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Na categoria de delegada portuguesa do Comité de Educação da Comissão 
Internacional de História Militar, agradeço a oportunidade de estar aqui presente 
a apresentar e a partilhar um ano intenso de ações de dinamização e de 
divulgação da História Militar na esfera da educação, patrocinadas pela 
Comissão Portuguesa de História Militar, agora presidida pelo Senhor Major-
General João Vieira Borges. 
No seguimento de um percurso desenvolvido pelos anteriores presidentes da 
Comissão, o General Themudo Barata e o Tenente-General Sousa Pinto, de 
aproximação à esfera educacional, a Comissão Portuguesa de História Militar 
(CPHM) em 2020-21 decidiu aprofundar essa relação com a comunidade 
educativa, nomeadamente contruindo uma parceria com a Associação de 
Professores de História (APH). 
A 5 de novembro de 2020, o Presidente da CPHM, o Major-General João Vieira 
Borges, e o Presidente da APH o Professor Miguel Monteiro de Barros, 
celebraram um protocolo de colaboração. 
Considerando que ambas as instituições têm afinidades que resultam de 
interesses comuns baseados no gosto, interesse, estudo e divulgação da 
História e do Património, nomeadamente no âmbito da História Militar e que as 
partes pretendem reconhecer e aprofundar laços de caráter científico e 
pedagógico-didáticos, em todas as áreas da sua atividade e em especial na área 
da História Militar, no âmbito de um princípio geral de conhecimento académico, 
a celebração deste protocolo visa aprofundar as seguintes dimensões: 

i) a formação de professores com o Centro de Formação da APH e no âmbito 
da História Militar; 

ii) o desenvolvimento e dinamização de atividades destinadas a públicos 
escolares de todos os ciclos e graus de ensino, privilegiando dinâmicas 
com os estudantes, os professores e as comunidades educativas 
envolventes no âmbito da História Militar. 

Na dimensão da formação de professores, desenvolveram-se as seguintes 
ações: 

- o Centro de Formação criou 3 turmas sobre a I Guerra Mundial com o 
curso creditado online intitulado Leituras e rostos novos das trincheiras 
portuguesas da I Guerra Mundial, da minha responsabilidade (Fevereiro, 
Março e Abril);  

- a Comissão Portuguesa de História Militar, com o apoio da APH, 
desenvolveu no ano de 2021 as Conferências da CPHM (já existentes) 
– 27jan, 31mar e 26mai) e as “Conversas Prémio Defesa Nacional” 
(novas) – 24fev, 28abr e 30jun, via online, e, por conseguinte, com uma 
participação incomum e significativa de professores do ensino médio e 
universitário e estudantes universitários, muitos associados da APH: em 
média tivemos nas 6 sessões 62,5% de professores e 4,5 %. de técnicos 
de Bibliotecas Públicas e de Arquivos começaram igualmente a 
participar nestes eventos sobre História militar;  

- os inquéritos de satisfação aplicados demonstram o sucesso destas 
iniciativas que chegaram a um maior número de agentes de educação 
distribuídos por uma maior área geográfica pois o online permitiu chegar 
de Norte a Sul e ilhas de Portugal e até a países irmãos como o Brasil, 
Cabo Verde e Moçambique;  
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- até o XXIX Colóquio da Comissão Portuguesa de História Militar (9-
12nov2020), transmitido online, recebeu mais agentes de educação do 
que de costume, sobretudo fora de Lisboa uma vez que o online facilitou 
essa participação. 

Desta forma, a CPHM e a APH deram as mãos e com o recurso ao online 
aproximaram-se de novos públicos e estreitaram relações com a comunidade 
educativa, com impactos já possíveis de serem mensuráveis e a inspirar ações 
futuras. 
Na dimensão do desenvolvimento de ações envolvendo públicos escolares de 
todos os ciclos e graus escolares, nomeadamente estudantes, professores, 
familiares e parceiros locais destaco a criação do Concurso intitulado “História 
Militar e Juventude” - 2021. 
Lançado a 1 de dezembro de 2020, dia celebrativo da Restauração da 

Independência de Portugal, o concurso teve como tema da 1ª edição “História 

Militar de Portugal na minha terra”. A 15 de julho de 2021, dia mundial celebrativo 

das competências dos jovens, realizou-se a Cerimónia de entrega de prémios 

aos 5 melhores trabalhos escolares de cada grupo etário. 

