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O içar da bandeira nacional num vapor alemão.
Raising the national flag on a german steamer.
Fot./Photo: Joshua Benoliel
Illustração Portugueza - II Série n.º 524 (06-03-1916) 
Hemeroteca Municipal de Lisboa, I Hemeroteca Digital

A entrada 
na Guerra
Após meses de impasse, por sugestão britânica, as auto- 
ridades portuguesas decidiram apreender a frota alemã  
estacionada nos portos portugueses a 23 de Fevereiro  
de 1916, substituindo as bandeiras germânicas pelas 
bandeiras nacionais. A 9 de Março de 1916, devido  
a este acto de clara beligerância, o governo português  
foi confrontado com a  declaração oficial de guerra  
por parte da Alemanha. Portugal entrava oficialmente 
na I Guerra Mundial.

Entering the War
On 23rd February, 1916, after an impasse lasting months, and  

following advice from the British government, the Portuguese  

authorities seized the German merchant fleet anchored in Portuguese 

ports, replacing German flags with Portuguese ones. As a result of  

this clearly belligerent act, on 9th March 1916, Germany declared war 

on Portugal. The country was now officially involved in World War I. 

Cais de Santa Apolónia, embarque do Corpo 
Expedicionário Português para a Flandres, 
após a entrada de Portugal na guerra, 1917.
Dock of Santa Apolónia, boarding of the Portuguese 
Expeditionary Forces to Flanders, after Portugal 
entered the war, 1917.
Fot./Photo: Joshua Benoliel
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico
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Cristo das Trincheiras
Trenches’ Christ
Fot./Photo: não identificado/unknown
Direitos reservados/Reserved rights

O mundo das 
trincheiras
O «Cristo das Trincheiras». A foto oficial do Corpo  
Expedicionário Português na frente da Flandres  
mostrava a desolação dos campos de batalha, onde  
um soldado português, reclinado numa ruína, olhava  
a estátua de um Cristo crucificado, enterrado nas lamas 
do norte de França, que com o entrincheiramento  
se haviam tornado a casa daqueles que combatiam.

The World of The Trenches
The “Christ of the Trenches”. The official photograph of the  

Portuguese Expeditionary Corps at the front in Flanders depicted  

the desolation of the battlefield, where a Portuguese soldier, reclining 

on a ruin, gazes at the statue of a crucified Christ, buried in the mud of 

northern France, which had become the home of those fighting.



Portugal e a Grande Guerra. Contextos e Protagonistas
Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

O dia-a-dia na Frente: 
a «infinda vala»

Aquartelamento 2ª linha
Barracks, second line
Fot./Photo: Arnaldo Garcez  
Liga dos Combatentes

Um elaborado e amplo sistema de trincheiras constitui  
o principal palco do conflito militar da Grande Guerra.  
A esperada guerra de grandes movimentos foi, no essencial, 
uma guerra estática, alimentada pelo novo armamento  
de disparo rápido como a metralhadora, pelo menos até  
ao desenvolvimento de novos equipamentos e tácticas  
de guerra (a artilharia ou o uso de gases). O imobilismo  
decorrente enclausurou os soldados nas trincheiras.  
Estas foram o campo de batalha, mas também a caserna,  
a messe e o espaço privilegiado de tempos livres, de prece, 
de celebração e de luto. O dia-a-dia duro e exigente, feito 
de numerosas tarefas de vigilância, de preparação de  
combate e de reparações dos efeitos da iniciativa inimiga, 
foi ainda marcado pela insalubres condições higiénicas. 
Para lá dos ferimentos resultantes das novas armas,  
infecções e doenças várias acometeram os entrinchei- 
rados, apesar dos esforços dos postos de socorro avançados  
e dos hospitais de retaguarda. 

Daily life at the front: 
the “endless ditch”
For the most part, the Great War was played out in an elaborate and 

extensive system of trenches. What was expected to be a war of great 

movement was essentially static, fuelled by new rapid-fire weapons 

like the machine gun, at least until the development of new equipment 

and tactics (artillery or the use of gases). The resulting immobility  

imprisoned soldiers in the trenches. These constituted the battlefield, 

but also the barracks, the mess and the place where soldiers spent 

their free time; where they prayed, celebrated and mourned those 

who died. The difficult and demanding daily routine, which involved 

numerous tasks of surveillance, combat preparation and counteract-

ing the results of enemy activity, was also marked by unhealthy condi-

tions. In addition to the injuries resulting from new weapons, various 

infections and diseases affected those in the trenches, despite efforts 

by advanced medical stations and rear-guard hospitals.

