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A aGrande Guerra)) teve na hist6ria contemporhea portuguesa 
wu significado da maior importkwia. Guerra total, a primeira 
guerra tern sobre Portugal reflexos quc excedem largamente o campo 
militar e se inscrevem sohre a pr6pria sociedade global : da evolugzo 
econ6mica aos movimentos socais, da recomposigzo das ideologias 
ao destino pculitico do regime deinocrjitico. 

Consequentemente e como nio poderia deixar de ser, a oGrande 
Guerran ocupa na mem6ria nacional urn lugar de relevo. Membria, 
que lhe desenhou uma imagem e lhe construiu uma interpretagzo 
que feita discurso oficial e sob avatares sdiversos se estende, pratica- 
inente, at6 aos nossos dias. Na mem6ria nacional, Naulila e La Lys, 
jnscrevem-se, a partir de entzo, na jji longa gesta dos portugrueses, 
recuperando o passado e reactualizando a sua genealogia her6ica. 
Nasce, entzo, uma interpretacgio patri6tica e uma imagem her6ica 
da participagzo portuguesa na guerra de 1914/18. A ((Grande 
Guerran entrava, assim, na galeria doe mitos nacionais. 

0 mito, dizia Roland Barthes ('), ((6 constituido pela perda 
da qualidade hist6rica das coiuas : as coisas perdem nele, a mem6ria 
da sua fabricagzon ... ((0 'mundo fornece ao mito, urn real hist6rico 
definido, remontando tgo longe quanto seja necessirio, pela maneira 
cam0 os homens o produziram ou utilizaram ; e o que o mito restitui 

( ROLAND BARTHES - .Le Mythe Aujourd'huiu : in Mythologies, 
Paris, 1957, p. 196. 



6 uma imagem natural desse real)). A ma 16gica 6, precisammte, 
fazer passar por natural aquilo que 6 e'minentemente social, fnndar 
uma conting6ncia enquanto eternidade. 

Como todos os mitos, tambkm o mito da ((Grande Guerrar cujo 
discnrm manifesto alimenta a mem6ria herbica e tende a fundar 
uma imagem de unanimidade nacional e esfor~o patribtico, encerra 
em si um discurso ilatente que lhe desvenda uma outra realidade. 
A de que, longe da unanimidade, as origens do mito mergulham 
fnndo nos graves oonflitos sociais e politicos da pr6pria guerra e 
que a sua verdadeira fun~5o social 6, justamente, a mitificae50 poli- 
iica dessa mesma realidade. 

Ora, para compreender o seu verdedeiro significado 6 neces- 
siria a desconstrue5o do mito. E esta, exige uma anilise, ainda 
que breve, das origens e evolue50 desta concepqZo patribtica da 
a Crande Guerra s. 

2. MAS ORIGENS DO MITO: 0 DEBATE POLITICO 
DO POS-GUERRA 

A concepe50 patribtica da aGrande Guerraa nasce, ainda antes 
da intervene50 portuguesa no conflito europeu. Ela foi, na verdade, 
a base da propaganda de guerra dm iinervencionistas no grande 
debate politico que em Portugal se travou sobre a entrada ou n50, 
de Portugal na aGrande Guerra)) entre 1914 e 1916. 

A partir de 1916, porkm, o facto consumado ,da entrada em 
guerra e todas as suas consequ6ncias -a mobiliza~50 geral, a par- 
tida das tropas, a quest50 das subsist6ncias e, em particular, a ins- 
tauraqgo da Censura- desviou a sociedade para os problemas 
concretos do quotidian0 de guerra e afastou, si'multaneamente, a 
opini50 pitblica do debate politico sobre a guerra. 

S6 na Primavera de 1919, o p6s-guerra viri marcar a roptura 
deste sil2ncio e .abrir de novo o debate sobre a guerra. 0 problema 
em causa, n5o era agora o da entrada em guerra, mas antes, o da 
conduta da pr6pria guerra, em particular, no itltimo ano, sob o 
regime de Sid6nio Pais. E o debate ganhava tanto mais importincia 
e sijpificado politico, quanto o que estava em causa era o prestigio 
intemacional dc Portugal, isto 6, o lugar que o pais ocuparia no 
concerto dos paises aliados e sobretudo a capacidade ou ineapaci- 
dadedade de conquistar os seus objectivos de guerra na Condef6ncia 
de Paz. 

E embora a poil6mica sobre a conduta de guerra (1918) fosse 
redicahmte diferente da polkmica sobre a entrada em guerra 



(1914/1916), o eerto 6 que *la recuperou, reproduziu e refoqou 
no p6s-guerra, as clivagens politicas da entrada em guerra. Funda- 
vam-se aqui duas genealogias, que atrav6s de urn proeesso complexo, 
sob avatares diversos e subtilezas virias, acabiram por se projectar 
na mem6ria da ctGrande Guerran. De um lado, os intervencionistas 
de outrora, hoje, criticos violentos da conduta de guerra do dezem- 
brismo que, em filtima instsncia, responsabilizavam pela derrota 
de La Lys e, consequentemente, pela posigzo desfavorecida de Por- 
tugal na Conferhcia da Paz : os sectores mais radicais e jacobinos 
do republicaniseo -parte do Partido Evolucionista, mas fundamen- 
talmente, o Partido Democritico. Do outro lado, os anti-intewen- 
cionistas de ontem, agora defensores da politica de guerra do dezem- 
brismo, que tendem a desresponsabilizar: os sectores mais conser- 
radores do republicanismo, como o Partido Unionista e uma p a t e  
significativa dos monirquicos e dos cat6licos, no fundo, o complexo 
de forgas que gravitou em tomo do sidonismo. 

NZo importa, aqui, percorrer em profundidade e detalhe o 
debate politico do p6s-guerra. E nZo importa, sobretudo, saber 
quem estava certo ou estava errado, isto 6, a quem, na realidade, 
o conheeimento posterior da documentapzo ou as novas leituras 
historiogrificas vieram dar razZo. 0 que importa, realmente, 6 saber 
qua1 o significado politico da polkmica e determinar como, eada um 
dos campos em luta conseguiu projectar o seu discurso na 'mem6ria 
da gucrra e influenciar a constru@o do mito. 

