encontravam-se sob dominação da Áustria-Hungria e Turquia e a Rússia fomentava o 

pan-eslavismo, esta conjuntura causou o fim do equilíbrio internacional. É verdade que a guerra 

nos Balcãs, das querelas ancestrais entre clãs não justificava que a Europa interviesse e parecia 

que esta guerra local não se transformaria numa guerra continental. Considerava-se ainda 

menos a hipótese de que esta guerra se transformaria num conflito mundial, (…) estava longe 

dos espíritos, tanto em Viena como em São Petersburgo, tanto em Paris como em Berlim, a 

ideia de uma guerra em que a Inglaterra pudesse efectivamente participar.55  

 
53 IDEM, Ibidem, p.33. 
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A Grande Guerra demonstrou como era frágil a ordem internacional, baseada no 

equilíbrio de poderes e na rede de alianças tecida por uma complexa e intrincada matriz de 

relações entre as nações.56 

A criação de sistemas de alianças apressara a quebra do equilíbrio internacional. Assim, 

e como já dito anteriormente, em 1882 forma-se a Tríplice Aliança, constituída pela Alemanha, 

Áustria-Hungria e Itália e, em resposta surge em 1904 a Tríplice Entente Cordiale, constituída 

pela Inglaterra, França e Rússia. Estas alianças, mais tarde, reorganizam-se, expandindo-se a 

outros países e tendo a Itália lutado pela Tríplice Entente.  

O caso da entrada na Guerra da Itália colocou-se de um modo singular:  

(…) para além das simpatias por um campo ou outro, os dirigentes italianos procuravam 

abertamente fazer compreender que se colocariam do lado que oferecesse mais vantagens. 

Deixavam transparecer claramente as suas ambições anexionistas e evidenciavam, desta 

forma, o carácter imperialista da sua intervenção. (…) Os nacionalistas estavam prontos para 

ela, mas o resto da população vivia com outros sonhos. (…) É verdade que a expansão podia 

trazer uma solução para o problema da emigração e que, para uma grande parte dos 

socialistas, a guerra era considerada a parteira das verdadeiras revoluções.57  

Para os Italianos tanto a França como a Inglaterra haviam já interferido no seu caminho 

na Tunísia e na Etiópia, no entanto, também não faria sentido associarem-se à Áustria, inimiga 

hereditária, e o Vaticano também não era favorável a esta aliança. A Itália tinha já beneficiado 

do apoio diplomático das potências ocidentais no conflito com a Turquia (1911), (…) na altura 

da conquista da Tripolitânia a Itália tinha tendência para se aproximar cada vez mais de 

Londres e de Paris: tratou-se mesmo de construir com o dinheiro inglês e com o acordo dos 

Sérvios e dos Russos, um caminho-de-ferro do Adriático ao Mar Negro. Por outro lado, na 

impossibilidade de poderem ajudar na efectivação de anexações no Tirol e ao longo da costa 

adriática, a França e a Inglaterra estavam, melhor do que ninguém, bem colocadas para 

satisfazer as ambições italianas que, na Ásia Menor, começavam a exprimir-se abertamente 

(…). Estas ambições foram objecto de negociações secretas com Paris, Londres e São 

Petersburgo, assim como com Viena e Berlim; estiveram na origem de uma verdadeira 

reviravolta de alianças. «A Itália desprende-se de nós como uma pêra podre», constatava 
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Guilherme II. Ao rebentar a crise de Julho de 1914, o governo de Viena não mantém os novos 

dirigentes italianos ao corrente das suas intenções face à Sérvia (…).58  

A partir de 1905 o risco de um conflito armado cresce, a disputa da hegemonia na 

Península Balcânica suscitou sucessivas crises que opuseram a Áustria à Rússia, a Sérvia à 

Bulgária; no norte de África, França e Alemanha disputavam o protetorado de Marrocos. Vivia-

se um clima tenso de “paz podre” e parecia que todas as nações se deviam defender de antigos 

inimigos: o francês contra o alemão, o alemão contra o eslavo e o francês, o russo contra o 

“perigo amarelo” e contra o alemão. O italiano, em breve adversário da Áustria era a única 

exceção: o seu ancestral inimigo era o Infiel, mas como, desde há um século, o Império 

Otomano entrara em decomposição, não tinham já fronteira comum e nem sequer pretexto 

para se odiarem.59  

Antes da guerra haviam também os que defendiam a «guerra à guerra», sobretudo, os 

socialistas, sindicalistas e anarquistas; no Congresso da II Internacional, apesar das 

divergências entre os partidos socialistas franceses e alemães, no geral o sentimento era de 

antibeligerância. No Congresso seguinte em Copenhaga (Agosto de 1910) foi apresentada uma 

proposta conjunta do socialista francês Édouard Vaillant e do trabalhista independente 

britânico James Keir-Hardie, onde se propunha a greve geral dos operários das indústrias de 

armamento e logística, como forma de impedir um conflito.60 Mas nas vésperas da guerra as 

intenções pacifistas afrouxavam com o vislumbre de um conflito de grande dimensão, fizeram-

se comícios a favor da paz, redigiram-se manifestos, mas a ideia da guerra já se tinha entranhado 

nos espíritos. A 30 de Julho decorreu a última reunião do BSI, regressando a delegação 

francesa a Paris. No dia seguinte Jean Jaurès símbolo vivo da luta pela paz, foi assassinado. 

Era o dobre a finados pelos que, no interior do Partido Socialista Francês, se opunham ao 

belicismo. Entretanto, a guerra começava.61  

Os líderes da II Internacional não se aperceberam de que haviam aceite a ideia de 

guerra antes mesmo desta ter rebentado. «Até aí», observava o romeno Racovski, «tinham 

sublinhado as responsabilidades das classes dirigentes dos respectivos países, considerados 

responsáveis pelas crises e pelos conflitos. Doravante, iam ser tentados a fazer pender esta 
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responsabilidade sobre a classe dirigente do inimigo nacional». (…) Acreditavam que o seu 

governo estava verdadeiramente empenhado em manter a paz (…). Assim, a União Sagrada 

estava nos espíritos antes de se exprimir nos discursos: já não era o adversário de classe que 

queria a guerra mas o inimigo nacional; não os trabalhadores, é claro, mas o Kaiser e o Czar. 

(…) o instinto colectivo tinha-se sobreposto ao ideal ou à razão.62  

Na Europa, cada nação tinha, assim, o sentimento de ser vítima de catástrofes e de estar 

rodeada de inimigos que lhe invejavam a prosperidade, o desenvolvimento e mesmo a 

existência. Assim, o sentimento patriótico tornava-se numa das formas da reacção colectiva da 

sociedade face aos fenómenos originados pela unificação económica do mundo; o movimento 

das nacionalidades era uma variante desse sentimento que não estava só ligado à opressão 

étnica e religiosa.63  

O evento que aciona o barril de pólvora ocorre a 28 de Junho de 1914, em Sarajevo, na 

Bósnia, o arquiduque Franz Ferdinand, príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria, foi 

assassinado por um estudante nacionalista da Sérvia, Gavrilo Princip, que fazia parte da 

organização secreta terrorista Mão Negra. Os assassinos matavam Franz Ferdinand porque este 

era mais sensível aos direitos dos Eslavos, o herdeiro do trono estava consciente de que 

controlado o problema das minorias também estaria salvaguardado o regime da dupla 

monarquia. Se as concepções de Francisco Fernando fossem aplicadas e o problema da 

minoria Sérvia da Bósnia fosse resolvido, o sonho revolucionário de uma grande Sérvia ter-

se-ia desvanecido.64 É certo que a visita de Franz Ferdinand a Sarajevo precisamente no dia da 

batalha de Kosovo podia ser sentida como uma provocação. Contudo, a 23 de Julho, a Áustria 

enviava o seu ultimato à Sérvia que parecia redigido para ser recusado e a que a Sérvia devia 

responder em 48 horas.  

O governo austríaco exigia que o governo Sérvio publicasse na primeira página do 

Diário Oficial uma ordem do dia condenando a propaganda Sérvia na Áustria-Hungria, assim 

como a participação dos oficiais e funcionários sérvios nessa propaganda. Por outro lado, o 

governo Sérvio devia comprometer-se a dissolver as sociedades que se dedicassem à 

propaganda política e a «aceitar a presença junto dele de funcionários austro-húngaros que 
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participariam na supressão do movimento subversivo». Este ponto 6 colocava praticamente a 

administração do país sob a tutela da Áustria.65  

A 25 de Julho os Sérvios aceitaram o Ultimato à exceção do ponto 6, e discretamente 

Sérvios e Austríacos decretam a mobilização, a Sérvia encarava a guerra com o vislumbre da 

construção da Grande Sérvia. Contudo, Naquele Verão de 1914, só mesmo a Sérvia e a Rússia 

estariam interessados no deflagrar de uma guerra generalizada.66 Tanto a França como a 

Inglaterra pediam moderação e na Alemanha respirava-se de alívio pela resposta da Sérvia ao 

Ultimato, porém a 28 de Julho, Francisco José, pressionado por Berchtold e por Von 

Hötzendorff, assinaria a declaração de guerra à Sérvia. No dia seguinte, a artilharia austríaca 

abriu fogo sobre Belgrado.67  

Começara o conflito. A 30 de Julho a Rússia decreta a mobilização geral, segue-se a 

Alemanha que logo a 1 de Agosto declara guerra à Rússia; a 2 de Agosto a Alemanha envia um 

ultimato à Bélgica, exigindo permissão de passagem para poder chegar à França. A 3 de Agosto 

com a justificação de violações de fronteira pela França, a Alemanha declara-lhe guerra, na 

sequência dos acontecimentos, a Inglaterra envia um ultimato à Alemanha para que respeite a 

neutralidade da Bélgica, apesar disto a 4 de Agosto a Alemanha invade a Bélgica que resiste 

estoicamente. Seguem-se umas atrás de outras as declarações de Guerra, o conflito tornara-se 

global. 