Um outro exército acompanhou  
a vida nas trincheiras: o de médicos  
e de enfermeiras que combatiam  
as consequências dos enfrentamentos 
militares e do dia-a-dia na frente 
de batalha.
Another army accompanied life in the trenches:  

that of the doctors and nurses who dealt with  

the consequences of military confrontations  

and everyday life at the front.

Enfermeiras e médicos portugueses  
encarregados dos cuidados de saúde  
dos soldados nacionais acompanharam  
o Corpo Expedicionário Português  
na Flandres.
Portuguese nurses and doctors responsible for the  

well-being of Portuguese soldiers accompanied  

the Portuguese Expeditionary Corps in Flanders.

A normalidade num cenário 
de guerra: cozinha, barbearia 
ou oficina, diferentes afazeres 
que conferiam à existência 
nas trincheiras uma aparência 
de normalidade.
Normality in a war scenario: 

a kitchen, barber or workshop, 

different tasks that provided 

the illusion of normality to life 

in the trenches.

In Manuel de Oliveira, Notas de um soldado em campanha (Aveiro, 1919)

Ambulância transportando um ferido para um 
hospital de retaguarda (St. Venant, 1917-18).
Ambulance transporting a wounded soldier to 
a rearguard hospital (St. Venant, 1917-18).
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

Elaboração de cartas
Writing letters
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

Cemitério de soldados portugueses, Primeira Guerra, 1917-1919.
Cemetery of Portuguese soldiers, First World War, 1917-1919.
Fot./Photo: Arnaldo Garcez 
Liga dos Combatentes

Serviço religioso em campanha, França 1914-1918.
Religious service in campaign, France 1914-1918.
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

O Cabo Sementes
Corporal Sementes
Fot./Photo: Arnaldo Garcez 
Liga dos Combatentes

Barbearia nas trincheiras
Barbershop in the trenches
Fot./Photo: Arnaldo Garcez 
Liga dos Combatentes

Grupo de Damas Enfermeiras Auxiliares da Cruz Vermelha
Group of Red Cross Auxiliary Nurses
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes
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Preservar (e consolidar) 
o Império: as frentes africanas
Ponte improvisada sobre o rio Rovuma, a fronteira  
natural entre Moçambique e a África Oriental Alemã, 
um dos principais cenários de combate da frente  
africana. Os portugueses chegaram a transpor o rio  
e a entrar na colónia alemã, mas os alemães contra-
-atacariam e, na resposta, invadiram Moçambique.

Preserving (and consolidating) 
the Empire: the African Fronts
A makeshift bridge over the Rovuma River, the natural frontier 

between Mozambique and German East Africa, one of the main 

combat scenarios of the African front. The Portuguese crossed 

the river and entered the German colony; however, in response, 

the Germans counter-attacked and invaded Mozambique.

Rovuma: metralhadoras na linha de fogo (19/09/2016)
Ruvuma: machine guns in the firing line (19/09/1916)
Fot./Photo: A. Moura
DGLAB / Arquivo Histórico Ultramarino

Naulila. Cuamatas recebendo 
pagamento em carne.
Naulila. Cuamatas receiving 
meat as payment. 
Fot./Photo: não identificado/unknown
Illustração Portugueza – II Série 
n.º 475 (29-03-1915)  
Hemeroteca Municipal de Lisboa, 
I Hemeroteca Digital
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Soldados portugueses em 
acções militares em África
Portuguese soldiers in military 

actions in Africa

O embarque de tropas para África começou logo 
em Agosto de 1914, para defesa das colónias. 
Com a guerra declarada aumento o número de 
contingentes enviados para as frentes africanas.
The shipment of troops to Africa began in August 1914, 

for the defense of the colonies. With the war declared, the 

number of contingent sent to African fronts increased.

As populações africanas tomaram parte na guerra 
como tropas ao serviço dos exércitos europeus em 
confronto, por vezes, apoiando o inimigo contra 
as autoridades imperiais da região onde viviam. 
A sua participação merece um destaque maior 
do que tem sido atribuído.
The African populations are involved in the war as troops 

at the service of European armies in conflict, sometimes 

supporting the enemy against the imperialist authorities 

in the region where they lived. Their participation deserves 

greater prominence than it has been granted.