Foi um ano de trabalho ímpar em tempos difíceis de pandemia. 

Apesar do confinamento e do ensino ora presencial ora online, foi possível um 

trabalho colaborativo entre duas instituições – a CPHM e a APH, e estas com a 

comunidade representada por escolas, colégios, câmaras e juntas de freguesia, 

arquivos, museus e bibliotecas, núcleos da Liga dos combatentes e Associações 

locais, dispersas pelo país, tornando possível o novo Concurso. 

Aqui, os estudantes autores dos 10 aos 19 anos, os professores, os tutores e os 
parceiros locais marcaram presença e superaram as espectativas dos 
organizadores ao participarem nesta “aventura” de estudar, fazer e divulgar a 
História Militar de Portugal, centrado no local e regional sem esquecer o nacional 
e o global. 
Se me permitem, partilho o balanço da 1ª edição do concurso. 

Este ano letivo, participaram estudantes residentes em Portugal, de diversas 
naturalidades (Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal), individualmente ou em 
par, com tutor e representando a escola que frequentam. 
Até 30 de abril de 2021 (fase I), inscreveram-se 43 Estabelecimentos escolares 
(públicos e privados) de 34 Concelhos de 18 Distritos (3 dos Açores). Inscrições 
apoiadas localmente por parceiros ativos como os municípios. 
Todavia, com a evolução da pandemia a obrigar ao confinamento em casa 
tornou-se difícil definir estratégias de investigação e realizar pesquisas de 
campo. Mais uma vez, professores, estudantes, familiares e parceiros 
superaram-se, reinventando-se. 
Desta forma, dos 43 estabelecimentos escolares inscritos, 36 concluíram a fase 
II do Concurso, submetendo produtos finais até 18 de junho. O desconfinamento 
e o regresso ao ensino presencial ajudaram bastante nesta corrida contra o 
tempo, na qual o gosto pela pesquisa histórica e a resiliência local permitiu gerir 
os tempos dos estudantes e dos professores na fase final de ano letivo, tão 
assoberbada. 
Desafio difícil, mas superado ao envolver mais de 320 estudantes e 55 
professores de áreas tão diversificadas, mas complementares como a História e 
Geografia de Portugal do 2º ciclo, a História do 3º ciclo, a História A e a História 
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da Cultura e das Artes do secundário, a Cidadania e Desenvolvimento, a 
Educação Visual, a Filosofia, o Português, os Audiovisuais, as TIC e até a 
Matemática. 
O país envolveu-se neste concurso com a submissão de 79 trabalhos escolares 
de 36 estabelecimentos escolares dispersos por 22 concelhos de 17 distritos (14 
do continente e 3 dos Açores). 
Os 79 trabalhos concorreram em 3 grupos etários: no grupo A (2º ciclo), 
recebemos 24 trabalhos de 32 autores; no grupo B (3º ciclo) recebemos 34 
trabalhos de 49 autores e no grupo C (secundário) recebemos 21 trabalhos de 
32 autores. Ao todo, apresentaram-se 113 autores dos 10 aos 19 anos: mais 
raparigas (52%) que rapazes e muitos em trabalho de par (43%). 
Em tempos difíceis de pandemia, só foi possível graças a um apoio 
multidisciplinar e intergeracional. 
Nomeadamente, existiu o apoio de 55 entidades envolvidas como as bibliotecas 
municipais e escolares, os museus, os arquivos privados e públicos, as 
associações, as juntas de freguesia e as câmaras municipais. 
Igualmente existiu o envolvimento de 54 tutores, professores e familiares dos 
autores. Fundamentais para motivar e orientar os estudantes. 
Impossibilitada de exibir os trabalhos submetidos, apresentarei sumariamente 
algumas características por grupo etário e de ciclo. 
No Grupo A, as temáticas foram: a guerra colonial 1961-74, Castelos, Fortalezas 
e Fortes, Madrinhas de Guerra, I Guerra Mundial, Combates e Batalhas, 
