
 

 

 

Chamada de Comunicações  

Congresso Internacional Portugal na Grande Guerra 

8, 9 e 10 de março de 2016 

 

 No ano em que se assinala o centenário da declaração de guerra da Alemanha a Portugal, de 

9 de março de 1916, importa estudar, refletir e debater as consequências da participação, na política 

interna e externa, do Exército e da Marinha de Portugal no primeiro conflito militar à escala 

mundial (1914 e 1918). A paz alcançada na Conferência de Versalhes em 1919 traduziu-se, no ano 

seguinte, na criação da Sociedade das Nações e, consequentemente, na criação de uma nova ordem 

internacional. 

 

 É inserido no programa nacional da Evocação do Centenário da I Guerra Mundial que se 

realiza nas instalações da Brigada de Intervenção, em Coimbra, o Congresso Internacional 

Portugal na Grande Guerra, a 8, 9 e 10 de março de 2016, uma organização conjunta do Centro 

de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra - CEIS20 e da Comissão 

Coordenadora da Evocação do Centenário da I Guerra Mundial que pretende fazer um balanço 

científico e historiográfico em torno dos seguintes eixos temáticos:  

 

 1 - As campanhas militares em África 

 2 - A participação na guerra europeia 

 3 - A política externa portuguesa e a nova ordem internacional 

 

 O Congresso organiza-se em painéis especializados, pelo que os proponentes devem 

identificar aquele em que se enquadra a comunicação a que se propõem, a saber: 

 

 1. Os Ministérios da Guerra e das Finanças: armamento, mobilização, campanha dos corpos 

expedicionários 

 2. Política externa portuguesa e conjuntura internacional 

 3. Prisioneiros, mutilados, veteranos de guerra 

 4. Serviços médicos e sanitários 

 5. Imagens, literatura e memoriais de guerra  

 6. Propaganda, jornalismo e ensino 

  



 

 

 As línguas de trabalho são o Português, o Inglês e o Francês. Não haverá tradução 

simultânea. 

 

 Nas propostas de comunicação devem constar o nome do proponente, a afiliação 

institucional, o título da comunicação, o resumo (até 500 palavras) e uma nota biográfica de 250 

palavras. 

 

  As propostas devem ser enviadas em formato Word para:  

 portugalnagrandeguerra@gmail.com  

 

 Calendarização: 

 

Prazo para submissão de propostas: 31 outubro de 2015 

 Comunicação do resultado da submissão: 30 de novembro de 2015 

 

 Taxas de inscrição:  

 

 30 € Académicos e Investigadores com comunicação 

 10 € Estudantes com comunicação 

 Militares e Investigadores do CEIS20 isentos 
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