A primeira acha para a fopeira da pol6mica vem de Franpa, 
da Liga para a Defesa da RepGblica Portuguesa no Estrangeiro. 
Grupo ligado ao sector intervencionista, nomeadamente ao Partido 
Democritico, formado no exilio ap6s a revolu~Zo sidonista, que pu- 
hlica em Fevereiro de 1919, um opfisculo an6nimo de propaganda: 
eLa v6rit6 sur le Porbugalu (1). Neste texto defendia-se a ideia de 
uma ligapZo estreita entre a politica externa e a politica interna em 
Portugal durante a guerra, nomeadamente entre o golpe militar 
de Sid6nio Pais e a interven~Zo de Portugal na guerra. A revolupzo 
sidonista teria sido o culminar da campanha anti- intervencionista, 
conduzida por sectores german6filos e cuja deposigiio do Presidente 
Bemardino Machado e do govern0 de Afonso Costa e da chamada 
((equips da guerrau, teria por fim o aniquilamento do esfor~o militar 
portugu&s no teatro europeu. E avancava pda primeira vez os 
temas centrais que viriam a palorizar o debate sobre a conduta de 
guerra do dezembrimo : a mudanpa do Estado-Maior do Corpo Ex- 

(9 An6nimo-LaVlritC sur le Portuaal, Ligue pour la D&ense de la 
Republique Portugaise B I'Etranger, Paris, 1919. 



pedicionirio Portup&, constituido por oficiais, que n?io s6 tinham 
estado, ticnica e militarmente, ligados B sua constituiqZo, como eram 
politicamente ligados B ncausa ,da guerran, por outros que o n?io 
eram; a questso do aroulement)), isto 8, da nZo substituiqZo do 
contingente militar portugu& na Flandres; a dissoluqZo do corpo 
de aviaqZo que operava em conjunto com a f o q a  a8rea francesa e 
viria a ser integrado no Corpo Expedicionirio Portugub; a su- 
press20 do ((comunicado portugub de guerran e o agravamento da 
Censura que em Portugal se opunha B publieaqZo de toda e qualquer 
noticia tendente a valorizar o esfoqo militar portugu6s; finalmente, 
uma medida que pelo seu simbolismo espelhava a posiqgo do novo 
regime perante a guerra, a dissoluqZo, por decreto, do Museu da 
Grande Guerra, instituido pelo govemo anterior. 0 objectivo cen- 
tral desta campanha seria o de atingir o moral da NaqZo e sobretwdo 
dos soldados, reduzindo, para nzo dizer aniquilando, o esfor~o de 
guerra. Publicado no estrangeiro, ((La v8rit8 sur le Portugal)), tinha 
fundamentalmente um objectivo externo : afirmar entre os dirigentes 
politicos e a opini2o p6blica internacional a ideia de que a posiqso 
portuguesa n5o deveria confundir-se c o h  a posigZo do governo de 
Sid6nio Pais. Tinha sido radicalmente diferente antes, e era-o agora 
depois do sidonismo. ((Portugal foi um pais que nunca foi neutrox 
e por isso deveria ter udireito a um lugar i parte na astima dos 
Aliados)) ('). Pensava-se no prestiigio internacional de Portugal e 
e m  particular do seu lugar na Confer&ncia da Paz. - 

Embora virado para objectives externoa, este op&culo nZo dei- 
xaria de ter reflexos internos. E de facto, com o fim da censura de 
guerra, abre-se a partir de Marqo de 1919 a questZo na opiniZo 
pitblica. Na imprensa surgem os primeiros debates. De entre os 
muitos textos publicados destacam-se os de Paulo Os6ri0, pela sin- 
tese que faziam dos problemas em causa, quer da emtrada de Portugal 
na guerra, quer dar criticas essenciais B conduta de guerra dezem- 
brista. 0 primeiro artigo ('), refere-se ao problema da entrada em 
guerra. Em resposta i s  afirmagties do Presidente PoincarrB, sobre 
o facto de ((Portugal ter abandonado a neutraEdade, apenas quando 
lhe foi necessirio defender os seus interesses ameaqados pela Ale- 
manhan, o que traduzia o clima na oponizo pitblica intemacionam, 
afimava o sentimento anti-german6filo e o ape40 aos Aliados nas 
ruas de Lisboa nos primeiros dias de guerra, acentuava o faeto d e  
Portugal ter entrado em guerra a pedido da Inglaterra e ao abrigo 

(9 00 cit., vejam-se as pp. 1 e 2, 4 a 8 e 16. 
(4) PAUL0 OSORIO - .Portugal na Guerra>h: in A Capital, 11 de Marp 

de 1919, p. 1. 



da Alianpa Inglesa e finalmente, que o esforso de guerra p o r t u p &  
s6 se alteraria no decorrer do ultimo ano d e  guerra, sob o regime 
de S idh io  Pais. Introduzia, assim, o segundo problema, a conduta 
de guerra. 0 segundo texto (') condensava o essential das criticas 
ao dezembrismo. nZo ter efectuado o ctroulement)), ter suspendido 
as licen~as, ter dissolvido o corpo de avia@o, ter colocado uma s6 
Divisgo militar a fazer o trabalho de dnas. Em suma, esta conduta 
de guerra defectista seria o principal responsive1 pel0 enfraqueci- 
mento do Corpo Expedicionario Portugub, consequentemente, pela 
derrota militar d e  La Lys e em tiltima instsncia, pela dificilima 
situapzo internacional em que Portugal se encontrava nas vQperas 
da Confer6ncia da Paz. 

A Confer6ncia da Paz e em   articular o lugar secundirio a 
que Portugal foi votado reabrem na Primavera de 1919 um debate 
violento na opinizo phblica portuguesa. Em Jwho,  a questgo 
chega ao Parlamento. Leote do Rego, deputado democr5tico e 
romandante da Diviszo Naval de Lisboa at6 ao Sidonismo, abre 
a pol&mica na C2mara dos Deputados iniciando aquilo que veio 
a chamar-se o aprocesso do dezembrismon. Voltam a afirmar-se, 
na pr6pria sede do poder politico, as  teses intervencionalistas: 
Portugal entrou em guerra a pedido da Inglaterra e em auxilio 
dos Aliados; at6 ao 5 de Dezembro o Corpo Expedicionirio Por- 
tuguss esteve a funcionar em pleno ; s6 depois do golpe sidonista 
se alterou a politica de guerra em sentido inverso com todas as suas 
consecpSncias. Ao nivel da politica interna, acusa-se o germano- 
filismo do governo, mas mais, o campo livre B propaganda e i 
pr6pria espionagem alemz. Ao nivel da politica externa, a substi- 
tui@o dos diplomas que que ',defenderam a ccausa da guerrax Ao 
nivel militar, reforqavam-se as amsa@es conhecidas: a nZo pros- 
secupzo do aroulement)) sob b pretext0 'de que nZo havia ~disponibi- 
lidade de traneportes ; a dissolupZo da aviapgo ; a substitui@o dos 
comandos militares, por outros comandos defectistas e german6fi'lmos. 
A responsabilidade da dificil situapzo do pais no p6s-guerra, era 
atribuida a esta politica de guerra seguida por Sid6nio Pais, acusado 
de Trai~Zo. Pedia-se a aberhwa de um inqudrito parlamentar e 
porque o pais tinha o ndireito de saber)), a publicapzo do Livro 
Branco sobre a Guerra (6). 0 debate continuaria no Parlamemto (') 

, . 
, , 

(6)1 PAUL0 OS6RIO-~~O ~esmastrei: in A Capital, 12 de Marco de 
1919 m . , . , , A. 

