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É 
propósifo da e Colecção Ressurgimen

fo,., não só divulgar, em edições ar

{ísficas e acessíveis, as obras seledas de 

esclarecidos auferes nacionais e esfrnn-

geiros, a par das obras dos Novos que 

mereçam ser publicadas, mas aindo tor

nar conhecidos os principeis fodores da 

riqueza nacional, ouvindo ou convidando 

o escreverem para isso elemen{os de re

conhecida compdência nas Ar!es, nas Le

fras, na Sciência e no Profissionalismo. 

Consfüuiremos assim um abundan{e repo

sifório de conhecimenfos úfeis pora fodos 

as classes, e auxiliaremos a obra de reno

yação nacional que é necessário e urgenfe 

empreender. . 
Mafeus Moreno. 

Sõo considerados apócrifos fodos os exemplares des{o colecção 

que nlto fenham a rúbricu do Oiredor. 

------..... ,. ....... .. ....................................................................................... ... 



NOTftS SUBSIDIARif\S Ff\Rf\ UMf\ 

BIBLIOGR/1f Ift FORTUGUESf\ 

Df\ GRf\I'i DE GUERRf\ 

SIMPLES e desprefenciosas • nofas • dum curioso 

l de coisas bibliogrâficns que à Grande Guerro 

deu o melhor do sua Dlma no sacrifício volun

fário e consciente do seu sangue e do seu espíri(o, 

es{es opon{amenfos feem o vnlor que eu lhes dou: 

um culfo por aqueles que morreram pela Pófria e 

uma homer1agem aos vivos que souberam sentir, e 

conservar, e mosfrar igual cuHo pelos e morfos imor

ta is ,.. 

Até aqui o rezão e o Gm principal desfas e no!as,. . 

Se, ulém disso, alguém enconfrar nelas algum apro

veifcível elemento de estudo, algum valor documental 

ou bibliogr6Íico, dobrada será a satisfação com que 

as publico. 

Sõbre bibliografia portuguesa da Grande Guerra 

apenas sei do consciencioso frabalho do Sr. Dr. An

tónio de Azevedo : "' Elementos pnra a bibliogrnna 

médica da Grande Guerra ,. , separafa da Medicina 

ConlemporcJnea, um folhefo de 15 páginas (0)100 X 

0,220 ), publicado em Lisboa em 1920 e impresso na 

Tipografia Aàolfo de A1cndonça. Cifando êsse reper-



fório bibliográfico, deixo de incluir ncs{as « r.ofas • es 

obras da especialidade que dêle consfam. 

Assim, esfes àois trabalhos, o meu e o do Sr. Dr. 

Azevedo, são as duas primeiras pedras do edifício da 

Bibliografia Porfuguesa da Grande Guerra. 

Dividem-se estas "no{as • em três parfcs: Obras 
originais portuguesas - Traduções portuguesas -
Obras eslrangeirns impressas em Poríugal. À pri

meira parfe subdivide-se em oifo lífulos: Livros 

(presa); Livros (verso); Livros (fcafro); Livros 

r.ão especializados mas com referências ou elementos 

de esfudo da Guerra; Obras {éc1::cas (livros, folhe

tos, etc.); Revistas, jornais e oufrns publ;cações pe
riódicas; Vária (fôlhns volantes, discursos, poesias, 

manifesfos, programas, relatórios, de.); Obras anun

ciadas ou projedadas, de que lenho conhecimento. 

A segunda parle subdivide-se cm: I - Impressos em 

Portugal; II - Impressos no Estrangeiro. Ouanfo 
ils Obras estrangeiras impressas em Portugal, ju!go 

não valer a pêna, pelo reduzido numero que apurei, 

esfabelecer subdivisões. · 

JOSÉ B RANDAO. 

OBS. - Depois dcsfos • noléls • lerem sido, cm par{i!, 

publicadas no jornal O Figueirense, fez sair o Sr. Nuno 8ei;i, 
Alferes do Scr\"iço de Administração Militar, um folheto de 59 

páginas : - • Esbôço duma bibliografla portuguesa da Granóc 

Guerra•. Infelizmenlc, porém, as informações bibliográfk:is 
dêssc folhefo são muito resumidas, om!.::sas e. por vezes, erra
da5. o que cerceia grandemcn(e o \'810r ou alcance bibliográflco 

da obra. 
O mesmo aco~!ece com o folheio do Coronel Vitoriano 

José César, infüu!ado • Bibliogrn'la da Grande Guerra (Rese

nha das public.:ições porfu~uc:;as)•, folh. de 102 p.;~ .• cm que 

se fala de 137 espécies bibliográfica:;. 

A nofar que à data da publicação desta • Bibliografia• jd. 

eu tinha aponfado nas minhas • Notas subsidiárias para uma 
Bibliografia• 109 espécies, só de liHo:; em prosa. 

J. B. 



Notas sub si diár ia s para uma 
·Bibliografia Portuguesa da Grande Guerra 

l PARTE 

Obrag originais portuguesas 

'l~ÍTULO I 

LIV ROS 

( PR OSA) 

Ili li • 

1 Alferes X.- e 15 dias na fren{e da batalha. Diá
rio de campanha de um oficial em frança. Im .. 
pressões e curiosidades. Os portugueses na 
Guerra Europeia,, -142 p., e. il. (O,OBOXO, 140). 
Emprêsa de Publicdções Populdres, Lisboa, 

j 1918. 
2 Almeida (António José de)- e Em honra dos Sol

dados Desconhecidos. Discursos proferidos 
pelo Presidente da República Portuguesa, Dr. 
António J osé de Almeida, na sala e no átrio 
do Palácio do Congresso, em 7 de Abril de 
1921>-fo/h. 27 p. (o,2ooxo,280), Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1921. 

3 Almeida d'Eça (Vicente de Moura Coutinho d' ) 
-Vice~Almirante, lente da Escola Naval) 
< Os filhos da Escola Naval na Grande Guer .. 

ra> -· folb. 20 p. (O, 109XO, 183), lmprensél 1Va
cional, Lisboa, 1919. 
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4 Almeida (Humberto Augusto d')-(T crrente mili 4 

ciano de Infantaria)- <Memórias dum expedi~ 
cionário a França. Com a 2.ª Brigada de In
f an{aria. 19 17-191 8> -181 p. (0,082X0,198), 
Tip. 5equeira, Porto, 19 19. 

V5 Almeida (Mário d')-< O Clarão da Epopeia. 
Impressões da Guerra» -249 p. e. il. (0,080X 
O, 130), Porfugália-Edifora, Lisboa, 1919. 

6 An1ado {Fernando) - <Q nosso lugar. Conferên 4 

cia .l)-folh. 51 p. (0,090X0,145), Tip. da Li
vrdria Ferin, Lisboa, 1922. 

7 Amaral (Manuel Augusto do)- e A Guerra:. -
96 p. (0,090XO, 145), Sociedade Tipográfica 
Angra, Angra-do-Heroísmo, 1919, edição da li
vreria A ndrade. Tem 2.ª edição; 96 p. (0,097 
XO, 170), Oficina Arfes-Gráficas, Ponta-Delga
da, 1919. Ambas as edições esgotadas. 

8 Andrade Gomes- e O Amor e a Guerra.~ 
Contos, 71 p., e. il. por Alherfo Sousa e vi
nhefas de Sousa Gomes. Livraria Porfugália, 
Lisboa, 1924. 

9 Àufunes (Nuno Alvaro Brandão)-(Capi{ão de 
Artilharia do 2 .0 G. B . A. do C. E. P.)
« Portugal ·na Grande Guerra. O 9 de Abril 
de 19 18 e o Marechal Hindemburgo > -116 p. 
(O, l lO X0, 171), com refrato do Autor. Centro 
Tipográfico Colonial, Lisboa, 1924. Edição da 
Livraria Rodrigues, Lisboa. (Conlém: uma na!·
raHva do combate, a carta escrita pelo Autor 
ao M arechal Hindemburgo, a resposta dêste 
(zincogravura), respectivas traduções e várias 
cartas de individualidades militares apreciando 
êsse fado) (1). 

( 1) O envio da carfa do Ca.p. Antunes ao Morechal Hindem .. 
burgo representa um belo gesfo de alfiva e nobilíssima dignidade 
pafriófica. Por fol, foi, muito jusfomente, o Cep. Anfuncs louvado e 
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I O <Aquisição de navios alemães. Discurso profe
rido na C âmara dos Deputados pelo E.x. mo 

Sr. Dr. Afonso Costa, Presidente do Minisfé
rio, em 25 de Fevereiro de 1916> -folh. 15 p ., 
Imprensa N acionâl, Lisboa, 191 6 . Edição do 
Grémio José Estêvão. 

11 Araújo (Umberto )- (Alferes do Serviço da Admi
nisfração 1\1\ilitar) - «Novos de Portugal. Alo
cução proferida aos soldados do 2. 0 Grupo de 
Administração Militar no dia da ratificação do 
juramento de bandeira, 19 18 > -folh. 7 p . 
(O, 127XO, 198), Tip. Lousanense, Lousan, 191 8. 
Com a dedicatória: «A lodos os filhos da raça 
latina. A lodos os grandes heróis da imortal 
França>. 

12 Aresta (Eugénio Rodrigues)- (Capilão de Infan
taria)-« A Guerra de sempre. Novela dum sol
dado> -238 p. (0,090 X 0,1 40), Tip. Lusifana, 
Valongo, s. d., edição do Autor. 

13 Arroio (João)-< Palestrando> - fo/h. 15 p . 
(o, t 22XO, 175), Tip. A Edifora, Listoa, 19 17. 
Edição da Cruzada das Mulheres Portug uesas 
de Tôrres ... Novas. 

14 Assis Gonçalves (Horácio de)- (T enenfe de 
lnf antaria, do Bat. de Inf. 12 do C . E. P .). -
<Na Ceplândia . Retalhos da Grande Guerra, 
1917~ 19 18> - 442 p ., •il. com fofog. e desenhos 

condecorado com a Medalha Miiifar de Bons Ser"iços (0. E. n.0 3. 
2 .ª série, de 14-3-925, póg. 107). À carfa aufógrafa do Jv\orechal 
Hindemburgo foi pelo Cap. Anfunes cnfregue ao Minisfro da Guerra 
no dia 9 de Abril de 1925, junto do túmulo dos S oldados Desce~ 
nhecidos, com desfino ao Arquivo Histórico Milifar. Dessa carfa 
foram feitas traduções para francês, ifaliano e inglês, em pergami
nho, que figuram num quadro (custeado, conforme ideia do C ap. 
Ànfunes, pelos oficiais da arma de Artilharia) e que esfá exposfo 
junfo ao mesmo túmulo. 
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do Alf. B alha e M elo e e. il. (0,090XO, 145), 
Esco!d Tipográfica da O ficina de San-José, 
edição da Companhia Portuguesa Editora, Por
to, t 920. 

15 Idem _.e A Infantaria na Flandres e na His{ória > 

46 p. (0,097X O, 159), Emprêsa Verifas, Guar .. 
da, 1920. Ed. do Autor. 

16 Idem- <Chama da Pátria. Esfôrço de Porfu .. 
gal na Grande G uerra, . Subfitulo : « Home
nagem da 5. ª O iv!$ão do Exército aos Desco~ 
nhecidos Heróis de Portugal na Grande Guerra 
da Africa e da Flandres. A batalha do Lys. 
Provas da valentia do Exército Pod uguês. O 
monumento de San!a Maria da Vitória. Para 
a história do lampadário Chama da Páfria> -
folh. 47 p ., il. e . 2 foi. do lampadário "Chama 
da Pá fria > e 1 do mosfeiro da Batalha (0,085 
XO, 155), Tip. da Gráfica Conimb:·icense, [.d", 
Coimbra, 1924. Ed. do Autor. Separata do 
"Correio de Coimbra> . 

17 Ide1n - <P ortug al na Guerra. O Batalhão Ex .. 
pedicioná rio de Infantaria 12 na Flandres -
{ l 9J ? .. t 9 19)> -5.30 p. e 5 de índice, il. com 
fotografias e croquis, (0,094XO, 130), Compa~ 
nhia Portuguesa Editora, Porto, 1925. 

l 8 Bandeira (A) de Portugal. Co~nemoração do 
regresso vitorioso da bandeira de Infantaria 
n. 0 22, do teafro da «Grande Guerra> - folh . 
20 p ., frontispício il. com uma alegoria do Ten. 
de A r/ilharia Francisco de Lacerda Machado 
(0,090 XO,156), Imprensa da Universidade, 
C oimbra, 191 9. (Alocução proferida pelo Te .. 
n ente~coronel f rancisco Soares de Lacerda !v\a
chado, C omandanfe do Reg. de Inf. 22 a quan
do do regresso do Batalhão expedicionário a 
França. Com um apêndice : Ordem regimentai, 
noticiário da festa, correspondência e relação 
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dos oficiais e praças condecorados com a Cruz 
de Guerra. Tiragem: 500 ex.). 

19 Beça (Adriano Acácio de Madureira)-(Gcnc
ral}- «Lições da Grande Guerra> - 288 p. 
(0,10.3 X 0,181), Tip. do " Diário de Nofícias >, 
Lisboa, 1922. (Publicado na Revis/a lv1ilifar, 
1919-1920). 

20 Beça (Gothofredo Humberto . . . Salgueiro)
(Oficial reformado do Serviço de Administra
ção Militar)- « Sob a metralha. Episódios da 
Guerra> -191 p ., e. il., com refrato do Aufor 
(0,090XO,156), Escola Secundária de Comér
cio, Porto. s. d. ( 1919). 

21 Ben Rosh (A.) (pseudónimo de Arfur Carlos de 
Barros Basto)-(Cap. de Inf., do Batalhão d e 
Inf. do C. E. P.)-- «Terras de J\1orte e de 
Fé (Quadros oryamifas na Flandres) > -folh. 
41 p. (0,085X0,151), Imprensa Civilização, 
Porto, s. d. Edição do lnsfifufo Oryamif a do 
Por lo. 

Na capa e no fron{espício o sêlo emblemá
tico do lnst. Üryam. do Porto. 

22 Brandão (José Augusto ... Pereira àe Melo)
( Capitão /v\iliciano de Artilharia, do 2. 0 G. B. 
A. do C. E. P. )- « 9 de Abril! (Palavras dum 
soldado de Portugal) > -folh. 8 p. (O, 113X 
O, 169), Tipografia Santos ct1 C.ª, ' liseu, 1925. 
Edição do Autor. (0 produto líquido da venda 
dêste opúsculo destina-se à Liga dos Comba
tentes da Grande Guerra}. Tem 2.ª ed., 8 
p . (O, 11OXO,170), Tip. Progresso, Castelo 
Branco, 1926. 

