


    

A Exposição “Ao Truár de Artelharia: Memórias das Guerras do Século XX no Concelho de 

Peniche” consiste no retrato dos três conflitos armados do século XX com maior impacto no nosso país – 1ª 

Guerra Mundial (1914-1918), 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e Guerra Colonial (1961-1974) –, dando 

especial enfoque à sua relação com o território de Peniche, despertando para episódios da história local 

associados a estas guerras.  

 

Desenvolve-se num momento de diversas efemérides: em 2014 assinalou-se o centenário do início da 1ª 

Guerra Mundial, o 75º aniversário do início da 2ª Guerra Mundial e o 40º aniversário do final a Guerra 

Colonial portuguesa; em 2015 celebram-se os 70 anos do final da 2ª Guerra Mundial; em 2016, datam 100 

anos sobre a entrada de Portugal na 1ª Guerra Mundial, … 

 

A Exposição “Ao Truár de Artelharia: Memórias das Guerras do Século XX no Concelho de Peniche” é 

uma organização da Câmara Municipal de Peniche, contando com o apoio de diversas entidades – 

nomeadamente a Liga dos Combatentes de Peniche – e pessoas individuais.  

Os contributos da população local são fundamentais para um maior conhecimento destas páginas da 

nossa história coletiva, através da partilha das suas memórias e testemunhos, objetos e fotografias. 

A frase mote no título da exposição e a imagem escolhida para a divulgação, reporta para um poema 

sobre a Batalha de La Lys (9 de abril de 1918), redigido por um soldado penichense do Corpo 

Expedicionário Português que combateu em França, durante a 1ª Guerra Mundial, Joaquim Guilherme. 



    

The Exhibition “Ao Truár de Artelharia: Memories of the 2oth Century Wars in the Municipality of Peniche” 

consists in demonstrating the three armed conflicts during the 20th century and the impact they had on our 

country – First World War (1914-1918), Second World War (1939-1945) and the Portuguese Colonial War 

(1961-1974) – with particular focus on the relationship with the territory of Peniche, awakening to episodes of 

local history associated with these wars. 

 

 This Exhibition reminds us of important dates: 2014 marks the centenary of the beginning of  World War I, 

the 75th anniversary of the beginning of World War II and the 40th anniversary of the end of the Portuguese 

Colonial  War;  2015 celebrates the 70 years of World War II; 2016 dates 100 years that Portugal entered 

World War I,… 

 

The Exhibition “Ao Truár de Artelharia: Memories of the 20th Century Wars in the Municipality of Peniche” 

was developed by the City Town of Peniche, having been supported by several organizations – namely the – 

Peniche Combatants League and individuals. 

The population’s contributions are fundamental for a better understanding of our collective history, through 

the sharing of memories and testimonies, objects and photographs. 

 

This Exhibition’s motto and the image used to divulge, belong to a soldier from Peniche  who wrote a poem 

about the Battle of La Lys (April 9, 1918),   

The phrase motto on the title of the exhibition and the image chosen for disclosure reports to a poem about 

the Battle of La Lys written by Joaquim Guilherme , a soldier from Peniche, who belonged to the Portuguese 

Expeditionary Corps who fought in France during the First World War. 



    

A 28 de junho de 1914, o estudante bósnio Gavrilo Princip, assassinou, em Sarajevo, o arquiduque 

Francisco Fernando de Habsburgo, herdeiro da coroa austríaca. Foi a partir desse acontecimento detonador 

que se encadearam os factos que levaram à declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, a 28 de 

julho desse ano, à declaração de estado de guerra da Alemanha à Rússia, a 1 de agosto, à invasão de 

território (neutral) luxemburguês e belga a 1 e 4 de agosto, à declaração de guerra da Grã-Bretanha à 

Alemanha, a 4 de agosto, e da Áustria-Hungria à Rússia, a 5 de agosto. Foi posto em marcha o intrincado 

sistema de alianças políticas e militares entre nações que vinha sendo construído nos anos anteriores, que 

resultou numa guerra à escala mundial. 

Opunham-se dois blocos: os Aliados, por um lado, que incluíam a França, Inglaterra e Rússia e, por outro, 

os Impérios Centrais, com a Alemanha e a Áustria-Hungria à cabeça (a Itália que, originalmente, faria parte 

da Tríplice Aliança, acabou por entrar, já em 1915, ao lado dos Aliados).  

Dos Impérios Centrais veio também a tomar parte o Império Otomano (Turquia) e a Bulgária, sendo que 

aos Aliados se juntaram, ao longo dos anos de guerra, variados países como Japão, Roménia, Portugal, 

Canadá, Brasil e EUA.  

 

A Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) 

A Guerra na Europa estende-se aos vários continentes, com 

algumas das primeiras hostilidades a ocorrerem no continente 

africano e no oceano Pacífico, nas colónias e territórios das 

nações europeias. 

A 1ª Guerra Mundial foi uma guerra extremamente mortífera 

(11 milhões de mortos, dos quais, 8 milhões de combatentes), 

para o que contribuiu o poderio bélico associado aos fortes 

avanços da tecnologia militar moderna, com nova artilharia 

muito mais precisa e letal (de entre a qual se destacam as 

novas armas de tiro rápido, as Metralhadoras), novos 

equipamentos e meios (como o carro de combate ou a aviação 

militar) e a utilização de armas químicas.  

A 11 de novembro de 1918 assinou-se o Armistício que pôs 

fim a mais de quatro anos de guerra, com fortes impactos 

económicos, sociais, geoestratégicos e civilizacionais em todo 

o globo. 

Capa da Revista “Ilustração Portugueza” nº 584, de 30 de 

abril de 1917  



    

Portugal entrou na Grande Guerra em 1916. Até lá não se tinha declarado nação beligerante nem neutra. 

A política internacional portuguesa, condicionada pelas relações com Espanha, a histórica aliança com 

Inglaterra e a questão colonial, tornou-se particularmente sensível ante o início do conflito.  

Nos começos de 1916, por indicação da sua aliada Inglaterra, foram apresados vários navios alemães 

ancorados nos portos portugueses, o que levou à declaração de guerra da Alemanha a Portugal. Em 

consequência, o exército português – que se encontrava em fase de reorganização – procedeu à instrução 

militar, em Tancos, do que veio a ser o Corpo Expedicionário Português (CEP) que participou na frente 

europeia da guerra. O embarque das primeiras tropas para França teve lugar a 30 de janeiro de 1917.  

Desde 1914 que os territórios coloniais portugueses sofriam ataques das tropas alemãs, pois era 

aspiração da Alemanha expandir-se enquanto império colonial. Assim, a par da defesa do território nacional, 

houve contingentes portugueses a combaterem em África, em Angola e Moçambique, entre 1914 e 1918; e, 

em França, na Flandres, nos anos de 1917 e 1918. 

O CEP sofreu pesadas baixas na Batalha de La Lys que decorreu a 9 de abril de 1918; o que restou das 

tropas portuguesas foi distribuído por unidades inglesas.  

Terminado o conflito, Portugal participou na Conferência da Paz, em Paris, de pleno direito, conseguindo 

obter os objetivos que tinham sido traçados, com a recuperação e manutenção da posse das colónias 

africanas e indemnizações de guerra. 

A presença portuguesa e penichense na 

1ª Guerra Mundial 

Esforço de guerra em Peniche: remoção dos canhões da Fortaleza para uso do metal.  

Nº inv.: MP.005660.FTG 

Portugal mobilizou cerca de 105 mil homens, dos quais mais de 

18 mil para Angola, 30 mil para Moçambique e 56 mil para França. 