( )  Veja-se o Didrio da Cdmara dos Deputados, Sessgo de 11 de Junho 
de 1919, pp. 4 a 20. 

' Veja-se o Didrio de Cdmara dos Deputados, SessHo de 12 de Junho 
e 5 de Agosto de 1919. 



e progressivamente, com maior intensidade estender-se-ia ?A opiniiio 
publica. 

No decurso da pol&mica, publica-se na imprensa, p d a  primeira 
vez e na integra, um documento oficial respeitante i participasiio 
portuguesa: o memorandum ingl6s ,de 10 ,de Outubro de  1914, con- 
vidando Portugal a colaborar no esforgo de guerra aliado ('). 
0 objectivo politico era claro, provar que a entrada de Portugal 
no conflito se tinha feito a convite da Inglaterra. Por6m, esta publi- 
caqiio abria u'm grave precedente. De facto, a partir d e  entZo, 
quem tivesse acesso i documenta~iio oficial passaria a public&-la 
e mais grave do que isso, public&-la em funsso e como prova ,da 
sua posisiio politica. Aumenta a violbcia :da pol&mica e a arecon- 
ciliasiio nacionaln que mzlitos desejavam toma-se cada vez mais 
longiqua. 0 debate prossegue, agora polarizado em torno das duas 
Eiguras que protagonizaram os dois ca'mpos e m  luta : Cunha e Costa, 
defcnsor de Sid6nio e da sua conduta de guerra e Augusto Casimiro, 
responsive1 pela organizaeiio do Livro Branco, intervencionista con- 
victo e grande detractor da conduta de  guerra dezembrista. Sem 
que se alterasse na sua ess6ncia e significado politico, a pol6mica 
ganha agora, violSncia, nuances, provas e contra-provas documentais. 

Cunha e Costa (* )  defende que (miio s6 Sid6nio n5o traiu a 
Pitria como esteve sempre ao lado dos aliados (lo). Isto 6, Sicl6nio ri20 
teria sido german6filo como teria, mesmo, prosseguido uma politica 
aliad6fila. Por isso memo,  n io  teria si'do a conduta de guerra dezem- 
brista o verdadeiro responsive1 pela derrota militar de 9 de Abril e 
pela simmae50 internacional. de Portugal no p6s-guerra. 0 s  verdadei- 
ros responsiveis seriam, ~ e l o  contririo, os intervencionistas, a aequi- 
pa da guerran e a forma como conduziu o pais para os campos de 
batalha d o  teatro europeu: os objectivos politico-partid&rios que 
teriam presidido i deciszo de entrada em guerra (I1) forsando diplo- 
maticamente n Inglaterra, bem como a incompet6ncia t6cnico-mi- 

( Livro Branco-Documentos apresentados ao Congresso da Repti- 
blica em 1920-Portugal no Conflito Europeu I." Parte-Negocia~Bes ate! b 
declarapio de Guerra, Lisboa. 1920 Documento n." 83, p. 47. 

(*) 0s textos de CUNHA E COSTA que iniciaram e animaram a pol& 
mica foram publicados no Jornal de tendkncia sidonisfa A Epoca, rwctiva- 
mente, de 27 de Julho de 1919. p. 1; 31 de Julho de 1919, p 1: 1 de Agosto 
de 1919, p. 1: 2 de Agosto de 1919; p. 1: 3 de Agosto de 1919. p 1: 4 de 
Agosto de 1919, p. 1; 6 de Agosto de 1919, p. 1: 8 de Agosto de 1919, p. 1: 
9 de Agosto de 1919, p. 1; 4 de Setembro de 1919, p. 1; 8 de Setembro de1919, 
p. 1 e 11 de Setembro de 1919, p. 1. 

(I0) A Epoca de 31 de Julho de 1919, p. 1. 
(IL) K... toda a gente tinha a certeza moral de que essa interven@o 

obedecia a lamentiveis preocupagies de ordem politica e ainda a outra ordem 
de coneidera@es que interesse patribtico manda calar. r: in A Epoca, 27 de 
Julho de 1919, ip. 1. 



litar que teria presidido i organizagio do Corpo E ~ ~ e d i c i o n i r i o  
Portugui% ( I e ) .  

Augusto Casimiro (I3) defende a posisio contrriria. Portugal 
entrou ein p e r r a  a pedido cla Inglaterra e ao abrigo da Alianqa 
Inglesa. Para colaborar no esfor~o de guerra alliado, & certo, mas 
com o prop6sito de assegurar os territ6rios colonias e um lugar 
entre os vencedores que restituisse a Portugal o prestigio interna- 
cional que perdera (I4). Mais do que isso, o Corpo Expedicionario 
Portuguk teria funcionado em pleno at6 ao condado  de Sid6nio 
Pais ('3). Seria a conduta de guerra do sidonismo a iinica respon- 
srivel pela situaq50. E se Sid6nio Pais foi intervencionista e &a- 
dbfilo, como dizia Cunha e Costa, ngo teve a f o r ~ a  de se impor L 
exiggncias inglesas e sobretudo n io  tinha ccf6 na Vit6rian. Ora, 
seriam precisarnente, essa epolitica fraca)), essa incapacidade para 
dominar as dificuldades face i Inglaterra e a descrenga na vitbria, 
as principais raz6es eda desintegra~zo e da degradaqgo do C. E. P.N 
e em consequgncia, [(da menor gl6ria do 9 de Abrilo (I6). A pol& 
mica estende-se ainda at& Outubro de 1919, com argumentos e pro- 
vas de parte a parte, sobre todas as quest6es da conduta de guerra 
ji referidas: o arodernentn e os reforeos, os .transportes, a mu- 
danea de comandos, a avia@o, a conven~go militar de Janeiro 
d e  1917 (I7). 