Formação dos destacamentos 
para a marcha (Humbe, Angola). 
Training detachments for the 
march (Humbe, Angola).
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

Rovuma Nachinamoca tropas portuguesas 
entrincheiradas, 1916
Rovuma Nachinamoca, portuguese troops 
in trenches, 1916 
Fot./Photo: A. Moura 
Liga dos Combatentes

Trincheiras junto ao Rio Rovuma 
Trenches by the Ruvuma river
Fot./Photo: Secção fotográfica e 
cinematográfica do exército 
Arquivo Histórico Militar

Guerra com os alemães em África, 1914-1917.
War against the germans in Africa, 1914-1917.
Fot./Photo: A. Moura 
Arquivo Histórico Militar

Habitação de um residente alemão (1916)
Home of a German resident (1916)
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

Combater em África
Quando a troca formal de declarações de guerra entre 
Alemanha e Portugal ocorreu, ambos os países já se  
tinham defrontado no campo de batalha, nas fronteiras 
das suas possessões africanas. Depois do encontro luso
-alemão em Naulila, a actividade militar no sul de  
Angola restringia-se à violenta submissão das revoltas  
das populações africanas, uma vez que a rendição das  
tropas germânicas do Sudoeste Africana perante a África 
do Sul, eclipsou a continuação do conflito na região.  
Assim, em 1916, com Portugal oficialmente na guerra,  
o centro de operações militares decorreu no norte de  
Moçambique, onde os comandantes militares portugue-
ses pretendiam ocupar Quinonga e passar o rio Rovuma, 
entrando na África Oriental Alemã. Aqui, os portugueses 
iriam deparar-se com a acção das tropas do afamado  
general Von Lettow Vorbeck, que começaram a aplicar  
alguns dos princípios da chamada guerra de guerrilha. 
Pressionado por forças aliadas britânicas e belgas, vindas 
do Quénia, Rodésias e Congo Belga, e bloqueado na  
costa pela Royal Navy, Von Lettow invade Moçambique, 
em 1917, chegando a passar ao lado de Nampula, em  
direcção a sul. As tropas alemães na África Oriental  
só se renderiam a 12 de Novembro de 1918, depois  
de confirmada a assinatura do armistício na Europa.

Fight in Africa
When the formal exchange of declarations of war between Germany 

and Portugal took place, both countries had already faced on the  

battlefield, on the borders of their African possessions. After the  

Portuguese-German meeting in Naulila, military activity in southern 

Angola was limited to violent submission of the revolts of the African 

population, since the surrender of German troops from the African 

West towards South Africa eclipsed the continuing conflict in the  

region. Thus, in 1916, with Portugal officially at war, the center  

of military operations took place in northern Mozambique, where  

Portuguese military authorities wanted to occupy Quinonga and  

cross the river Rovuma, for to enter on the German East Africa.  

On this region, the Portuguese would confront with the action  

of the troops of the famous General von Lettow Vorbeck, who  

began to apply some of the principles of so-called guerrilla warfare. 

Being pressed by British and Belgian allied forces, coming from  

Kenya, Rhodesia and the Belgian Congo, and blocked off the coast  

by the Royal Navy, Von Lettow invades Mozambique in 1917, bypassing 

Nampula, heading south. The German troops in East Africa just  

surrendered on 12th November 1918, after the signing of the  

armistice in Europe was confirmed.

Trincheira em África, 1916.
Trench in Africa, 1916.
Fot./Photo: não identificado/unknown
Liga dos Combatentes

Ponte sobre o Rio Rovuma, 1914-1917. 
Bridge over the Ruvuma river, 1914-1917.
Fot./Photo: Secção fotográfica  
e cinematográfica do exército
Arquivo Histórico Militar
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Automóvel do jornal O Século, vendendo 
os primeiros exemplares de jornais, que 
anunciavam a assinatura do armistício.
Car from the newspaper O Século, selling the 
first copies announcing the signing of the armistice.
Fot./Photo: Joshua Benoliel
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Os Fins da Guerra
Na sequência da capitulação dos seus aliados uns meses 
antes, às 11 horas do dia 11 do mês de Novembro de 
1918, em Rethondes, na floresta de Compiègnes,  os Ale-
mães assinaram o Armistício que punha fim à I Guerra 
Mundial, mais de quatro anos após as primeiras declara-
ções de guerra que se seguiram à Crise do Verão de 1914.

The Ends of War
Following the capitulation of its allies some months before, at 11 

o’clock, on the 11th of November 1918, Germany signed the Armistice 

that ended World War I in Rethondes, in the Compiègnes forest, more 

than four years after the first declarations of war that followed the 

Summer Crisis of 1914.