Destes, estima-se que um pouco mais de 7 700 morreram, a 

maioria em Angola, Moçambique e em França, mas também no 

mar ou, mesmo, já em Portugal, para onde eram repatriados os 

militares vítimas de doença ou ferimentos graves. Somam-se, 

ainda, mais de 16 mil feridos e 13 mil prisioneiros e desaparecidos 

(segundo dados do Arquivo Histórico Militar).  
 

Do concelho de Peniche, conhecem-se 109 participantes na 

Grande Guerra, dos quais 8 tombaram em África e França.  

O grande esforço de guerra abrangeu não só os mobilizados 

mas também os que ficaram em Portugal.  



  

‒ AFONSO NEVES (04/06/1892 – 11/10/1961) | Tenente | Nasceu em Cáceres (Espanha), sendo Peniche a sua 

terra de acolhimento, para onde veio, em 1941, como Comandante do Depósito de Presos do Forte de Peniche 

| Combatente em África | Sepultado no cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ ALBINO / ALDINO AGOSTINHO | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ ALFREDO BATISTA (08/10/1888 – 21/03/1966) | Soldado | Concelho de Peniche (?) | Combatente em França | 

Sepultado no cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ ALFREDO HENRIQUES | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ AMARO ANICETO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ ANTÓNIO FERNANDES PEREIRA | Clarim - Regimento de Obuses de Campanha | Peniche | Combatente em 

França 

‒ ANTÓNIO JOÃO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ ANTÓNIO MARIA ABREU (1895 – 22/11/1957) | Soldado | Peniche | Combatente em França | Sepultado no 

cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ ANTÓNIO NUNES SIMÕES | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ ANTÓNIO PEDRO FERREIRA | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada | S. Bernardino (Atouguia da Baleia) | 

Combatente em França 

 

  

Combatentes do concelho de 

Peniche na 1ª Guerra Mundial 

‒ ANTÓNIO AGOSTINHO (11/03/1894 – 01/03/1962) | Soldado | São 

Bernardino (Atouguia da Baleia) | Combatente em França, foi dado como 

desaparecido na Batalha de La Lys. Regressou a casa completamente 

desgrenhado e subnutrido, para grande surpresa da família que, depois 

do susto – e de um banho – o acolheu com alegria 

‒ ANTÓNIO CAETANO PEREIRA | Soldado | Peniche | Combatente em 

França  

‒ ANTÓNIO DA COSTA | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em 

França 

‒ ANTÓNIO DA SILVA VASQUES | 1º Cabo | Peniche | Combatente em 

França 

‒ ANTÓNIO DO CARMO | Soldado - 2º Grupo da Companhia de 

Administração Militar | Peniche | Combatente em França 

‒ ANTÓNIO DOS SANTOS REDONDO (22/07/1894 – 01/03/1952) | 

Soldado | Concelho de Peniche (?) | Combatente em Moçambique | 

Sepultado no cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 



‒ ANTÓNIO JOÃO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ ANTÓNIO MARIA ABREU (1895 – 22/11/1957) | Soldado | Peniche | Combatente em França | Sepultado no 

cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ ANTÓNIO NUNES SIMÕES | Soldado | Peniche | Combatente em França  

‒ ANTÓNIO PEDRO FERREIRA | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada | S. Bernardino (Atouguia da Baleia) | 

Combatente em França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ CUSTÓDIO PEREIRA SILVA FIGUEIREDO (1897 – 13/03/1966) | Concelho de Peniche (?) | Combatente em 

França | Sepultado no cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ DÂMASO LUÍS SEIA | Cabo Enfermeiro | Peniche | Combatente em França  

‒ DAVID MOTA | 2º Sargento | Peniche | Combatente em França 

‒ DUARTE BRUNO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ † FRANCISCO DA SILVA MIRANDA (?– 08/01/1918) | Soldado nº 692 - 6ª Brigada de Infantaria do Regimento 

de Infantaria nº5 | Geraldes (Atouguia da Baleia) | Falecido em Combate em França a 08/01/1918 

‒ ANTÓNIO PEREIRA MACHADO (? – 1960) | Soldado | Atouguia da 

Baleia | Combatente em França 

‒ ANTÓNIO RODRIGUES | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França 

‒ ARMANDO DA SILVA BRANCO | 2º Sargento | Peniche | Combatente 

em França  

‒ † ARNALDO DOS SANTOS POLÓNIO | Soldado | Concelho de 

Peniche | Combatente e falecido na guerra, em África 

‒ AVELINO RODRIGUES | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França  

‒ CARLOS HENRIQUE VALA | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada 

Portuguesa | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ CARLOS JOAQUIM DA CRUZ (1892 – 17/12/1974) | 1º Cabo | 

Peniche | Combatente em França  

‒ CARLOS SIMÕES (1890 – 10/01/1975) | Concelho de Peniche (?) | 

Combatente em França | Sepultado no cemitério de Peniche, no 

Talhão dos Combatentes 

‒ DUARTE CHAGAS (17/03/1895 – 26/07/1979) | Soldado nº 1038 - 

Regimento de Infantaria Nº5 | Atouguia da Baleia | Embarcou para 

França em 02/07/1917; desembarcou em Lisboa a 15/4/1919 

‒ EDUARDO DA COSTA | Soldado | Concelho de Peniche | 

Combatente em França 

‒ FAUSTINO HENRIQUES | Soldado | Atouguia da Baleia | 

Combatente em França 

‒ FELIX HENRIQUES | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em 

França  

‒ FRANCISCO AUGUSTO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França 

‒ FRANCISCO CORDEIRO (1895 – 26/11/1952) | Soldado | Peniche | 

Combatente em França 



‒ FRANCISCO DO ROSÁRIO LEITÃO | 2º Sargento Miliciano | 

Peniche | Combatente em França 

‒ FRANCISCO DOS REIS | Soldado | Atouguia da Baleia | 

Combatente em França 

‒ FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Soldado / 2º Sargento | 

Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ FRANCISCO VERÍSSIMO | Soldado | Geraldes (Atouguia da 

Baleia) | Combatente em França 

‒ FRANCISCO AUGUSTO | Soldado (?) | Ferrel | Combatente em 

França 

‒ HEITOR FILIPE BALTAZAR (23/08/1900 – 25/10/1972) | 2º 

Sargento | Natural de Tavira (de acordo com o AHM) | Combatente 

em França | Está sepultado no Cemitério de Peniche, no Talhão 

dos Combatentes  

‒ HENRIQUE RODRIGUES (-/12/1894 – 05/09/1970) | Atouguia da 

Baleia | Embarcou para França em 1916 e regressou no fim da 

guerra, com sequelas físicas – dores nos membros inferiores 

‒ JACOB FERREIRA FRANCO | Soldado | Atouguia da Baleia | 

Combatente em França 

‒ JAIME DA SILVA BRANCO | Soldado - Regimento de Sapadores 

Mineiros | Baleal (Ferrel) | Combatente em França 

‒ JOÃO BATISTA BRUNO | 2º Sargento nº 674 – 4ª Companhia de 

Regimento de Infantaria Nº 21 | Atouguia da Baleia | Embarcou 

para França a 19/01/1917 e desembarcou a 28/02/1919, no 

“Helenus” 

‒ JOÃO FERREIRA SANTO ESPIRITO JUNIOR | Soldado | Serra 

d’El-Rei | Combatente em França 

‒ JOÃO FORTUNATO | Soldado | Peniche| Combatente em França 

‒ JOÃO JUSTINO | Soldado - Regimento de Sapadores Mineiros | 

Geraldes (Atouguia da Baleia) | Combatente em França 

 ‒ JOÃO MANUEL DA FONSECA | 2º Cabo | Lugar da Estrada (Atouguia da Baleia) | Combatente em França  