Os assassinos de Franz Ferdinand e da sua esposa não premeditavam um conflito global, 

mas tão só um conflito austro-sérvio, nunca uma guerra europeia; nem sequer imaginavam que 

pudesse haver uma relação entre os dois. O que significa, de certo modo, que a partir de 

Sarajevo a guerra mundial não era inevitável.68  

Em Agosto de 1914 havia a expectativa de uma guerra curta, de uma espécie de última 

das guerras que terminaria com todos os conflitos, uma guerra libertadora justificada na defesa 

da pátria.  

(…) os convocados não fizeram perguntas; todos partiram e quando desfilaram, os rostos 

deixavam transparecer o estado de espírito: estavam radiantes. (…) Uma análise mais 

aprofundada deixaria transparecer a mágoa de um pai, de um noivo ou de um marido; mas 
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isso era passageiro, em contraste flagrante com 1939 em que, excepto na Alemanha, o rosto 

dos mobilizados exprime consternação, desespero. Sem dúvida que, em 1914, acreditava-se 

que a guerra seria curta, que se voltaria no Natal, aureolados com os louros da Vitória: é 

verdade que em Paris, em Londres ou em Berlim, os soldados partiram a cantar, cheios de 

alento e com uma «flor na espingarda».69  

Nesse mesmo mês: 

(…) a Itália, Portugal, a Grécia, a Bulgária, a Roménia e a Turquia mantinham-se neutrais, 

olhando de fora, mas considerando sempre uma futura participação se se conseguisse obter 

alguma vantagem. Por toda a Europa, outras nações mantiveram-se firme e permanentemente 

fora do círculo do conflito. Holanda, Suíça, Espanha, Dinamarca, Noruega e Suécia, não 

tomaram parte na guerra que aí vinha ou na sua prossecução; nem entraram como 

beligerantes, se bem que para alguns fosse uma lucrativa fonte de rendimentos e de comércio.70  

A guerra imaginada pelas nações estava longe da dureza da guerra real: foram quatro 

anos de conflito, mais de 65 milhões de homens mobilizados, 8 milhões e meio de mortos, 20 

milhões de feridos e milhares e milhares de desaparecidos e prisioneiros, mais os estropiados, 

os que saiam da guerra não mortos mas amputados, “defeituosos”. Estendeu-se dos campos da 

Flandres a todo o mundo. Da Europa ao Médio Oriente; da África ao Extremo Oriente; da 

América a todos os espaços marítimos.71  

Todos pensavam que a guerra ia ser curta, a Alemanha não imaginava uma guerra em que 

participasse a Inglaterra e o Plano Schlieffen da Alemanha (1906) previa a Vitória a Ocidente 

em 6 semanas (já Moltke o seu sucessor sabia que a guerra com a França não seria tão curta), a 

França não imaginavam ter de combater em território inimigo à excepção da Alsácia-Lorena, e 

tanto franceses como alemães se imaginavam a vencer: os alemães (…) esperavam triunfar pela 

habilidade; os franceses (…) acreditavam a que a vitória seria obtida pela força.72  

Desde 1880, abundam artigos e obras sobra a futura guerra; (…) dizem respeito tanto 

à ficção como à previsão estritamente militar; (…)73 e fazem muitas vezes uma descrição 

precisa dos combates sem qualquer relação com a realidade.  
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Deste modo, as batalhas inventadas por ensaístas ou escritores militares reproduzem 

as manobras da época napoleónica: os soldados da infantaria carregam em fileiras cerradas, 

a cavalaria tem a última palavra, a batalha é ganha num dia. (…) há os calças-vermelhas, os 

feld-grau, o verde dos italianos. A Inglaterra suprime a cor. Sempre antecipadora, inventa o 

caqui, mas prepara algumas dezenas de milhares de uniformes. (…) a ilusão é geral (…) 

ninguém sentiu que a guerra que se aproximava seria a guerra da era industrial, que causaria 

milhões de mortos e que mobilizaria a nação.74  

Numa primeira fase, essencialmente correspondente ao ano de 1914 (até Novembro de 

1914) trava-se uma guerra de movimentos para evitar os efeitos desgastantes dos choques 

frontais, os exércitos apuraram a ideia de manobra. Esta não é mais do que a utilização 

judiciosa do movimento para abordar o inimigo da forma mais desvantajosa para ele.75 A 

partir de Novembro de 1914, os soldados enterram-se para sobreviver ao poder do fogo, 

travando uma guerra de posições, só em Agosto de 1918 a estratégia regressa ao movimento, 

cansada do desgaste e com o objectivo de desbloquear o conflito. 

Os alemães tinham dado o exemplo, ao construírem verdadeiras redes de trincheiras 

paralelas, linhas de partida, linhas de ligação, passagens em ziguezague e abrigos. Os Ingleses 

imitaram-nos mas os Franceses e os Russos construíram as trincheiras com menos cuidado 

(…) Em primeiro lugar, a colocação do arame farpado, que era particularmente perigosa sob 

o fogo das metralhadoras inimigas; a confecção de sacos de terra para se protegerem dos 

estilhaços durante os bombardeamentos; os arranjos das vigias onde ficavam os observadores. 

(…) Novidade nascida da guerra de trincheiras foi a arte da camuflagem.76  

A construção de linhas contínuas de trincheiras reconhecia a autoridade do fogo sobre 

o movimento. Tratou-se, (…) de separar o terreno ocupado pelas duas partes por uma 

autêntica fronteira de guerra. (…) O resultado natural desta situação não podia ser outro que 

não fosse um prolongado e desgastante equilíbrio. (…) As condições de vida nas trincheiras 

eram particularmente penosas. Durante a época chuvosa, muitas trincheiras ficavam 

inundadas e cheias de lama. Para os militares feridos, a existência de lama era uma situação 

particularmente propícia ao desenvolvimento de infecções graves. (…) Na terra-de-ninguém, 

enormes ratazanas devoravam os cadáveres (…) As doenças dos pés- pé-de-trincheira e 
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frieiras ulceradas- causadas pelo contacto prolongado com a humidade e com o frio (…) foram 

responsáveis por inúmeras baixas de ambos os lados, muitas vezes requerendo a amputação 

de membros gangrenados.77  

É nestas condições que os soldados combatem, a guerra de trincheiras obriga à 

imobilização das tropas, por forma a não serem detetadas pelos inimigos, mas a segurança da 

trincheira contra o fogo não era total, os fogos de artilharia e morteiro causavam, por vezes, os 

seus estragos e, quando estes não o faziam as infeções e membros gangrenados proliferavam; 

perdiam-se muitos homens e material.78  

É na Grande Guerra que surgem os gases tóxicos como arma de combate, a guerra 

química provocava mortes em escala industrial, e foi usada como arma de combate pela 

primeira vez pelos alemães, usou-se o cloro e o gás mostarda. Quando Portugal entrou na guerra 

o uso de armas químicas era já de emprego corrente, usam-se novas armas e a metralhadora 

permite abrir um volume de fogo direto esmagador.79 Travou-se também a guerra nos mares e 

as marinhas das grandes potências aperfeiçoaram-se e fez-se a corrida ao armamento naval no 

início da guerra.80 Expoente máximo dessa situação era a rivalidade anglo-alemã, em que as 

opções do imperador Guilherme II eram sempre feitas em função do que ia fazendo a marinha 

inglesa.81  

A guerra nos mares causava perdas de toneladas de navios, homens e bens. O couraçado 

era construído inteiramente em metal e dotado de grande poder de fogo, o dreadnought 

construído pelos ingleses, teve tanto impacto que passou a designar um tipo de couraçado. Para 

a guerra nos mares aperfeiçoaram-se a mina, os torpedos (que se assemelha a um submarino, 

mas com dimensões mais reduzidas), e o submarino que em relação ao torpedo tinha a vantagem 

de imergir nas águas não sendo detectado pelo inimigo82.  

Antes do início do conflito já estavam inventados todos os meios que vieram a ser 

empregues, com excepção dos gases de combate (…) a revolução industrial ia alterando os 
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dados do problema, ao criar novas tecnologias [tornava possível] levar à prática ideias com 

séculos (…)83.  

Combatia-se e vigiava-se também no ar, usaram-se dirigíveis, aviões e balões; os 

alemães tiverem especial preferência pelos dirigíveis (zeppelins) já os Aliados usavam mais os 

balões e os aviões, em 1918 a Alemanha inovava, criando esquadrilhas de proteção de voo 

baixo que apoiavam a marcha da infantaria.84  

Antes confinados aos balões, a necessidade de observação aérea fez desenvolver a aviação 

ainda antes do início da guerra. Os primeiros aviões nem estavam armados; mas, como é tão 

importante ver como não ser visto, cedo se concluiu que havia necessidade de neutralizar a 

aviação adversária, dando assim origem à aviação de caça e à artilharia antiaérea (…).85  

Em terra usava-se o canhão, a espingarda, a baioneta para os combates corpo a corpo, a 

metralhadora e nasce o carro de combate, a que chamamos tantas vezes de tanque, os ingleses, 

pioneiros na sua construção, para os manter em segredo faziam crer que as placas blindadas se 

destinavam a depósitos de combustível; foi por isso que baptizaram os carros com o nome de 

tanques. 86  O carro de combate era blindado, dotado de lagartas, armado com peças e 

metralhadoras, capaz de atravessar incólume as trincheiras e redes de arame farpado, 

penetrar nas defesas e bater o adversário de flanco e pela retaguarda.87  

Para além das armas usava-se também o estilo indireto, de modo a colocar o adversário 

em situação de inferioridade com acções que não se prendem com o combate: (…) a campanha 

de desencorajamento que os adversários empreenderam uns contra os outros, na esperança de 

enfraquecerem, moralmente, o inimigo, aquela estratégia foi aplicada de duas maneiras: 

desmembrar por dentro os Estados da coligação adversa ou, então, asfixia-los.88  

Para cada nação houve batalhas de entre as batalhas que marcaram mais, para França 

foi Verdun (Frente Ocidental), apesar de nos campos de batalha do Somme ter havido tantos 

mortos como em Verdun, mas então porquê Verdun? Porque durante seis meses os combatentes 

de Verdun resistiram com poucos homens, com a ração reduzida, pouca artilharia e 

pouquíssimas munições; os combatentes (…) nunca tiveram, como os do Somme, o sentimento 
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de que eram os mais fortes, de que iriam conduzir a ofensiva da «vitória». Eram as crianças 

abandonadas de 1916. (…) O general Pétain aceitava mal a limitação dos seus efectivos; 

conseguiu que fossem constantemente renovados: foi «o rodopio dos combatentes». A partir 

daí Verdun foi a batalha de quase todo o Exército. (…) para a França, Verdun foi a grande 

provação, a provação puramente nacional, com apenas três ou quatro batalhões de tropas 

coloniais, contra dezoito no Somme, e sem a participação inglesa. Assim, com um material 

inferior, Verdun pode ser interpretada, de alguma forma, como uma vitória do homem. 

