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NOTA DE ABERTURA

– Qual é a principal lição da guerra para si, para a França e para o mundo?
– A história repete-se. Os homens deveriam impedir que isso acontecesse. A paz consegue-se 
com os batalhões maiores! A paz é obra da potência mais forte! […]
– Uma conferência de paz não muda nada! – exclamou Clemenceau. – As alianças 
internacionais não acabam com as rivalidades internacionais […].

(Entrevista de George Sylvester Viereck a Georges Clemenceau. Liberty, 07.07.1928)

A comemoração do centenário da I.ª Guerra Mundial, um dos acontecimentos que 
marcou mais profundamente a história contemporânea, tem-nos permitido aceder a 
novas problematizações historiográ�cas, novos enfoques conceptuais, disponibilização 
de fontes e documentos até aqui na sombra dos Arquivos (pessoais ou institucionais) 
mas também rever um conjunto de autores que, sendo protagonistas, registaram a 
sua passagem em apontamentos depois vertidos para a escrita.

Cruzando vivências, memórias, representações literárias ou simplesmente relatos, 
mais ou menos anedóticos da passagem pelos palcos da Guerra, o encontro promo-
vido pelo CITCEM e pelo Mestrado de História Contemporânea da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto procurou dar conta de algumas produções escritas 
sobre o acontecimento, à luz de quem o viveu, relatou ou romanceou, de trabalhos 
de investigação de autores já consagrados e de novas pistas de interpretação de acon-
tecimentos por vezes marginalizados. Acima de tudo, de acordo com os objectivos 
do encontro, pretendeu-se dar espaço a primeiras investigações de estudantes que 
têm privilegiado este período de estudo, ou simplesmente re�exões sobre últimas 
publicações nacionais e estrangeiras.

A resposta pronta, diversi�cada e quali�cada, quantitativamente muito represen-
tativa, por parte dos que responderam à «chamada» corporizou-se num encontro com 
mais de 25 comunicações distribuídas por dois dias, e que contou com uma presença 
muito signi�cativa de público, estudantes, investigadores ou simples interessados 
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na temática, preenchendo com grande qualidade o tempo que foi destinado a cada 
intervenção e aos debates.

A qualidade dos trabalhos, a generosidade dos palestrantes e o interesse do público 
levou-nos a tudo fazer para transportar para este livro o resultado do grande investi-
mento realizado por todos os participantes. Tal como a�rmámos logo na entrada do 
Colóquio, devíamos a todos este esforço de publicação dos textos das comunicações 
apresentadas ao encontro que nos fossem, entretanto, remetidas. O livro que agora 
se publica pretende cumprir esse objectivo, �cando para «memória futura» dos dois 
dias em que partilhámos ideias e resultados de investigações realizadas, num dos 
diversos encontros que se foram corporizando ao longo deste ano, a que, certamente, 
outros se seguirão, pelo menos até 2018, aproveitando o pretexto das Comemorações 
do centenário da Grande Guerra.

O CITCEM e a Direção do Mestrado de História Contemporânea da FLUP 
agradecem a Direção da FLUP e à Reitoria da UP o apoio logístico e �nanceiro para 
tornar possível o Encontro e a publicação que damos agora à estampa.

A Comissão Organizadora
Gaspar Martins Pereira

Jorge Fernandes Alves
Luís Alberto Alves

Maria Conceição Meireles