Movimento das Forças Armadas 25Abrl1974 e Protagonistas – do soldado ao 
general e o tipo de produtos submetidos foram: Maquetes, Biografias, 
Interrogações, Entrevistas, Teatro, Narrativas, Programas televisivos, 
Reportagens e Apresentações Audiovisuais. 
No Grupo B, as temáticas foram: a guerra colonial 1961-74, Castelos e 
Fortalezas, Enfermeiras Paraquedistas, I Guerra Mundial, Combates e Batalhas, 
Armas e Máquinas, Guerras liberais do séc. XIX e Protagonistas – do soldado, 
ao sargento, ao capitão, ao coronel, sem faltar o general e até o marechal, o 
conde e o rei e o tipo de produtos submetidos foram: Biografias, Testemunhos, 
Entrevistas, Narrativas, Programas televisivos e Apresentações Audiovisuais. 
No Grupo C, as temáticas foram: a guerra colonial 1961-74, Castelos e 
Fortalezas, Guerras peninsulares 1807-14, I Guerra Mundial, Combates e 
Batalhas, Guerras liberais do séc. XIX e Protagonistas – anónimos e coletivos e 
o tipo de produtos submetidos foram: Novelas Gráficas, Podcast, Biografias, 
Entrevistas, Narrativas, Ensaios e Apresentações Audiovisuais 
Por fim, ainda se realizou uma reunião online entre o Júri do Concurso e os 
autores e tutores dos 5 melhores trabalhos de cada grupo a 8 de julho. Foi muito 
enriquecedor esta sessão de proximidade e de partilha. 
Por fim, ocorreu a Cerimónia Solene e online de Entrega de Menções Honrosas 
e Prémios aos vencedores do Concurso, com a presença do Secretário de 
Estado Ajunto da Educação e da Secretária dos Recursos Humanos e Antigos 
Combatentes, em representação do Ministro da Defesa Nacional. Cerimónia 
muito participada apesar de já ser realizada em tempos de férias escolares. 
Todos os trabalhos a concurso podem ser visionados na Exposição online 
publicada no portal da APH e da CPHM. Igualmente o vídeo divulgador do 
concurso foi publicado no Youtube. 
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Enfim, um concurso no qual todos os participantes foram vencedores pois se 
somarmos a este universo quantitativo os familiares dos estudantes, muitos 
como tutores outros como entrevistados ou até editores audiovisuais, os técnicos 
das entidades parceiras (arquivistas, bibliotecários, museólogos, militares, 
técnicos municipais e de associações locais) e dos estabelecimentos escolares 
inscritos (diretores, bibliotecários escolares e diretores de turma) poderemos 
imaginar o efeito multiplicador e aglutinador que o Concurso significou. 
Um concurso que dinamizou o país, aproximou gerações, e colocou o “fazer 

história” na agenda diária e que já tem prevista a 2ª edição a lançar em outubro 

de 2021. 

Para terminar, informo ainda que foi criado pela CPHM, em 2021, o Programa 

“General Themudo Barata”, dirigido ao público universitário, ao apoiar a edição 

de Teses de Doutoramento na área de História Militar. Amplamente divulgado 

pela APH junto dos seus associados. 

Em conclusão, 2020-21 foi um ano singular, de incertezas e de desafios. 

Igualmente de decisões nem sempre fáceis de tomar. Todavia, a resiliência e o 

desejo de superar as adversidades permitiu a criação de condições para fazer 

crescer o interesse pela História Militar nas gerações mais novas, com as 

crianças e jovens, futuros adultos e decisores de amanhã. Com recurso às TIC 

e com empenho e determinação foi possível chegar aos mais novos e aos mais 

“distraídos” da História militar”. 

Pouco a pouco, a história militar irá cativar mais públicos, diferentes, mas 

igualmente interessantes. 

Convido a consulta destas atividades no portal da CPHM: 

https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/organizacao/comissoes/cphm/acphm 

Grata pela atenção! 
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