Distingue-se da batalha do Somme e de Agosto de 1918, em que venceram os canhões e os 

tanques, ou da primeira batalha do Marne, uma vitória do comando! Os soldados de Verdun 

já não mantinham os sonhos da juventude (…) A França pagou com mais de trezentas e 

cinquenta mil vítimas a honra de ter vencido.89  

Para os Russos a ofensiva Brussilov, na frente oriental, em 1916 conseguiu romper a 

frente austríaca: 

Alcançando o rompimento, os exércitos de Brussilov encetaram uma marcha triunfal. 

Foi o maior de todos os sucessos obtidos entre 1914-1918. No entanto, à direta de Brussilov, 

os exércitos de Evert não tinham conseguido recompor-se e os Alemães infligiram-lhes pesadas 

baixas. Brussilov tentou, mais uma vez, partir sozinho ao ataque em Julho: as suas forças e as 

dos Austro-alemães entregaram-se a uma batalha de extermínio que pôs três milhões de 

soldados fora de combate sem qualquer resultado; foram os «massacres de Kovel». Esta 

batalha da Galicia rendeu aos Russos 416 924 prisioneiros, mil canhões e um território de 25 

000 quilómetros quadrados. Salvou o Exército italiano do desastre, aliviou a frente ocidenta 

de dezoito divisões alemãs transportadas de urgência para o leste, reduziu a pressão exercida 

pelas potências centrais da frente de Salonica, de onde tiveram, igualmente, de transferir cinco 

divisões para a frente russa. Por último, o triunfo da ofensiva Brussilov esteve na origem da 

intervenção da Roménia ao lado dos Aliados.90  

A batalha de Somme (Frente Ocidental) foi também marcante, sobretudo para os 

ingleses que haviam concentrado quase duas vezes mais de divisões do que os Franceses. 

No fim da batalha, os Britânicos tinham perdido 419 654 homens, os Franceses 194 

451 e os Alemães 650 000; assim, o Somme fizera mais de um milhão e duzentas mil vítimas. 
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(…) a batalha do Somme revelou o espírito fanfarrão dos grandes chefes militares. A 

obstinação tacanha de Douglas Haig não era inferior à segurança inatacável de Foch, cujas 

opiniões Joffre continuava a apreciar. Quinze semanas de esforços não tinham levado a lado 

nenhum; os Ingleses puseram termo à sua ofensiva e Joffre, apesar dos resultados, ordenou 

ainda a Micheler que retomasse os ataques «amplos e profundos». Poincaré e Briand 

consideraram que aquilo já durara o suficiente e afastaram-no do comando.91 

A Frente Italiana combatia com o exército Austro-Húngaro, a última batalha de Isonzo 

durou apenas uma dúzia de dias, sem grandes sucessos, à exceção da tomada de Gorízia. Depois 

disso, não se sabe bem porquê, o comando italiano não tirou partido da sua vantagem. Em 

Setembro, Outubro e Novembro, lançou três novas ofensivas, mas em vão. Os Italianos tinham 

perdido 75 000 homens, os Austríacos um pouco mais; estas quatro batalhas de Isonzo não 

deram os resultados esperados, apesar da superioridade numérica dos Italianos.92 

No início de 1917, os alemães haviam sofrido enormes perdas “encontravam uma 

compensação moral nas vitórias alcançadas e no território conquistado: Bélgica, Norte da 

França, Polónia, Sérvia e Roménia.93  

É neste mesmo ano que entram para o conflito os Estados Unidos da América, a China 

e o Brasil. Os Impérios Centrais sentiram também dificuldades de reabastecimento de géneros 

mercê do bloqueio, um método indireto de guerra que afetava a generalidade da população; os 

alemães mantinham-se em período de contenção à guerra submarina contra os Aliados e muitos 

acreditavam ainda que a Alemanha podia sair vencedora. Na Rússia, por meados de Fevereiro 

[de 1917] (...). Gritava-se «Pão», «Abaixo o Czarismo», «Abaixo a guerra» (…) todo o exército 

se unira ao movimento.94 Contudo, os outros países conseguiram evitar o contágio pacifista, 

muito à conta da propaganda e da censura à imprensa, e ressuscitar o patriotismo fervoroso. 

A Revolução de Fevereiro (calendário gregoriano) derrubou o czarismo, Nicolau II 

abdicou, e procurou-se estabelecer uma república, mas sob a garantia de que não se pretendia 

implantar tal regime o general Alexeïv propusera submeter um manifesto ao czar. Quando 

compreendeu depois que, para salvar Miguel, era necessário sacrificar Nicolau II, convidou 

os comandantes dos exércitos a enviarem ao czar telegramas recomendando-lhe a abdicação 
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«para salvar a independência do país e assegurar a salvaguarda da dinastia».95 Nicolau II 

demite-se e a Rússia fica assim sem chefe de Estado, no exército os soldados ansiavam o fim 

da guerra e não obedeciam à chefia, mas entendiam também que a paz não devia significar 

prejuízos para a Rússia.  

Formou-se, então, outro governo provisório, encabeçado pelo príncipe Lvov, um 

ingénuo de perfil populista. Na prática, porém, o verdadeiro poder ia, progressivamente, 

transitando para os conselhos de operários e soldados- os sovietes- (…) que embora 

classificando a guerra como imperialista e monstruosa, receavam que uma vitória da 

Alemanha trouxesse consigo a contra-revolução.96  

Dá-se então a Revolução de Outubro, a ala minoritária do Partido Social Democrata: os 

bolchevistas, liderados por Lenine, Trotsky e Bukharine. A 26 de Outubro Lenine anunciou a 

formação de um novo governo, a socialização da terra e o lançamento de uma proposta de 

armistício de 3 meses para cessar com a guerra.97 

 A 3 de Março de 1918 a Rússia assina o tratado de paz com as potências centrais, perdendo 

cerca de 750 000 km2 de território, o correspondente a cerca de um quarto da população, 

recursos industriais e terreno agrícola e a paz não chegou como desejado. As sublevações das 

nações do império foram surgindo, Finlândia, Bessarábia e Moldávia, e os que pretendiam 

autonomia, Azerbeijão e Arménia; alguns pretendiam ainda restaurar o czarismo.  

Os sentimentos antigermânicos da revolução bolchevique aconselhavam as potências 

aliadas a manter com a revolução um relacionamento amistoso. No Verão de 1918, todavia, 

tanto a Grã-Bretanha como a França, deixaram-se envolver no conflito civil que alastrava na 

Rússia- e se prolongaria até 1921- acabando por apoiar os adversários da revolução 

bolchevique.98  

Os alemães tiravam assim partido do fim da guerra na frente oriental, podendo dispor 

de homens para a grande ofensiva germânica da Primavera de 1918. A Revolução na Rússia e 

o facto de esta ter saído da guerra foi o grande sucesso estratégico do comando de guerra alemão 

e austríaco e tornou-se numa facilitação para a Alemanha, por um lado, pelo abandono de um 

inimigo militar que permitiria aos alemães deslocar as suas tropas de Este para Oeste, a 
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oportunidade para uma ofensiva decisiva na Frente Ocidental antes que chegassem, em grande 

número, as tropas americanas, por outro, a expectativa de se conseguir obter mantimentos da 

Rússia vencida, sobretudo, a partir da Ucrânia.  

A Operação Georgette, comandada pelo general Ferdinand Von Quast (1850-1934) 

fazia parte de uma operação maior, conhecida como a ofensiva Ludendorff (Michael, Georgette, 

Gneisenau e Blücher-York), iniciada a 21 de Março de 1918 e que se prolongou até ao Verão 

desse mesmo ano. O general Ludendorff pretendia apostar tudo numa jogada com o objetivo de 

separar os exércitos francês e inglês, cercando e empurrando os britânicos para o canal da 

Mancha, obrigando-os à rendição ou à fuga e com a expectativa de que sozinha a França não 

pudesse vencer a guerra. Para os alemães, era vantajoso que uma das frentes fosse assegurada 

pelo exército português e não pelo inglês, pois consideravam que os portugueses seriam mais 

facilmente vencidos, que seria mais fácil encontrar aí um ponto de quebra, o sector português 

foi por isso deliberadamente escolhido para o ataque do 9 de Abril de 1918, onde os alemães 

esperavam um início bem-sucedido, Ludendorff queria romper terreno mas não existia um 

plano traçado para o que pudesse acontecer de seguida. 

