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A Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal 

 

 

Em Fevereiro de 1916, um decreto do governo português autorizava a requisição 

dos navios mercantes alemães fundeados no Tejo. Foi a "gota de água" que levou 

Guilherme II, a instruir Von Rosen a apresentar a nota de Declaração de Guerra 

ao Governo Português, em 9 de Março de 1916, formalizando um conflito que já 

há algum tempo Portugueses e Alemães vinham travando no sul de Angola e 

norte de Moçambique. 

Iniciava-se assim, a participação formal de Portugal na I Grande Guerra que muito 

em breve levaria o Corpo Expedicionário Português para as trincheiras da 

Flandres. (texto extraído de http://historiaaberta.com.sapo.pt/lib/doc004.htm)  

A Biblioteca do Exército associa-se ao centenário da “Declaração de Guerra da 

Alemanha a Portugal” e disponibiliza: um conjunto de publicações do seu acervo 

sobre este tema, dois artigos com o texto da Declaração de Guerra e os Boletins 

Individuais de dois dos seus antigos Diretores que prestaram serviço no Corpo 

Expedicionário Português, evocando a sua memória.  

Publicações da Biblioteca do Exército sobre a Primeira Grande Guerra.  

Ver as publicações… 

http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=14571HG896213.13423&limitbox_6=LOC01+=+BIBEX&menu=search&aspect=subtab15&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=28&source=~!dglb&index=.SW&term=Primeira+Guerra+Mundial&aspect=subtab15#focus
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Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal (artigo 

publicado pelo Jornal do Exército, em Março de 2009). 

 

 

 

Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal, versão 

em alemão, (artigo publicado na revista ilustrada 

“Portugal na Guerra”, em 01 de Junho de 1917, 

Hemeroteca Digital de Lisboa)  

 

 

 Diretores da Biblioteca do Exército que prestaram serviço no Corpo 

Expedicionário Português. Referenciamos os seus 

Boletins Individuais disponibilizados pelo Arquivo Histórico 

do Exército (http://arqhist.exercito.pt):  

• Cap. Francisco Cardoso de Castro - serviu em França 

em 1917 e 1918. 

• Cap. Alfredo Ferraz de Carvalho - serviu em França em 

1918. 

http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/Dec_guerra_Alemanha_Portugal.pdf
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/Dec_guerra_Alemanha_Portugal.pdf
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/PortugalnaGuerra/N1/N1_item1/P9.html
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/PortugalnaGuerra/N1/N1_item1/P9.html
http://arqhist.exercito.pt/
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/Francisco_Cardoso_Castro.pdf
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/Alfredo_Ferraz_Carvalho.pdf
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?session=14571HG896213.13423&limitbox_6=LOC01+=+BIBEX&menu=search&aspect=subtab15&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=bibex&ri=28&source=~!dglb&index=.SW&term=Primeira+Guerra+Mundial&aspect=subtab15
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Subscreva a receção da listagem mensal de publicações aumentadas ao acervo da biblioteca e 

ainda o Destaque Bibliográfico enviando um e-mail para: bibex@mail.exercito.pt 

Tem ainda disponível, o catálogo bibliográfico da Biblioteca do Exército, o catálogo coletivo das 

Bibliotecas da Defesa onde poderá encontrar as Bibliotecas do Exército, da Força Aérea, da 

Marinha, da Secretaria-Geral do MDN e do Instituto de Defesa Nacional.  

E na página da Biblioteca, encontra um conjunto de Revistas e Boletins, de temática militar e de 

defesa, em formato digital, com edições periódicas e atualizadas. 

 

 

 

 

 

mailto:bibex@mail.exercito.pt
http://bibliotecas.defesa.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bibex
http://bibliotecas.defesa.pt/
http://bibliotecas.defesa.pt/
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Paginas/default.aspx
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Paginas/Revistas.aspx
http://www.exercito.pt/sites/recrutamento/Paginas/mensagemboasvindas.aspx
https://www.facebook.com/ExercitoRecrutamento