‒ † JOÃO MARTINHO ( ? – 14/03/1918) | 2º Sargento nº 711 - Regimento de Infantaria nº5 | Atouguia da Baleia | 

Falecido em combate em França a 14/03/1918 

‒ JOÃO MONTEIRO | Soldado | Concelho de Peniche | Combatente em França  

‒ JOÃO VALA | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada Portuguesa | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ JOAQUIM ALMEIDA MACHADO | Soldado | Serra d’El-Rei | Combatente em França 

‒ JOAQUIM ANTERO DA SILVA | 1º Cabo - Corpo de Artilharia Pesada | Atouguia da Baleia | Combatente em 

França 

‒ JOAQUIM CARLOS NEVES BRANCO | Sargento Ajudante - Regimento de Obuses de Campanha | Peniche | 

Combatente em França 

 

 

 

 



‒ JOAQUIM DA SILVA CALDAS | Soldado - Regimento de Artilharia nº 1 | Atouguia da Baleia | Combatente em 

França 

‒ JOAQUIM DE JESUS VITORINO (1894 – 14/07/1933) | Soldado | Concelho de Peniche (?) | Combatente em 

França | Está sepultado no Cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes  

‒ JOAQUIM DUARTE [DOS SANTOS?] BARRADAS (1894 – 14/07/1933) | Soldado - Depósito de Artilharia 

Pesada | Peniche | Combatente em França 

‒ JOAQUIM GUILHERME (9/10/1895 – 1947) | Soldado Nº 747 - Regimento de Infantaria nº 5 | Peniche | 

Combatente em França | Mesmo depois do Armistício, um grupo de sobreviventes portugueses andou 

perdido, sem rumo, em França, continuando a ser bombardeado. Estavam subalimentados. Este soldado foi 

sempre um homem doente por causa dos gases que inalou. 

[Ver fotografia na próxima página] 

‒ JOAQUIM LEITÃO (1890 – 23/11/1933) | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ JOAQUIM LIAL DA MATA | Soldado | Serra d’El-Rei | Combatente em França 

‒ JOAQUIM LOCA  | Soldado | Concelho de Peniche | Combatente em França  

‒ JOAQUIM MARIA RODRIGUES | Soldado - Regimento de Infantaria Nº 5 | Serra d’El-Rei | Combatente em 

França 

‒ JOAQUIM ROSA DE CARVALHO | 2º Sargento – Corpo de Armamento Pesado | Serra d’El-Rei | Combatente 

em França 

‒ JOAQUIM (JÚLIO) TEODORO | Soldado | Ferrel / Peniche | Combatente em França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ JOSÉ ALÍPIO DA MATA | Soldado |  Peniche | 

Combatente em África e França  

‒ JOSÉ AUGUSTO | Soldado | Atouguia da Baleia | 

Combatente em França 
 

‒ JOSÉ BONIFÁCIO DA SILVA (14/10/1886 – 28/01/1967) 

| Tenente Médico Miliciano -  2º Batalhão do 7º Regimento 

de Infantaria nº 2 | Natural de Vale de Prazeres (Fundão), 

foi médico em Peniche desde 13/09/1918 | Combatente 

em França, embarcou a 27/05/1917 e desembarcou em 

Lisboa a 12/02/1918. Foi condecorado com a Medalha da 

Vitória, com Estrela de Prata 

 



‒ JOSÉ CASIMIRO | 2º Sargento | Concelho de Peniche | Combatente em França  

‒ JOSÉ BELO | 2º Sargento | Concelho de Peniche | Combatente em França  

‒ JOSÉ DA COSTA LEAL | Soldado | Serra d’El-Rei | Combatente em França 

‒ JOSÉ DE OLIVEIRA | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada Portuguesa | Ribafria (Atouguia da Baleia) | 

Combatente em França 

‒ † JOSÉ DO NASCIMENTO FANHA ( ? – 18/07/1918) | Soldado Nº 244 - Corpo de Artilharia Pesada do 1º 

Batalhão de Artilharia de Costa | Peniche | Combatente em França e falecido em combate a 18/07/1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ JOSÉ MARQUES | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada Portuguesa | Ferrel | Combatente em França 

‒ JOSÉ MORGADO | Soldado - Regimento de Artilharia nº 1 | Serra d’El-Rei | Combatente em França  

‒ JOSÉ NUNES | Clarim - Regimento de Obuses de Campanha | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ JOSÉ NUNES JUNIOR | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada Portuguesa | Ferrel | Combatente em França 

‒ JOSÉ PINTO | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ JOSÉ VERÍSSIMO | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ JOSÉ VICENTE HENRIQUES (1892 – 28/08/1935) | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ † JOSÉ ILDEFONSO RAMOS | Soldado nº 755 - Regimento de Infantaria nº 5 | Atouguia da Baleia | 

Combatente em França e falecido em combate  

‒ LEONARDO HONORATO | Soldado | Peniche | Combatente em França 

‒ LUÍS PEDROSO DA SILVA CAMPOS | 1º Sargento | Peniche | Combatente em França 

 

 

‒ † JOSÉ DO NASCIMENTO GORJÃO ( ? – 

14/05/1918) | Soldado nº 744 - 6ª Brigada de 

Infantaria do Regimento de Infantaria nº 5 | 

Peniche | Combatente em França e falecido em 

combate a 14/05/1918 

[a fotografia retrata um grupo de combatentes de 

Peniche na Grande Guerra, na frente francesa: 

Joaquim Guilherme, à esquerda; José do 

Nascimento Gorjão, sentado, ao centro.] 

 

‒ JOSÉ FERREIRA | Soldado | Atouguia da Baleia 

| Combatente em França 

‒ JOSÉ FRANCO JÚNIOR | Soldado | Serra d’El-

Rei | Combatente em França 

‒ JOSÉ FRANCO LOBO (1894 – 25/03/1975) | 2º 

Sargento - Corpo de Artilharia Pesada 

Portuguesa | Peniche | Combatente em França 

‒ JOSÉ GABRIEL MADEIRA | 2º Sargento - Corpo 

de Artilharia Pesada Portuguesa | Serra d’El-Rei 

| Combatente em França 

‒ JOSÉ HENRIQUES | Soldado - Regimento de 

Infantaria Nº5 | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França 

‒ JOSÉ MARIA SIMÕES BELO | 2º Sargento | São 

Bernardino (Atouguia da Baleia) | Combatente 

em França 

 

 

 



‒ LUIZ RODRIGUES (1884 – 26/02/1933) | Cabo do Mar | Concelho de 

Peniche (?) | Combatente em França | Está sepultado no Cemitério de 

Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ MANOEL FERNANDES | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França 

‒ MANUEL DO CARMO PEREIRA (1886 – 26/12/1974) | Concelho de 

Peniche (?) | Combatente em França | Está sepultado no Cemitério de 

Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ MANUEL FRANCISCO (1898 – 08/07/1952) | Concelho de Peniche 

(?) | Combatente em França | Está sepultado no Cemitério de 

Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ MANUEL DO NASCIMENTO GINJA (1892 – 13/06/1940) | Soldado | 

Peniche | Combatente em França 

‒ MANUEL LUÍS FERREIRA | Soldado | Peniche | Combatente em 

França 

 

 

 

‒ MANUEL PORFÍRIO DOS SANTOS | Soldado – Corpo de Artilharia Pesada Portuguesa | Geraldes (Atouguia 

da Baleia) | Combatente em França 

‒ MAPRIL (MAPRIEL?) DIAS | Soldado - Corpo de Artilharia Pesada | Ferrel | Combatente em França 