Para os portugueses La Lys foi a grande e última batalha. Na madrugada de 9 de Abril 

de 1918, pelas 4:15 horas inicia-se um violento bombardeamento de artilharia e morteiros 

pesados, explosivos, gás fosgénio e mostarda; perderam-se em poucas horas, muitos homens. 

No total, e com a reserva que os números sempre merecem, é possível uma estimativa das 

baixas do CEP: 1 341 mortos; 4 626 feridos; 1 932 desaparecidos; 7 740 prisioneiros.99  

Em La Couture as tropas alemãs defrontaram-se com três companhias portuguesas e o 

11º batalhão de ciclistas britânico; o combate dura até às 12 horas do dia seguinte, quando se 

esgotam as munições. Em poucas horas o sector português deixava de existir, as 8 divisões 

alemãs haviam trucidado a 2ª divisão do CEP; em algumas unidades as baixas rondavam os 

60% e em dois dias foram aprisionados mais de 6500 portugueses (enviados para Lille). Por 

volta das 7:00 horas da manhã do dia 10 a infantaria alemã assalta os parapeitos e avança sobre 

a 1ª Linha em três vagas de assalto à distância de 120 metros entre si, alguns grupos dispersos 

pelos abrigos do terreno oferecem a resistência possível, em alguns pontos chega-se à luta corpo 

a corpo e as baixas são enormes do lado português. A 5ª Brigada no sector de Fauquissart perde 
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mais de 60 % dos seus efetivos, cumprindo a ordem de morrer na Linha B, fica a certeza de que 

sem os portugueses os alemães teriam rompido a Frente. 

O 9 de Abril de 1918 é para os britânicos um dia negro, é o momento em que as coisas 

parecem estar descontroladas e Douglas Haig, o supremo comandante britânico ordenava, 

retoricamente, ao Exército britânico que se deviam encostar às paredes das trincheiras e morrer 

onde estivessem. O sector a cargo do Corpo Expedicionário Português localizava-se a sul da 

Flandres, no vale do rio Lys.100 Primeiramente, as tropas portuguesas passaram por uma fase 

de treino com o exército inglês, depois, passaram à experiência das trincheiras, seguindo-se a 

responsabilidade da defesa e só depois deste processo garantiriam a responsabilidade do seu 

sector. O equipamento português era britânico: as espingardas, as metralhadoras, o armamento 

e as próprias fardas, bem como o sistema tático, uma vez que, os portugueses iam defender um 

sector da frente aliada, logo não faria sentido que a doutrina tática fosse diferente da dos seus 

companheiros de armas.  

A partir do momento em que vários batalhões se encontravam treinados era constituída 

uma brigada, depois uma divisão e, só ao fim de alguns meses, foi entregue um pequeno sector 

da frente, cerca de 10/12 km, ao Corpo Expedicionário Português (CEP). Os 20 000 homens 

que constituíram o CEP ocuparam uma área anteriormente atribuída aos 84 000 soldados do 

11º Corpo do Exército Britânico. O sector tinha uma configuração de trapézio e estava agora 

integrado no 1º Exército Britânico comandado pelo general Horne; nos seus flancos 

encontravam-se, a Norte a 40ª divisão britânica e a Sul a 55ª divisão também britânica101. 

A frente portuguesa, como todas as frentes de trincheiras, organizava-se em três linhas 

defensivas (…) uma primeira linha junto à “terra de ninguém” era composta por duas linhas 

de trincheiras (…) constituída por uma trincheira robusta e contínua, (…) protegida por arame 

farpado e ladeada pela artilharia pesada (…) atrás da primeira linha a linha intermédia (…) 

finalmente, a segunda linha (…) composta por fortificações de campanha (…) e com ligações 

às vias de comunicação.102  

 
100 WINTER, Jay – Global War, p.149 
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A terra-de-ninguém era nada mais, nada menos do que um corredor de morte. Para lá 

da terra-de-ninguém, numa faixa de 100 a 400 metros de largura opunha-se a 81ª divisão da 

reserva alemã, pertencente ao 6º exército de Von Quast. 

As trincheiras do sector português sofriam, no entanto, a dificuldade acrescida das condições 

climáticas: a excessiva humidade que, inclusivamente, a engenharia inglesa tinha tentado drenar 

e o Inverno rigoroso de 1917/18 onde as temperaturas desceram até aos 20º graus negativos. 

Assim, as trincheiras cavadas no terreno tinham de ser sustidas por taludes de madeira, os 

soldados “habitavam” em condições insalubres e eram recorrentes as doenças infeciosas, o pé-

de-trincheira, e outros mal-estares. Para combater a humidade nas trincheiras teria sido 

necessário empedrá-las, coisa que não aconteceu. Para além disto, quando chovia a água descia 

da zona alemã, que era ligeiramente mais elevada, para a zona portuguesa, a lama colava no 

corpo e os soldados deviam andar agachados para não serem atingidos pelos atiradores de elite. 

O quotidiano de guerra passava-se entre períodos de vigília noturna e reconstrução das 

trincheiras, por força dos bombardeamentos ocorridos, sobretudo, durante a noite. 

Relativamente à alimentação das forças portuguesas esta estava a cargo aos serviços de 

administração militar, inicialmente as rações eram idênticas às dos ingleses, mas a maioria dos 

soldados portugueses tinha hábitos diferentes pelo que a ração teve de ser adaptada.103 

Depois dos alemães terem obtido a sua vantagem inicial em 1914 optaram por adotar 

essencialmente posições defensivas; entre Novembro de 1914 e Março de 1918 (há a exceção 

do ataque de Verdun em 1916) são os aliados que têm de atacar para reconquistar os territórios 

perdidos da Bélgica e do Nordeste de França. Assim, as forças aliadas acabaram por adotar 

também uma posição defensiva, olharam para o modelo alemão cujo princípio era suster a Linha 

da Frente com determinação, suster a Segunda Linha e posicionar uma terceira Linha de 

Reserva, portanto, na eventualidade de um ataque existiam três posições sucessivas. A Linha 

da Frente era constituída pelas linhas A, B e C, sendo que, dos 20 000 combatentes portugueses, 

cerca de 15 000 estavam posicionados na Linha da Frente. A linha A fronteira à terra-de-

ninguém, sofria maioritariamente o contacto com o inimigo, mas na Flandres as três linhas estão 

demasiado próximas, sendo difícil seguir esta estratégia. A cerca de 1 km à retaguarda 

encontrava-se a Linha das Aldeias, apoiada em pontos fortes, constituídos, na sua maioria pelas 
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ruínas de habitações, as forças de artilharia colocadas na Linha do Corpo encontravam-se 

suficientemente distantes do inimigo para impedir a sua captura. Na Linha do Exército 

encontrava-se a artilharia pesada que apoiava o sector português e, para trás desta a cerca de 

10/12 km da frente achavam-se todos os serviços de apoio: hospitais, quartel-general e logística. 

Na noite de 8 para 9 de Abril, na planície do rio Lys frente ao sector português, o 

exército alemão alinha 100 000 homens preparados para riscar do mapa o sector português, a 

artilharia do 6º exército alemão passou a dispor de 1700 peças, cerca de 100 peças por km, 

número quatro vezes superior ao dos aliados, a 2ª divisão portuguesa dispunha de 88 peças para 

uma frente de sensivelmente 11 km.  

A operação Georgette estaria marcada para o dia 8, contudo foi adiada para dia 9 no 

sentido de se concentrar maior número de artilharia chegada do Somme. Pelo contrário, a 

artilharia pesada que deveria ter apoiado o sector português encontrava-se ainda no Somme. 

Para além disto, estaria também previsto, para a tarde de 9 de Abril, a substituição dos soldados 

portugueses por duas divisões inglesas. 

Note-se que do lado português se estranhava as movimentações alemãs e se pressentia um 

ataque: 

Nos primeiros dias de Abril as informações que vão sendo transmitidas pelo Estado-

Maior da 2ª Divisão não deixam dúvidas quanto à eventualidade de um ataque a todo o 

momento. Referem-se a movimentos de tropas, transporte de volumes para as primeiras linhas, 

colocação de tabuletas na segunda linha, observações das linhas portuguesas. Tudo isto era 

estranhamente anormal.104  

Da noite de 4 para 5 de Abril os soldados do Corpo Expedicionário Português recusam-

se a entrar nas trincheiras, estavam desmoralizados, e as razões eram várias: a chamada a 

Lisboa, por ordem de Sidónio Pais, de muitos oficiais com experiência de guerra ou por razões 

de perseguição política ou de favor político; a falta de barcos (as tropas portuguesas não foram 

rendidas/substituídas pelas britânicas, o que provocou um grande desânimo nos soldados) e, 

além disto, alguns oficiais, com maior poder económico e influência, conseguiram regressar a 

Portugal, mas não voltaram para ocupar os seus postos. O armamento alemão era melhor em 

qualidade e quantidade do que o usado pelas tropas portuguesas que era, no entanto, igual ao 

das tropas britânicas e a moral do CEP estava em baixo: aconteceram fugas e suicídios. A 
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ofensiva alemã da primavera de 1918 levou de vencida o debilitado C.E.P (Batalha do Lys, 9 

de Abril) cujos restos deixaram de constituir um corpo autónomo, integrando-se no comando 

do exército inglês.105  

A natureza do conflito na Frente Ocidental por volta de 1917-1918 era a da guerra 

industrial, o campo de batalha era marcado pela artilharia pesada, por tanques, pelos gases 

tóxicos e pelo arame farpado e pela banalidade do horror, daí a necessidade de adaptação dos 

soldados a este tipo de guerra, mais ainda é um Portugal rural que vai para as trincheiras, tendo 

de enfrentar as grandes sociedades industriais. Note-se também que o exército português estava 

preparado, acima de tudo, para combater em África, mas não se encontrava apto para combater 

na Europa. Olhando mais profundamente a batalha de La Lys, podemos dizer que esta contribui 

para a derrota da Alemanha, uma vez que, os alemães perderam soldados, armamento e 

munições em grandes quantidades que não conseguem facilmente, por outro lado, as tropas 

francesas e inglesas conseguiram fazê-lo mais facilmente, sobretudo pelos reforços trazidos 

pelas tropas americanas. 