Sem ioncludo, a pol&mica foi-ae apagando, progressivamente, 
i medida que os temas, as provas e os argumentos se esgotavam e 
sobretudo, que as resoluq6es finais da Conferikcia da Paz lhe reti- 
ravam actualidade e sentido politico. Pernanecia, porhm, uma me- 
in6ria imediata da guerra. Membria, profundamente clivada e sem 
um consenso nacional possivel, amiicer$ada nas lutas politico-parti- 
dirias da conjuntura de guerra. 

Por&m, estas duas posiq6es inconciliriveis no plano palitico 
convergiam tacitamente num ponto eomum, indiscutivel e indis- 

(I2) 4 u e  assim a C. E. P. pela absoluta incompet&ncia e culposa incuria 
que presidiram a sua organiza580 e pela not6ria injusti~a que inspirava grande 
numero de decis6es do nosso MinistCrio da Guerrar: in A Epoca de 27 de 
Julho de 1919, p. 1. 

( la )  0 s  textos de AUGUSTO CASIMIRO foram publicados no Jornal 
A Vitdria entre o final de Julho e o principio de Outubro de 1919, enquanto 
durou a ,pol&mica. e foram mais tarde reunidos e publicados em livro: AU- 
GUSTO CASIMIRO, Sidonio Pais-Algumas notas sobre a Interven@io de 
Portugal nu Grande Guerra. Porto, 1919. 

(I4) AUGUSTO CASIMIRO, op. cit., pp. 89 a 93. 
( 1  Id. op. cit.. pp. 98 a 101. 
(I6) Id. op. cif., 86 e 87. 

Pode consultar-se a evolu@o do debate, r&plicas e trc5plicas: in 
AUGUSTO CASIMIRO, op. cit.. pp. 117 e seg. 



cutido e por isso mesmo, sileaciado no calor do debate: o valor 
militar do soldado portugub, o mesmo Q dizer, o seu heroismo. 
Encerrava-se a questio da guerra, abria-se o campo i construpio 
do mito. 

3. MITO E HISTORIOGRAFIA ENTRE 
AS DUAS GUERRAS 

Com o fim ,da polhmica, o silcncio instala-se e progressivamente 
invertem-se os termos da quest60 : apagam-se as clivagens politicas 
e acentua-se a inem6ria her6ica. A guerra deixa de ser objecio de 
critica e luta politica, passa a ser object0 de exalta@io patil6tica 
e nacional. 

0 mito da ctGrande Guerras que a historiografia traduziu a 
ajudou a construir, cumpriu no centexto ,do seu te'mpo, uma funq6o 
concreta de integrapio politica: exaltando a memhria her6ica do 
povo, glorificava o passado que projectava no presente que se cons- 
tituia seu herdeiro. Consolidava-se, assim, a unidade nacional, 
legitimando o regime. 

Ao lado da historiografia que, progressivamente, lhe foi dando 
uma elaborap60 tebrica, o :mito teve os seus campos previligiados 
de difusio pritica e imediata : as associae6es dos antigos comba- 
tentes, em particular a ~ L i g a  dos Combatentess e os manuais 
escdares. 

A ~ L i g a  dos Combatentesn, difundida capilarmente por todo 
o Pais, foi o elo de liga~zo entre antigos combatentes e o espaqo dc 
sociabilidade previligiado onde se continuou e desenvolveu o cespi- 
rito de corpon do combatente e se cultivou a 'mem6ria her6ica da 
nGrande Guerra~. Por vezes com colaborapio oficial, foi, se'm dli- 
vida, a aLiga dos Combatentesn o motor principal dos programas 
cel'ebrativos, dos cultos e ritos patri6ticos, quc alimentaram o mito 
e projectaram para o futuro a mem6ria her6ica da nGrande Guerrao : 
desde as celebraqGes do 9 de Abril, ao culto do asoldado Desconhe- 
cidoa, passando pelo rito do nAzeite Votivon e o Cristo da Trin- 
cheiras, at6 ao culto ,dos caidos em combate com o culto dos mortos 
e a construq60 dos ~PadrGes da Grande Guerran. 

0 s  manuais escolares, em particular, os manuais de hist6ria 
de Portugal constituiram um segundo ca'mpo de  difuszo do mito 
da aGrande h r r a n ,  estes dirigidos i socializa@o politica da juven- 
tude escolar. Com raras exceppGes, os manuais de hist6ria ,de Por- 
tugal adoptados pelas escola portuguesa durante o period0 entre 
guerras oonstruiam m a  v i i o  d,a aGrande Guerran tendente a apa- 



gar as clivagens sociais e os conflitos politicos que a guerra origi- 
nara, aliis caracteristicos de um tip0 de regime democritico que 
entzo se vivia, e a criar uma imagem de unidade nacional no esforqo 
patri6tic0, e a glorificar o espirito de sacrificio e o valor militar 
do soldado portugu6s. 

Esta h q i o  politica do mito patribtic0 da uGrande Guerran, 
comum L virias sociedades europeias no period0 entre-guerras, 
conheceu em Portugal a sua especificidade, nomeadamente, em rela- 
950 aos outros regimes autoritirios seus contemporiineos. 0 s  objec- 
tivos politicos nio eram diferentes, mas foi-o, sem diivida, o ([mo- 
dus faciendin. 6 que, enquanto os regimes totalitinos, como na- 
zismo na Alemanha e o fascismo em Itilia, a integra~io politica e 
e legitima~io dos regimes, procederam por uma estratbgia de mo- 
bilizado de massas onde o culto da raqa, da foqa, da viol6ncia e 
por conseqin6ncia da guerra eram valores ess6nciais - e dai a ins- 
trumentalizapZo directa e o aproveitamento politico da aGrande 
Guerran - o regime portugu6s pelo caracter conservador, tradi- 
cionalista e cat6lico do seu autoritarismo, mltivou valores opostos 
e procedeu por uma estrat6gia diversa. 0 equivalente funcional da 
mobilizapio de massas, foi no caso portugu&, a desmobiliza@o. 
A integrac?io politica faz-se atrav8s da eliminayzo de toda e qud- 
quer imagem de conflito e da criaqzo de uma unanimidade nacional 
que em 6ltima instiincia acabava. tamb8m, por legitimar o regime. 