‒ MARCELINO DOS SANTOS SOARES | Soldado - Grupo de Metralhadoras | Atouguia da Baleia | Combatente 

em França 

‒ † NOÉ DE JESUS SANTOS ( ? – 27/11/1916) | Soldado nº 362 - Regimento de Sapadores Mineiros | Peniche 

| Combatente em Moçambique, falecido na Guerra em 27/11/1916  

‒ PAULO TOMÁS ANDORÃO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ PEDRO XIMENES | Soldado | Peniche | Combatente em França  

‒ REMIGIO DE ALMEIDA (1895 – 01/05/1941) | Concelho de Peniche (?) | Combatente em França | Está 

sepultado no Cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ SILVINO [SILVEIRO?] QUARESMA (1895 – 05/12/1966) | Soldado | Peniche | Combatente em França  

‒ SILVESTRE AUGUSTO | Soldado | Atouguia da Baleia | Combatente em França 

‒ SILVESTRE NUNES (1892 – 13/11/1970) | Concelho de Peniche (?) | Combatente em França | Está 

sepultado no Cemitério de Peniche, no Talhão dos Combatentes 

‒ † VALENTIM [AVELINO?] MARTINS (?  – 06/01/1918) | Soldado nº 764 - 6ª Brigada de Infantaria do 

Regimento de Infantaria nº 5 | Atouguia da Baleia | Combatente em França e falecido em combate a 

06/01/1918  

‒ VIRGILIO CAMILER DIAS | Soldado [2º Sargento?] - Grupo de Metralhadoras | Peniche | Combatente em 

França  

‒ ZEFERINO RODRIGUES | 2º Cabo - Corpo de Artilharia Pesada | Atouguia da Baleia | Combatente em 

França 

 

Foram contabilizados 109 combatentes do concelho de Peniche na Grande Guerra, tendo como base 

dados do Arquivo Histórico Militar, Liga dos Combatentes, bibliografia sobre História Local (M. Calado e F. 

Engenheiro) e informações recolhidas junto da comunidade. 



    

Lançado à água em 1899, originalmente com o nome de Rainha Dona Amélia, e mais tarde, em 1910, 

rebatizado de República, este cruzador, construído no Arsenal da Marinha, em Lisboa, tratava-se de um 

navio de 1683 toneladas, com casco em aço, 75 metros de comprimento e um calado de cerca de 4,50 

metros.  

Este navio, movido a vapor (quatro máquinas de tríplice expansão), atingia uma velocidade aproximada 

de 18 nós (cerca de 33 Km/hora). Era dotado por um armamento constituído por peças de artilharia de 

vários calibres e dois tubos lança-torpedos, sendo a sua tripulação composta por 263 militares, entre 

oficiais, sargentos e praças. 

O encalhe do cruzador República 

(6 de agosto de 1915) 

Encalhe do cruzador República  

Autoria: J. R. Veríssimo, 1915 | Nº inv: MP.010770.FTG 

Pese embora o esforços no sentido de proceder ao rebocamento do 

navio, o mesmo viria a sofrer consideráveis danos pela ação do mar, que lhe 

danificou irremediavelmente o casco. Beneficiando da proximidade face à 

costa, todo o navio foi posteriormente desmantelado.  

 

O seu comandante, João Fiel Stockler, viria a ser julgado e ilibado em 

Conselho de Guerra.   
Comandante João Fiel Stockler 

Em 6 de agosto de 1915, no 

âmbito de exercícios visando um 

teste à operacionalidade do 

República, numa quadro de 

preparação da Marinha portuguesa 

antevendo a entrada do país na 

Grande Guerra (como era então 

designada a 1ª Guerra Mundial), este 

cruzador viria a encalhar perto da 

Consolação, a sul de Peniche, devido 

à presença de um nevoeiro cerrado.  

 

  



    

A declaração de guerra da Alemanha a Portugal, em 1916, 

acusando este último de ser “vassalo da Inglaterra”, fez com que se 

desencadeasse um sentimento de afronta em Portugal, visível na 

imprensa nacional da época. 

O Governo português publica, a 20 de abril desse ano, um 

decreto que definia que os alemães, de ambos os sexos, tinham 

cinco dias para abandonar o território nacional, excetuando os               

dd 

Os prisioneiros alemães no Depósito 

de Concentrados de Peniche 

Suplemento do Diário do 

Govêrno de 20 de abril de 

1916 (excerto) 

homens em idade militar, que teriam que se apresentar no quartel mais próximo para 

serem conduzidos a local a designar.  

Assim, em 1916, aproximadamente mil súbditos alemães que se encontravam em 

território nacional foram feitos prisioneiros (com as esposas e filhos, que optaram por 

se juntar aos maridos). Na maioria solteiros, os prisioneiros vinham de vários estratos 

sociais e profissionais.   

Foram escolhidos, para “Depósitos de Concentrados”, o Forte de S. João Baptista, 

em Angra do Heroísmo, o quartel do Regimento de Infantaria 5, nas Caldas da 

Rainha, e a Fortaleza de Peniche. Nas colónias, foram ainda constituídos campos em 

Macequece, Angola; na Beira, Moçambique; em Laudana, Guiné; e em Mormugão, 

Índia.  

Em Peniche, chegou a haver 15 famílias, com 16 crianças, que estavam divididas 

em três classes decididas pelos próprios, variando a qualidade do alojamento 

consoante a classe. 

Um dos detidos, vindo de África, era o agricultor Willy Hager, de 26 anos, que chegou a dirigir um coro a 

violino. Quando chegou ao Depósito de Peniche, mostrou-se muito prestável, conquistando rapidamente a 

confiança dos outros prisioneiros e do novo Comandante, passando a ser ele o presidente dos prisioneiros. 

Outro, foi o comerciante Hermann Hechler, de 36 anos, e a sua esposa, Emmy, de 20; do seu casamento 

resultaram três filhos: Willy, Alfred e Gestrud, esta última nascida às 09h30 do dia 14 de abril de 1919, na 

Fortaleza de Peniche. 

Desde o início, o Governo português, através da Comissão Central da Sociedade Portuguesa da Cruz 

Vermelha, e o Comando Militar do Forte de Peniche, tentaram respeitar a orientação da Conferência 

Internacional de Washington de 1912, procurando dar as melhores condições possíveis aos concentrados, o 

que nem sempre foi fácil. A detenção durou mais de três anos e prolongou-se por quase um ano após a 

guerra ter terminado (11 de novembro de 1918) por se ter estado a aguardar as resoluções do Tratado de 

Versailles, assinado em 9 julho de 1919. 



  

‒ ADOLF KARL HEINRICH SASS | Tanoeiro no vapor "Kronprinz" 

‒ ADOLF ULLMANN | Negociante 

‒ ADOLPH DE LA HAYE | Irmão missionário 

‒ ALBERT WILHELM AUGUST HASS | Contramestre no vapor "Kronprinz"  

‒ ALBERT WILHELM STELLING | Criado no vapor "Zieten Norddeutscher Lloyd" 

 

  

Alemães presos na Fortaleza de 

Peniche (1916-1919) 

Pedra tumular do alemão Arno Reinhold 

patente na Fortaleza de Peniche/ Reinhold foi 

sepultado no cemitério de Peniche em 1918/  

‒ ALEXANDER RAUTERT | Comerciante  | Sachsen  

‒ ALFRED AMMERMANN (10/01/1876 - ?) | Berna – 

Suíça | 1º Oficial Mercante do vapor “Lichtenfels" | 

Internado em Peniche a 26/04/1917 

‒ ALFRED FRANZ GEWANDE | Engenheiro aspirante 

no vapor "Kronprinz" 