Assim, no Verão de 1918, quando os aliados começaram a sua ofensiva, o exército 

alemão estava tão enfraquecido que não resistiu da mesma forma que resistiria se tivesse 

abdicado da ofensiva da Primavera. Do ponto de vista das forças aliadas, o que aconteceu a 9 

de Abril foi que a divisão que estava na frente- as forças portuguesas- e que ia receber o grande 

ímpeto da ofensiva alemã foi absolutamente destruída, a sua resistência desapareceu nas 

primeiras horas, mas existiam duas divisões inglesas a 7 km da Frente, preparadas para aguentar 

aí o esforço alemão; não conseguiram, tiveram que ceder terreno. 

Na fatal semana de Abril, em que circunstâncias difíceis se combinaram para favorecer 

o assalto alemão, a derrota táctica anglo-portuguesa na batalha de La Lys era inevitável, mas 

apesar dos sucessos iniciais, os alemães não alcançaram os objectivos estratégicos de envolver 

os britânico da Flandres, empurrando-os para o mar, devido à resistência que encontraram desde 

9 de Abril até ao fim desse fatídico mês de 1918. Ficará para a história militar a atitude de 

alguns soldados portugueses que se bateram com coragem, evitando que os obuses caíssem em 

mãos inimigas, ou soldados que defenderam os seus companheiros de armas, disparando até à 

última bala, como exemplifica o caso de Aníbal Augusto Milhais, conhecido como Soldado 

Milhões ou o Cabo Sementes, entre muitos outros soldados desconhecidos. 
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Apesar do número de mortos resultantes do 9 de Abril de 1918, este era um dia normal da 

Grande Guerra, note-se, a título exemplificativo, que a batalha de Somme (1916) custou aos 

ingleses 60 000 mortos, o número é aterrador. A Grande Guerra é marcada pelo massacre 

metódico, pelas doutrinas táticas muito rígidas, com uma sociedade industrial mobilizada para 

produzir munições, com as mulheres na retaguarda que asseguravam o funcionamento 

quotidiano dos países beligerante; é esta máquina industrial que desaba sobre o fator humano. 

A Propaganda teve na Grande Guerra um papel de relevo, a da construção de uma ideia 

de inimigo estereotipada, obviamente negativa, geradora de ódio e contra a qual se canaliza 

esse mesmo ódio; separação do chefe do inimigo do seu povo, criando a ideia de que ele age 

independentemente dos seus concidadãos.106 Os artistas foram também convocados a persuadir 

as massas e o progresso científico-técnico proporcionava a mecanização da imprensa, o 

aperfeiçoamento da fotografia, o cinema, a rádio e televisão: todos contribuíam para a causa da 

guerra.  

Harold Lasswell definia assim a propaganda: nem bombas nem pão, mas palavras, 

imagens, canções, paradas, e outros engenhos similares. Eram esses os instrumentos com os 

quais se fabricava a propaganda, a qual utilizava símbolos para conseguir o seu fim último- 

manipular as atitudes colectivas.107  

Na Alemanha existiam mesmo estruturas para desenhar a propaganda, o departamento 

de imprensa em ligação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros: o objectivo era manter o 

moral das tropas e da população (…) apresentar a restrição de alimentos como benéfico, (…) 

e as que visavam convencer os alemães de que Deus estava com eles, (…) e o povo francês era 

enganado pelos seus chefes.108  

Em França a propaganda pretende mais justificar o conflito do que mobilizar, a perda 

dos territórios da Alsácia-Lorena apelavam à vingança contra os alemães e a partir de 1916 é 

criado um comissariado de propaganda para o estrangeiro e um serviço de guerra psicológica.  

Na Inglaterra a propaganda achava-se estruturada e intensificou-se com o início do 

conflito. (…) Como o serviço militar não era obrigatório e assentava no voluntariado, era 
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fundamental mobilizar a população, com apelos insistentes de alistamento. Só em 1916 foi 

instituído o serviço militar obrigatório.109  

Franceses e Ingleses pensavam já em estratégias militares para o ano de 1919:  

Todas as frentes deviam pôr-se sucessivamente em movimento: Palestina, Oriente e frente 

ocidental, da Flandres à Lorena, onde doravante se encontravam o grosso das forças 

americanas. (…) A 8 de Agosto de 1918, com mais de trinta divisões, os Franco-Britânicos 

atacava na região de Amiens (…) a primeira grande acção de rompimento desde 1914 é bem 

sucedida. É «um dia de luto para o Exército Alemão» diz Ludendorff: fenómeno inédito, 

milhares de alemães rendem-se quase sem combate.110  

A 20 de Agosto este ataque é retomado e Ludendorff vê-se obrigado a ordenar um recuo 

geral; os americanos atacam também na Lorena, conquistando em quatro dias o saliente de 

Saint-Mihiel (que protegia Lorena); as tropas Anglo-Franco-Belgas retomam a sua ofensiva 

perto de Cambrai e, na sequência dos acontecimentos, Ludendorff demite-se, mas a sua 

demissão não é aceita. Em Setembro já toda a frente ocidental se encontrava em movimento, 

desencadeando-se ofensivas sobre as frentes secundárias. O derrotismo apoderou-se do alto-

comando [alemão] que doravante exigirá a conclusão de um armistício imediato e o envio de 

uma mensagem de paz a Wilson.111 

 Wilson e os Aliados pretendiam derrubar o Kaiser e na Áustria-Hungria já o Império 

de Carlos I se desmoronava. A 29 de Outubro, em Praga proclamava-se a República 

Checoslováquia, o Conde Karolyi anunciava o Estado Húngaro e o conselho nacional esloveno 

apregoava a formação da Jugoslávia. Por seu lado, após o armistício de Villia Giusti, a 

Assembleia Nacional Austríaca proclamava a República.112 

Longe de duvidarem da extensão da sua vitória, os aliados hesitavam em explorá-la. 

Foch e Clemenceau pressentiam muitas armadilhas no caso de um armistício apressado mas, 

tal como Haig, temiam uma possível reviravolta: dado o esgotamento das suas tropas, 

desejavam condições de armistício aceitáveis. Não queriam sacrificar inutilmente vidas 

humanas. Pelo contrário, desejoso de associar de um modo mais significativo as tropas 
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americanas à vitória, Pershing era claramente hostil a um armistício prematuro, enquanto 

Poincaré tinha medo de que as negociações fizessem perder ímpeto ao Exército francês.113  

A guerra termina às 11:00 horas de 11 de Novembro de 1918, data em que é assinado 

em Compiègne (a Nordeste de Paris) o Armistício, saem “vencedores” os Aliados, mas foi uma 

vitória, como diz Marc Ferro escamoteada, os Alemães aceitavam então as seguintes cláusulas: 

Evacuação dos territórios invadidos (incluindo os que os Alemães ocupavam a leste 

após Brest-Litovsk), repatriamento dos prisioneiros, entrega de 5000 canhões e 30 000 

metralhadoras, evacuação da margem esquerda do Reno pelos exércitos alemães, proibição 

de destruir caminhos-de-ferro e estradas, reparação das regiões devastadas (minas, condutas 

de água, etc.), restituição de 5000 locomotivas e 15 000 vagões, direito de requisição em 

território ocupado, restituição dos objectos roubados durante a guerra, rendição da frota de 

guerra, etc.114  

Tanto os Ingleses como os Americanos consideravam que estas condições eram 

implacáveis. 

Os Anglo-Saxões não queriam uma paz de castigo que pudesse ressuscitar o espírito de 

desforra. (…) Poincaré considerava que era necessário exigir cláusulas mais duras, mas Foch 

e Weygand asseguraram-no de que os seus objectivos militares tinham sido atingidos. Por um 

erro de visão que hoje é flagrante, estes últimos consideravam que as suas condições bastariam 

para que a Alemanha ficasse «à mercê do vencedor». Na altura, tal como Poincaré, não 

perceberam a vantagem que haveria em fazer sentir a derrota ao inimigo levando a guerra até 

ao seu território; a 11 de Novembro, nem tiveram sequer a ideia de destruir o seu potencial 

industrial ou de controlar a sua economia. Estes militares concluíram «um armistício entre 

soldados». A Europa e a guerra tinham entrado na era industrial, eles continuavam a ignorá-

lo e, quais cavaleiros medievais em pleno século XX, julgavam que uma nação desarmada era 

uma nação vencida. 115 

Com o fim da Grande Guerra, assina-se, a 28 de Junho o Tratado de Paz de Versalhes 

que parecia garantir o fim da ameaça que a Alemanha fazia pairar sobre a Europa, e os que se 

lhe seguiram, acordaram o novo mapa político Europeu e o quadro geopolítico é redesenhado, 
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a implantação do marxismo-leninismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

e a radicalização dos movimentos sociais que favorecem a emergência de regimes autoritários. 