Esta concep@?o nSio deixou de se reflectir na historiografia, 
como 6 evidente, de uina forma mediatizada e elaborada. Vejamos 
entio como, e sobretudo qual, de entre as duas genealogias da me- 
m6ria da guerra deixou mais hndo  a sua marca no discurso histo- 
riogrifico. Sio dois, os marcos fundamentais sdesta historiografia 
no que conceme B ~(Grande h e r r a u :  o capitulo ((Portugal na 
Guerra Mundial 191 4-191 8 n dc Hernini Cidade, incluido na His- 
t6ria de Portugal de Damizo Peres (''), publicada em 1933 e Por- 
tugal na Grande Guerra do General Ferreira Martins ( l o )  publi- 
cada em dois volu'mes, respectivamente em 1934 e 1938. 

uPortugal na Guerra Mundialn de Hemiini Cidade 8 mn marco 
para a hist6ria da questio, niio s6 porque integra aquda que 8 a 
Hist6ria de Portugal mais importante e significativa da historio- 
grafia portuguesa da primeira metade do skulo XX, mas tamb8m 
porque 6, em si iuesmo, o primeiro texto de natureza propriamente 

) HERNANI CIDADE-nPortuga1 na Guerra Mundial: 19141918r, in 
Histhia de Portugal, dir. DamiEio Peres, vol. VIII, Barcelos, 1933, pp. 491 a 522. 

( lo )  General FEREIRA MARTINS-Portugal na Grande Guerra, 2P vol., 
Lisboa, 19341938. 
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historio~griSica publicado sobre a participaqgo portuguesa na guerra. 
No que respeita i entrada em guerra, Hernini Cidade recupera a 
ideia d a  responsabilidade alem5 no desencadear do. conflito e afima 
que nuina tal situaqgo Portugal ngo poderia ficar alheio. Era a 
Alianp Inglesa que o impunha. Mas a Inglaterra pretendia a ajuda 
portuguesa sem os custos inerentes e ao pedir a Lisboa que ngo decla- 
rasse neutralidade provocava , m a  situaqgo ,diplomitica equivoca para 
Portugal, que entre a neutralidade e a beligerincia ngo tinha os 
heneficios dos neutros, nem recebia ajuda dos beligerantes. Dai, que 
veja a entrada de Portugal a pedido ,da Inglaterra e ao abrigo da 
Al ian~a Inglesa como uma vit6ria da politica externa portuguesa e 
uma saida feliz. No que concerne i condmta de guerra em particular 
do sidonismo, regista a ideia 'da contradiggo entre as palavras e os 
actos na politica de SidSnio Pais, isto B aliad6fila em teoria, mas 
neutralista no sentimento o que teria levado a uma politica de des- 
mobiliza@io e desmoraliza@o do Corpo Expedicionirio P o l t u ~ l l b  
levisitando todos oa temas correlativos. Hernsni Cidade, aproxima-se 
portanto da interpretapgo das teses intervencionistas quer no res- 
peita B entrada quer no que respeita i condm~a de guerra, retirando- 
-lhe, porzm, toda a earga pol6mica e toda a imagem de conflito. 
E seri  importante notar, n5o s6 o npagameuto dos conflitos internos 
inerentes B prSpria guerra, como o acentuar da sua componente 
herbica, 'salientando ((a galhardia militar e o fervor patri6ticon dos 
portugueses. A consequ6ncia desta postura B a redu@o do peeo 
relativo da questgo po~litica na hist6ria da guerra e o aumento cor- 
relativo dos problemas militares, nomeadamente do desenrolar das 
opera~6es. A vestgo 'militar ocupa cerca de 59,3 % do texto con- 
tra 40,6 % sobre a quest20 politica e mesmo esta, 6 toda ela dedi- 
cada B de politica externa apagando-se completamente os conflitos 
intemos 

Quanto ao Portugal na Grande Guerra do General Ferreira 
Martins, ngo valeri sequer a pena salientar a sua importsncia. 
& ainda hoje, a Cnica obra de conjunto, da bistoriografia portu- 
guesa, dedicada B participac20 de Portugal na Grande Guerra. E a 
sua orientaqzo, quer historiogrifica q m r  politica, ngo 8 muito dife- 
rente da de Herniini Cidade. Muito pel0 contririo, participa e re- 
forga a mesma concepqZo, a partir de agora dominante. Ta'mb6m 
para Ferreira Martins a responsabilidade intemacionad no desen- 
cadear do conflito pertence B Alemanha e igualmente, no que res- 

(2'9 Num Zotal de 32 peginas de texto. a aquestzo politica oculra 13 PA- 
ginas, o que equipale a 403 %, enquanto as operag6es militares 19 equivalen- 
tes a 59,6 %. 



peita i posigio portuguesa, considera que a ameaqa i s  col6nias 
portuguesas e as obriga~6es da Alian~a Inglesa sio factores que 
pesam na balan~a da entrada de Portugal na guerra. E em rela$io 
i posi@o pedida por Inglaterra de nio neutralidade, e aos cons- 
tnntes ataques alemiies em Africa, considera insustentivel para Por- 
tugal uma tal si tua~io diplomitica. A entrada em guerra 6 deste 
ponto de vista a saida para o impasse e autor reforca a ideia de 
que Portugal entra a pedido de Inglaterra e ao abrigo da Alian~a 
Inglesa. O t a m b h  favorhel a posipio de Ferreira Martins sobm 
a organizasio do Corpo Expedicionirio Portugu6s ,e robre os pri- 
meiros tempos da coopera~io militar. 0 memo 'nio poderi dizer-se 
sobre a conduta de guerra do dezembrismo. Regista igualinente a 
incoer6neia da politica de Sid6nio Pais, aliad6filo nas palavras new 
tralistas nos actos, posi@o que justifica revisitando todos os temas 
j i  referidos e responsabilizando-o pela desmoraliza~io e desmobi- 
lizaqiio do Corpo Expedicionirio PortuguSs. A redup50 da compo- 
nente poditica da guerra em favor da sua componente militar 8 
aqui ainda mais acentuada - 31,8 % contra 68,2 % - ( ' I ) .  Con- 
sequentemente, refor~a-se ainda mais o branquerimento dos confli- 
tos internos e assume-se a defcsa .do valor militar do soldado portu- 
guQ, tanto mais her& quanto maiores foram as adversidades e os 
sacrificios, acrescidos pelos problemas internos com que se viu con- 
frontado. E, o que 8 importante notar, salientando que a batalha 
de La Lys, embora constituindo uma derrota tictica, contribuiu 
para a vit6ria estrat6gica dos Aliandos (12). 

