1. Pormenor do hangar da Academia Militar, local onde decorrerá a exposição
2. Aspeto da trincheira real e visitável em construção

Exposição

Portugal e a Grande Guerra
5 OUT a 11 NOV, Academia Militar

A Câmara Municipal da Amadora apresenta de 5 de outubro a 11 de novembro, na Academia Militar da Amadora,
uma nova e mais extensa apresentação da exposição Portugal e a Grande Guerra, realizada pela Assembleia da
República com uma equipa de investigadores do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC) - coordenação científica de Maria Fernanda Rollo - e que
contou ainda com a participação da Direção de História e Cultura Militar (Museus Militares de Lisboa e Elvas), da
Guarda Nacional Republicana, da Liga dos Combatentes, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e o apoio da Cinemateca e da RTP.

Esta mostra que assinala o centenário da Grande Guerra de 1914-1918 tem, como objetivo central, aprofundar o
conhecimento sobre este período da história de Portugal através de três núcleos expositivos distintos. O primeiro,
sobre o conhecimento do conflito e da participação portuguesa, integra a exposição produzida pela Assembleia da
República com a chancela científica do IHC, o segundo destaca não só o papel desempenhado pelos pilotos formados
na Flandres que fizeram da Amadora o berço da aviação portuguesa como apresenta a Escola de Guerra - Academia
de formação de Oficiais do Exército Português entre 1911 e 1919 - e o terceiro aborda a dureza das condições de vida
dos soldados na I Guerra através da reconstituição de uma trincheira, real e com percurso visitável.

Esta exposição tem ainda a particularidade de acontecer na Academia Militar, local que abre agora as suas portas ao
público em geral e às escolas em particular.
Os Dias da Memória
Fruto desta parceria com o IHC realizam-se, também na Academia Militar na Amadora, e nos dias 16 e 17 de outubro,
os Dias da Memória. Uma oportunidade para todas as pessoas que tenham histórias para contar sobre este período,
informação que lhes foi transmitida pelos familiares ou conhecidos ou que deles tenham herdado documentos cartas, fotografias - ou objetos - fardas, medalhas, capacetes - podem levá-los à Academia Militar. As histórias serão
gravadas e as restantes peças serão digitalizadas ou fotografadas, passando esses testemunhos a ficar disponíveis à
consulta pública, nomeadamente através do portal nacional Portugal 1914 (www.portugal1914.org) e no portal
europeu Europeana 1914-1918 (www.europeana1914-1918.eu/pt).
O Dia do Armistício
Portugal e a Grande Guerra encerra em 11 de novembro, o Dia do Armistício, data em que se comemora o final
deste conflito que, em Portugal, teve um enorme impacto no país e na sua população. De norte a sul foram
mobilizados mais de cem mil homens para combater em África e na Flandres. Desses soldados, 8 mil morreram, 6 mil
desapareceram, 8 mil foram feridos e 7 mil feitos prisioneiros.