‒ ALFRED HECHLER | filho de Hermann e Emmy 

Hechler 

‒ ALPHONS WENGER | Padre missionário na missão 

de Boroma 

‒ ANDREA PORIBONIO (Austríaco) | Serralheiro 

‒ ANTHON PIOTROWSKI | Quarter-master no vapor 

"Kronprinz" 

‒ ARNO REINHOLD (21/06/1887 – 17/08/1918, 

Peniche) | Sachsen  

‒ ARNOLD FRANZ FRIEDERICH JOEHNKE | 

Engenheiro aspirante no vapor "Kronprinz" 

‒ ARNOLD HEINRICH HENNINGS | Mecânico 

‒ ARTHUR JOSEPH GOTTSCHLECH | Aprendiz no 

vapor "Zieten" 

‒ AUGUST HABENICHT | Comerciante 

‒ AUGUST KARL WALTER REHLING | Contramestre 

no vapor "Zieten" 

‒ BERNHARD WITTMANN | Russo | Empregado no 

porto de Lourenço Marques 



‒ CARL ALEXANDER SCHREIBER | Gerente da empresa "Deutsche Ost Afrika Linie" 

‒ CHRISTIAN JOHNNY BERNHARD NIELS NORDAN | Criado no vapor "Admiral Deutsche" 

‒ CHRISTIAN WAELDE |  Magarefe no vapor "Admiral Deutsch" 

‒ CRISTIAN WILHELM JOHANN BRUGGEMANN | Engenheiro aspirante no vapor "Zieten" 

‒ DAVID KAISER | Comerciante 

‒ DIETRICH EBERHARD GERHARD LEHMKUHL  | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ DIETRICH MARTIN LANDWEHR | Quartel-mestre no vapor "Zieten" 

‒ ELSA BRUEGMANN 

‒ EMIL ALFRED OSWALD LINNE | Enfermeiro  

‒ EMIL BRIEDEMANN | Magarefe do vapor "Zieten" 

‒ EMIL KARL JOHANNES WERNER | Engenheiro aspirante no vapor "Admiral Deutsche “ 

‒ EMIL MAX FINDEISEN | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ EMMY HECHLER | mulher de Hermann Hechler 

‒ ERNEST AUGUST REHKOPF | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ ERNEST WIL KOHL | Empregado comercial 

‒ ERNEST WILHELM HEIRICH STAHLMANN |  Engenheiro aspirante no vapor "Zieten" 

‒ ERNST GOTTFRIED FRIEDRICH LEHMANN | Criado no vapor "Admiral Deutsch" 

‒ ERNST HERMANN WIEBUSCH |  Carpinteiro no vapor "Zieten Norddeutscer Lloyd“ 

‒ ERNST JOHANNES ROBERT SCHWENK |  Contramestre no vapor "Admiral Deutsche" 

‒ FERD ALTMANN | Irmão missionário 

‒ FRANZ ALEN JAKOBIK | Paioleiro no vapor "Kronprinz" 

‒ FRANZ AUGUST JOHANNES  MAGNUSSEN | Cozinheiro no vapor "Admiral" 

‒ FRANZ GRUBER | Irmão missionário 

‒ FRANZ PAUL REUTER | Oficial da marinha mercante no vapor "Linda Woermann" 

‒ FRIEDERICH DIESSEL | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ FRIEDRICH CHRISTIAN DIERKING | Hämelingen | Moço de convés do vapor “Hof” | Internado em Peniche a 

21/11/1917 

‒ FRIEDRICH FRANZ ALBRECHT | Berlim | Litógrafo | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ FRIEDRICH KARL BUROSSE | Comissário no vapor "Zieten"  

‒ FRIEDRICH KRAL BROSSE (05/04/1882 - ? ) | Bremen | Comissário do vapor “Zieten” | Internado em Peniche 

a 06/09/1918 

‒ FRIEDRICH SCHENKER | Carpinteiro  

‒ FRIEDRICH WILHELM HILMER | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ FRIEDRICH WILHELM KARL SCHAEGE | Fogueiro no vapor "Zieten Norddeutscher Lloyd" 

‒ FRIEDRICH WILHELM LANGE | Fogueiro no vapor "Hof" 

‒ FRIEDRICH WILHELM WÖLLERT | Mestre de orquestra no vapor "Admiral" 

‒ FRITZ BOSSELMANN | Tripulante no vapor "Admiral Deutsche" 

‒ FRITZ HEINRICH BOESE | Fogueiro do vapor “Hof” | Internado em Peniche a 30/11/1917 



‒ GEORG BERGER | Músico no vapor "Kronprinz"   

‒ GEORG SCHMIDT | Engenheiro no vapor "Colmar" 

‒ GEORGE FRANZ FAULWASSER | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ GEORGE THEODOR MICHEL | Relojoeiro  

‒ GERTRUD HECHLER | filha de Hermann e Emmy Hechler, nascida na Fortaleza de Peniche no dia 14/04/1919 

‒ GOLETZ | Irmão missionário 

‒ GUIDO BUCHHOLZ (13/09/1882 - ?) | Hamburgo | Mestre de embarcação | Transferido para Peniche a 

28/01/1919 

‒ HANS FERDINAND WILHELM RICHARD SCHLUENZ | Engenheiro aspirante no vapor "Hof"   

‒ HANS HERMANN BREDENKAMP |  Comerciante 

‒ HANS VON HOLTZ | Farmacêutico 

‒ HANS VON SPRANGE | Engenheiro 

‒ HANS WEISS | Comerciante em Tete 

‒ HARRY ALBERT AUGUST HEVECKE |  Comerciante 

‒ HEINRICH ANTON EMIL KUSCHINSKY | Carpinteiro 

‒ HEINRICH EDUARD DIERKING |  Agricultor em Mossurize 

‒ HEINRICH HINNERS | Gráfico no vapor "Zieten" 

‒ HEINRICH HOLZMANN | Mecânico 

‒ HEINRICH KEEL | Engenheiro  

‒ HEINRICH KIRCHNER | Marinheiro de embarcações no rio Zambezia 

‒ HEINRICH KONRAD WILHELM TEGTMEYE | Cozinheiro no vapor "Kronprinz" 

‒ HEINRICH MAGNUS KARL BUESING | Olden burg | Emgenheiro civil | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ HEINRICH MEYER | Estivador 

‒ HEINRICH WILHELM JOSEPH TIMM | Criado no vapor "Kronprinz“ 

‒ HERBERT GRUBER | Irmão missionário 

‒ HERMANN ADOLPH WILHELM BERTHOLD NIENHOLD | Comerciante 

‒ HERMANN FRIEDRICH AUGUST HECHLER | Comerciante 

‒ HERMANN HECHLER | Comerciante 

‒ HERMANN SCHULZ | Assistente de máquinas no vapor "Zieten Norddeutscher Lloyd“ 

‒ HERMANN WILHELM ADOLPH HERDER | Mestre de vapor 

‒ HERMANN WINKELMANN | Fogueiro no vapor "Zeitenl" 

‒ HUBERT SCHMIDT | Padre missionário na missão de Boroma 

‒ HUGO H. W BRUCH | Odenkirchen | Criado do "Admiral Deutsche" | Internado em Peniche a 27/11/1917 e 

expulso para Espanha por incapacidade a 23/03/1918 

‒ HUGO MARTHENSON | Comerciante em Tete 

‒ HUGO OTTO ROBERT STIERWALD | Engenheiro no vapor "Hochfeld" 

‒ JACOB BIRMES | Fogueiro do vapor “Hessen” | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ JACOB WALZ | Cozinheiro no vapor "Admiral Deutsche" 



‒ JOHANN FRIEDRICH ADOLPH EHLERT | Estivador  

‒ JOHANN LEHR | Paioleiro no vapor "Admiral Deutsche" 