Esta concepc$io constmida por esta historiografia de entre- 
-guerras, constituiriugrosso modon a iinagem dominante, para nio 
dizer a imagem oficial, da participa~io portupesa na guerra. Uma 
imagem da guerra que retorma e tegitima o essential das teses inter- 
vencionistas - a respomsabilidade interuacional da Alemanha no 
desencadear do conflito; a entrada de Portugd como saida inevi- 
tivel para o impasse diplomitico ein que o pais se encontrava e ao 
abrigo da Alianqa Inglesa ; a conduta de guerra do sidonismo como 
responsive1 pelo fracasso militar do Corpo Expedicionirio Portu- 
gun% e da situaq5o portuguesa no p6s-guerra - mas que f i e  retira 
todo o contefido pol6mico e toda a imagem de conflito. A interven- 
@o portuguesa garha, assim, o sentido :de urn grande esfoqo colec- 
tivo de unidade nacional e defesa do interesse patri6tico. A redu@o 



do peso da hist6ria politica da guerra em favor da histbria militar 
no dismso historiogrifico, sb reloqarti esta ideia legitimando-a pela 
mem6ria herbica. 

E daro que persistiram mtras posi@es ("), herdeiras da tra- 
diGZo nZo intervencionista, mas nunca ccrm o mesmo relevo histo- 
riografico e sobretudo, participando da mesma concepqZo patribticla 
da guerra. Este facto, acaba por impossibilitar-lhes que abrain, de 
novo a questso, politica. E que, tendo a guerra ganho imagem de 
unidade nacional e esfor~o patribtico, reabrir a questzo politica seria 
comer o risco de por em causa a concepp50 patribtica da guerra, 
o que a orienta~Zo tradicionalista desta corrente e a conjumtura poli- 
tics que se vivia impossibilitavam de todo. 

E atraves deste process0 que a tese intemencionista ganha legi- 
timidade nacional e se constitui imagem e concep@io dominante 
da participa~zo portuguesa na guerra. Feita concep@o patribtica, 
projectar-se-6 no futuro, nZo s6 no imaginitrio nacional enquanto 
bem6ria da guerra, mas tambI5m na hi~torio~rafia at6 qnase aos 
uosstxs dias. 

4. A HISTORIOGRAFIA DO SEGUNDO P6S-GUERRA 
A ACTUALIDADE 

A historiografia portuguesa do segundo p6s-guerra nzo pro- 
duziu uma revido desta interpreta~iio tradiconal. Introduziria, con- 
tudo, algumas altera@es que abririam caminho ?i possibilidade de 
renova~zo. Em meados da dI5cada de 60, quando 6 publicado o 
Dicioncirio de H i d r i a  de Portugal, o grande balan~o da historio- 
grafia portuguesa de entZo e ainda hoje marco importante, era 
ainda esta, ngrosso modon, a concep@o dominante sobre a parti- 
cipa~iio de Pornugal na Grande Guerra. Mantinha-se a interpretapzo 
politioa global sobre a guerra, isto 15, la legitimasso nacional da 
tese intemencionista, todavia, sm que tivesse um grande signifi- 
cado politico ou aliientasse conjunturalmente qualquer legitimi- 
dade retrospectiva. Pelo contritrio, a politica extema portuguesa 
fora durante a segunda p m a ,  precisamente inversa : a manutenpiio 
da neutralidade. Do ponto lde vista historiogrifico, registam-se, 
p o r h ,  algumas tnudanpa de perspectiva. 

(23) Vejam-se por todos JOAO M E A L ,  Histdria de Portugal, L i s e ,  
1940. pp. 700 a 703; e JESUS PABON, La Revoluci6n Portuguesa, Madnd, 
1941, pp. 45. 



ctGrande Guerraa da autoria de David Ferreira 6 a en- 
trada do Dicioncirio de Hist6ria de Portugal dedicada i participa@io 
portuguesa no conflito. David Ferreira assume totalmente e reac- 
tualiza as t e e s  intervencionistas, quer no que conceme i entrada 
de  Portugal em guerra, quer no que conceme i conduta de guerra 
do sidonismo. Por&m, fi-lo de uma perspectiva diferente em rela@o 
i historiografia de entre-guerras, fi-lo a partir de uma perspectiva 
estritamente politica. Ignora a hist6ria militar, redimensiona o entu- 
siasmo patri6tico e sobretudo, prescinde da mem6ria como forma 
de legitimar a interven@o. Legitima-a, pelas mas pr6prias uvan- 
tagens morais e politicasn, isto 6. reabre o problema da guerra 
enquanto questso politica. E reabre nZo s6 o dossier da politica 
extema, como o dossier, silenciado, da  politica intema e levanta, 
s m  base documental, mas equacionando pela primeira vez, os virios 
problemas dai decorrentes: a quest20 das subsistSncias, as greves 
e as movimenta@es sociais, a propaganda contra e a favor da  guerra 
e as clivagens entre forqas p ~ l i t i c a s ( ~ ) .  

0 afastamento no tempo e o apagamento das implicae6es poli- 
ticas da ((Grande Guerraa, determinam uma abordagem historiogri- 
fica menos empenhada e mais distanciada. De facto, a reabertura 
da anilise da guerra enquanto quest20 politica, em primeiro lugar, 
e a roptura com a vis2o globalisante e o equacionamento de pro- 
blemas sectoriais, em segundo lugar, constituiri para historiografia 
o primeiro passo para ruptura com a conceppZo patribtica. Estes 
factores, assim como o progressivo acesso i documentar$io arqui- 
vistica at6 entso reservada, abre, urn novo periodo para historio- 
grafia, marcado pela possibilidade, n2o totalmente conseguida, de 
m a  anilise objectiva e rigorosa e o esclarecimento dos virios pro- 
blemas sectoriais ou subperiodos cronol6gicos, sem o qua1 ser i  im- 
possivel o estudo do problema. SZo ainda raros os estudos que se 
reportam directarnente sobre a quest20 e na grande maioria dos 
casos, o balanco te r i  que fazer-se a partir da prodq20 historio- 
grifica em que a guerra 6 um object0 indirect0 e por vezes lateral. 
Mas tenternos o balanso, procurando identificar, as problmiticas 
qtw os caracterizam, desagregando-as sectorialmente. 

(2 * )  FERREIRA, David - nGrande Guerraa : in Diciondrio de Histdria 
de Portugal, dir. Joel Serrzo, Lisboa, s/d, (1964/5), I1 vol., pp. 370 a 377. 