As tarefas para as nações derrotadas eram árduas: (…) combater as forças da revolução 

à esquerda e o militarismo à direita, fazer renascer economias destruídas pela guerra, manter 

a moral nacional em face do estigma da derrota, o crescente fardo da «culpa da guerra», o 

desejo de recuperar territórios e confiança que tinham sido tirados no último momento, e uma 

busca de bodes expiatórios. Mas também para os países vitoriosos o fardo da paz era pesado, 

incluindo a prometida vida melhor para os soldados, marinheiros e aviadores que regressavam 

do campo de batalha. Tanto para vencedores como para vencidos, a dor e as privações da 

guerra não poderiam nunca, e para muitos de modo nenhum, ser mitigadas por meio de 

melhorias médicas ou sociais. «Não sei se estou alegre ou se estou triste por estar vivo», 

escreveu o general Freyberg a um amigo da Bretanha, a 18 de Novembro, quando ele e os seus 

homens marchavam através da Bélgica em direcção à fronteira alemã. «O que sei é que não 

tenho culpa de estar vivo.» 116 

Então quem venceu a guerra? Acontece aos tratados como às guerras: cada um tem a 

sua história, as suas crises, um destino; longe de ser um feito, a ilusão de um momento, os 

tratados são um novo ponto de partida para a guerra.117  
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Grande Guerra: O Caso Português 

 

A Grande Guerra tem sobre Portugal reflexos que excedem largamente o campo militar 

e se inscrevem sobre a própria sociedade global: da evolução económica aos movimentos 

sociais, da recomposição das ideologias ao próprio destino político do regime democrático.118  

Portugal participou no conflito em três frentes de batalha, no teatro de operações 

africano em Angola e Moçambique e na frente ocidental, na Flandres. Na memória ficaram de 

entre batalhas as mais duras: Naulila (1914) em Angola, e La Lys (1918) na Flandres. 119 

No caso português mobilizaram-se 105 542 homens, foram mortos 7 760, ficaram 

feridos ou incapazes 16 607 e foram feitos prisioneiros 7 746 e desaparecidos 5 899 homens120, 

sendo que, do total dos mobilizados a taxa de baixas foi de 36 %.121 

Em Angola e Moçambique combateu-se ainda durante a “neutralidade”; a 9 de Março 

de 1916, a Alemanha declara guerra a Portugal, e no ano seguinte, o país combate na frente 

ocidental da Flandres.  

A historiografia portuguesa fundamenta a entrada de Portugal na guerra, em duas teorias 

explicativas diferentes: (…) a tese colonial e a tese europeia-peninsular. (…) Portugal entrou 

na guerra para salvar as colónias. (…) Portugal entrou na guerra para conquistar dois 

objectivos: o primeiro, vago e longínquo, a reconquista do lugar perdido no concerto das 

nações, ao nível europeu; o segundo, concreto e imediato, afastar o perigo espanhol no quadro 

peninsular.122  

Segundo Nuno Severiano Teixeira as duas teorias são necessárias para explicar as razões 

da entrada de Portugal na guerra, mas não são suficientes, pelo menos não chegam para explicar 

a intervenção portuguesa em território europeu, numa terceira hipótese explicativa o autor diz-

nos que Desde a sua implantação que a República portuguesa se debatia com um problema 

político estrutural nunca resolvido: a consolidação e a legitimação nacional do regime. 

(Teixeira, 1998, p. 60) 
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No início do conflito, em 1914, Portugal vivia um período de grande instabilidade 

governativa. A 1ª República (1910-1926) viveu tempos agitados, foram 8 Presidentes da 

República e 45 Governos, sendo que a maioria não cumpriu os quatro anos de mandato que a 

Constituição estipulava. 

1911-15- Manuel da Arriaga 

1915- Teófilo Braga 

1915-17- Bernardino Machado 

1917-18- Sidónio Pais 

1918-19- Canto e Castro123 

…  

Conquistado o poder, o Partido Republicano nomeou um governo provisório, 

simbolicamente presidido pelo idoso e respeitado professor do Curso Superior de Letras, 

Teófilo Braga, mas cujos verdadeiros chefes eram: António José de Almeida, Afonso Costa, 

Bernardino Machado e, um pouco mais tarde, Brito Camacho. Em menos de um ano, o Governo 

Provisório conseguiu cumprir alguns dos pontos principais do programa republicano, bem 

como consolidar o novo regime, assegurar a ordem pública interna e alcançar o 

reconhecimento por parte das potências estrangeiras.124  

O Governo Provisório aumenta os direitos patrimoniais das mulheres, procede à 

laicização do Estado (expulsa os Jesuítas do país), avança com as Leis do Divórcio e do Registo 

Civil, entre outras medidas, nem sempre populares. 

A 1ª República foi um verdadeiro laboratório de ideias, no Ensino foram levadas a cabo 

várias reformas: instituiu-se o ensino infantil (4-7 anos de idade), o ensino primário passou a 

ser obrigatório e gratuito (7-10 anos de idade), construíram-se novas escolas, abriram-se as 

Universidades de Lisboa e do Porto; acções com pouco impacto na alfabetização do país: em 

1900 a percentagem de analfabetos era de 78,6, em 1910 76,1 e em 1920 70,5.125 

No campo laboral o regime mostrou algumas preocupações sociais, em 1910 é decretado 

o direito à greve, em 1911 institui-se o dia de descanso semanal obrigatório (Domingo), em 
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1919 é reduzido o horário laboral para 8 horas semanais e surge o seguro social obrigatório, 

mas ainda assim, entre 1910 e 1925, fizeram-se mais de 5oo greves.126  

O regime era desacreditado pelas divergências internas; os setores mais conservadores 

não pretendiam a alteração do status quo; parte da classe operária, sobretudo, os 

anarcossindicalistas remavam contra a maré, e os ataques monárquicos eram constantes. 127 

Excluídos do quadro político legal, estes sectores- em particular os monárquicos à 

direita e o movimento operário e sindical à esquerda- lançam-se frequentemente, em formas 

de participação política ilegal, desde a alteração da ordem pública à tentativa revolucionária, 

aumentando, assim, os níveis da violência política. Falhada a integração de todos os 

portugueses no regime, a República não só se vê privada de legitimidade nacional, como se vê, 

por isso mesmo, constantemente ameaçada.128  

O Regime não teve tempo de se afirmar e as consequências da Grande Guerra 

contribuíram para o seu fim. Logo após a instauração da República, as diferenças ideológicas 

entre as diferentes fações do Partido Republicano, conduziram à fragmentação: surgiam então 

vários partidos políticos, nomeadamente: Partido Democrático (Afonso Costa), Partido 

Evolucionista (António José de Almeida) Partido da União Republicana (Brito Camacho).129  

O Partido Democrático é o vencedor sistemático das eleições para o Congresso da 

República (com excepção das que se realizam em 1921) e assume uma presença dominante na 

administração do Estado, limitando o acesso ao poder de outras forças partidárias, a não ser 

em coligações efémeras.130  

Às dificuldades governativas- pela oposição ao regime, pelas pressões exercidas pela 

Igreja, pelos descendentes da nobreza descontentes, pelos grandes latifundiários e também por 

parte de alguns membros da alta burguesia- somava-se o cenário de degradação económica. 

A República mantinha-se afastada do campo e não conseguia suprir as necessidades de 

abastecimento do país, entre 1911 e 1913 a emigração atingiu quase os 4 pontos percentuais. 
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Entre 1917-1918 os portugueses morriam aos milhares: eram as fomes, as epidemias, as 

querelas internas e, claro, a Grande Guerra.131 

Note-se que em 1914 existiam apenas três Repúblicas (França, Portugal e Suíça) e que 

os sistemas políticos vigentes se reduziam aos Impérios: Otomano, Austro-Húngaro, 

Germânico e Britânico; e às monarquias, como acontecia na vizinha Espanha. Assim, numa 

Europa conservadora e predominantemente monárquica a posição da República Portuguesa 

apresentava-se plena de dificuldades e perigos.132  

Ainda antes do regime ter sido proclamado, no Verão de 1910, os Republicanos faziam 

as suas incursões ao exterior para validarem o regime:  

(…) a partir de Paris, não só dar a conhecer internacionalmente a necessidade de fazer cair a 

Monarquie em Portugal como também cativar as simpatias do Governo francês. Em Londres 

(…) conseguiram garantias de que o Governo britânico considerava a alteração do regime em 

Portugal como sendo um assunto interno. (…) depois da proclamação da República e na 

sequência das profundas reformas políticas, sociais e religiosas desencadeadas pelo Governo 

Provisório, Londres começou a mostrar inquietação e a retardar o reconhecimento de jure do 

novo regime. As capitais da Europa e de Washington acompanharam o Governo britânico no 

seu posicionamento cauteloso (…).133  

O jure da República só acabaria por chegar a 11 de Setembro de 1911. 

Portugal, não participou desde início no conflito, vivia-se uma situação de ambiguidade: desde 

Setembro de 1914 que os portugueses tinham soldados em África para proteger o território 

ultramarino dos ataques alemães, mas a beligerância no teatro de operações africano não tinha 

implicações com o estado de neutralidade na diplomacia europeia. 

 A tomada de uma posição era difícil, já que os partidos da ala esquerda eram a favor de 

França e Inglaterra e os partidos Monárquico e Unionista a favor da Alemanha e Áustria-

Hungria.  

De qualquer modo, a maioria acreditava que os vencedores seriam os Aliados e que se 

o país participasse nesta aliança podia eliminar o perigo da perda das colónias, foi-se tornando 

claro, à maioria dos responsáveis e dos interessados pela política portuguesa, que o interesse 

 
131 Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira – Breve História de Portugal, p. 561-621. 

132 IDEM, Ibidem, p. 561. 

133 FRAGA, Luís Alves de – Implantar uma República, p. 17. 



  CXCVII 

nacional estava em fazer causa comum com os Aliados, contra a Alemanha.134 Assim, Interesse 

nacional, interesse colonial e interesse republicano apontavam, pois, para a intervenção na 

guerra ao lado dos Aliados. 135  Diziam democráticos e evolucionistas, por outro lado, os 

unionistas, monárquicos e clericais, pensavam o contrário, (…) as clivagens internas 

impossibilitaram um consenso nacional no que respeita à posição do país perante a guerra e, 

na ausência desse consenso, os objectivos políticos e as estratégias nacionais flutuaram, 

conjunturalmente, de acordo com as forças políticas que ocupavam o poder: a tentativa de uma 

neutralidade equidistante de Pimenta de Castro, a neutralidade não declarada e anglófila, com 

intervenção militar no teatro africano, durante os governos de coligação de pendor moderado; 

e a procura da beligerância activa e a intervenção no teatro europeu, nos governos radicais 

do partido democrático.136 

Bernardino Machado, em funções aquando deste impasse, mostrava intenção de 

participar na guerra, mas esperava que a Inglaterra o pedisse, o país estava à mercê da decisão 

dos ingleses, que não se mostravam muito favoráveis à participação de Portugal no conflito. 