23 Brás de Oliveira (João)-( Major de Aríilha
ria, do 5.º G. B. A. do C. E. P. _e O Exér
cito Português em a Grande Guerra. Scenas 
e factos> - 74 p. (o, 104XO,178), Tip. da Em
prêsa do «Diário de Notícias>, Lisboa, 1924. 



10 !\OTAS SUBSIDIÁRIAS PARA UMA 

Ed. do Aulor. Com uma carta ... pref ácio do Ge
neral João Jalles. (Compilação de artigos pu
blicados na Revisfa Militar.) 

24 Brun (J.\ndré Francisco) -(Major de lnfanfaria, 
Comandante do Bat. de Inf. 23 do C. E. P.) 
- <A Malta das Trincheiras. Migalhas da 
Grande Guerra, 1917-1918> - 216 p., e. il. por 
'Sousa Lopes (0,083XO, 142), Guimarães & C.ª, 
Lisboa, 1918. Tem 4.ª edição, 1923. 

25 Cabral (Vífor)- .. Propaganda Pacifisfa. 11 de 
Novembro de 1921. Inauguração da conferên
cia de Washington, pelo Presidente dos Esta
dos ... Unidos, ante a Assembleia das Nações, 
para o Desarmamento > -19 p. (0,086XO, 165), 
Tip. do <Diário dos Açôres> , Ponta Delgada, 
San ... Miguel (Açôres), s. d., Ed. dos fipógrãfos 
do «Diário dos Açôres>. (Separata do artigo 
ediforial do Diário dos A çôres, do dia 11 de 
Novembro de 1921.) 

26 Ciímeira (José J\t\adins)-(lv\ajor de Infantaria, 
Comandante do s. 0 G. de M. do C. E. P.)
.. Conferência sôbre a Batalha de La Lys> -
folh. 48 p. (0,150X0,210), Tip. Operária, 
Coimbra, 1922, ed. do Aufor. (Conferência 
realizada no quarlel do 7. 0 G. de M. em C as
telo Branco, no dia 9 de Abril de 1922.) 

27 cCampanha (A) do Sul de Angola. Relatório 
do General Pereira d'Eça. Com um es1u
do político de João de Caslro. E uma carta 
do General João J alles > -109 p. e mais 5 
s. n., il. (0,091X0,140), Tip. Lusifana, Lis
boa, 1922. 

28 <Campanha do Sul de Angola em 1915. Re
latório do General Pereira d'Eça > - 697 p ., 
il. com numerosos mapas e gráficos das opert1-
ções (0,090 X. O, 166), Imprensa Naciondl, Lis
boa, 1923. (Publicação oficial.) 
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29 <Campanha do Sul de Angola. 1914-1915 > -

folh. 77 p., (0,098XO, 172), il. com o refrato 
do General Pereira d' Eça, 11p. da Escolã. Miw 
filar, Lisboa, 1922. 

(Comemoração do 7. 0 aniversário da T omaw 
da da N'Giva nos dias 3 e 4 de Setembro de 
1922. Discursos e artigos consagrando a me .. 
mória do General Pereira •d'E ça e o êxito da 

. Campanha). O produto líquido da venda dêste 
opúsculo revede para os Orfãos da Guerra da 
Casa dos filhos dos Soldados Portugueses.) 

30 Campos (Agostinho de)- «Comentário leve da 
Grande Guerra. 1 - Europa em Guerra> -
.370 p. (0,075X0, 135), Emprêsã. Li!erária e 
Tipográfica, Porfo, 1915. Ed. do Autor. 

31 Idem - <Comentário leve da Grande Guerra. II 
--0 homem, lôbo do homem > -JOO p. (0,072 
X O, 125), Aillaud & B ertrand, Lisboa, 1921. 
Tip. do <Diário de Nofíciã.S>, Lisboa. 

32 Idem - <Comentário leve da Grande Guerra. 
III-Podugal cm campanha> -296 p. (0,072 
XO, 126), Tip. da Emprêsa Guedes, Porto, 
1921. Aillaud & Bertrand, edifores. 

33 Idem - «Comentário leve da Grande Guerra. IV 
- Latinos e germanos> - .317 p .. e. il. (0,074 
X0,126), 11p. da Emprêsa «Diário de Notí
cias>, Lisboa, 1923. 79 crónicas. 

34 Campos (António Mário de Figueiredo)-(Co
ronel do corpo de Estado-Maior, lenle da Es
cola Militar)-< Rápido bosquejo da Grande 
Guerra, 1914- t 918. Nos campos de batalha. 
Nas chancelarias. O nosso papel> - folh. 31 
p., e. il. (O, 164· X0,245), 11p. Universal, Lisboa, 

s. d. ( 1919) ed. do Autor. (Publicado na Re
vis/a Milifar, 1919, n.0 5 6-7, «consagrado às fôrw 
ças portuguesas que combateram em França e 
em Africa. 1914-1918>. 
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35 Idem - < Porfugal na Ouadrela flamenga. Afra
vés duma vélha amizade: das Cruzadas à 
Grande Guerra> - 62 p. e. il. (O, I 28XO, 194), 
Imprensa Nacional, Lisboa, 1920, ed. do Autor. 

36 Idem - < A lição dos mortos. Oração proferida 
na Escola Militar, no dia 9 de Março de 1921, 
em comemoração dos antigos alunos mortos 
pela Pátria na Grande Guerra. 1914 .. 1918> 
-lolh. 12 p., e. il. (0,145X0,226), Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1921, ed. do Auíor. 

37 Idem - <Aos Soldados Desconhecidos> - fôlha 
(O,l60X01241): com vinhefa. - Tip. da Escola 
Milif ar, Lisboa, 9 de Abril de 1921. Ed. do 
Aufor. 

38 Idem - <Na penumbra da Grande Guerra. O 
suplício duma alma »-folh. 9 p., e. il. (o, 150 
X 0,225), Imprensa NaciontJI, Lisboa, 1922. 
Ed. do Autor (1). 

39 Campos e Sousa (Valeriano António de)
(Capitão de Arlilharia)- «No {urbilhão verme .. 
lho> -156 p,, e. i/. (0,090 XO, 140), lmp. de 
Manuel Lucas Tôrres, Lisboa, s. d., edição de 
João Romano Tôrres, Lisboa. 

40 Cândido (Zeferino)-(Lentc da Universidade de 
Coimbra)-< O canhão vence . . . A verdade 
convence> -177 p. (0,090XO,152), lmp. Li
hânio da Silvt1, Lisboa, 191 5. Edição dd Livra
ria Ferreira, Lisboa. 

4 1 Cardia (Amélia)- < Episódios da Guerra> -
170 p., com refrato da Autora (0,083X133), 
lmp. de Manuel Lucas Tôrres, Lisboa, s. d. 
Ediçâo da Livrdria Porfugal-Brâsil, Lisboa. 

( 1) O Àu{or foi louvado e condecorado com a 1v1edolho Mi
li{ar de bons serviços pela publicôção destas obras (O. E. n. 0 5, 2.ª 
Série, de 31 de N1arço de 1922, ptígs. 185 e 190). 
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Carlos Selvagem (pseudónimo do capitão de 
cavalarid Côrlos Tavares Afonso dos Sanfos) 
- <Tropa d' A.frica. Jornõl de campanha dum 
volun{ário ao Niassa > - 424 p., il., e. il. pelo 
e a pilão A1enezes Ferreira ( 0,080XO,1.33), Re~ 
nascença Portuguesa, Podo, 1919. Tem 2.ª 
edição, 567 p., 1921 ; e .3. ª, .3.32 p. Aillaud & 
Bertrand, Lisboa, 1925. 

Carneiro de Moura (João Lopes}- (Direc{or 
Geral da Administração Pública) - <Depois 
da Guerra. Portugal e o T r·atado de Paz> -
267 p. (0~091XO,162), Imprensa Nacional, 
Lisboa, 191 B. Edição de Aillaud & Berfrand, 
Lisboa. 

<Cartilha do Povo: 1. 0 enconfro: Podugal e a 
Guerra> - folh. 29 p. (0,076XO,126), Rends
cença Porfuguesa, Porto, 1916. 

Carvnlho (Vasco de)- (1\1ajor de Esfado Maior, 
Sub..Chefe de Estado Maior da 2. ª Divisão do 
C. E. P.)- e A 2.ª Divisão Portuguesa na Ba
talha do Lys (9 de Abril de 19 18) > - 414 p. 
(0,091 X0,153), e. il., il com fotografias de ofl .. 
ciais, desenhos e cãrfas do sector português. 
Com um prefácio do Generôl Fernando Tama .. 
gnini, Comandante do C. E. P., Tip. Lusifânia, 
Lisboa, 1924. Edição da Lusiíânia Edi!ora, 
Lisboa. 

(Nos 1 O capHulos des{a obra é feifa a his{ó .. 
ria do < 9 de Abril> , seus antecedentes e cau .. 
sas, segundo o critério do Aufor.} 

Casimiro (Augus{o ... dos Santos)-(Capifão 
de Infantaria, do Bat. de lnf. 23 do C. E. P.) 
- <Nas trincheiras da Flandres. 1917 > -268 
p., e. il. por Diogo de Môcedo e um desenho 
de Crisfiano Cruz (O,OBOXO, 134)-Renôs .. 
cença Portuguesa, Porto, 1918. Tem 4.ª edi
ção, 248 p., Sefembro de 19 19. 
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Idem- <Sidónio Dais. Algumas notas sôbre a 
intervenção de Portugal na Grande Guerra> 
-347 p. (O,OBOXO, 131 ), lmp. Moderna, Por .. 
to, 1919. Edição da Livraria Chardron, de Leio 
& Irmão, Porto. Tem J. ª edição. 

Idem- <Calvários da Flandres. 19 18> -213 
p ., c. il. por Sousa Lopes (O,OBOX0,135) 
Renascença Porfuguesa, Porfo, 1920. Tem 3 .ª 
edição. 

Idem - <Portugal na guerra do mundo. I
Naulila > - 240 p. (0,085X O, 133), Imprensa 
da Universidade, Coimbra, 1922, edição < Sea
ra Nova -Anuário do Brasil> , il. com 3 esho .. 
ços itinerários de marchas e do terreno do 
combate de Naulila. 

Castro (Augusto de . . . Sampaio Côrfe .. Real) 
- <Campo de ruínas. Impressões da Guerra> 
209 p. (0,075XO, 150), Tip. da lmp. Porfu ... 
guesa, Podo, s. d. (1919), edição da Empresa 
Liferária Fluminense, Lisboa, s. d. ( 1919). Tem 
4.ª edição em 1923. 

Cértima (António de)-(2.0 sargento miliciano 
do Bat. de Inf. 28)- "Epopeia maldifa. O 
drama da guerra de África, que foi vis!o, so
frido e meditado pelo combatente António de 
Cérlima > -276 p., 4 s. n., c. il. por Marfins 
Barata, il. com 1 mapa da zona de operações 
do Niassa e 5 fotografias (O, 133 X O, 177), Tip. 
de Luís Beleza, Lisboa, 1924·. Edição do Au ... 
for. Tem 2 . ª edição ( 1925) com caria-prefácio 
do General Gomes da Cosia. (Dividido em 10 
fornfldas. Com um Posf~scripfum: < Carta ao 
Exércifo, ). 

Idem - <A legenda dolorosa do Soldado D es .. 
conhecido de África .. -folh. 14 p. (O, 11 OX 
0,21 O), TÍp. de Luís Beleza, Lisboa, 1925. 
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Edição do A ufor. Com um prefácio, «Inseri ... 
J çâo >, de Afonso Lopes Vieira. 

53 Chagas (João)- «Portugal perante a Guerra. 
Subsídios para uma página da História Nacio
nal> - folb. 32 p. (0,099 X O,170), Tip. da Em ... 
presa Guedes, Porto, 1915. Edição do Autor. 

54 Clark (Miron)- <Üs Estudantes na Presente 
Guerra. Palesfra realizada na Filial em Coiro .. 
bra da Federação Mundial de Académicos, 
em 8 de Dezembro de 1916>-fo/h. 23 p. 
(0,073X0,125), Tip. Progresso, Porto, 1917. 
Edição do A ufor. 

55 Coelho (Manuel Benjamin Rodrigues)-(Cap. 
do S. A. M., do Bat de Inf. 12 do C . E. P.) 
- «Horas de Guerra. Memórias de um MiJi .. 
ciano > -174 p., c. il por J. R. Vieira, i/. com 
fotografias, desenhos e um croquis (0,099 X 
O, 144), Tip. Mondego, Fornos ... de .. Algodres 
1924. Edição do Autor. 12 capítulos. Prefã .. 
cio do Autor. 61

56 Cor{ezão (Jaime Zuzade)-(Capitão .. médico 
miliciano, em serviço no Bat. de Inf. 23 do 
C. E. P. )- <Memórias da Grande Guerra. 
1916 .. 1919 > -242 p., il., c. il. por Sousa Lo-
pes (0,08 1 X O, l 35), Renascença Portuguesa, 
Porto, 1919. 

57 Costa Cabral (César Amadeu da)-(Capifão 
de Infantaria, do Bat. de Inf. 13 do C . E. P .) 
- < Aleluía Portuguesa 1 > -folh. 8 p. (0,095 X 
O, t 55), Tip. Visiense, Viseu, t 921 . Edição do 
A ufor. (Alocução proferida na sessão solene 
realizada no Liceu Alves Martins, em home
nagem aos Heróis Desconhecidos da Grande 

..; Guerra-Abril de 1921. 
58 Cos{a Dias (Manuel}-( Capilão do Serviço de 

Administração Militar)-< Flandres. Notas e 
impressões> - 276 p., il. (0,080 X O,144), Tip. 
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Libânio da Silva, Lisboa, 1920. Edição do 
Aufor. 

59 Cunha e Costa (José Soares da)-< A moral 
política e a beleza espirifual da Guerra. 1 : a 
Bélgica>-fo/h. 43 p. (0,090X0,160), Tip. 
Lihânio da Silva, Lisboa, 1915. Edição da /i .. 
vraria Ferreira, Lisboa. (Conferência proferi
da no salão nobre da Liga Naval Portuguesa, 
em Lisboa, na noife de 13 de Março de 1915). 