‒ JOHANN MATHIAS NEUMANN | Engenheiro 

‒ JOHANNES BECKER | Trebus | Engenheiro | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ JOHANNES FRIEDRICH WILHELM DRESCHER | Chefe de cozinha no vapor "Admiral” 

‒ JOHANNES RHODE  

‒ JOHN MIGULLA | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ JOSÉ WALLECK | Sacerdote missionário na Zambézia portuguesa 

‒ JOSEPH EDER | Ajudante de cozinheiro no vapor "Zieten" 

‒ JOSEPH HEIMIG | Mestre de música no vapor "Zieten" 

‒ JOSEPH HILPERN | Turco |  Agricultor 

‒ JOSEPH MAX MICHAEL SCHERTL | Negociante e passageiro no vapor "Zieten” 

‒ JULIUS ANDREAS ERDMANN | Músico no vapor "Admiral" 

‒ JULIUS FERNAND LUIZ GROFEBERTH | Chefe de cozinha no vapor "Zieten" 

‒ KARL ALEXANDER SCHMIDT | Marinheiro no vapor "Zieten" 

‒ KARL AUGUST BUDZUN | Criado no vapor "Zieten" 

‒ KARL AUGUST WILHELM WELZ | Camaroteiro no vapor "Admiral" 

‒ KARL BOHNING | Estivador 

‒ KARL ERNST KRUEGER | Criado no vapor "Zieten Norddeutscer Lloyd" 

‒ KARL FRANZ HASENOHR | Padeiro no vapor "Kronprinz"  

‒ KARL FRIEDERICH WEISS | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ KARL FRIEDRICH WIESE | Empreiteiro 

‒ KARL FRIEDRICH WILHELM EISFELD | Engenheiro aspirante no vapor "Essen"   

‒ KARL FRITZ SOMMEREY | Músico no vapor "Admiral“ 

‒ KARL HARDER | Irmão missionário 

‒ KARL HEINRICH WILHELM KETZ | Cozinheiro 

‒ KARL MATHIAS HEIMES | Criado no vapor "Admiral" 

‒ KARL OTTO SCHULTE | Oficial de marinha no vapor "Komodore" 

‒ KARL PHILIPP FRIEDEL | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ KARL PROBST | Cozinheiro no vapor "Zieten" 

‒ KARL ROBERT ARTHUR OTTO DAMERT  | Criado no vapor "Kronprinz" 

‒ KARL WILHELM | Comerciante 

‒ KARL WILHELM HINCK | Comerciante 

‒ KOSMOS SCHNEIDER | Padre missionário na missão de Boroma 

‒ LATINUS HOSSELMANN  

‒ LUDWING DETTMER | Bückeburg | Marinheiro do vapor “Hof” | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ MANUEL KOENNER | Padre missionário 



‒ MARCUS HEINRICH OEJIESCHLAEGER| Escrivão no vapor "Zieten" 

‒ MATHEU VOJKOWICH | Austríaco | Pintor 

‒ MAX GOLTTRAU MUELLER | Engenheiro mecânico 

‒ MICHEL SCHULIEN | Padre missionário 

‒ OSCAR OTTO EDUARD KELLERT | Cozinheiro no vapor "Kronprinz", 

‒ OTTO FRIEDRICH RUDOLPH MAX KRÜGE | Criado" no vapor "Kronprinz" 

‒ OTTO GEORG TIEB 

‒ OTTO JOHANNES ALBERT KARL SOHST | Músico no vapor "Admiral" 

‒ PATIENCE BREUCKER | Irmão missionário 

‒ PAUL ARTHUR OERTEL | Mineiro em Manica 

‒ PAUL FREYMANN | Padre missionário na missão de Boroma 

‒ PAUL FUNKE | Cozinheiro no vapor "Admiral" 

‒ PAUL GUSTAV KOEGLER | Marinheiro no vapor "Zieten“ 

‒ PAUL JHOANES NIEDNER | Comerciante 

‒ PAUL JOHANNES HEINRICH BRANDT | Barbeiro no vapor "Admiral"   

‒ PAUL KARL AUGUST JANKE | Chefe de bagagens no vapor "Zieten“ 

‒ PAUL KOFFLER | Engenheiro 

‒ PAUL MARTIN WILHELM LUDWIG SPANGENBERG | Criado no vapor "Admiral" 

‒ PAUL MATTERN | Irmão missionário 

‒ PAUL PHILIPP WILHELM GUNTHER | Criado no vapor "Zieten" 

‒ PAUL THIEL | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ PETER HUBERT PAUL SERFONTAINE | Pasteleiro no vapor "Kronprinz" 

‒ RICHARD GEORGE KLEY | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ RICHARD STANGE | Comerciante 

‒ ROBERT AUGUST FERDINAND OLHRICH | Marinheiro no vapor "Zieten“ 

‒ ROBERT EDMUND ENGELMANN | Cozinheiro no vapor "Zieten" 

‒ ROBERT FRIEDRICH WILHELM ALM | Carpinteiro no vapor "Kronprinz" 

‒ RUDOLPH WANKE  | Austríaco | Passageiro no vapor "Kronprinz“ 

‒ SCHMIDH ALFONZ | Maquinista 

‒ THEODOR NEUHAUSEN | Padre missionário na missão de Boroma 

‒ THEODOR TENSCHERT | Missionário 

‒ VICTOR HERMANN ANGENSTEIN | Caixeiro-viajante de ourivesaria alemã | Internado em Peniche a 

18/11/1917 

‒ WALDEMAR LUDWIG HEHN | Telegrafista do vapor "Wuerzburg“ 

‒ WALTER BRUNO BOEHM | Engenheiro aspirante no vapor "Admiral Deutsche“ 

‒ WALTER HERMANN VOGEL | Gerente da "Deutsche Ost Afrika Linie" 

‒ WIENAND FRIEDERICH EUGEN LOESER | Assistente de máquinas no vapor "Hof" 



‒ WIENAND LOESER | Engenheiro em barco alemão confiscado 

‒ WILHELM CORDES (1889 - ? ) | Médico do “Kronprinz” | Internado em Peniche a 21/11/1917 

‒ WILHELM FERDINAND CASTEN | Engenheiro  

‒ WILHELM FRIEDRICH WAGATZ | Fogueiro no vapor "Zieten" 

‒ WILHELM GROSS | Padre missionário na missão de Boroma 

‒ WILHELM HERMAN ALBERT HEUER | Engenheiro aspirante no vapor "Essen" 

‒ WILHELM HERMANN OTTO BEYERSDORF |  Criado no vapor "Kronprinz“ 

‒ WILHELM KARL AUGUST STOEHWAHSE 

‒ WILHELM KORTE | Irmão missionário 

‒ WILHELM ROBERT HOFFMANN | Construtor 

‒ WILHELM SCHWAKE | Passageiro no vapor "Admiral Deutsch" 

‒ WILLIAM JOHNSON | Mineiro 

‒ WILLY HAGER | Agricultor e orfeão violinista de coro 

‒ WILLY HECHLER | filho de Hermann e Emmy Hechler 

‒ WILLY OSCAR HEYNE | Engenheiro aspirante no vapor "Kronprinz“ 

 

Foram contabilizados 180 alemães presos na Fortaleza de Peniche, tendo como base dados do Arquivo 

Histórico Militar, os artigos "O Depósito de Concentrados Alemães no Castelo de S. João Batista, Angra do 

Heroísmo (1916 – 1918 - I Grande Guerra)“, de Yolanda Corsépius, e "Os Campos de Concentração para Alemães 

em Portugal“, de Pedro Jorge Castro, e a obra "Roteiro do Museu-Fortaleza de Peniche“, de J-Y. Blot 

 



  

A 2ª Guerra Mundial teve a sua génese num vasto e complexo conjunto de fatores de natureza política, 

económica e social que, na Europa e na Ásia, motivaram um conflito que viria a alastrar a uma escala 

planetária.  