Vitória...
Victory…
Fot./Photo: Arnaldo Garcez
Liga dos Combatentes

Parada de vitória no Rossio, em Lisboa, finais de 1918.
Victory parade at Rossio, in Lisbon, late 1918.
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico
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Comemorar a guerra 
que devia acabar com 

todas as guerras

A praça do Comércio durante a organização do cortejo que foi saudar o Chefe de 
Estado e as legações estrangeiras pela vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial.
Praça do Comércio during the organization of the parade to congratulate the Head of State 
and the foreigner legations on the victory of the Allies in the First World War.
Fot./Photo: Joshua Benoliel  
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Sidónio Pais à entrada da Sé de Lisboa, onde assistirá aos ofícios religiosos 
por alma dos soldados portugueses mortos em França na 1ª Guerra Mundial.
Sidónio Pais at the entrance of the Lisbon Cathedral (Sé), where he would attend the 
religious celebrations on behalf of the souls of the Portuguese soldiers killed in France 
during the First World War
Fot./Photo: Joshua Benoliel  
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Desfile de vitória em Paris.
Victory parade in Paris.
Fot./Photo: não identificado/unknown  
Liga dos Combatentes

Desfile numa localidade em França depois da vitória.
Parade after victory in a village in France.
Fot./Photo: Arnaldo Garcez
Liga dos Combatentes

Desembarque de tropas portuguesas vindas do Sul de França, 1918.
Landing of the Portuguese troops, arriving from the south of France, 1918.
Fot./Photo: Joshua Benoliel  
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

O cortejo comemorativo da assinatura do armistício que pôs fim à Primeira Guerra 
Mundial, a caminho do Palácio de Belém e das legações dos países aliados, 1918.
The commemorative parade of the signing of the armistice that ended the First World War, 
on its way to the Belém Palace and the legations of the allied countries, 1918.
Fot./Photo: Joshua Benoliel  
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Manifestação de regozijo pelo Armistício, passando junto à embaixada de França.
Demonstration of joy for the Armistice passing by the French Embassy 
Fot./Photo: não identificado/unknown
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

O término da primeira fase daquilo que alguns historiado-
res chamariam de Grande Guerra Civil Europeia – de 
1914 a 1945 – mostrou o quão ilusória fora a crença, propa-
gada nos meses de Julho e Agosto de 1914, de que o confli-
to seria resolvido com celeridade. Ninguém «passou o natal 
em casa», como se julgara. Por outro lado, os custos huma-
nos e materiais do conflito excederam, em muito, as mais 
pessimistas previsões. A guerra que devia acabar com todas 
as guerras conferiu novos ou mais amplos significados às 
ideia de desumanidade, de martírio, de atrocidade, de cri-
mes de guerra e de crise humanitária. Neste sentido, para 
as populações, os militares e os próprios governos envolvi-
dos no conflito, o Armistício de 1918 inaugurava necessa-
riamente um novo período na história humana. Mas a 
guerra que devia acabar com todas as guerras terminou se-
meando novos conflitos. Os termos do Armistício assinado 
no vagão ferroviário onde o marechal Ferdinand Foch e os 
plenipotenciários alemães assinaram a sua rendição e o rol 
de obrigações impostas ao  Império Alemão com o Tratado 
de Versailles (1919) são apenas um exemplo. Apesar de 
tudo, a Grande Guerra findara. Havia motivos para júbilo 
e comemorações.

Commemorating the  
war to end all wars
The end of the first phase of what some historians would call the Great 

European Civil War –between 1914 and 1945 – demonstrated the illu-

sory nature of the notion, propagated in July and August 1914, that the 

conflict would be resolved rapidly. Nobody “spent Christmas at home”, 

as was thought. In addition to this, the human and material costs of 

the conflict far exceeded even the most pessimistic of predictions. The 

war to end all wars gave a new or broader meaning to the ideas of in-

humanity, martyrdom, atrocities, war crimes and humanitarian crises. 

As such, for the populations, soldiers and governments involved in the 

conflict, the 1918 Armistice heralded a new period in human history. 

However, the final curtain of the war to end all wars actually sowed 

the seeds for fresh conflict in the future. The terms of the Armistice, 

signed by Marshal Ferdinand Foch and the German delegation in a rail-

way carriage, and the list of obligations imposed on the German Em-

pire with the Treaty of Versailles (1919) are just two examples. Despite 

everything, the Great War had ended. There were reasons for rejoicing 

and commemorations.