60 Delduque (Adelino . . . da Cosla)-(CapHão 
de Infantaria, da s.ª Brigada do C. E. P .)-
«Notas do cativeiro. (Notas dum prisioneiro de 
guerra na Alemanha)> -103 p. (0,090XO,139). 
Of Gráficas do Exércifo, Lisboa, 1919. Edi
çâo da livraria Rodrigues, Lisboa. 

61 Dias (António)- (T enenle miliciano de Infan ta
ria, do Bat de Inf. 13 do C. E. P.)- <Nas 
garras da Kulfur. Impressões de um prisionei ... 
ro de guerra na Alemanha> -140 p., il. e e. il. 
(0,080XO,129), comp., imp. e edição da Tip. 
Montes Hermínios, Ceia, 1920. 

62 Idem - <Honra e Glória. Alocução proferida 
no juramento de bandeiras dos recrutas de In
fantaria n.0 35, no dia 21 de Dezembro de 
1919> -folh. 15 p. (0,073XO, 117), comp., imp. 
e edição da T1:0. Montes liermínios, Ceia, 1920. 

63 falcão (Gariba!di)- <História ilustrada da Gran ... 
de Guerra> - lmp. de Manuel Lucas Tôrres, 
Lisboa, 1915. Edição de Guimarães & C.ª, 
Lisboa. (20 volumes). 

v' 64 ferreira do Ama~al (João Maria) - (Major de 
Infantaria, Comandante do Baf. de lnf. 15, dos 
Morteiros da t.ª Divisão e do IX Bat do C. 
E. P. )- «A Mentira da Flandres e ... o medo,. 
-496 p., com refrato do Autor (0,085 X 
O, 146), s. 1., 1922. Edição dél livraria Rodri-
gues, Lisboa. Né1 capa éJ. epígrafe: «Quos vult 
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Jupiler perdere, demenf aí prius > • Tem 4-. ª edi .. 
ção, 1922 . 

Idem - <A Batalha do Lys. A Batalha de Ar
mcn{ieres ou O 9 de Abr!l » -63 p., e. il. com 
a e mtíscara,. do Aufor, il. com os retratos 
dos generais Ludendorff e Gomes da Cosia 
(0,091XO,143), Tip. do Comércio, Lisboa, 
1993. Edição do Autor. (E' o 2. 0 milhar. foi 
publicado ern 1920 no Jornal de Benguela, sob 
o pseudónimo de e João Ninguém> e no ano 
seguinte, 1. 0 milhar, em sepora{a do lliesmo 
jornal, revertendo o proclulo lirp.iido da venda 
a favor dos Nlutiladns da Guerra. T Cín .3. ~ 
edição, 1923). 

ferreira {Car~os)-(Agenle comcrcil ! de Porlu
gal cm Bruxelas)- e Os alemães na Bél~ica. 
A inviolabilidade e neutralidade da Bélgica e 
o direilo das genles perante n Convenção da 
l laia ou os crimes da Alemanha na Bélgica, 
-216 p. (0>090Xü, 160), GuimtJriies & C.ª, 
Lisboa. Com uma carf a do ministro dél Bé/çi . .._, 

ca em Lisboa. 
f erreira (lv\. A. da S ilva) - « I-Iistória da Guer .. 

ra Europeia)) - 4 vols. de 12 fomos de .32 p ., 
il. e e. il. (0,091XO,151 ), Tip . de i~ancisco 
Luís Gonçalves, Lisboa, s. d. 

Ref erêndas à coor-eração de Portugal e às 
fropas portuguesas : Tômo 43, págs. 202 a 205 ; 
Tômo 44, p6gs. 229; 236 él 241, e 242-943 ; 
T ômo 45, págs. 266-267, 2ó8 e 271; Tô:no 4·6, 
pógs. 297, 300 e 306 a 316; T ôrno 4·7, págs. 
327 .. 328 e Tômo 48, págs. 360, 363, 367, .:Y73 
e 377. 

e festa da Infantaria. Comemoraç~o do t'STÔrço 
da arma na Grande Guerra, em Angola, Fran
ça e J\'oçambique, e glorificação dos seus mor .. 
{os, na Escola de T iro de In fan!ariu. N\afra, 

2 
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12 de J\J\arço de 1922> - fofh. 52 p., il. com 
uma reprodução da lápide comemorafivd dos 
morfos da arma, do escultor A njos Teix eirll 
(O, 102 X 0,200), Tip. dd Guârda Nôcion1:1/ R e
publicana. 1923. ( Con fém 9 discursos e alo
cuções. ) 

ó9 l:igueira (Joaquim F. de )- e Pró Pãfria »

Folb . 32 p. (0,085 X O, 155), lmp . Acôdémicô, 
v Coimbra, 19 19. 

70 Forjaz de Sampaio (Albino) - e A Avalanche. 

v' 71 

72 

73 

74 

J\' margem da G rande Guerra 1> - 220 p . 
(0,033 X O, 134 ) , Tip. da Imprensa Portuguesa, 
Porto, 19 18 . Edição da Emprêsa liferária Flu-
minense, Lisboa. 

franco (Sizenando Anlónio de C hagas)- (Ma-
jo r de Infantaria)-« A.s Sacrificadas. Memó-
1 ias de uma Madrinha de Guerra » - 220 p. 
(0,082 X O, 136), lmp . de Manuel Lucas Tôr .. 
rcs, Lisboa, s. d. ( 1922). Edição d1:1 LivrariéJ 
(°7uimarâf'S (~ e.a., Lisboa. 

ldenl -" Na Guerra e na P az > -- 280 p., il. com 
f'n-fêfr:s e pequenos ornatos éJ fechar os capí-
1 ulos, e. il. com meio p órtico manuelino (0,096 
X O, 170), Imprensa NtJcional, Lisboa, 1920. 

freire (João Paulo) - (pseudónimo: /\~ário)-
<Em serviço da C ruz Vermelha. Nofas dum 
Comissário »- 171 p. e 2 s. n. (0,096~<O, 162) , 
Tip . de Adolfo de Mendonça, Lisboa, 1919. 
Edição da Sociedade Porluguest.J da Cruz 
Vermelha. 

Idem - <Impressões da G uerra. Notas de re~ 
porlagem > - 126 p ., i/. (O, 102 X o, 172), Tip . 
Universal, Lisboa, 1919. Edição dô Sociedade 

" Por! ug uesa da Cruz Vermelhll. 
75 freiria (Fernando) - (Coronel do corpo de Es .. 

fado M &ior, Lente da Escola Mililar)-" Os 
p ortugueses na Fla ndres> - .30.3 p ., il. (O, 105 
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X O, t 67), Tip. da Cooperélfivô Milif<ir, Lisboa, 
1918. Edição do Aufor. 

76 freitas Branco (Alfredo de)- e Madrinhas de 
Guerra>- folh. 44 p. (0,079 X O,115), Tip. 
Mé1urício, Lisboa, 1919. 

1 77 Gomes da Costa (Manuel de Oliveira} - (Ge-
neral Comandan{e da I.ª Divisão do Ç. f.. P.) 
- « O Corpo de Exércilo Porluguês nft Flan
dres. A Batalha do Lys > - 256 p., il., c. il. 
com o re!rélfo do Autor (0,080X O,1.35), l?e
nélscençél Por! uguesa, Porto, 1920. 

78 Idem - e Soldados de P orlugal ! ,. - fo/11. 1+ p., 
(0,090 X O,145), Imprensa Nôcional, Macau, 
1923. (Alocução proferida a todas as fôrças 
da Província de Macau, em 9 de Abril de 1923. 
Publicação ordenada pelo Govêrno da Colónia 
para disfribu'ição pelos quartéis). 

79 lde1n- e Soldados de Podugal !-Padrões de 
guerra> - folb. 21 p., e. il. por Prélncisco Vô .. 
lença, e. retraio do Autor, (0,072 )< O,184), 
Tip. do O. dô 1. C., Macau, 1923. (Dois dis
cursos. Publicação ordenada pelo Govêrno da 
Colónia para dislribu'ição pelos quartéis). 

80 Gonçalves (Zeferino António) - e Odisseia dum 
soldado ,. - folh. 24 p., (0,037 X O,1 16), s. !., 
1919. 

1 8 t Granjo (António Joaquim) - (Alferes miliciano 
de Jnfantaria, do Bat. de Inf. ª 22 do C. E. P.) 
- · A Grande Aventura (Scenas da Guerra);> 
-193 p., (0,075 X O, t 30), Imprensa Porfugéll-
.. Brôsil, Lisboa, s. d. ( 1920). Ediçôo dô Socie ... 
dade editora Porlugô/ ... Brasil, L.dª, Lisboa. 

82 Grave (João) - · Os Sacrificados. Contos da 
Guerra> - 197 p., com relrôfo do Autor e il., 
(0,077 XO, 121 ), Tip. da Imprensa Moderntl, 
Porto, s. d. Edição da Livr·ari<l Clwrdron de 

• 
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Leio cv Irmão, Podo. (E.· o voL n. 0 + 1 da Co
lecção Lusitana). 

Jdetn - «O lv\ulilado > - Romance, .3 79 p., e. il., 
(0,082 X O,145), Tip. da Imprensa Moderna. 
Podo, 1918. Ediç§o da Livraria Clwrdron d~ 
Leio & Irmão, Podo. Tem 2.ª ediçâo, 1919. 

<Guerra Europeia. T degramas da Agência Iia
vas e correspondente especial, publicndos pelos 
jornuis Diário dos Açores e República, 1914 > • 

- 90 p., (0,073 XO, 103), impressão e edição 
de João Urbano dé1 Silveira Monís, Ponta Dei .. 
gada, 191 6. 

Idem 1915-97 p., 1916. 
ldcãn 1916-!5J p., 1917. 
idem 191 ?-177 p., 1918. 
Idem 1918 -2.39 p., 1919 (1). 

Guerni <Junqueiro (Abílio)- 4'. Edith Cavell > -

folk 11 p., (0,090 X O,1.53), e. il. fanfasia fipo .. 
gráRca, Imprensa Nacional, Lisboa, 191 b. Ed; .. 
çâo ela Cruzada das Mulheres Porfuguesas, a 
cuja ohra de enfermagem é desfinddo o produlo 
dd venda. 

lde1n- «Ü monstro alemão. Atila e Joana d' Are l> 

-- folh. 20 p., e. il. com umâ vinhefa e o sê/o 
emhlemáfico da JunféJ Pafrióficâ do Norte, 
(O, 11O XO,1B1 ), OllcinéJs do «Comércio do 
Porlo>, Podo: 1918. Edição da Junfa Pafrió~ 
ficéJ do Norfe, a cujéJ obra de assisfênciéJ aos 
órfãos da guerra .se destina o produto da ven· 
da (2

). 

Jesus (Laurentina de)- <A visão da Guerra 1 . .. > 

-114 p., e. il. por Saavedra Machado (0,073 

( l) Estes 5 volumes foram impressos para disfribu'ição grafuífa. 
e) Esfes 2 folhetos de Guerra .Junqueiro foram depois incluí .. 

dos no livro Prosas dispersas (Tífulo IV). 

' 
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XO, 135), s. /., 1915. Edição da Livro ria Ven
tura Abrantes, Lisboa. 

(No fim do vof. um capítulo [ I 1 I - A defesa 
de Liege J do livro A Bélgica fferóka, de Pe~ 
dro Muralha). 

92 Lança (Jaime) - «A Moreninha > - - l\'ovelã, 21 
p., il. e e. il. por Benfo Correia, (0,091 X 0,115), 
Tip. Americélna, Lisboa, 1924. (E' o vol. n. 0 3 
da Colecção «Novela Contemporânea .. , dirigiM 
da e editada per Jaime Lança). 

93 Leitão (Adur) - <A Pátria em êxfase, - folh. 
JO p., il. e e. il. por António Carneiro, (0,0?8 
X O, 131 ), Oficinas da Emprêsa lnfernacional 
Edil ora <Lúmen> , Coimbra, 1921. Edição da 
mesma Emprêsa. No mesmo volume a tradu
ção francesa. (Palavras do Autor na homcnaM 

J gcm triunfal aos Heróis sem nome). 
94 <Livro Branco. Portugal no conílifo europeu. 

( 1. ª Parte: Negociações até à declaração de 
guerra). Documentos apresentados ao ConM 
gresso da Rêpública pelo ministro dos Negó
cios Estrangeiros> -255 p., (O, 109 X O, 187), 
Imprensa Nacional, Lisboa, 1920. 

95 < Livro de orações do Soldado Português , -
71 p., il., (0,055 X 0,073), Tip. do Anuário Co
mercial, Lisboa, 1917. (Contém orações, reco .. 
mendaçõcs e máximas morais e um hino, de F. 
R. dà 5. Malhão). 

96 <Livro de Ouro da Infantaria - MCN\XIV .. 
.. MCMXVIII > - 285 p. e 1 s. n., il., e. il. com o 
emhlêm{j da Arma, il. de Carlos Reis, fofogra .. 
fies de Arnaldo Garcez e Serviços Gráficos do 
Exércifo, (O, 121 ;< 0,207), Tip. Fernandes & 
C.ª, Lisboa, 1922. Edição da Comissão Técni
ca da Arma de l nfanfaria. (Dividido em 5 par .. 
tes: 1. ª parte, Discursos proferidos na sessão 
solene~ da S ociedade de Geografia cm 1 O <le 
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Junho de 1920; 2.ª, Colaboração de Oficiais 
da arma de Infantaria; 3.\ Algumas alocuções 
proferidas nas sessões solenes realizadas nos 
quartéis para inauguração das lápides cometno
raHvas dos modos da Infantaria ; 4.\ Louvo
res cokdivos às ui:idades de Jnfan{uria; s.a, 
J\~orios da arma de Infantaria na G rande Gucr .. 
ra em f rança, Angola e Moçambique). 

97 Lobo d'Avila Lima (José) -(Lente da Universi .. 
dade de Coimbra)- e P ortugal e a Guerra das 
Nações, - JJ2 p ., (0,072XO, 130), Emprêsa 
Lusitana Editora, Lisboa, 191 6. Edição de F. 
A. de Miranda e Sousa, proprief ário dü mesma 
Emprêso. (Dividido em "t partes: Por{ugal e a 
Guerra das Nações; Política coloniõl; PolíH-. 
ca social; Dolílka in(ernncional). 