Esta subserviência de Bernardino Machado aos Ingleses mereceu severas críticas de muitos que 

consideravam que o país deveria forçar a intervenção no conflito e que a Inglaterra o deveria 

acolher como país igual. Portugal pretendia entrar na Guerra, mas não em qualquer 

circunstância.137 

Um primeiro conjunto de fatores está ligado à questão colonial. As colónias portuguesas em 

África eram objecto de interesse económico e estratégico por parte das grandes potências: a 

França, a Inglaterra e a Alemanha.138 Portugal corria o risco de ver as suas colónias (Angola 

e Moçambique) partilhadas pelos Ingleses e Alemães, à boa maneira de 1898, com os acordos 

secretos renovados nas vésperas do conflito, em 1913.  

Durante a guerra, várias potências se interessaram pelo destino eventual das colónias 

portuguesas: a França, a Bélgica e a própria Itália. Mas, como é óbvio, mais do que todas 

elas, a Alemanha e a Inglaterra: a primeira, que as atacou directa e militarmente e sublevou 

as populações indígenas contra a soberania portuguesa; a segunda que utilizou 
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estrategicamente os portos e o território para apoio logístico, desembarque e passagem de 

tropas para condução da guerra no teatro africano.139  

A existência de duas convenções secretas assinadas entre Inglaterra e Alemanha para 

uma possível divisão do império português no pós-guerra, fundamentam os receios do governo 

e, mais ainda, a resistência de Inglaterra para a entrada de Portugal na guerra levava a crer que 

no caso de o conflito terminar em paz de compromisso (paz negociada), as colónias portuguesas 

pudessem ser usadas à mesa das negociações como moeda de troca. 

Em segundo lugar, Portugal pretendia afirmar-se dentro do quadro regional, 

distinguindo a política externa portuguesa da política externa espanhola. Se Portugal fosse um 

país beligerante o seu estatuto diplomático seria divergente do espanhol e, dentro da velha 

aliança com Inglaterra, a beligerância significaria que apesar de Espanha ser uma monarquia a 

sua posição era de neutralidade (ainda que com algumas preferências germanófilas), por outro 

lado, a jovem República portuguesa passaria à beligerância ao lado da sua velha e fiel aliada 

Inglaterra140. Pairava um certo receio do perigo espanhol, o que garantia a independência 

nacional era, fundamentalmente, a aliança com a Inglaterra, mas em 1907 a Espanha aproxima-

se da Aliança Inglesa e o medo ressurge para além de que antes da guerra, com conhecimento 

e assentimento da monarquia espanhola, marcham de Espanha sobre Portugal, os movimentos 

restauracionistas das incursões monárquicas em 1911 e 1912. Durante a guerra, a vontade de 

anexação foi, em Espanha, generalizada e o “lobby” anexionista poderoso.141  

A fome e a violência interna vividas pelo novo regime republicano, a desordem social 

permanente, e a falta de medidas concretas para a resolução dos problemas, levava o partido 

democrático a tentar a via da guerra para suscitar na população portuguesa um sentimento de 

união em torno da República, era a ideia da guerra libertadora e da guerra capaz de animar os 

espíritos de patriotismo. 

O terceiro fator que impelia Portugal para o conflito era, então, a fragilidade do regime, 

a República pensava com a guerra causar a união patriótica; havia também esse desiderato, 

sobretudo do partido democrático, de que através da entrada num grande conflito, participando 

as tropas portuguesas militarmente ao lado das grandes potências, encontrar-se-ia uma certa 
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legitimidade retrospetiva, conseguindo, por essa via, a consolidação política da república 

democrática. 142  No quadro europeu: entrando em guerra ao lado dos aliados, Portugal 

esperava no pós-guerra um lugar no concerto das nações e o reconhecimento internacional 

que desde a implantação da República tinha ‘de jure’, mas lhe faltava ‘de facto’.143  

A Inglaterra estava reticente relativamente à entrada de Portugal na guerra, pois sabia 

que a situação militar do exército português era difícil e que as tropas portuguesas não estavam 

preparadas para participar numa guerra como aquela que se desenrolava no teatro europeu; 

sabia ainda que teria de suportar financeiramente, ainda que parcialmente, a participação 

portuguesa e, para além disto, surgia sempre a razão de ordem diplomática: se Portugal 

participasse no conflito ao lado das forças aliadas a Inglaterra perdia a legitimidade para no 

pós-guerra reclamar os seus territórios ultramarinos. Não se conhecendo o desfecho da guerra 

era mais vantajoso poder negociar as colónias portuguesas.144 

Muito antes da declaração de guerra da Alemanha a Portugal, partiam as primeiras 

tropas portuguesas para África, a 11 de Setembro de 1914, para defender território colonial 

atacado pelos alemães. No início da guerra a Alemanha possuía, no continente africano, quatro 

colónias: Togo, Camarões, Sudoeste Africano e África Oriental (Tanganica).145 “Entalada” 

pelas colónias Portuguesas pretendia anexar território no Sul de Angola e no Norte de 

Moçambique.  

No que respeita aos homens mobilizados para a África o seu número total não andará 

muito longe da estimativa apresentada pelo governo português na Conferência da Paz: cerca 

de 34 600 combatentes das forças armadas metropolitanas às quais se juntavam cerca de 19 

500 soldados das forças indígenas”.146 Os conflitos militares de Angola foram mais graves do 

que os de Moçambique, Alves Roçadas comandava em Angola e Massano de Amorim em 

Moçambique. 
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A pedido do governo inglês, Portugal mantem a neutralidade: por várias vezes a 

Inglaterra disse que compreendia que Portugal declarasse guerra à Alemanha, mas que essa 

seria uma opção exclusivamente sua.147 

Em Agosto de 1914, no norte de Moçambique, dão-se os primeiros incidentes com as tropas 

alemãs. Em Outubro do mesmo ano os alemães invadem o Sul de Angola, atacando Naulila e 

chacinando as forças portuguesas, em Novembro, acontece um novo assalto, desta vez ao posto 

de Cuangar, aí os portugueses foram mortos enquanto dormiam.  

Em Moçambique, os portugueses pretendiam recuperar Quionga, território ocupado 

pelos alemães desde o final do século XIX, e atravessar o rio Rovuma para puderem assim 

ocupar uma parte do território alemão, as tropas portuguesas ainda atravessam o rio, invadindo 

o Tanganica, mas a ocupação pouco dura.148 

As notícias de derrotas na África desagradavam os comandos militares, mas a defesa das 

colónias não despertava dúvidas, no entanto a ida para Flandres era alvo de grande contestação.  

A defesa das colónias não só não justifica a intervenção portuguesa no teatro europeu, 

como não impunha sequer, beligerância activa. A soberania e a integridade coloniais poderiam 

garantir-se (…) concentrado o esforço de guerra e dirigindo a intervenção militar, 

exclusivamente para o teatro africano. Teatro africano, que, sendo periférico e secundário em 

relação aos “enjeux” da guerra global, não obrigava, por isso mesmo, Portugal à 

beligerância. (…) a Inglaterra não viu qualquer incompatibilidade entre os serviços prestados 

por Portugal nem mesmo a cooperação militar em África e a manutenção da neutralidade. 

Mais, viu até vantagem na neutralidade portuguesa, como forma de facilitar a prestação desses 

serviços. A Alemanha, por seu lado, apesar de todas as violações da neutralidade e dos 

próprios confrontos militares que eram, no fundo, um verdadeiro estado de beligerância em 

Portugal, não viu nisso motivo para declaração de guerra. 149 

Internamente os partidos políticos posicionavam-se da seguinte forma em relação à 

guerra na Frente Ocidental: contra a intervenção estava o partido Unionista, uma parte dos 

monárquicos, a favor da guerra posicionavam-se as duas grandes forças políticas do país, ou 

seja, o partido democrático e o partido evolucionista. No seio dos monárquicos haviam ainda 
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duas fações: aqueles que eram a favor da aliança de Portugal com a Inglaterra (D. Manuel 

encontrava-se exilado em Londres) e a grande maioria que se posicionava ao lado da Alemanha.  

É esta maioria “monárquico-germanófila” que a 20 de Outubro de 1914 leva a cabo uma 

insurreição que pretendia afastar Portugal da beligerância. No ano seguinte, a 22 de Janeiro 

acontece o movimento das espadas, a antibeligerância tinha chegado aos quartéis e Machado 

dos Santos apoia os revoltosos, na sequência dos acontecimentos Manuel de Arriaga intervém 

e realiza um pequeno golpe de Estado, concede exoneração ao governo e nomeia um governo 

militar presidido por Pimenta de Castro. Com este governo há uma aproximação à Igreja e em 

78 dias foram abertos 55 centros monárquicos, contudo, Maçonaria e Carbonária unem-se, e a 

14 de Maio de 1915 os democráticos fazem eclodir em Lisboa uma Revolução armada, 

terminando assim a ditadura militar de Pimenta de Castro.150 

Manuel de Arriaga demite-se e Bernardino Machado é eleito Presidente da República, pouco 

tempo depois Afonso Costa obtém a maioria nas legislativas, regressando ao poder. 

Entretanto, a guerra seguia o seu curso. No início de 1916 o número de navios ingleses 

tornava-se cada vez mais pequeno, o sucesso dos submarinos alemães fazia os seus estragos. 