Proclamada a vitória das Nações Aliadas, 
multiplicaram-se as manifestações de 
celebração. Ainda antes de regressar a casa, 
os militares portugueses desfilaram para 
comemorar a vitória na guerra.
After the Allied Nations proclaimed victory, there was 

much celebration. Before returning home, Portuguese 

soldiers paraded to mark the Allies’ victory.

Manifestações de júbilo pela notícia do Armistício 
de 11 de Novembro e do fim da guerra.
Celebrating the Armistice of 11th November and the end of the war.

As condecorações aos militares portugueses 
por autoridades nacionais e estrangeiras.
The Portuguese military distinction by Portuguese 

and foreign authorities

O povo de Lisboa aguardando a chegada do marechal 
Joffre à Estação do Rossio, por ocasião da trasladação 
do Soldado Desconhecido, 1921.
The people from Lisbon waiting the arrival of marechal Joffre 
at the Rossio station, on the occasion of the transfer of the 
mortal remains of the Unknown Soldier, 1921.
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Delegação portuguesa na Sociedade  
das Nações, 1920 United Nations.
Portuguese delegation at the League of Nations, 
1920 United Nations.
Fot./Photo: não identificado/unknown  
United Nations Archives at Geneva



As memórias 
da Grande Guerra
O Monumento aos Mortos da Grande Guerra, na Avenida 
da Liberdade, em Lisboa, foi inaugurado a 22 de Novembro 
de 1931, pelo presidente da República, Óscar Carmona, 
como símbolo do esforço militar dos soldados portugueses 
durante o conflito mundial. A primeira pedra havia sido 
lançada a 9 de Abril de 1923, aniversário da Batalha de 
La Lys, pelo então presidente da República, António  
José de Almeida. 

Memories of the Great War
The Great War Memorial Monument, on Avenida da Liberdade, in  

Lisbon, was inaugurated on 22nd November 1931, by the President  

of the Republic, Óscar Carmona, as a symbol of the military effort  

of Portuguese soldiers during the conflict. The first stone was laid  

on 9th April 1923, the anniversary of the Battle of the Lys, by the  

President of the Republic of the time, António José de Almeida.

Esculturas de Maximiano Alves para o monumento 
aos mortos da Grande Guerra, 1928.
Sculptures of Maximiliano Alves for the Monument 
to the Dead of the Great War, 1928. 
Fot./Photo: Anselmo Franco 
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico



Em 1921, ocorreram as grandes 
celebrações públicas ao Soldado 
Desconhecido, de cunho vincada-
mente laicista, onde o enaltecimento 
dos feitos militares se entrelaçavam 
com a celebração dos valores cívicos 
da República. 
In 1921, there were widespread public 

celebrations for the Unknown Soldier, 

which were distinctly secular in nature, 

commemorating both military successes 

and the celebration of the Republic’s 

civic values.

Nas duas décadas seguintes ao conflito mundial 
foram inaugurados monumentos de memória  
e homenagem aos mortos da Grande Guerra,  
em cerimónias públicas de congregação nacional, 
que também procuravam superar a conflituosi-
dade e as divisões políticas internas existente  
no regime republicano.
In the two decades following the conflict, memorial  

monuments and those built in honour of the victims  

of the Great War were inaugurated in public ceremonies  

of national unity, which also attempted to overcome  

internal political divisions and conflict within the  

republican regime.

As campanhas militares em África 
e os soldados mortos nos campos 
de batalha africanos também tiveram 
as suas celebrações, relembrando 
as frentes de guerra africanas 
de Angola e Moçambique e a defesa 
do império perante as tropas alemãs.
There were also celebrations of military campaigns 

in Africa and remembrance for those soldiers who 

died on African battlefields, recalling African war 

fronts in Angola and Mozambique and the staunch 

defence of the empire against the German military.