98 Lopes de Castro (José) - (\/der ano da campa .. 
nha do Niassa, de 99) - • P ' rã guerra 11 Aos 
soldados da minha Pátria » - 114 p., e. il., 
(0,090XO,1 58), Tip. de lopes & C."; Porto, 
1917. Edição da l ivraria Carioca, Belém .. 
.. Pará (Brasil). 

99 Lopes de ~Aendonça (Henrique) - e Portugal 
contra a Alemanha, - 60 p., (0,073 )< O, 107), 
O/JcinfJS da e llusfração Portuguesa> ' Lisboa, 
s. d. Edição da Livreria Profissional, Lisboa. 
(E' o vol. n. 0 .31 da colecção <Os livros do 
Povo>). ._.. 

100 Idem - e Aspcdos morais da Guerra Euro
peia > -folh. 21 p., (O, 110 X O,180), lmpr. 
Lihànio dô Silva, Lisboa, 1917. Ediçôo do 
Comifé de Propagunda Aliadóllla. Separahl 
do n.0 20 da .. Atlânlida > . Conferência reali-
7..ada na Academia de Estudos Livres, em 1.3 
de M ajo de 19 17. (Há uma tradução in2lesa, 
[diçdo Ti/l.sl1cr Vf1'vi11; Londrc:>). 
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Loureiro (José Marques Pin{o) - , Trafado de 
Versailles > - 210 p., (0,078 ':.-< O, 158), Coimw 
hra-Edi!oro, Coimbra, 1921 . (Separata da 
Colecção de Legislação Portuguesa). 

i\t\acedo {José de) - {Professor de Sciências 
Económicas da Escola de Consfrução de Li s~ 
boa) - "O conflito inlernacional sob o ponlo 
de vista porluguês. Esludo político e econo
mico ~ - fJ5 p ., (O, 108 X O, 162), l'\~nascen~·a 
Portuguesa, Podo, J 916. 

Machado (Bernardino)- , A Polífica du Viló-
ria> . D iscurso proferido no Senado da Rcpú~ 
blica em 20 de Novembro de 1919· - fo/h. 
20 p., (0,095 X O,122), Tip. Boenfe & Silva, 
Lisboa, s. d. (1919). 

Magalhães Lima (Jaime)-, A Guerra. De
poimentos de herejes > -172 p., (0,078XO, 130), 
Tip. Frônça Amado, Coimbra, 1915. Edição 
da livrdria França Améldo, Coimbra. 

Magalhães Lima (Sebas Hão) - e Páginas da 
G uerra. Terras santas da liberdade. frur1ça 
imortal. Porlugal heróico> - fo lh. 72 p., So ... 
ciedade TipogriJBca Edi!ora, Lisboa, 1917. 
(Conferências realizadas no Teatro de San
... Carlos e Ateneu Comercial, de Lisboa, e T ea
{ro Aguia de Ouro e Société Amicale franco
~Poriugaise, do Porto). 

Magalhães (Luís de)-• Podugal e a Guerra> 
- fo/11. 54 p., Livraria Magalhães & Monís, 
Porto, J 916. 

Magno (Davi<l José Gonçalvcs)-(Capilão de 
I nfanlaria, do Bal. de Inf. ª 13 do C. E. P.) 
«Livro da Guerra de Portugal na l ~landrcs. 
Descrição militar hislórica do C. E. P. Rc~ 
cordação das trincheiras, da batalha e do ca ... 
tive!ro. figuras, f a e tos e impressões> - 2 
vols.: /.º y9!., 270 p., 2. º vo!. 194 P:, if: e e. 
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il., (0,083XO, 1.32), Tip. lusifana, P or!o, 192 l. 
Edição da Companhh.:i Por! uguesa Editora, 
Porto. 

h1.a!!1eiro (Alexandre José)- (Coro1:el de InJ 
f anta ria, 2. ° Comandante dtt 6 . ª Brigada do 
C. E. P.)- <Da f~lnndrcs no Iiunover e Me ... 
cklcnburg (Noras dum prisioneiro)» - .392 p., 
il. e e. il., (0,081 X O, 134-), l?cnascença Por .. 
fuguesa, Porto, 191 O. Tem 2 .ª edição, 1926. 

Idem - <Por via da Guerra (Confcs) » - 121 
p ., (0,082 X O,136), Emprêsa Industrial Grá .. 
flca do Porto, Porto, 1923. Edição da Renas .. 
cença Portuguesa, P odo. (6 contos, o último 
dos quais: <Viagem de núpcias>, é o enlre ... 
cho da peça do Aulor: <O amor na base do 
C. E. P . ., ). 
Nla~nede (Jorge Pais (rOlircirc:1)- Coronel de 

Infon{aria, Conwndm:fc elo Bat. de Inf.ª 35 do 
C. E. P.)- «O f"\alo Cinzento. Contos e 
C'pisódios da Grande Guerra > - ~-:. 7 p., 
(0,078 X O~ 13G), Tip . da Coimbro L : . ..:"ilora, 
(~cimbra, 1925. Com uma cnrf c .. prefácio do 
J\ulor. 

(Con{0m 28 nurralivas de guerra, 2 ale·· 
cuções e 1 capíiulo : Em kmpo de paz). 

N\ardel (Eugénio Carlos ... rcrreiro)- (Coro .. 
nel de Infantaria. 2. ° Comandan le da 4. ª Bri
Qdcla do C. E. P. - Brigddn do .N\inho)-
< A Brigada do i\1!nho r.a r-=tandres. (0 9 de 
Abril de 191 8). Su bsí\\os por a a história da 
4.ª Brigada do C. E. P. > -207 p., e. il. com 
o desenho da handeira dd 8 rigada, il. co:n a 
fofogrd!ld da mcsm :i handeira e vários mapas 
e gráficos, (0,085 >< O, 134), Oficina dos Servi
ços Gráficos llo E.xércifo, Lbboa, 1923. (Pu .. 
blicação aulorizada pelo Minislé1 io da C~uer .. 
n.1). 'f'cm 2.ª ediçêioi :!2.3 p., 19~ ·5 . (Nora I). 
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f,•« atos (P.c <-T. Lourenço de)-< O livro do 
Scldado Dortugu~s > - 138 p., i/. e e. il., 
(0,083 )<'. O, I 43), Emprêsa (~'rállca •A Uni
\'t rsal >, Podo, 1ç15. Edk;/o da Livraria Fi
f.::1ci1 inl-as, Podo. (Deveres morais do solda
do cülólico, orações, patriotismo. etc. ). 

:~~cnc('s (Adelino)-< Cartas da GuerrD. Com 
o Exército Inglês (Janeiro a ,\brii de 191 7) > 

·-· ).38 p ., (0,052 X O, 135). Rcnascenço Por
f ugursa, Porl-::), 1917. 

lv\~nd~s (Adelino) e Oldcmiro César - «A 
coorcíôÇtlO de Portugal ua Guerra Europeia. 
O mil··1grc de Tai1cos » -94 p., (0,0C' l X O, 162), 
l;mprêsa lusitana Edjford, Lisboe, s. d. Edi
çâo de f: A. de J\.1j,.enda e Sousa. Com um 
pr( ftício de Leo!e do Í(r:..-:.go, Conwndaníc da 
D:nsão l\fé. raj e Dcp d:Jao. (Notas de repor
bç!:?m o~Gi!(adl!s celas Au fores, respedi va-º . . 
menle, nos jornais A Cdpdt1Í e O Século). 

lv\eneses Ferreira (João Guilherme de)-(Ca .. 
pilõo de Infan{aria, do 1.0 Grupo de Melra .. 
lhadorr.s Pesadas do C. E. D.)- < João Nin .. 
guém Soldado da Grande Guerra. lmpres .. 
sões humorísticas do C. E. P. 19 17 .. 1919,. 
- Albwn de 56 p. s. n., il. e e. il. pelo 
A ufor, (O, 1G7,.>(0,278). Oficina dos Scrvjços 
GráCcos do Exércifo, Lisboa, 192 1. 

Ider~11 --- <O fuzile2o > -- Conto. J/ p. , il. e e. 
il. pelo • 4 uf o.r (C;Gô5 X O, 1 17), /mo. Lihiinio 
da .5iíi:a, Lisboc.~. 1923. (E' o vol. n.0 9 da 
cc.l~cçüo < T !o\'cla Sucesso>). 

i·.1~p~r (Pa:Jlo)- «O conflito das nações e a 
Puz Ui1i,:erst11=>-fo/b . .32 p., il., e. i!., So .. 
ciedadc lr:lcn1aóonal de Tratados, Lisboa, 
~"'""O ('f •· ª d' - 1 q9-\ t :..t ~· • e í 11 .::>. e i ç e o, ,_ ) / . 

lv\ontulvão (Justino de) - <frança de dôr e de 
gló1 ia :1 - 178 p., e. il , (0,078XO,132), Tip . 
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do Anuário Comercial, Lisboa, s. d., (1 9 19). 
Ediçiio da Livraria Portugal Brasil, [. d(), Lis
boa. (24 cap., crónicas de Paris e Bordéus, 
Julho de 19 14 a Agosto de 19 18). 

Monldro (Henrique- Sátiro Pires) -- (T encnlc
· Coronel do Corpo de Estado-Maior, Lenle da 
Escola À~il itar) - <A Brigadu do Minho na 
Grande Guerra . Discurso proferido no T ea
fro Sá da Bandeira, em Vicma-do-Caslelo, no 
dia 3 de .Maio ~ - fo!h. 2.3 p., (O, 138 X 0,213), 
lip . da Escola Militar, Lisboa, 1922. Com uma 
gravura : a bandeira da Brigada do Minho. 

N\onfeiro (Luís Ouirino) e J osé Augusto de 
Melo Vieira - (Capitães de Inf.\ do Bat. de 
Inf.ª 15 do C . E. P.) - e Gambúzios. Solda .. 
dos da Grande Guerra > -199 p., e. il. pelo 
Cap. Meneses Ferreira, (0,079 X O, 130), Tip. 
d{Js Olicintts Gráficas do Exércifo, Porlugâlia
Edi!ora, Lisboa, 191 9. 

Morais Sarmento (José Estêvão de) - (Gene
ral) - <A expansão alemã, causa determinante 
da guerra de 191 4-191 8. Suas tentativas e 
perigos na África P ortuguesa » - J'f 7 p ., 
(0,090 X O, 150), lmpr. de Manuel Lucas Tôr
res, Lisboa, 191 9. Edição de Guimarães & 
C.ª, Lisboa. 

Moreira (Eduardo) - e O codejo dos I-leróis 
Desconhecidos. Um episódio dus Crónicas 
de Porlugal>- fo/h. 26 p., (0,095X O,J61), 
Tip . Sequeira, Podo1 1925. Com um pró
lo~qo do A ulor. Edição do A ufor. ( Oiscur:;o 
lido no lns titu{o His tórico do i\t\inho, em \·ia~ 
na-do .. Caslelo e Associação C risla dos Môços, 
no Porto). 

Moreno (Maleus lv1adins ... Júnior) - T enen~ 
te de Artilharia, do t.º G. B. A. do C. E. D.), 
- "De Portugal à Flandres. Cinco Cqrté:ls dQ 

.. 
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guerra a cinco comp anheiros de lutas > --- fo/h . 
J2 p., il. e e. il., (0,074 X O, 133), lmpr. de 
Manuel Lucas Tôrres, Lisboa. 1918. Edição 
da e A/ma Nova >. 

Idem - "A s infonia macabra. (Máximas da 
J\ullur) · · - fo/h. 41 p ., e. i!, (0,078 X O,11 4), 
Tip. América, Lisboa, 1920. Edição dtJ cm .. 
prêsa liferáritJ "-Ressurgimenfo>. Tem 2.ª edi .. 
~:ão: «A s infonia macabra ou a Alemanha e o 
mundo,., com uma carfa·prefácio de A ug usto 
Casimiro, s. !., J 921, e J.'1 edição: <Da guer .. 
ra e da paz. - Sinfonia Macabra , , il. e e. il. 
por Roberfo Nohrc, 1925. 

lclem - <Sangue d: epopeia. /\. Artilharia P or .. 
{uguesa na r~landres > -155 p. , il. e c. il., com 
uma f'ofografla de Arnaldo Garcez, (0,092 X 
O, 130), Emprêsa lderária «Ressurgimento>, 
Lisboa. 102 1. 

~Auralh~ (Pedro) - <A Alemanha perante a 
Europa> - 202 p ., il. , e. il. p or Saa vedra Ma .. 
chado, com um prefácio de A lfredo da Cunha, 
(0,084XO, 143), Tip. Leiria, Lisboa, 191 4. 
Edição da Livr. Venf ura AhreJnfes, Lisboa. 
(Tem 2.ª edição). 

Idem·- e A Bélgica heróica > - 197 p ., com re ... 
!rafo do Autor, (0,085 X o, 142), Tip e A Mo
des!a ª, Lisboa, 1916. Edição da Livr. Ven· 
fura Ahranfes, Lisboa. 

<Negócios Externos. Documentos apresenta
dos ao Congresso da República em 1920 pelo 
i\1inis tro dos Negócios Estrangeiros. Portu .. 
gal no conflifo europeu. 1. ª parte: Negocia
ções até à declaração da guerra> -255 p ., 
(O, l C8 X O, 182), f mpr. NBcional, Lisboa, 1920. 
(Publicação oficial). 

Negreiros (Almada) - e P o rlugal na Grande 
Guerra (Crónicas dos cmnpo3 de batalha), 
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1. 0 volume: A iniciação dos Serranos> - 32 7 
·1 to 1 "'O X O ~ ºO) f · L '" P . p.. J . ._ ,, • L. • 1 > ~ mp1. a.1ure) ans, 

191 ü. Edição da Livraria Garnicr. Rio-de-Ja ... 
neiro. Com um prefácio do Dr. Bernardino 
Macl1ado. 1.ª parle: Na frente brHànica; 2.ª 
pôde : Na frcnle portuguesa. (Crónicas pu ... 
blicadas n O Século). 

i~oronha (Eduardo de) - Tencnlc· coronel do 
Corpo de Estado J\l\aior) - e Episódios d ra ... 
má!icos da Guerra Europtia > -5 vol.: J. 0 vol. 
JJ7 p. ,· 2. 0 128 p.; .3. 0 128 p. ,· 4. 0 128 p.; S.'1 

128 p., il. e e. il. com fofogra!léls e desenhos 
de assuntos da Guerra, (0,079 X 0,035), Em .. 
prêsa Lusifana Editora, Lisboa, 1915. 

