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Abstract
History of a Book: “Portugal and the Great War”

Resumo
O livro Portugal e a Grande Guerra, edição do Diário
de Notícias, foi publicado em 2003-2004, em 52 fascículos semanais. A ideia de publicar este livro surgiu na sequência da anterior obra dos autores, também publicada pelo Diário de Notícias em 1997,
com o título de Guerra Colonial. Foi a partir deste
projeto que os autores pensaram abordar, através
de uma obra de referência, cada um dos três conflitos contemporâneos de Portugal: a Guerra Colonial, a Grande Guerra e a Guerra Peninsular.
Embora a abordagem da Guerra Peninsular não
viesse a concretizar-se, essa ideia levou à apresentação de nova proposta ao Diário de Notícias,
focando a Grande Guerra e a participação portuguesa, em fevereiro de 2001. A publicação dos fascículos estendeu-se de abril de 2003 a abril de 2004. A
obra teve posteriormente mais duas edições.
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The book “Portugal e a Grande Guerra”, edited by the
Portuguese daily “Diário de Notícias”, was published in
2003-2004, in 52 weekly fascicles. The idea of publishing
this book resulted from a previous work by the authors,
also published by “Diário de Notícias” in 1997, with the
title “Guerra Colonial”. Based on this project the
authors made a proposal to address the three conflicts of
Portugal’s contemporary history: the Colonial War, the
Great War and the Peninsular War. Although the book
about the Peninsular War did not materialized, the idea
led to the presentation of a new proposal on February
2001 to “Diário de Notícias”, focusing on the Great War
and the Portuguese participation. The publication of the
fascicles occurred from April 2003 to April 2004. The
book had two more editions.
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