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Abstract
Memories of the Great War: Past, Present and
Future

Resumo
A evocação do primeiro centenário da Grande
Guerra, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na Europa, aumentou o interesse em aprofundar o conhecimento sobre este período tão marcante da História mundial. Os testemunhos que
dele perduraram são muitos, mas as fontes documentais depositadas nos arquivos pelo seu número,
diversidade e relevo para a compreensão deste
complexo acontecimento merecem uma maior
atenção que os restantes.
O presente artigo tem como propósito dar a conhecer os diferentes testemunhos existentes e projetos
desenvolvidos no Arquivo Histórico Militar sobre a
participação portuguesa na Grande Guerra contribuindo, desse modo, para o aproximar das fontes
documentais dos investigadores e para o aparecimento de novos trabalhos e interpretações no
âmbito da História militar nacional.
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The evocation of the first centenary of the Great War, all
over the world but especially in Europe, increased the
interest in furthering the knowledge of this striking
period of world history. Although many testimonies
endured, the documentary sources deposited in the
archives deserve more attention than all the others, considering their number, diversity and relevance to understand these complex events. The article aims to publicize
different existing testimonies and projects developed at
the Military Historical Archive (AHM) concerning Portugal participation in the Great War, approximating
documentary sources to researchers and bringing up
new works and interpretations of the national military
history.
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