I<lcrn - e O vulcão da Europa. O AUila mo
derno. (Hisfória, compildção e narraHva dos 
aconkcimenios da adual conflagcação euro
peia, contendo grande cópia de gravuras)> -
425 p., e. j/., il. com numerosas gravuras de 
scenas e indivjdualidades do guerrt1, Tip. da 
Emprêsa li:'ercíria e Tipográfica, Porto, 1915. 
Edk;ã.o da LivTaria Clássica Edil ora de A . M. 
Teix eira, Li~bot1. Com prefácio (Explicaç§o) 
do Autor. (Contém 1 B capHulos). 
Noronh~ (D. Tomás de)-· e Portugé:l e a Guer-

l ~ • e ', ra. v1an ual pôra cricnças > - 10/ll. 2.3 p., 
(0,078 ><O, 122), T1j-:J. Leiria, Lisboa, 1917. 
Edição da .-ncsuw Tipogí aBcJ. 

Oh:i·o (Américo. . . C:xreia de .'\zcvedo) -
(N\ajor àe In foníaria, do BaL de Inf.ª 2 do C. 
E. P.) - e Na Grônde Guerra> --- 221 p., e. i/. 
por Sousa Lopes (O,Of,2 X O, J 36), lmpr. de 
lv1anuel Lucas Tôrres, Lisboa, 1919. Edição 
de Gw'marâes & C.ª, Lisboa. 

O lavo (Carlos ... Correia de Azevedo)- (A l· 
. feres miliciano de Artilharia, do 2.0 G. B."A. 
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do C. E. P. - <Jornal dum pr:sicnciro de 
guerra na Alemanha, ( 1918) ~ - 204 p., (0,082 
X O, 131 ), lmpr. de Manuel LucéJS Tôrres: Lis .. 
boa, 1919. Edição de Cuimaróes & C:\ LisM 
boa. (Tem 2.ª edição, 1920). 

Oliveira (rAanuel d') -- ( 1. º cabo-enfermeiro no 
BaL de lnf.ª 24 do C. E. P.) - ..t Notas dum 
soldado em campanha. Apontamentos, fados 
e impressões da Guerra Europeia, colhidos 
nos campos de batalha de frança• - 142 p., 
com refrato do Autor, (0,0ÇO X O, 140), Tip. 
Nacional, Aveiro, 1919. 

Ornelas (Aires de ... e \' esconcelos)- <Um 
ano de Guerra (Agos{o de 19 i 4 a Agosto de 
1915} > - 285 p., e. il., (0>094 X o, l ·~3), 7ip. 
da Emprêsa Liferária, Porto, 1916. Ediçiio 
da Lii1r. ltJ.agalhâes & Monis, Porto. 

Idem - "Segundo ano de Guerra (Agosto de 
191 5 u J\gosfo de 191 6) >-JOJ p. il., e. il., 
com l.lma vinhefa, (0,094 X O,14.3), Tip. dtJ 
.f.mprêsél Liferári{j;. P odo, t 010. Ediçâo da 
Livr. A1élgalhães & Jv1onis, Porfo. 

Idem - e O Império C olo1iial Poduguês peran-
le a Guerra Adual> -folh. 27 pág. (0,097X 
O, 157}, Tip. do Anuário Comercial, Lisboa, 
1917. (Conferênciõ pronunciada na Liga Na-
val Portuguesa em 26 de Novem bro de 1917). 

Osório (Ana de Cas{ro) -- <Em kmpo de guer
ra. Aos soldados e às rnui !-:crcs do meu país,. 
-112 p. (0,085 >:::O, 150), Vcnluro & C.ª, 
Lisboa, 1918. (Tem 2. ª ediçõo). 

Idem - <De como Portugul foi chamado à 
guerra. História para crianças> - 99 p. e 1 
s. n. (0,08.:?-:x O, 158), s . 1., Lisboa, 1918. 
Edicão da hih/iofeca e: Para as crionças " . 
(Te~ 2.ª edição, 1919). 
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Idem - « A acção da mulher na guerra adual > 

- folh . 12 p. (O, 11O X O,172), lrr.pr. Comer
citJI, Lisboa, I 915. Edição dtJ • Associação 
de Propélganda Feminisfa>. (Conferência rea
lizada na ~Academia de Estudos Livres>). 

Osório (Paulo) - «Através do Livro Branco. 
Uma página de História Contemporânea• -
190 p. (O, 120XO, 180), Comp{)nhia Por{u .. 
J]'uesa Edifora, Porlo, 1920. 

Idem - « Ouando eslávamos em guerra. O que 
se desconhece ainda sôbre os soldados portu
gueses em frança > - 180 p., il. e. 5 il., com 
fofograllas das nossas fropas em Pr11nç8, 
(0,081 X O, 13 1 ), lmpr. Moderna, Porlo, 1920. 
Edição da Livr. Chôrdron de Leio & Irmão, 
Porto. (Conferências e artigos publicados em 
jornais estrangeiros por Paul Adam, Philéas 
Lebesgue, Henry Lavedan, Henry Paté, J. H. 
Rosny Ainé, E.rnest Laut, Albert Besnard, 
Jean finot, Georges Bienaimé, Maurice Mu .. 
ret, Cap. Albert Han$, Marius Leblond e Paul 
Ginisly). 

«Padrões da Grande Guerra,, -folh. 18 p., 
(0,090 XO, 182), Tip. Fernandes, Lisboa, 1922. 
Com prefácio do A ufor. (Conferência reali
zada no salão de feslas do jornal O Primeiro 
de Janeiro, no Podo, em 18 de Janeiro de 
1922, pelo T enenle-coronel do Corpo de Es
tado Maior Henrique Sãliro Pires Monteiro) . 

e Palavras claras. Razões da intervenção mi .. 
litar de Portugal na Guerra Europeia. Rela~ 
tório publicado no Diário do Govêrno, n.0 9 , 
1.ª série, de 17 de Janeiro de 1917-- folh. 
27 p . e 1 s. n . (0,220 X O, l 15), Imprensa 
Nacionôl, Lisboa, 1917. 

" Para a história do Corpo Expedicionário 
Português. Transcrição do diário lisbonense 
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O lv1undo, de 9 de Fevereiro de 1914 > -
folh. J2 p., 8 .0

, e. il., Macau, 1924. 
Patrício (Artur) - (Ex-1. 0 cabo de Arlilharia) 

- •Impressões de viagem a bordo do "Mo
çambique> ao Sul de Angola (Notas dum ex
pedicionário) > - folh . 24 p ., e. il. com refrato 
do Aulor, il. com J fofo_(Jrd!las, (0,080X O,132), 
Centro Tipográfico Coloniôl, Lisboa, 1925. 
Edição do Aulor. 

Pereira da Silva (Manuel} - (Major de Infan
taria) - " A preparação põra a guerra. Edu
cação, instrução e disciplina ,. - folh. 20 p. 
(0,065 X O,121 ), Penafiel, 1915. (Conferên
cia feita no Regimento de Infaniaria 32). 

Pereira (Emídio) - "Explicações necessárias. 
O caso da venda simulada dos barcos ale
mães> - folh. 19 p. (0,095 X O,158), Centro 
Tipográfico Colonial, Lisboa, 1920. 

Perfeito de Magalhães (f ernando . . . Vilas~ 
-Boas) - <O Sr. Wilson e os seus sele pre
sentes . História de quatro anos, cm quatro 
minutos > - A/hum de 19 p., s . n., il. e e. il. 
por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (O, 130 
X O, 176), Companhia Porfug uesa Edi!ora, 
Porto, 1921. 

Pimenta (Alfredo) -< O problema da Guerra. 
Comentários :ao - folh . JO p . (0,095XO,162), 
Tip. Lusilânia, Porto, 1916. Ediçôo do A ulor. 

Idem - «A significação fil osófi ca da G uerra 
Europeia. O imperialismo contemporâneo• -
folh. 63 p ., (0,085 XO, 140), Tip . dd Pôrceria 
A ntónio N1ario Pereira, Lisboa, 1915. Edição 
da mesmã PtJrceritJ . Com prefácio do Autor 
e um Apêndice. (Conferência~ realizadas na 
Liga Naval Porluguesq, em 20 de Março e 1 
de Maio d e 1915). 
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Pim.c;lfa (Eduardo Augusto Pcreira)-(Coro .. 
:1eL\ \édico, Sub~Chefe dos Serviços de Saúde 
do C. E. P.)- «A ferro e fogo. i..Ja Grande 
Guerra. 1917-1918,, - 132 p., i/. (0,081 X 
O, 113), Renascença Porfuguesa, Porto, 1919. 

Pina de hlorais (João) - (Tenente de Infanta
ria , do Bat de Iní.ª 13 do C. E. P.)-<Ao 
pôrapei!o,, - 146 p., e. il. (0,071 )< O, 1.35), 
l?enasccnça Portuguesa, Porto, 19 19. (Tem 
2.ª edição, 152 p., Ouíubr9 de 19 19). 

Idem - <O Soldado Saüd.Jdc. Na Grande 
Guerra,, - 15 7 p., e. il. por João Queirós 
(0,080 ,.,<O, 150), Tip. do Almdnaque Laem~ 
merf, Rio- de~Janeiro, 1919. Edição da Re
néJsccnça Por! uguesa, Podo, 19 19. 

Pinto (Ferncndo de Oliveira) - ( 1. 0 T enen{e de 
lviarinha)- «Batalhão Jc }-.1arinha expedicio
nário a Angola ( 1914- i 915) > - folh. 66 p., il. 
com uma cétrla (O, 160 X 0,2.3ü), Lisboa, 1918. 
(Descreve a acção do Batalh~o na campanha 
do Sul de An~ola. 

-'.> 

Pinheiro (Beatriz)-< A J\l\ulhcr Portuguesa 
e n Guerra Europeia » - foi 24 p. (0,090 X 
O, 152), Tip. de Eduélrdo Rosa, Lisboa, 19 16. 
Edição da «Associação de Propagônda Pemi~ 
nista> . (Conferência realizada no Liceu de 
Mnria Pia, no dia 8 de Junho de 1916). 

Pires (António José) - (Cap. de Inf.~, expe" 
dicionár:o a l\Aoçambique)- <A Grande Guer~ 
ra em l'l1oçambique,, - Sub-fHulo : < Publicô
ção iiusirada, comemGrativa do 6.0 Aniversci~ 
1 io do Armistício. Col...tboração de alguns 
combatentes,, - folh. 84 p. e 2 s. n., e. il., il. 
com refrafos de oficiais expechcionários e 1 
f'<1rfa (0,082XO,132), T~o. dô Companhia 
/Jorfuguesa Editora, Podo, s. d. ( 1924). Edi
ção do Autor. 
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(Além do Autor, colaboram neste livro: 
Cap. David lv\agno, lv\ajor francisco Pedro 
Curado, Cep. Fernando N'loreira de Sã e Dr. 
João Rodrigues Baplisfa, Promotor do T. 
f..1. T.) 

159 Pontes (José)-(Capilão~rnédico)- <MuHlados 
portugueses. Narrativas de guerra e estudos 
de reeducação> - 190 p. (0,085XO,143), 
lmpr. Lihânio da Silvét, Lisboa, 1918. Edição 
da livraria Guimarães & C.ª, Lisboa. 

t 60 Idem - e ?v\utilados da Guerra. (Conferência 
inler~alíados para a sua reeducação),. - 176 p. 
(0,090 X O, 135), Centro Tipográllco Colo
nial, Lisboa, 19 ! 7. (Compilação de artigos 
publicados no jornal de Lisboa A Cétpifa/}. 

161 <Portugal e o conflito europeu. Medidas 
para atenuar a crise económica, d esde 2 de 
Agos{o de t 914 a 30 de Junho de 1917,. -
J84 p. (O,C90XO, 150), 1 mprenséJ. Ndcional, 
Lisboa, 19 18. 

162 < Porlugal e o conflito europeu. Medidas 
para otenuar a crise económica, desde 1 de 
Julho a 31 de Dezemb ro de 19 17,. - 20] p. 
(0,090 X O, 150), lmprensd 1Vacional, Lisboa, 
1919. (Este volu me e o anterior são, na sua 
maior parte, compilações de decrelos publica
dos no Diário do Góvêrno}. 

163 Quintinha (Julião)-< No fim da guerra,. -
folh. 44 p. (O,OBS X O, 147), Tip. Arlísfica do 
AlgéJrve, Silves, 1917. Edição dd l ivrdric1 
Ventura Ahranfes, Lis.boa. 

164 Ramos (Abilio Pais de) - (Capilão de Cava· 
laria) - <Alocução palriólica aos soldados de 
Cavalaria n.0 5, em homenagem aos Soldados 
Desconhecidos• - folh. 11 p., r:vora, 1921. 

165 <Revista de Artilharia. Número comemora
tivo da acção da Artilharia Portug uesa. na 
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Grande Guerra> -187 p., e. il. (reprodução 
dum quadro de Sousa Lopes), il. com repro .. 
duções de quadros do mesmo, fofogralias e 
mapas, Tip. do Arsenal do Exércifo, Lisboa, 
1924. Edição da <Revista de Artilharia,., 
Lisboa. 
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Ribeiro (Joaquim António de Melo e Castro) 
- (Alferes miliciano de Arfilharia, do 3. 0 G. 
B. A. do C. E. P.)- .. Na Guerra. Depoi
mento dum voluntário ,. - 160 p . (0,078 X 
O, 135), /mpr. Libânio da Silva, Lisboa, s: d . 
( 1920). Edição da Livraria Portugal-Brasil 
Limi!ada, Lisboa. 

Ribeiro de Carvalho - e N\aldifa seja a Guer
ra. , . · - folh. 29 p., (0,085 X O,11 5), e. il. 
por Alberto de Lacerdél., Tip. Americana, Lis .. 
boa, s. d. (1925). (E ' o vol. n. 0 11 da co .. 
lecção •Novela Contemporânea > , dirigida e 
editada por Jaime Lanço. Contém « 3 con .. 
tos inéditos extraídos do livro com êste título 
prestes a publicar-se,.) ( 1). 
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Idem - « Maldifa seja a guerra ... > - 81 p., 
e. il., com o refrato do Autor, (0,085 X O, 131 ), 
Tip. Americana, Lisboa, 1925, Edição da <Lu
men>, Lisboa. (Contém 7 contos, três dos 
quais já publicados noutro volume. Ver es
pécie n. 0 167). 