Tornou-se evidente que a Indústria Naval não estava capaz de acompanhar as perdas existentes. 

Assim, a Inglaterra solicita a Portugal que requisite qualquer tonelagem alemã presente nos 

seus portos. Devido à situação de país neutro, os navios deveriam ser apreendidos a favor dos 

aliados. A Inglaterra não faz um pedido expresso para a beligerância portuguesa, mas o pedido 

de apreensão de mais de 70 navios alemães. Como resposta a 9 de Março de 1916 a Alemanha 

declara oficialmente guerra a Portugal. 

A última tentativa de antibeligerância acontece já a 13 de Dezembro de 1916 e é 

encabeçada por Machado dos Santos que acaba por ser detido em Abrantes.  

O voluntarismo do Governo para participar militarmente no palco de guerra Europeu, levou à 

nomeação do general Norton de Matos. Havia necessidade de organizar rapidamente uma força 

expedicionária para combater em França, uma vez que o exército português se encontrava em 

fase de reorganização desde 1911. Norton de Matos conseguiu preparar um corpo 

expedicionário em cerca de nove meses (Milagre de Tancos) e em Janeiro de 1917 assinava-se 

a Convenção sobre o emprego das forças portuguesas na zona britânica de operações e 

desembarcavam em França os primeiros contingentes do CEP. A Convenção previa que a força 
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expedicionária portuguesa fosse composta por uma Divisão reforçada: 35 000 homens. Porém, 

(…) em Fevereiro de 1917, sob proposta do comandante do CEP (…) a força expedicionária 

passaria a ser composta por duas Divisões: 55 000 homens. (…) Do total das tropas 

mobilizadas, cerca de 28 % era composto por voluntários e, com algumas excepções, os 

restantes 72 % era composto pela grande massa dos recrutados.151  

Enviado para os campos de Batalha da Flandres, o exército português sofreu um duro 

choque de expectativas em confronto com os modernos exércitos europeus. Nas trincheiras as 

condições eram péssimas: eram as noites a pé firme, o terreno lamacento, o inverno rigoroso, a 

dificuldade de adaptação à alimentação inglesa, a violação da correspondência e a censura, 

resultando daí a degradação da moral das tropas. 

No país a situação não era também animadora, falta a matéria-prima para as fábricas, os 

patrões despedem, a inflação dispara, a alimentação é racionada pela dificuldade de 

abastecimento pelos mares, repletos de submarinos alemães, e a fome leva a população à 

violência, furta-se para comer. Por outro lado, nascem fortunas, os novos-ricos importam, 

recorrendo ao mercado negro e com isto a classe média, o funcionalismo público, sustentáculo 

da República, definha. O défice orçamental e a dívida pública disparam, os comerciantes, até 

então defensores da República, engrossam o número de descontentes, lesados pelos recorrentes 

motins.  

Nos países em guerra a igreja acalenta a devoção a Nossa Senhora e são noticiadas 

várias aparições. Em Portugal três pastorinhos alegavam ter visto a Virgem Maria e anunciavam 

nova aparição, vem gente de todo o país mas ninguém mais viu a Virgem. 152 

No Verão de 1917 as greves são frequentes, para as travar o governo decreta a 

mobilização dos grevistas ao recolher obrigatório e a censura na imprensa deixa as suas marcas, 

os espaços em branco nos jornais eram cada vez mais frequentes.  

Nos combates em África e na Flandres homens vão morrendo e para levantar a moral das tropas 

Bernardino Machado visita a frente acompanhado por Afonso Costa, são recebidos por 

Poincaré. Regressado de França Bernardino Machado é recebido por uma multidão que se 

ocupa dos seus feridos e se despede dos familiares que todas as semanas partem para a guerra. 

A oposição a Afonso Costa reclama em vão uma revisão Constitucional que permite ao 
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Presidente da República dissolver o parlamento. Os “anti-afonsistas” e os unionistas conspiram 

para acabar com o monopólio do poder do partido democrático e dessa forma porem termo à 

participação portuguesa na guerra. A conspiração é encabeçada por Sidónio Pais que, a 5 de 

Dezembro de 1917 derruba o governo com um golpe militar, Bernardino Machado é dissuadido 

a renunciar. Entretanto, Afonso Costa regressa da Conferência dos Aliados onde conseguira a 

abertura de créditos por parte da Inglaterra e EUA para fornecimento de carvão, trigo e algodão, 

bem como que Portugal fosse o segundo país (depois da Bélgica) a receber as indeminizações 

de guerra, só então pagaria as suas dívidas. Afonso Costa acordara ainda com a Inglaterra a 

restituição imediata de vários navios alemães que estavam fretados e faziam falta a Portugal, a 

preservação intacta do património colonial português e a restituição de Quionga, mas o golpe 

já estava em marcha e Afonso Costa é preso. 

Um mês antes do golpe militar, a Novembro de 1917, Portugal assumia a 

responsabilidade do seu sector, a moral das tropas portuguesas degradava-se, em Janeiro de 

1918, é assinada uma nova convenção com a Inglaterra, reduzindo-se o CEP a uma só divisão, 

dependente do comando Inglês e, mais grave que a redução dos efectivos era a questão do 

“roulement”, ou seja, a partir do final de 1917 deixou de fazer-se a rendição do contingente e 

o reforço das tropas.153  

Para compreendermos bem a importância do descanso na zona de guerra, importa ter 

em conta alguns traços gerais subjacentes ao processo de “roulement” praticado no C.E.P. 

Após seis dias de trincheiras uma companhia era rendida e substituída por outra companhia 

do mesmo batalhão, regressando à 1ª linha após seis dias de descanso na rectaguarda. 

Saliente-se que o desgaste era tal que durante os seis dias de trincheiras cada homem perdia, 

em média, três quilos. Como o descanso na rectaguarda não era suficiente para uma eficaz 

recuperação também foi criado um sistema de licenças de campanha com a função de descanso 

complementar: o usufruto destas licenças deveria ser feito na área civil francesa (Paris por 

exemplo), mas rapidamente impõe-se Portugal como zona de destino. (…) Os interesses 

pessoais vão sobrepor-se aos interesses militares e estratégicos do C.E.P, pois quem tem 

dinheiro prefere viajar até Portugal por comboio e quem tem influência nos quartéis generais 

do C.E.P. e na secretaria de guerra consegue o transporte marítimo para Lisboa, 
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ultrapassando os militares já escalonados para partir, sobretudo as praças. A longo prazo, o 

mau funcionamento do sistema de concessão de licenças de campanha deixa de satisfazer a 

necessidade de descanso ao prolongar a estadia das tropas na linha da frente (a infantaria vai 

permanecer em média 6 meses, a artilharia 9 meses, as metralhadoras 8 meses e os sapadores 

mineiros 15 meses) (…).154  

Os soldados portugueses esperavam em vão que Sidónio Pais os tirasse de lá, a mesma 

guerra que trouxera a configuração da República Portuguesa junto das potências europeias e 

que garantira as colónias em África, essa mesma guerra cavava uma sepultura ao regime.  

No debate político da época, como depois na historiografia, discutiu-se a questão das 

responsabilidades (…) Para uns pertenceu, inteiramente, à política de guerra de Sidónio Pais, 

para outros à Inglaterra e ao corte dos transportes. Mais justo, porém seria a partilha das 

responsabilidades.155  

A 9 de Abril de 1918 a grande batalha portuguesa, La Lys (já descrita no texto anterior) 

tinha um fim trágico expectável para as tropas portuguesas: 

Longe do debate político, as consequências fazem sentir-se no campo de batalha. 

Progressivamente, o desgaste físico provocado por longos meses nas trincheiras, o corte das 

licenças pela falta de transportes, a dureza do Inverno, a crescente intensidade e frequência 

de ataques inimigos e a falta de reforços, foram agravando o moral das tropas portuguesas. 

Começa a grassar a indisciplina, a deserção. Durante os anos de 1917 e 1918 foram 

condenados nos tribunais do CEP um total de 372 militares. Apenas um, sentenciado por 

traição com pena de morte. Ao crime junta-se a doença e, finalmente, o suicídio: 10 casos 

registados.156  

A 11 de Novembro de 1918, data em que é assinado o Armistício, saem “vencedores” 

os Aliados e as consequências económicas para Portugal são desastrosas: desorganização geral; 

subida de preços; falta de alimentos; greves; desemprego. As desigualdades sociais 

permaneciam, apesar de todo o movimento sindical durante a 1ª República, os operários, 

camponeses e outros trabalhadores continuavam a ter uma vida miserável e, nas grandes 

cidades, até a burguesia endinheirada deixava de o ser. Mais ainda, os Interesses Ultramarinos 
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não tinham ficado assegurados e a morte dos soldados portugueses assume um carácter de perda 

imensa sem qualquer benefício para a Pátria. 

A Grande Guerra foi o verdadeiro princípio do fim do século XIX, já que a delimitação 

cronológica não coincide com as transformações históricas: internacionalmente a Europa 

começa o seu declínio e emergem os EUA e o Japão. A diplomacia passa a ser desenhada pelo 

Norte-americano Presidente Wilson e institucionaliza-se a diplomacia aberta, surgindo a 

Sociedade das Nações; do ponto de vista económico Inglaterra, França e Alemanha perdem 

para os EUA e Nova Iorque passa a ser uma praça importante das finanças; a mulher ocupa um 

lugar no mundo de trabalho; os impérios caiem e a Rússia fez a Revolução. Se, como pequeno 

país, a participação portuguesa, em termos quantitativos, no teatro europeu foi, em 

comparação, menor que a das grandes potências, os custos, efeitos e sacrifícios a que Portugal 

foi exposto não são muito menores, nem negligenciáveis.157  

A 1ª República cairá em 1926.  
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