Nesta guerra enfrentaram-se dois blocos: os Aliados e o Eixo. O primeiro era constituído pela África do 

Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Checoslováquia, Estados Unidos, Filipinas, França, Grécia, 

Índia, Jugoslávia, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, Reino Unido e União Soviética. 

O chamado Eixo, era composto pela Albânia, Alemanha, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Itália, Finlândia, 

Hungria, Japão, Roménia e Tailândia. 

As principais causas para a 2ª Guerra Mundial, na Europa, foram:  

• as consequências, para a Alemanha, da aplicação dos termos do Tratado de Versailles, que marca 

o final da 1ª Guerra Mundial, 

• a crise económica mundial que se abateu fortemente sobre a Europa na década de 1930 e, 

associada a esta,  

• a ascensão de um movimento nacionalista de índole militarista, consubstanciado no Nazismo, que 

implanta, na Alemanha, um estado totalitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este conflito, motivado pelo intento 

imperialista da Alemanha e Japão, fez 

cerca de 60 milhões de mortos, entre 

militares e civis.  

Teve o seu início com a invasão da 

Polónia pela Alemanha Nazi, em 1 de 

setembro de 1939, e as consequentes 

declarações de guerra contra a 

Alemanha por parte da França e Reino 

Unido.  

Na Europa, o conflito findou a 7 de 

maio de 1945, com a rendição 

incondicional da Alemanha aos Aliados 

ocidentais. Mas a 2ª Guerra Mundial viria 

apenas a terminar a 2 de setembro de 

1945 com a rendição do Japão na frente 

do Pacífico. 

  

A Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) 

 

 

 

1 de setembro de 1939: a invasão da Polónia pelas tropas de Hitler marca o início da 2ª 

Guerra Mundial. Fotografia de Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz / Heinrich Hoffmann. 



    

Portugal e a 2ª Guerra Mundial 

Quando se inicia a 2ª Guerra 

Mundial, Portugal declara de 

forma imediata a sua 

neutralidade. Através desta, 

António de Oliveira Salazar 

pretende garantir a preservação 

dos territórios ultramarinos, 

protegendo-os das forças 

beligerantes.  

A assunção deste estatuto de 

neutralidade colocou alguns 

constrangimentos ao regime, já 

que impossibilitava o apoio à 

Inglaterra, tradicional aliada de 

Portugal, como havia sucedido    

d + 
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no caso da 1ª Guerra Mundial, ou às potências do eixo, cujo paradigma militarista e fascista era 

amplamente apreciado por várias figuras dentro do aparelho do Estado Novo.  

Ambos os blocos aceitam a neutralidade portuguesa, beneficiando da aquisição de minérios, em 

particular do volfrâmio, matéria-prima muito procurada, para fins militares, no âmbito do esfoço de guerra. 

Este comércio do volfrâmio, cujo pagamento era feito em ouro, permitiu ao estado português constituir, 

aquela que ainda é hoje uma das maiores reservas de ouro da Europa. Com efeito, em 1941, 1942 e 1943 o 

volume financeiro das exportações foi superior às importações, situação que desde essa data não voltou a 

repetir-se, para tal contribuído o referido volfrâmio, bem como a exportação de conservas de sardinha (para 

a Alemanha) e a valorização dos transportes e fretes marítimos pela marinha mercante portuguesa (para a 

Inglaterra).  

Pese embora a neutralidade portuguesa e o superavit da balança comercial, a guerra provocou o 

inflacionamento dos preços dos bens alimentares essenciais, tradicionalmente importados, motivando em 

1943 a implementação do racionamento e do tabelamento de preços, como resposta à agitação social 

gerada pela escassez de produtos e a contínua escalada dos preços.  

A neutralidade de Portugal e o seu posicionamento geoestratégico favoreceu que o mesmo tivesse 

funcionado enquanto plataforma operativa dos serviços de espionagem de diversos países envolvidos na 

guerra, possibilitando igualmente a entrada no país de milhares de refugiados, em grande parte de origem 

judaica, em trânsito para o continente americano.   



    

O cargueiro britânico a vapor SS Dago foi construído em 1902, em Dundee. Tinha 1 650 toneladas brutas 

(aumentado em 1909 para 1 750 toneladas), cerca de 90 metros de comprimento, 37 metros de boca e 5,30 

metros de pontal, sendo movido por um motor a vapor de três cilindros (tripla expansão). 

Como todos os navios mercantes da Commonwealth, o SS Dago foi requisitado para o esforço de guerra 

e equipado com armamento antiaéreo, tendo realizado, durante a 2ª Guerra Mundial, viagens de transporte 

de mercadorias para diversos destinos.  

Numa dessas viagens, o SS Dago navegou de Liverpool até Gibraltar, integrado no comboio mercante 

OG80, de onde partiu em viagem solitária para Lisboa, seguindo, a 15 de março de 1942 pelas 12h, com 

300 toneladas de carga diversa, com destino a Leixões para daí regressar a Liverpool.  

Pouco depois da partida, a tripulação avistou um avião e sobre ele disparou todo o armamento, 

felizmente sem consequência, já que se tratava de um Short Sunderland aliado. 

Afundamento do SS Dago 

(15 de março de 1942) 

Fotografias subaquáticas dos destroços do SS Dago. 

Autoria: Armando Ribeito 

Pelas 18h, ao largo de Peniche, a tripulação avistou outro avião, um Focke 

Wulf 200 Condor alemão, que se aproximava de terra e que sobrevoou o navio. 

À terceira passagem, o avião disparou as metralhadoras, o canhão de 20 mm e 

três bombas sobre o navio: a primeira destruiu o castelo de proa; a segunda, o 

segundo porão de vante, que se encontrava vazio; e, a terceira, a ponte, depois 

de ter explodido na água.  

Os danos provocados foram muito significativos, como dá conta o Imediato 

do navio, relatando o desaparecimento do SS Dago nas águas em pouco mais 

de 5 minutos. Mesmo neste cenário, o resultado foram apenas 4 feridos, um dos 

quais com alguma gravidade. A tripulação conseguiu descer os salva-vidas e 

rumar a Peniche, onde tiveram caloroso acolhimento.  

Entre 2007 e 2012, uma equipa de mergulhadores técnicos investigou o            

des 

 

destroço e a história do SS Dago, tendo este projeto, dirigido 

por Jorge Russo, sido premiado em Portugal e em Inglaterra. 

O destroço repousa a cerca de 50 metros de profundidade, 

partido em dois segmentos, um referente à popa do navio, que 

se estende até ao motor e às caldeiras e, outro, referente à 

proa, quebrada no porão. Sendo um mergulho impressionante e 

apenas acessível a mergulhadores técnicos com a certificação 

e o treino adequados, é, definitivamente, uma cápsula do tempo 

que representa um episódio típico da Batalha do Atlântico que 

fustigou a abastecimento aliado por via marítima. 



    

Crianças austríacas e francesas 

em Atouguia da Baleia 

Fotografias de algumas das crianças acolhidas por famílias atouguienses após a 2ª Guerra Mundial.  

À esquerda: Marlene (francesa); ao centro: Helga Bruner (austríaca); à direta,: I. Wagner (austríaca). 

Fotografias cedidas por Noémia da Conceição Silva e António Évora. Final da década de 1940, início de 1950. 