Ribeiro (Rafael) - <Preparação de P odugal 
para a Guerra:. -119 p. (0,078 X O, 135}, Tip . 
.frél.nça Amado, Coimbra, 19 16. Edição da 
Livr. França Amado, Coimbra. 

(1) Esfes 3 confos, ora apresen tados como . . . amosfra. são 

o coisa mais derrofisfo e an fi-pafrió{ica que conheço escrifo à som

bra da Grande Guerra. 
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Roçadas (José Augus{o Alves)-(General)-
c Relatório sôbre as operações no Sul de 
Angola em 1914>- .350 p., il. com mapas 
(0,090 XO, 166), Imprensa Nacional, Lisboa, 
1'919. 

Rocha Mnrtins (francisco José da}- •O Pa .. 
triota>. Novela milifar, 7.3 p., (0,084XO, 140), 
lmpr. Civilização, Porto, 1905. Ediçiio da 
Livraria Civilização, Podo. (E' o n.0 5 da 
colecção «Biblioteca Civilização » ). 

Roma (Bento Esteves) - (Major de Infanfaria, 
do Bat. de Inf.ª 13 do C. E. P.) - e Os por ... 
tugueses nas trincheiras da Grande Guerra> , 
58 p. (0,070XO,136), il., e. il. com o refrato 
do Aufor, Tip. Lusitana, Lisboa, 1921. Edi4 

ção da Cruzada das Mulheres Portuguesas. 
Com um prefácio de Leal da Câmara. (Con
ferência feita na Escola Militar em propaganda 
da ideia da construção da Aldeia Portuguesa 
na Flandres, em 15 de Maio de 1920). 

Sá Cardoso (Alfredo Ernes to de)-(Coronel 
de Artilharia, Comandante de Artilharia da 1. ª 
Divisão do C. E. P.)- «Padrões da Grande 
Guerra. Discurso proferido na sessão solene 
comemorativa do 9 de Abrjf, realizada na Es
cola Militar> - folh. 15 p. (0,083 X O, 127), 
Tip. Cenfral, Porto, s. d. 

Saguier (Teófilo) - « falemos da Guerra (Es .. 
tudo crítico)> -folh. 61 p., (0,078 X 0,107), 
Lisbita, 1920. Prefácio do Dr. Santos Gil. 

Santos (Anastácio José dos) - ( 1. 0 sargento 
enfermeiro hípico, do 2.º G. B. A. do C. E. 
D.)- e Correspondência e memórias dum tro
pa que esteve na zona de guerra> - folh. 82 
p. (O, 113 X O, 175), il. e e. j/, com fofograllas 
de milifares do C E. P., Tip . de e A Tâhu
na. >, Porto, I 922. Ediç1:io do A uf or. 
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Sarfori (pseud.) - «Na Batalha do Lys. A vi .. 
são do soldado. (Oferecido à Cruz Verme· 
lha)> -folh. 4 p., s. /., s. d. No fim: 9 de 
Abril de 1991. (Exfrado de uma obra em 
preparação no género e Shorf-StorieS > ). 

Seabra (Eurico de} -~ A guerra, Portugal e as 
potências. (Política nacional e internacional)> 
- 285 p . (0,085X.O,140), T1jJ. da Parceria 
António Niaria Pereira, Lisboa, 19 15. Edi .. 
ç§o da mesma Parceria. Dividida em duas 
parles (Parle II, cap. I: <A nossa interven
ção armada no conflito europeu e as razões 
pró e coníra essa intervenção >; cap. II: <A 
defesa militar do país e os elementos de ín
dole económica, política e social da nossa 
fôrça internacional>). 

Sílvio Pé1ico f ilho - «A obra de Tácilo <Os 
Anais> e a Guerra Mundial. O espírito do 
Patriotismo Latino e da Ade em Tácito• -
99 p. (0,090XO,154), /mpr. Académica, Coim~ 
bra, 1919. Edição da Livr. França & Armé .. 
nio, Coimbra. Dividido em 3 parles e 14 caH 
pítulos, dos quais especialmente in{cressam ao 
assunto: A civilização anglo-saxónica-ameri· 
cana e a civilização !afina; As origens do an~ 
tagonisrno entre a Raça Latina e a Roça Ger· 
mânica, segundo <Os Anais,. de Tácito ; O 
heroísmo invencível da Raça Latina; O génio 
Latino e o génio Germânico ; O significado 
da guerra adual; A eterna riva~dade. Igual .. 
menle o prefácio do Autor: 4( Palavrlls sim .. 
pies >. 

Simões (Luís José)-(2.0 T enen{e-maquinisfa 
condutor) - e 200 milhas a remos. Narrativa 
trágico.marítima sôbre o feito heróico do caça~ 
.minas A ugusfo de Castilho> - 70 p. (O, 103 
X O, 165), e. il. por Frdncisco Valença, il. do 
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mesmo, refrflío do Autor e fotograflas do CélÇaM 

~mines •A ugusfo de Castilho> e da canhonei ... 
ra •lho J>. Tip. da Emprêsa do e Diário de 
Notíciôs ,,.. Lisboa, 1920. Edição da mesma 
Emprêsa. (Publicado em folhefins no jornal 
Diário de f v'o fícit1s}. 

•Soldado (Um) português batendo .. se ••• 
com uma francesa »-folh. 8 p. (0,085X 
O, 117), e. il., Tip. da Cdsa Progresso, Lis ... 
boa (N.0 16 da «Colecção Popular>). 

Sousa (Eduardo de} - •O Dezembrismo e a 
sua polílica na Guerra. (Para a história do 
Dezembrismo. Depoimento duma {es lemu
nha) » - J / 7 p ., e. il. (O,lOOX 0,166), Tip. da 
Emprêsa LiferilritJ e Tipográ!lctJ, Porto, 1919. 
Ediç .. ~o da Companhia Porfuguesa Editora, 
Podo. (Vol. l da colecção « Porfugal na 
Guerra>). 

Sousa (f ernando de) - e A Grande Guerra 
{Aspectos cristãos e patrióticos)> -JJ5 p. e 
1 s. n., Tip. do Anuário Comercial, Lisboa, 
1918. 

Teles (Basílio)-• A Guerra. (Notas e dúvi ... 
das)> -112 p. (0,080 X O,151 ), Imprensa 
Moderna, Podo, 1914. Ediç§o da Livrdria 
Chardron de Leio & lrmiio. 

Idem - •O flagelo dos mares. (Cartas)• -
.308 p. (0,081XO,136), ReneJscença Porfu .. 
guesô, Porto, 1918. 

Idem-• Horo crítica "-86 p. (0,090X O, 135), 
Imprensa Civilizôçâo~ Podo, 1916. Edição da 
BihliofecéJ f.Jorfuguesa. {Tem 2.ª edição, do 
mesmo ano, acrescida de Notas). 

Idem-· Convite e resposta »-108 p . (0,091 
X O, 135), lmprenséJ CivilizéJçâo, Porto, 1917. 
Ediç§o da Bibh'ofeca PorfuguestJ, Porto. 
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Idem - <Acquaviva »-100 p. (0,092XO, 145), 
Imprensa Civilização, Porto, 1917. Edição da 
Livraria Civilização, Porto . 

Idem-« A situação militar europeia>-· 104 p., 
Podo, 1915 . 

Idem - <A Inglaterra pacifis ta> -folh. 55 p., 
Porto, 1916. 

Idem - <Na f landres. O episódio mililar de 9 
de Abril>-Fo/h. 86 p., Porto, 1918. (Dividi .. 
do em 3 partes, tratando na l .ª da 55.ª Divi .. 

• são inglesa, na 2. a. do sector e da Divisão 
portuguesa e expondo na 3. a. parle as Con ... 
dusões. Muifo interessanle e elucidativo para 
o estudo do assunto, por publicar documentos 
curiosos, enlre os quais a <ordem de batalha> 
alemã de 6 de Abril) (i). 

Tovar de Lemos -(CapitãoMmédico) - <A 
Reeducação Profissional dos nossos Mufilados 
de Guerra> - (0,086 X O, 162), il. com fofo .. 
grafias, s. 1., Lisboa, 1918. Edição da Co~ 
1nissâo de Enfermagem da Cruzada das Mu .. 
lheres Portuguesas. (Vendido em benefício 
das obras de assislência da C. M. P .). 

Trancoso (francisco)--<Angola. Memória 
(Trabalhos da Comissão Executiva da Confe .. 
rência da Paz)> - 90 p. (O, 11OXO,165), Ofl .. 
cinas do Museu Comercidl anexo ao lnsfif ufo 
Superior de Comércio, Lisboa, 1920. 

Vareta (Bernardino) - e O Comércio Podu .. 
guês na adual situação internacional» - f 12 
p., il. com mapas e gráficos (O, 100XO,160), 
Tip. Pereira, Podo, 19 17. Edição do Autor, 
(Conferência promovida pela Junta Pafriólica 
do Norte e realizada no Centro C omercia! do 

( 1) f.sfe folhdo foi apreendido e pro'ibida a sua venda. 
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Podo em 19 de Julho de 1917. Com nofas 
adicionais). 

194 Vaz (João Abel Rebocho)- (Tenente de In
fantaria, do Bat. de Inf.ª 24 do C. E. P.)
... Ossadas da guerra> - 197 p., e. i/. (0,090 
X O, 150), Tip. Minerva Central, Aveiro, 192 l. 
Edição do A uf or. 

195 Vieira (Alzira) - « A missão da Mulher na 
hora presente>-· folh. 16 p. e 1 s. n., (0,098 
X O, 166), Minerva dt1 Papelaria Tavares, Vi~ 
seu, i 917. Edição da Cru~ada das Mulhe
res Portuguesas ( Suh-comissâo de Tondela}. 
(Contém: Alocução proferida em 30 de Abril 
de 191 6, na Câmara Municipal de Tondela e 
Discurso proferido em 6 de Janeiro de 1917, 
na sessão solene em honra dos mobilizados 
do concelho de T ondeia). 

O produto líquido da venda destina-se à 
Sub-comissão de Tondela da C. M. P. 

V 196 \ 1ila Moura (Visconde de)- e Pão Vermelho. 
Sombras da Grande Guerra> - 62 p. (0,082 
X O, 134), Emprêsa lndusíriol Gráfica, Porto, 
1923. Edição da Renascença Portuguesa> Por .. 
to . (E' o vol. I da Novela Mensal}. 

I 97 Vitória (Simeão)- e Nove de Abril> -fo/h. 14 
p., (O, l 02 X O,154), Tip . Minerva, Loanda, 
s. d. ( 1925). (Discurso proferido na sessão 
solene realizada em 1 1 de Abril de 1925, no 
Liceu Central Salvador Correia, de Loanda, 
Angola). 

198 Vitorino (Pedro)_< A Catedral de Reims. No 
primeiro aniversário do maior vandalismo de 
todos os tempos ·-folb. JO p., i/. (0,090X 
O, 165), Imprensa Nacional de Jaime Vascon .. 
celas, Porto, 1915. Edição dd Livrdrid Por .. 
fuense de Lopes & C.ª, Porto. 
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199 Xico Brás (pseudónimo de Adur de 1\t\a{os ) - -

• 

•Postais da Guerra. Impressões dum solda .. 
do em campanha> - 75 p . e 1 s. n., e. il. 
(0,068X O, 111 ), s. /. Ediç&o da Bjhfiofeca 
do Povo (Henrique Tôrres). Lisboa, s. d. 
(1918) . 
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Anexo l\ 

(Originais de autores portugueses em língua !rance.sã) 

Confe de Penha Garcia - e La Pafrie Dodu
gaise "- folh. 44 p., (0,081 X O, 142), lmpri .. 
merie Alar, Geneve, s. d. (1917). (Confe· 
rência feita em Lausanne, em 12 de Maio de 
1917, numa festa organizada pelo « Comifé 
de secours aux Militairs et Civils Portugais 
prisonniers de guerre > ). 

Costa Lôho (Dr. francisco i\~ .. anuel da) -
(Lente da Universidade de Coimbra)-• Le 
probleme mondial ef l' action du Portugal ,. _ 
362 p., e. il., il. com um mapa e 4 refréJfos, 
(0,085 X O, 1.35), Imprensa da UniversidéJde, 
Coimbra, I 921. Com prefôcio do Autor. (65 
capítulos em que são es{udados: aspedos ge~ 
rais do «problema mundial> , acção de Podu ... 
gal durante e após a guerra, o esfôrço miiitar 
e financeiro português, a siluação eccnómka 
de Portugal no final da guerra e as relações 
internacionais portuguesas). 

Homem Cristo filho (francisco de)-' Le 
Portugal centre l'Allemagne > -121 p., (0,074 
X O, 122), Edifion Pdsf, Paris, 1918. (Con
tém : A conferência feita pelo autor na Soei e .. 
dadc de Geografia de Paris, a 27 de Junho 
de 1918, organizada pelo e Comité Internatio
nal des Ligues Anfi .. germaniques >; Discurso 
do P .6 Welterlé, presidente do referido Co
mité ; Discurso do Ministro de Portugal, Dr. 
Belencourt Rodrigues; Carla de Paul Adam; 
Discurso de Maurice Barrés e Discurso de 
Jean Richepin). Tem :S.ª edição. 
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Idem - < Les Pode .. f lambeaux, - 260 p ., 
(0,082X0,130), lmprimerie Lang, Paris, s. d. 
Edição Fasf, Paris. Com prefácio do Autor. 
(Contém es{udos de Clémenceau; Ana{ole 

. france; Cardial Mercier; Paul Adam; Jau
rés; Maurice Barrés; Marechal f och e Pre
sidente Sidónio Pais). 

< Memorandum. Ouelqucs idées opporlunes 
offertes à la considération de la Conférence de 
la Daix par le Général de Division réformé en 

• 1909, ancien officier du Génie portugais Pe
dro Romano folque> -134 p., 1 de fahle e 
1 s. n., Tip. do Anuário Comercial, Lisboa, 
1919. 

Osório (Paulo)-« Le Porlugal et la Guerre , 
-Payof & C.ª, Paris, 1918. 

<Portugal (Le) dans la guerre. Lois et décrefs. 
République Porlugaisc > -folh. 88 p., (0,091 
X O, I 71 ), lmprimerie Nafionale, Lisbonne, 
1917. 