(as) Esta perspectiva desenvolve-se quase at6 aos nossos dias em virias 
hist6rias gerais do periodo. Numa perspectiva intervencionista veja-se FERRAO, 
Carlos, nPortugal na Guerraa: in Em Defesa da Reptlblica, Lisboa, 1963, pp. 104 
a 107; Histdria da Reptiblica Lisboa 1976, pp. 91 a 127: FERREIRA. David, 
Histdria Polifica da Primeira Reptlblica, 3 vol., Lisboa, 1973; REGO, Raul, His- 
tdria da Reptlblica, vol. 111, Lisboa, 1986, pp. 324 a 357 te vol. IV, Lisboa, 1987, 
W. 6 a 60. Numa perspeotiva contraria veja-se BEIRAO. Caetano, Histdria 
Contemporanea de Portugal e Espanha, Lisboa, 1966 



A politica ezternn 

Nio existe, at6 ao mo'mento, uma hist6ria da diplomacia por- 
tuguesa durante o periodo da aGrande Guerran. E mesmo de entre 
as hist6rias diplomiticas gerais, apenas uma, concede ao problema 
urna sintese de meia pigina ('7). Apesar de tudo, 6 no campo diplo. 
matico que a historiografia esti inenos atrasada. Ainda que nunca 
directamnte sobre a guerra, nunca de m a  perspectiva portuguesa, 
e nunca de uma perspectiva global da politica externa, dispomos 
no entanto de estudos parcelares sobre as relaq6es diplomiticas 
bilaterais entre Portugal e tr6s das potkncias mais importantes para 
a definiqgo da sua politica externa e que atravessam o periodo em 
causa: a Inglaterra, a Espanha e a Franqa. 

0 cruzamento de informaqHo sohre estes tr6s casos de relaq6es 
bilaterais permite constituir urna base para equacionamento das 
condicionantes externas e da sitmaqHo internacional de Portugal na 
crise da intervenqHo e durante a participaqio no conflito. 

Do estudo de Jonh Vincent- Smith (") ressalta claramente a 
rela~5o de desigualdade entre os dois aliados, de grande para pe- 
quena potsncia em que aquela encarou sempre a alianp em fun- 
qiio dos seus pr6prios interesse. Isto, antes da guerra, corn os acor- 
dos anglo-germinicos, no quadro colonial e a tolerincia com que 
encarou as atitudes espanholas hostis B Repitblica Portuguesa, no 
quadro peninsular. Mas igualmente durante a guerra, com a am- 
biguidade *diplomhtica de pedir uma politica de nio neutralidade 
para Portugal. Colhia, assim, os beneficios do aliado sem os custos 
militares ou financeiros qme significariam a sua beligerincia e sobre- 
tudo, evitando qualquer compromisso para o p6s-guerra. 56 as neces- 
sidades imperiosas da guerra submarina viriam obrigar B alteraSZo 
desta posipiio. 

0 estudo de Hipolito de la Torre G6mez ("), confirma nio 
s6 a aproxima$io diplomitica de Madrid a Londres como as ten- 
tativas espanholas em relap50 $ Rep~blica Portuguesa, nomeada- 
inente o consenso sobre as teses anexionistas e a apoio is subversZo 

(z9 Veja-se BRAZAO, Eduardo-Relance da Histdria Diplomdtica de 
Portugal, Lisboa, 1940, p. 302. Todas as outras, mesmo as mais recentes. nSo 
chegam ao periodo em causa: MARTINEZ, Pedro Soarez - Hisloria Diplomd- 
tica de Porfugal, Lisboa, 1986 termina em 1910: BORGES DE MACEDO, Jorge - 
Histdria Diplomdtica de Portugal - Constantes e Linhas de Forqa, Lisboa, s/d, 
1988, termina em 1815; e CALVET DE MAGALHAES Josi-Breve Histdria 
Diplomdtica de Portugal, Lisboa, 1990, termina em 1910-11. 

( 2 " )  VINCENT-SMITH, Job-& Relaq6es Politicas Luso-Britdnicas 
1910-1916, Lisboa. 1975. 

TORRE GOMEZ, Hipolito de l a - N a  Encruzilhada dn Grande 
Guerra: Portugal-Espanha 1913-1919, Lisboa. 1980. 
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interna do wtado portugu6s. E mostra como a p w r  das tentativas 
diplomitieas de entendimento entre os estados pen ida re s ,  o espec. 
tro 'do nperigo espanholu pairou, sempre, mais ou menos intensa- 
mente, sobre a Rephblica Portuguesa. 

Finalmente, Jean Derou (") vem inostrar o p a p 1  fundamental 
desempenhado pela Franqa no complexo de relaq6es entre Portugal 
e a Inglaterra. E que, no context0 da guerra, face ?I vontade inter- 
veneionista dos governos portugueses e h oposiqiio britinica relati- 
vamente a essa intervenq50, a Fran~a  tem para a politica externa 
portuguesa m a  importhcia de relevo. Portugal, jogando com as 
eontradip6es interaliadas entre a Franga e a Inglaterra, utiliza os 
sucessivos pedidos de auxilio franceses para pressionar a intransi. 
gSncia britinica no sentido da entrada. Mas, jh em guerra, essas 
knesmas contradi56es aeabam por se resolver em favor da velha 
aliada, eom a vit6ria politics-diplomitica que foi a integragzo do 
Corpo Expedicionirio PortuguSs no e x h i t o  ing'l6.s e niio franc&. 

A gande lacuna do ,  sem dhvida, as relap6es com a Alemanha. 
Mas, apesar dela n5o 8 dificil equaeionar a situaqiio internacional 
da RepGblica Portuguem nas v8speras da guerra, tanto no que res- 
peita h quest50 colonial, eomo no que respeita i quest50 europeia. 

Depois dos acordos anglo-alem5es sobre as eol6nias portugue- 
sas era elara e consensual, na classe politiea eomo na opini5o phblica, 
a percep$io da ameaqa ao territ6rio colonial. E 1150 s6, pela pre- 
tens20 alemii, como pela disponibilidade inglesa para as negociar 
enquanto eompensaq50. 

No quadro europeu, n5o era menos elara a dificuldade da 
sitwaqiio portuguesa, mareada por urn pesado isolamento interna- 
eional. Niio s6 Portugal sofria, as tentativas anexionistas de Espa- 
nha e o apoio i subvers5o interna, eomo assistia h tolerineia inglesa 
face a esta politica e i aproximaq50 diplomitica auglo-espanhola. 
A velha aliada aproximava-se do inimigo e Portugal perdia, assim, 
n5o s6 a cornpensag50 maritima para a pressiio continental, como 
via geo-estrategicamente, banalizado, o seu territ6rio. 