Ataúde do Soldado Desconhecido, Praça Dr. Manuel de Arriaga (01/04/1921).
Coffin of the Unknown Soldier, Dr. Manuel Arriaga Square (01/04/1921).
Fot./Photo: Perestrellos Photographos 
Museu de Fotografia Vicentes 

Funeral do soldado desconhecido da Grande Guerra no mosteiro da Batalha, 1921.
Funeral of the Unknown Soldier of the Great War at the Batalha Monastery, 1921.
Fot./Photo: Anselmo Franco 
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

As mães portuguesas prestam homenagem perante 
a urna vinda de França do soldado desconhecido, 1921-04-07.
Portuguese mothers pay tribute before the casket of the Unknown Soldier 
arriving from France, 1921-04-07
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Ao(s) Soldado(s) Desconhecido(s)
A Grande Guerra foi um conflito brutal, com milhões  
de mortos numa escala nunca antes vista. A destruição  
foi global, a desumanidade ganhou um novo sentido.  
O impacto no quotidiano das populações afectadas pelo 
esforço de guerra, pela escassez de bens, pelos traumas 
psicológicos da violência do conflito e pelas inúmeras 
perdas humanas, promoveu o aparecimento de diferentes 
formas de recordação de uma guerra que fora propagan-
deava como um confronto de curta duração e de solução 
rápida. Pelos vários países intervenientes surgiram comis-
sões nacionais ou locais com o objectivo de perpetuar  
a memória daqueles que haviam perecido ao serviço da  
Pátria. Nos anos seguintes, depois do fim da guerra,  
inúmeras subscrições públicas angariaram fundos para 
construir monumentos memorialistas, desde placas com 
os nomes dos soldados locais mortos em batalha, aos vas-
tos cemitérios nacionais nas frentes (nomeadamente na 
Flandres) e aos monumentos ao Soldado Desconhecido. 
Em Portugal, no Mosteiro da Batalha, símbolo edificado 
da histórica Batalha de Aljubarrota, o Túmulo ao Soldado 
Desconhecido receberia os restos mortais de dois milita-
res – um vindo da Flandres e outro de África. O mesmo 
não sucedeu com os soldados africanos (cerca de 20.000)  
e com os carregadores «indígenas» (várias dezenas de  
milhar) que foram «mobilizados» no esforço de guerra 
Português em Angola e em Moçambique. São estes os  
soldados mais desconhecidos de todos.

To the unknown soldier(s)
The Great War was a brutal conflict, with unprecedented losses on 

both sides. Such was the destruction that inhumanity acquired a new 

meaning. The impact on the daily lives of those affected by the war  

effort, by the lack of different goods, the psychological traumas of 

such violent conflict and the immeasurable human loss, was a catalyst 

for different forms of memorial for a war that had been touted as  

a short confrontation with a quick solution. The various countries  

involved in the conflict saw national or local committees set up to  

perpetuate the memory of those who had died serving their country. 

In the years that followed the war, numerous public appeals raised 

money to build memorial monuments, ranging from plaques with the 

names of local soldiers who had fallen in battle, to the huge national 

cemeteries at the different fronts (in Flanders, for example) and the 

monuments to the Unknown Soldier. In Portugal, at the Batalha  

Monastery, architectural symbol of the historic Battle of Aljubarrota, 

the Tomb to the Unknown Soldier would receive the mortal remains  

of two soldiers – one from Flanders and one from Africa. The same 

cannot be said of African soldiers (approximately 20,000) or the  

“indigenous” carriers (tens of thousands) who were “mobilized”  

in the Portuguese war effort in Angola and Mozambique. These  

are the most unknown soldiers of all.

Cossacos do Don depositando flores no monumento aos mortos da Grande Guerra, 1929.
Don Cossacks laying flowers on the Monument to the Dead of the Great War, 1929.
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Monumento aos Mortos da Grande Guerra, post-1931.
Monument to the Dead of the Great War, post 1931.
Fot./Photo: Joshua Benoliel 
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

O presidente da República, António José de Almeida, lançando a primeira 
pedra do Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 1923.
The President, António José de Almeida, laying the foundation Stone of the Monument 
to the Dead of the Great War, 1923.
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa - Fotográfico

Funeral do soldado desconhecido da Grande Guerra, sessão solene no parlamento, 1921.
Funeral of the Unknown Soldier of the Great War, formal sitting at the parliament, 1921.
Fot./Photo: Anselmo Franco
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eduardo Rodrigues 
de Carvalho saindo da cripta dos combatentes da Grande Guerra.
The maior of Lisbon, Eduardo Rodrigues de Carvalho, coming out 
of the crypt of the combatants of the Great War.
Fot./Photo: Eduardo Portugal 
Arquivo Municipal de Lisboa – Fotográfico

Inauguração do monumento aos Mortos da Grande Guerra, 1931.
Inauguration of the Monument to the Dead of the Great War, 1931.
Fot./Photo: Eduardo Portugal
Arquivo Municipal de Lisboa– Fotográfico
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