<Portugal (Le) dans la guerre. Lois et décrefs . 
2.ª série. République Podugaise> -folh. 5.3 
p., (0,091 ><O, 171 ), lmprimerie Nafionale, 
Lisbonne, 1919. 

<Tratado de paz entre as potências aliadas e 
associadas e a Hungria -Protocolo e declara
ções de 4 de Junho de 1920,. -15J p., Lis
boa, 1925. 

<Manual do Soldado Porluguês. Adopfado 
pela Comissão Central de Assistência Reli~ 
giosa em Campanha, - folh. JO p. e 2 3. n. , 
corn música de hinos. Tip. do Anuário Co
mercial, Lisboa, 1918. 

Ribeiro Lopes (Artur) -- < Porfugal ao serviço 
da Alemanha, - folh. 16 p., Lisboa, 1925. 
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f\DENDf\ 

De outras obras, originais porluguesas, em prosa, 
tenho conhecimento, um conhecimento tão vago que, 
a· respeilo de algumas, não vai àlém do Hiulo. 

Não quis, em todo o caso, deixar de as apontar, 
embora àparte, como subsidio também para a Biblio~ 
teca Portuguesa da Grande Guerra. 

A-pesar-de ler levado neste humilde e inglório 
trabalho alguns anos e a despeito da pedinaz adivi
dade com que me tenho dirigido a autores, editores, 
livrarias, tipografias, bibliotecas, etc., vai esta Aden~ 
da bem mais ex{ensa do que eu pensava e do que 
era meu desejo. 

Vá a culpa aos que (e tantos foram !) deixaram 
sem resposta as minhas solicitações ou responde
ram . . . enviando-me catálogos-preçários ou pedindo 
dezenas de escudos pelas informações solicitadas ... 

Seguem as informações subsidiárias, incomplefos: 

211 Carqueja (Bento)-< A guerra. Seus antece
dentes e seus conseqüentes> - 1916. 

212 Alcobaça (Bernardo de) - <História Ilustrada 
da guerra> - Lisboa, João .Romano Tôrres, 
s. d. 

213 <Tratado de paz entre as potências aliadas e 
associadas e a Bulgária e protocolo> - Lis .. 
boa, 1921. 

214 < Acôrdo entre as potências aliadas e associa .. 
das, relativo à confribu'ição para as despesas 
da libertação dos {errilórios da antiga manar .. 
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quia Aus(ro-Húngara, assinado em Saint-Ger
main-en-Laye em 1 O de Setembro de 1911 , 
- folh. 4 p., Lisboa, 1929. 

215 e Acôrdo entre as potências aliadas e associa-
das, relativo ao cálculo das reparações, na 
parte que respeita à Itá lia, assinado em Sainf .. 
-Germain-en-Laye em 1 O de Setembro de 19 19> 
- folh . .3 p., Lisboa, 1920. 

216 <Portugal em guerra. 1.ª série, n.05 1 e ~· 
Providências · de caráder político e económico, 

. publicadas até 20 de Novembro de 1916>. 
21 7 <Portugal em guerra. 2. ª série, n. os 1 a 7 . 

Preparação militar e defesa nacional. Diplô .. 
mas publicados alé 31 de Dezembro de 
19 16>. 

218 Araújo (Armando}-·• Por{ugõl na Guerra da 
Europa• - Lisboa, 191 4. 

219 Costa Lôbo (Francisco Manuel de) - e Portu
gal na guerra e na paz> - Coimbra, 1918. 
(Conferência feita na Sala dos Capelos da 
Universidade em I 3 de Novembro de 1917}. 

220 Vai (Adriano do)-• Jesus na guerra »-Lis .. 
boa, 1 ~ 1 9. 

221 Melo Viana -<Em tempo de guerra. 1914 .. 
-1915> -251 p., Lisboa. 

222 Lacerda (Aarão de)-< Para a filosofia da. 
Guerrõ>. 

223 <Condições de paz. (Contém o tratado de paz 
enfre as potências aliadas e a Alemanha>)
Lisboa, 19 19- 1920. 

224 Sousa Cosía (Alberto de) - e A mulher vítima 
da guerra> - Lisboa, 1916. 

22 5 Elio de Lysia (pseud.) - e O profeta Bandarra 
prevê a guerra actual >. 

226 Braga (Teófilo)- e Na tomada de Jerusalém: 
As nações aliadas comemorando o feito das 
tropas britânicas e dos contingentes franceses 
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e italianos> -M. Lucas Tôrres, Lisboa, s. d., 
folh. 

227 Pinheiro (Rafael) - <A menHra do herói> . 
r/ 228 Pereira Nunes (António Rafael)- « A acção 

da Marinha. (Portugal na Grande Guerra -
1 > )- folb . .32 p., Lisboa, 1923. 

229 Magalhães (Vitorino de Sousa) - <Expedição 
a Moçambique. 1916. Serviços de Saúde. 
Fôrças mobilizadas, do 1.0 Grupo da 
Companhia de Saúde. Seus serviços em 
campanha (Apon{amentos) > - 139 p., Lisboa, 
1923. 

230 

231 

232 

233 

234 

V 
235 

236 

Amzalak (Mosés Bensabaf) - <Os ·ideais is .. 
raelis{as e a guerra> - folh. 42 p., Coimbra, 
1923. 

Falcão (Garibaldi)- <A Grande Guerra. A 
batalha do N\arne> - Guimarães & C!-, 
Lisboa. 

Idem - <A Heroína de Portugal. Romance 
porluguês de amor na Guerra Mundial• 
-Lisboa, 1924, Joaquim MB.nuel, e. il., J 
vol. 

Idem - <Participação de Portugal na Guerra,. , 
Guimarães & C.ª, Lisboa. 

francisco José de Barros - ( N\ajor de lnf.ª) 
< Porlugueses na Grande Guerra. Narrativas 

dum trincheirisla na Flandres. Angústias do 
cativeiro> -227 p ., Lisboa, 1925. 

Horácio de Assis Gonçalves - « Porfugal na 
Guerra. O Batalhão expedicionário de lnf. ª 
12 na Flandres (1917 .. 1919)> -Porlo, Com .. 
panhia Porfuguesd Editora. 

Armando Luís Rodrigues - <Discursos• -
folh. (Contém três discursos pronunciados 
pelo Au{or em Bruxelas: Glória à Bélgica, A 
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deção de Por! ugBI em Africél e PorfugBI na 
.j Pf Bndres. 

237 Teles (Basílio) - <O nó dos Balkans > • 

238 •Grande Guerra (A). - Crónica episódica e 
anedótica da conflagração europêa> -5 vol. 
il., com 200 gravuras de assunlos da guerra, 
João Romano Tôrres, Lisboa . 

• 
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No{a 1 

*À Brigõda do A1inho >, por A1ardel Ferreira 

A-propósito da publicação dês{e livro e da co .. 
memoração do 9 de Abril, o sr. C oronel do C . E. M. 
Mário de C ampos, ilus tre professor da Escola Milifar, 
dirigiu ao sr. Coronel Mardel Ferreira, em 4 de Abril 
de 1924, a seguinte carta: 

• Meu prezado camarnda e ilusfre combafenfe da Gran
de Guerra: - Aproveitando 6 próxin~a comemora
ção do 9 de Abril de 1918, e querendo corres
ponder ao desejo, que em tempo manifestaste, e mui
fo me honra, de consignnr as minhas impressões sô
bre um dos mais brilhanfes epigódios daquela nofã
vcl acção, vou hoje desempenhar~me, gosfosamenfe, 
da missão que tomei sôbre os meus ombros. 

• E' jã vasfa a liferafurõ de procedência naciona1, origi
nada naquele aconfccimenfo, e, mais õinda, aquelo 
que versa cspecificadamen(e a nossa comparficipa
ção na Grande Guerra. T eem-se escrifo as mais va
riadas na rrafivas e crHicas de proporções diversíssi
mns e de diversíssimo carácter, desde o singelo 
opúsculo à relação desenvolvida, desde a impressão 
a !raços 1argos, quási aguarelas de guerra, até às 
monografias mais objecfivos, serenas e técnicas, po
dendo dizer-se que pouco ou nada ferá de acrescen
tar-se à opulenta àocumen(ação que os futuros his
foriodores deverão compulsar. 

• À-pesar, porém, de fudo isfo, hã publicações que se 
impõem mui(o parficulermen{e ã afenção do público 
em geral, e, mais ainda, ã do nosso público militar. 
Esfi.io nesfe caso as modestos relações que se cir
cunscrevem a tornar conhecida a cooperação desta 
ou daquela unidade na acção fão impressionante e 
significativa do 9 de Abril. E' especialmente sô
bre estas pequenas monografias que se hã-de cons
truir, de um modo dcflnifivo, a hisfória do grande 
aconteci menfo mili(ar que de novo vai celebrar-se. 
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e o que forna, porém, digno de foda o atenção o feu esfo
do, é que, precisamente, êlc se ocupa de uma unida
de que feve, na bo{alho de La Lys, as mais terríveis 
e deiicadas responsabilidaàes, e soube colocar-se, 
peronfe a His{ória, fora delas. 

e À brigada do lv\inho, pois jã assim hã-de ser conheci
da, mesmo que a designação não tivesse a consa
gração oficial, pela posição que ocupou dentro das 
fôrças portuguesas envolvidas na lufo, {inha de so
frer a incidência de um dos maiores esforços do 
adversário, cujo inferêsse milifor lhe indicava nltida.
menfe, como objedivo imediato, romper a linha de 
combafe, no ponto em que se esfabelccia e soldadurn 
das f ôrços porfuguesos com os brifãnicos. 

e A glória da Brigada do feu comando ressalfa com o 
maior relêvo desfa circuns{ãncia especial, de 5e ver 
assim alvejada por um adversário a que poderii con
fesfor-se csfa ou oquela qualidade, mas nunca, sem 
injustiça, se acoimará de ignoronfe, ou menos hem 
orientado, no emprêgo técnico <los seus meios d~ 
acção. 

e E' isfo que se deduz com evidência do fuo norrafiva, feita 
com a simplicidade e o espírito de modésfia que 
acentuam : e mais fazem avulfor o papel tão briosa
menfe representado pela Brigada do Minho, que, 
ainda uma vez, honrou os tradições de uma das po
pulações mais vigo1 osas, enérgicos e tenazes de que 
se orgulha a nação porfogucsa. 

Abraçõ-fe, rnuifo afeduosamenfe, o feu velho amigo e ca
marada. -Lisboo, 4 de Abril de 1924. - Mário de 
Campos, coronel do C. E. M. 

flN\ DO TÍTULO 1. 
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1 Almeida Russo (Rogério Marques de)-(Capitão 
miliciano de Artilharia, do 3. 0 G. B. A. do C. 
E. P.)- < Archivo Poético da Guerra> -270 
p., c. il. pelo Tenente João Lima, il. com fa.. 
fogr. de assunfos da Guerra e vinhefas do 
mesmo, Major Joaquim Leilão e do Aufor. 
Tip. da Companhia PorfuguestJ. Edifora, Porto, 
s. d. ( 1924). Edição do Aufor. Com prefácio 
e Nota ílnal. 

(E' a compilação de 112 poesias de comba .. 
tentes da Grande Guerra). 

2 Alves (francisco)-< Ouvi - Poema da Vida> 
-153 p., c. il., Imprensa de Manuel Lucas 
Tôrres, Lisboa, s. d. ( 1919). Edição do Autor. 

3 Ançã (Manuel)-< A Valorosa Bélgica> - f>oe .. 
melo, 100 p., il. com refrato e fac.simile da as .. 
sinal ura do Rei da Bélgica, Imprensa Lihãnio 
da Silva, Lisboa, 1917. Edição da Livraria 
Ferreira, Lisboa. Com uma Nota flnal do Au
tor, referente à génese do poemefo: a invasão 
da Bélgica pelos alemães. 
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4 <Aventuras dum soldado poduguês nas trinchei ... 
ras da França·-fo/h., 8 p., e. il., s . 1., Lis .. 
boa, s. d. Edição de Salvador dos Santos Ro .. 
mano. 

5 Barata da Rocha (Alfredo) - (Tenente .. médico 
do Bat. de Infantaria ... do C. E. P). - <Fala 
a mãe desconhecida do herói desconhecido> 
- folh., Porto, 1921. (Esfa poesia foi depois 
incluída no livro do Autor, posferiormenfe pu .. 

• blicado, - Névod dô Flandres. 
v 6 Idem - <Névoa da Flandres. "'versos de Alfredo 

Barata da Rocha. Soldado da Grande Guerra, 
1917 .. 1918>-·134 p., e. il. por António Car ... 
neiro. Emprêsa lndusfrial Gráfica do Porfo, 
Podo, 1914. Edição da Renascença Porfugue .. 

:./ 
7 

sa, Podo. Prefácio do Autor. 
Barros (João de) - «Ode à Bélgica> -16 p .. 

Tip. A Edifora, Lisboa, 1914. Edição de Ai/ .. 
laud Alves & C.ª, Lisboa. Tem 2.ª edição. 

~ Idem- e Oração à Pátria> -87 p., e. il., Tip. de 
A Edifora, Lisboa, 1917. Edição da Livraria 
AilléJ.ud, Lisboa. Tem 2.ª edição. 

9 Brochado (Alfredo) - <O sangue dos heróis> -
Ode, 8 p., Amarante,· 192 1. 

1 O e Cartas de França, do soldado à sua namora .. 

j l 

da> - folh. 8 p ., e. il., Tip. da Casa Progres
so, Lisboa, s. d., Edição de Salvador dos San .. 
los Romano. (E' o volume n. 0 13 da Colecção 
Popular}. 

Casimiro (i\ugusfo ... dos Sanfos)- <A Hora 
de Nun' AI vares> - 48 p., c. il. por Alberfo de 
Sousa, Tip. da Sociedade T~oográllca Edifora, 
Lisboa, s. d. ( 1917). Ediçfio da <A flanfida,., 
Lisboa. 

12 <Ceroulas (As) do Kaiser > - folh. 8 p., e. il., 
Imprensa Lucas, Lisboa, s. d. Ediç§o da Li .. 

I 
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vraria Barateira. (E' o vol. n.0 24 da Colecção 
Popular). 

13 Correia de Oliveira (Anfónio) - e Soldado que 
vais à guerra> - 83 p., il. com vinhetas, Cen ... 
Iro Tipográfico Colonial, Lisboa, 1918. Ed. da 
Livraria Porfugália, Lisboa. 