Como garantia de seguranqa para a integridade territorial das 
eol6nias no p6s-guerra e face ii neutralidade espanholla e ao impasse 
da n5o bdigerineia, a entrada em guerra poderia ser a foima de 
afirmagzo da alianga inglesa e de reeonhecimento internacional en- 
tre os aliados. Foi, sem dbida,  uma saida para a politica externa 
portuguesa, mas n5o era a h i c a  possivel. Porque n5o a coneen- 

(28)  DEROU, Jean - Les Relations Franc~Pmtugais 1910-1926, Paris, 1986. 
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tra@o do eufor~os no teatro africano que rennia, de resto, o con- 
censo nacional e porqu6 a interven~io na guerra europeia que pro- 
vocar5a as maiores clivagens na sociedade portuguesa? Porqu6 uma 
solu~io e nio a outra? 

Ainda que as condicionantes da politica externa pesem deci- 
sivamente eohre Portugal, a resposta a esta questio nio se esgota, 
seguramente, nesta ordem de raz6es. Muito pel0 contririo, teri que 
procurar-se nas condicionantes de politica interna. 

A politica interna 

Seri, sein dfivida, impossivel uma compreendo cabal da de- 
cis20 da entrada de Portugal na guerra sem o estudo da politica 
interna. Mas, neste ponto, o atravo da historiografia 6 Sainda maior. 
Se exceptuarmos as histhias gerais e do period0 (") que se refe- 
rem na gmeralidade i evolu~io da conjunma politica, n2o existe 
um estudo global sobre os problemas politicos directamente rela- 
cionados com a guerra, nem mesmo m a  monografia sobre qualquer 
das for~as, instituiq6es ou fen6menos politicos (eleis6es; partidos; 
opiniio pliblica) com relevo para a estudo do problema. 

Um artigo, pioneiro nesta mat&ia, deve-se a Vasco Pulido 
Valente ( 'I ) .  Ai se sondavam, pela primeira vez, as fracturas poli- 
ticas provocadas pel0 coine~o da guerra e a crise da intervensio, 
mas rapidamente abandonadas em favor do estudo da crise econ6- 
mica durante os anos da partieipas20, e m  particular, durante o 
sidonismo 

Mais recentemente, foi Manuel Villaverde Cabral a ahordar 
o prohlema politico da guerra ("7). Preocupado particularmente 
coin a estrat6gia polities, quer de Afonso Costa quer de Sid6nio 
Pais, procura interpreti-las no qadro global das contradis6es econ6- 
micas e sociais provocadas pela crise das subsist6ncias. 

Se #a estes textos acrescentarmos uma pequena colecthea com 
alguns estudos dispersos e documentos corn interesse para o estudo 

Vejam-se as his thias  jA citadas n a  nota 25 e alrmrnas mais recentes: 
OLIVEIRA MARQUES. A. H. - Histdria de Portugal, vol. 111, Lisboa, 3." ed. 1986 
e VERISSIMO SERRAO, Joaquim-Histdria de Portugal, vol. X I  e XII, Lis- 
boa, 1989 e 1990; REIS, Ant6nio-Portugdil Cmtemporaneo (Dir), vol. 111, Lis- 
boa, 1990. 

p') PIlLIDO VALENTE. Vauco -aPortugal e a Guerra de 1914-18n: in 
0 Tempo e o Modo, n." 33, 1965. 

PULIDO VALENTE, Vasco-~Estudos sobre Sid6nio Pais.: in 
0 Temno e o Modo. n." 60-61 e 62-63, 1968. 

VILLAVERDE CABRAL. Manuel-nA Grande Guerra e o S i d e  
nismon: in Andlise Social, n." 58, 1979 



do problema, organizada e apresentada por Joso Medina, esgota- 
ruos o panorama (84) .  

Mas, apesar destes estudos, pontuais e de natureza mais ou 
menos ensaistica, falta tudo ou quase tudo sobre as questso politica 
interna durante a guerra. Equacionam-se, apenas, tr&s quest6es cen- 
trais, para a cornpreens50 do problema. as posig6es dos diversos 
partidos e forcas politicas e sociais pr6 e contra guerra e as rela- 
96es dessas mesmas forpas com o exterior e a propaganda de guerra ; 
as relacties centre Parlamento e Governo e as f6rmulas governativas 
dos Governos de guerra ; e a posiqio do exkrcito e as rela~6es civis- 
-militares no context0 da guerra, isto 15, as rela@es entre o poder 
politico e o alto-co'mando militar. 

claro que, enquanto a guerra total, a primeira guerra afecta 
nso s6 os campos politico e militar. Inscreve-.se e m  toda a sociedade, 
estendendo os seus reflexos i economia e i s  financas de gverra, i 
crise das subsist&ncias, i mudanca so'cial, ccrm grupos sociais que 
ganham e perdem com a guerra. Mas, tudo isso i o  j i  outros temas, 
d a hist6ria econsmica e social da guerra, que esti tamb6m por 
fazer, mas sobre a qua1 niio ocuparei. Duas palavras, ainda, sobre 
a hist6ria militar. A hist6ria militar, 6, sem d h d a ,  o capitulo da 
((Grande Giuerras cujo balanqo h mais positivo. Quantitativamente, 
n5o tem comparaq50 a produc50 da historiografia militar com a de 
qualquer outro campo historiogrifico. Qualitativamente, o ba lan~o 
n5o ser6 igualmente positivo. A hist6ria militar da participaqzo 
portwesa n5o actualizou ainda as suas perspectivas historiogri- 
ficas. As interpretaq~jes globais permanecem ainda f i6s  B tradicio- 
nal concepqiio patri6tica e as abordagens sectoriais e de caricter 
tkcnico, mais objectivas e rigorosas centram-se v a s e  exclusivamente 
sobre a orginica militar das tropas e a evoInq5o das operag6es tic- 
s .  Faltam, aiuda, os estudos na perspectiva da nova hist6ria 
militar, quer sobre a estrathgia e os objectivos de guerra, a relayso 
g5perra-politioa, quer sobre a psicossociologia do co'mbatente (o mo- 
ral, o medo, a deseryso, os motins, a vida nas trincheiras ou no 
cativeiro ). 

(8') JoHo Medina (apresentaqio), Guerrisras e Antiguerristas, Lisboa, 1986. 
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