14 <Despedida (A) dos nossos oficiais e solda .. 
dos que vão para a guerra> - folh. 8 p., e. 
il., s. 1., s. d. Ed. de Salvador dos Santos 
Romano. 

1 s Dias (António) ... (Niofano Saide) - e Grito de 
Camões> - folh. 14 p., com refrato do A ufor. 
Minerva Central, Coimbra, 1916. 

16 C ãr,'alho (Xavier de)- e Cantos épicos da Guer
ra> - folh. 32 p., Paris, 1918. 

17 Caldas (José Luís de) - e Mundo de feras > -
Poemefo, 69 p .. Lisboa, 1924. 

18 Nunes da Mafa (José Filipe) - «O Regresso 
(Homenagem à frança)> -folh. 15 p. Tip. e 
impr. da Livraria rérin, Lisboa, 1917. Tem 
2. a. edição, corre da, cm -1918, com prefácio, 
e Explicações>, do Autor. Na capa ... frontespício, 
como epígrafe, 4 versos, da pág. 15. 

19 Idem - <O Sonho do Kaiser > - folh. 32 p., 
Tip. e lmp. da Livraria Perin, Lisboa, 1916. 
(Janeiro). Tem 2.ª edição (Abril de ,1916), 35 
p., uma Explicação prévia do Autor, em prosa, 
e o sub ... título <Versos heróicos referentes à 
maldição do Kaiser, lançada por Deus, o seu 
grande amigo>; Tip. e lmpr. Livraria Périn. 
Tem 3. ª edição, corre da, em 1918, com 19 p. 
e um prefácio; na mesma Tipografia. 

20 ldem-<A' Guerra pela Paz e Liberdade !>-· 
folh. 7 p ., Tip. e lmpr. da Livr. rérin, Lisboa, 
19 17. Com um prefácio, < Explicé1ÇÔO>, do Au~ 
for e uma nota às palavras negrd corôll, da 
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epígrafe e. da pág. 7. Na capa .. fronfespício, 
como epígrafe, 4 versos (i). 

21 Idem - <O casamen{o do ex~Kaiser, o principal 
responsável da Grande Guerra> - folh. 15 p .. 
Tip . da Cooperativa Milif ar, Lisboa, 1922. 

22 Idem -· e A' s armas cidadãos, correi às ar .. 
mas!» - folh. 7 p., Tip. e lmp. da Livraria 
.Férin, Lisboa, 1916. Tem 2.ª edição (1916) 
e 3.ª', Tip. Caldense, Caldas da Raínha, 
1918. 

25 idein - e Pátria, Humanidade e Liberdade > -
fojh ., 7 p .. Tip. e lmp. da Livraria Férin, Lis .. 
boa, 19 17. Tem 2.ª edição, 1918. 

24· Guimarães (Delfim) - <Aos soldados sem nome> 
- folh. 12 pág., lmp. Lucas, Lisboa, 1921. Ed. 
da Livraria Guimarães & C. ª, Lisboa. 

25 Leitão (Acácio)-< No dia da chegada das cin .. 
zas dos soldados desconhecidos ao mosteiro 
de S anta Maria da Vifória. Versos porfugue .. 
ses de ... >- folh. de 4 p., s. n., Tip. Central, 
Leiria, 1 921 . 

26 «Liga dos Combafenf es da Grande Guerra. 
Inauguração oficial da agência de Vila Real. Sé .. 
rie de poesias oferecidas à mesma. 9 de Abril 
de 1925 >. - folh . 8 p., Imprensa Arfísfica, 
Vila Real, s. d. ( 1925). (Composições poé{i .. 
cas de: Carlos de Barros, Marius Sabinus e 
Afonso de Castro. Incluso, em fôlha solta : 

(i) No exemplar que possuo, oferecido pelo Aufor, emendou 
êsfe por sua mão dois versos, a pág. 4 : 

que serão: 

Logo, jàm<lis o monslro poderá 
Roubar vilória ali lldo, cerla já 

Logo jãmais o monsfro roubará 
A vitória aliada, cerla já . 
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<Hino dos Combalenles da Grande Guerra>, 
versos de Carlos de Barros). 

27 Marfins (Fernandes)-< Na Abalada > -folh. 
59 p., Tip. Neves, Coimbra, 1916. Ed. da Li~ 
vraria Neves, Coimbra. Com prefácio, em pro .. 
sa, do Autor. 

28 Marques de Azevedo (António)-« Avanle 11 f 
(Sonetos patrióHcos)> -folh. 9 p., s. n., lmpren .. 
sa Moderna, Porto, 1915. Ed. da Livraria 
Chardron, Porto. (9 sonetos). 

29 Matos (Artur de)-< De longe . . . (Quadras 
feilas no campo da balalha), - folh. 56 p., Ed. 
da e Bihliofeca do Povo,, Henrique Tôrres, 
Lisboa, s. d. (48 quadras). 

30 O'Neill (Maria) - <Cartas da Guerra. Viva a 
França!> - folh. 34 p., Centro Tip. Colonial, 
Lisboa, 1916. Ed. da Autora. (Dedicatória e 
prólogo, em verso, e 31 sonetos}. 

31 Osório (Plácida)-< Conlrastes. A propósito 
da guerra, - {olh. de 15. p., Tip. Lusifânia, 
Lisboa, s. d. Ed. da Cruzada das Mulheres 
Por! u .. quesas, Lisboa. 

32 Idem - e A morte de um soldado porfuguês, -
folh. 7 p., Tip. <A Edifora,, Lisboa, 1918. Ed. 
da Cruzada das Mulheres Portuguesas, Lisboa. 

33 Pires A n{unes (António) -(T enenfe miliciano de 
Infantaria, do Bat. de lnf. 14 do C. E. P.)
< Trovas da Flandres> -147 p., e. il. por Eduar
do Malf a, Tip. da Coimbra Ediforô, Coimbra, 
19~4. Ed. da Coimbra Edifora, Coimbra. Com 
uma carfa .. prefácio de João de Barros. (20 
composições poéticas). 

34 Sancho (José Dias) - «Aos homens de Portu ... 
gal. (Versos)>-fo/h. 7 p., s. n., e. i/. com 
e máscara» do A ufor, por Boaventura Passos, 
Tip. União, Faro, 1916. Prefácio do Autor. 
Sepélraf a do jornal < O Sul, . 
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Sanches da Gama (Eugénio)-< A guerra> -
poemeto ( 17 quadras), folh. 9 p., lmprensél da 
Universidade. Coimbra, 1916. Ed. do Autor. 

Salema Vaz (Alfredo Vífor)- <Terra de Nin ... 
guém > - 58 p., il. e c. il., Tip. do Anuário Co .. 
mercial, Lisboa, s. d. ( 1920). Ed. da Livrélriél 
Por!ugaf ... Brasil, lisboa. 

37 Silva (Rodrigues da)- <Soldados Desconheci ... 
dos> - 40 p., Tip. Palhares, Lisboa, 1924. 
Edição do A ufor. 

38 Silva Ta vares (João Pedro da)-< Trincheiras 
de Porfugal> - 82 p., Imprensa Lucas, Lisboa, 
1919. Ed. da Livraria Lisbonense, de Domin .. 
gos & Franco, Lisboa. //. e e. il. con1 vinhetas. 
Tem 2.ª ed. (1919); 3.ª ed. (1923) e 3.ª ed. re ... 
modelada ( 1924); c. il. por Cunha Barros, 88 
p., il. com vinhefas, Tip . da <A lndusfria/ Grã ... 
fica> , Porto, acrescentada com um novo pref á ... 
cio do Autor e com a composição < UlHmo 
a pêlo> e alguns versos com vários outros; 4.ª 
ed. ( 1925), Espinho. 

39 Soldim .. Verno (pseudónimo).- <Cada dum sol ... 
dado,,_ folb. 7 pág. e 1 s. n., Imprensa Civi .. 

40 

41 

lização, Podo, 1917. 
e Vida (A) dum soldado. Versos escrilos pelo 

soldado de infantaria 14, Alfredo Duarte, mu .. 
filado na Grande Guerra de França, em 1917, 
internado no Instituto de Reeducação dos Mu .. 
tilados de Guerra ... - folh. 11 p., s. !., Ed. da 
Cruzada das Mulheres Porfugues&s, Lisboa, 
1918. 

Vieira (Afonso Lopes)- e Ao soldado desce .. 
nhecido morto em França> - fo/h. 4 p., lmpren .. 
sa Lihánio dâ Silvâ, Lisboa, 1921 ( 4). 

(1) Vid. e Nofa B >, no fim do volume. 
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42 «Vitória (A) dos Aliados> -folh. 8 p., c. il., 
lmp. Lucéls, Lisboa, s . d. Ed. dél Livrélriél Ba~ 
rafeirél. (E' o n. 0 23 da Colecção Populélr). 

43 Vitória (Simeão)-< Minha P áfria > -118 p., 
Tip. dél Renascença Porfuguesa, Podo, 19 17. 

44 Viveiros (Rolando de) - e Versos de. . . A fa .. 
vor das crianças belgas> - fo/h. 11 p., s . n., 
Tip. do e Diário dos Açôres>, Ponfa.Oelgada, 
San ... Miguel, 19 16. O ros{o na capa. 

45 e Volta (A) do mutilado> -folh. 8 p., c. il., /m ... 
prensa Lucas, Lisboa, s. d. Ed. dd Livraria 
Bardfeira, Lisboa. (E' o n.0 22 da Colecção 
Populdr). 

46 Vouga (Ruy do), (pseudónimo de João Pedro da 
Silva Tavares)- e Na Solidão dos Mundos> 
- Poema. Prefacio de Júlio DanÍâs. - 233 
- X VI p., lmprensd Manuel Lucas Tôrres. 
Lisboa, 1919. Ed. dd Livraria Lisbonense, de 
Domingos & Franco, Lisboa. 
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Nota B 

4 

«Ao Soldado Desconhecido 

morlo em França• 

Ao folheto de Afonso Lopes Vieira, assim infifulado e que 
foi apreendido, respondeu o capifão-médico Barafa da Rocha, o 
poefa da Névoa da Flandres, com o seguinte « profesfo • , publicado 
no jornal O Defensor, das Caldas da Raínha : 

O PROTESTO DE NÓS TODOS 

P e la eterna mem ó r ia 
do Herói D esconhecido 

No charco triste, onde as rãs coaxam, 
Escondidas do sol, em gritaria, 
Buscaste as frases que a ninguém rebaixam, 
E que só nos espantam, da ousadia 1 • •• 

l Ouem és fu, tradutor de más paixões ! ? 
(Nunca te vi, por sorte, a silhueta) 
Oue ias dando ridículo a Camões, 
Nuns versos, falhos de arte, sôbre o Poefa •• • 

l Ouem és fu, allnal ? Ouem te conhece? t 
P 'ra Nosso orgulho, ninguém mais te lê J 
Oue a vitória da Pátria resplandece 
Na bravura imortal do C. E. P. 

Eu que fui, Nós que fomos até onde 
A Morte andava a deslizar àlém • , • 
Soldados, cujo orgulho não esconde 
Ter~se batido em Terra de Ninguém 1 
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E fodos Os que, em África, deixaram 
Al!os feitos heróicos de renome, 
Em combates cruéis em que lutaram 
Contra as balas, e a sêde, e contra a fome ! ••• 

Que estivemos, altivos, 11a trincheira, 
Pés sôbre a lama, olhar pôsto no Céu •.• 
A fazermos a guerra, de maneira 
Que se visse que a Raça não morreu ! •.. 

Nós que temos o peifo constelado 
Da heróica estrêla duma Cruz de Guerra, 
E, àlém, nos irmanámos, lado a lado, 
Na beleza sem par da Grande Guerra ! .•. 

Que batalhámos quando, em horas alfas, 
Ribombava o canhão, em duro oulono ..• 
Sem a fraqueza má das vossas faltas, 
Com a fria certeza do abandôno ! ... 

Que nunca ouvimos fua voz erguida, 
No vento português que àlém chegasse . . • 
Para que fôsse a tua fala ouvida 
E. a morte dos 1-Ieróis, então, cantasse •.• 

Mas em frases polentes, sãs, afé 
Iguais àquelas em que eu sei cnntá-los ! 
A dizer nesfa Raça, a minha fé, 
Sem nunca os rebaixar, a lastimá-los! . . • 

Eu, que v1v1 a tradição na guerra, 
E amparei 110 meu peito Os que morriam, 
E me dei por amor da minha !erra, 
E.mquanto outros ficavam e não iam •.. 

Eu, e fodos Aqueles que tombaram, 
Feridos, para se erguerem, logo após, 
E, quási moribundos, balalharam, 
Grifamos a revolta, em nossa voz: 

Quem te deu o direifo de chorar 
Se nem sabes fazê-lo, e nem sentir ! .•. 
l Para que vens, então, a per(urbar 
Toda a serêna paz do Seu dormir ? ••• 

E' que f.le - nem consente que o lastimes 1 
Deixa-O dormir, altivo, em Sua sorte 1 
E Nós - não consentimos que o lastimes, 
A enxovalhar a sua Heróica Morte ! 
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Porquanlo, só aceita a homenagem 
De quem, alfivamente, se bateu 
Em ondas de beleza e àe coragem, 
No mesmo campo em que êle adormeceu . 

Deixa-O dormir em Seu heróico sono, 
l Oue a lua piedade 11ão quisera) 
Não lhe venhas falar do feu oulono, 
A' sua alma abrindo em primavera ! ... 

A êle, que é a Vida, alma da Raça, 
E é Sol de Portugal - e nunca rnmbra ••• 
Não lhe digas as frases de desgraça ••• 
Não lhe leves a pêna que o assombra 1 

• Menino, dorme •..• - Horrível frase, injusfa ! 
E' HOMEM para nós-que p 'ra li não l 
No ar, ascende a Sua Alma augusta, 
A dizer que só nós lemos razão ! ..• 

Oue foi fão bela a sua morle em França l 
Mais que a morle serêna em Portugal ... 
Deixa-O dormir seu sono de esperança 
Na majestosa paz da Catedral ! 

Deixa-O dormir - Áquele que nós lodos 
Velamos -ao Herói Desconhecido. 
Deixa-O dormir - longe dos vossos lôdos, 
Da lástima cruel do leu gemido •. . 

ALfREDO BARATA DA RQCHA. 

li li 

FIM DO TfT. II.0 

E DO VO
LUME. 
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