Após o final da 2ª Guerra Mundial, entre 1947 e 1958, cerca de 5 500 crianças, empurradas pela miséria 

do pós-guerra, foram acolhidas por famílias portuguesas. O pedido foi realizado ao abrigo de um programa 

da Cáritas a diversos países, como Portugal, Espanha, Suíça e Holanda. 

Os critérios de escolha das crianças decorriam de uma seleção de várias áreas: na saúde, a subnutrição, 

as doenças pulmonares e o estado psíquico; ao nível familiar, priorizaram-se famílias numerosas ou de 

mães solteiras; a situação económica da família e da habitação, eram também tidas em conta nas 

avaliações constantes nos processos individuais destas crianças. 

Também em Atouguia da Baleia se acolheram estas meninas refugiadas austríacas e francesas, na 

transição para a década de 1950. As famílias com mais recursos inscreviam-se previamente junto do pároco 

local para acolher as crianças durante os meses que ficaram nesta Vila. 

O tempo médio que as crianças permaneciam com as famílias de acolhimento era de 6 meses a 1 ano.  

O contacto com as famílias portuguesas prolongou-se durante anos, com correspondência trocada, 

viagens posteriores e relações de amizade que, nalguns casos, perduram até hoje.  

Em Atouguia da Baleia, sabe-se que as crianças ficaram nos seguintes agregados: 

- Pe. Faria Lopes (austríaca) 

- Feliz Junqueira (austríaca) 

- Joaquim Rodrigues Évora (2 austríacas) 

- Mª Helena de Almeida Baltazar (2 austríacas) 

- Maria Piedade (austríaca) 

- D. Felisbela (francesa) 

- João Maria da Silva (francesa) 



    

Construída no final da década de 20 ou início dos anos 30 do séc. XX, a fábrica da Sociedade de 

Conservas “La Paloma, Lda.” era propriedade do industrial alemão Martin Stichaner Roth.   

Esta fábrica, já desaparecida, conhecida localmente por “Fábrica do Alemão”, localizava-se na Estrada da 

Ajuda (atual Avenida 25 de abril), ocupando a área onde hoje se situa a Escola Secundária de Peniche. A 

antiga fábrica de conservas de peixe, correspondia a um prédio murado com mais de 15 000 m2, 

ocupando a área coberta de 4 485 m2 e tendo um terreno livre 9 412 m2. Compreendia o edifício da fábrica 

e anexos, um terreno agrícola, um bairro operário e a própria residência do seu proprietário, com um vasto 

jardim.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de Conservas La Paloma 

– Fábrica do Alemão 

Vista sobre a Fábrica de Conservas La Paloma. Fotografia de 

António Montez, 03-06-1952. Nº inv. MP.005954.FTG 

Painel azulejar San Martin. Nº inv. MP.001461 

No exterior desta residência, na fachada principal, encontrava-se um 

painel azulejar alusivo a S. Martinho, pelo que era igualmente 

designada de “Fábrica de S. Martin”. 

 

 

 

 

 

 

 

O facto de o nome de Martin Stichaner Roth, que também detinha outras unidades do género em Almada e 

Setúbal, surgir mencionado em documentos oficiais britânicos e americanos dos anos de 1941, 1942 e 

1944, enquanto pessoa com ligações económicas à Alemanha, indicia que também a produção 

conserveira desta unidade fabril terá sido transacionada para este país beligerante, beneficiando 

porventura da nacionalidade do seu proprietário.    

Após a morte do industrial alemão, em 1951, a Sociedade de Conservas “La Paloma, Lda.” entra em 

falência, e a Caixa Geral de Depósitos, enquanto principal credor, inquire a Câmara Municipal de Peniche 

no sentido desta poder adquirir o imóvel. A autarquia interessa-se desde logo pela aquisição daquela vasta 

propriedade com o objetivo de poder oferecer ao Estado o terreno necessário para a edificação de uma 

escola industrial e comercial. Assim, em 1953, é inaugurado o novel edifício da então Escola Industrial de 

Peniche, atual Escola Secundária de Peniche.    



    

O Racionamento em Peniche 

Imagens de caderneta, emitida pela Intendência Geral de 

Abastecimento, com as senhas de racionamento (1946).  

       In PEIXOTO, L. C. (1993) Casos Lembrados e “Gentes”  

A crise provocada pela Guerra Civil espanhola e a 2ª Guerra Mundial agravou a escassez de alimentos 

em Portugal, pelo que o Estado português recorreu ao racionamento para disciplinar a distribuição e o 

consumo e evitar fenómenos de açambarcamento e de mercado negro.  

A sujeição dos produtos ao racionamento é progressiva mas extensa. Arroz, açúcar, bacalhau, massa, 

sabão, azeite, óleo, manteiga, café, cacau, cereais, farinhas e pão passam a estar racionados. 

O racionamento consistiu na atribuição, a cada família, do direito a adquirir no comércio, mediante uma 

senha, certa quantidade de mercadoria proporcional ao número de pessoas do agregado familiar. Essas 

quantidades eram determinadas pelas autoridades.  

O racionamento foi vivido no concelho de Peniche de forma intensa: “Ainda hoje está na memória de 

muita gente a chamada “Casa das Senhas”. Tratava-se de uma dependência, no edifício dos Paços do 

Concelho na rua 13 de Infantaria, 1º andar, onde funcionava a “Comissão Reguladora”. Esta tinha como 

finalidade a organização do “racionamento” (F. Engenheiro in A Voz do Mar , setembro de 2001 ). 

Peniche sempre fora assolada pelas crises nas pescas, fome e mendicidade, levando mesmo a Câmara 

Municipal, a 06/01/1938, a tomar sérias providências no sentido de atenuar a fome que grassava, 

nomeadamente através da chamada “sopa dos pobres”, cuja distribuição era realizada a mais de dois 

terços da população. 

A mendicidade foi, assim, comum no 

concelho,  durante várias décadas.  

Na então Vila de Peniche a 

distribuição das esmolas realizava-se 

aos sábados, nos estabelecimentos 

comerciais e casa mais abastadas. Em 

Atouguia da Baleia, era às quartas-

feiras, deslocando-se a esta Vila muitos 

pedintes, nomeadamente de Ferrel e de 

Peniche, sobretudo no Inverno. As 

esmolas variavam entre os 1, 2 ou 5 

tostões (raros), podendo igualmente 

serem dados víveres, como batatas ou 

cebolas.  



    

A Guerra Colonial portuguesa 

(1961-1974) 

Embarque no Niassa, com destino a Moçambique. Lisboa, setembro de 1961 

Fotografia cedida por F. Engenheiro  

Após a 2ª Guerra Mundial, os países europeus que possuíam colónias, particularmente na África e Ásia, 

concederam independência a esses territórios. A exceção foi Portugal que manteve Cabo Verde, Guiné, S. 

Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, o chamado "Estado Português da Índia" (constituído por Goa, 

Damão e Diu), Macau e Timor enquanto territórios nacionais. 

Com a entrada de Portugal na ONU, em 1955, esta entidade recomenda ao Estado Português que 

conceda a independência às suas colónias. De modo a contornar esta situação, o regime declara estes 

territórios como “províncias ultramarinas”, concedendo a cidadania aos seus habitantes, numa medida que 

mereceu uma forte reprovação pela comunidade internacional. 

Com a descolonização britânica e a criação da União Indiana, em 1947, tem início um processo de 

unificação do território. Em dezembro de 1961, forças militares da União Indiana invadem as possessões 

portuguesas (Goa, Damão e Diu), estabelecendo uma nova soberania sobre os territórios.  

Esse ano de 1961 viria igualmente a ser marcado pelo início da chamada Guerra Colonial, ou Guerra do 

Ultramar, como era oficialmente designada. Travada entre 1961 e 1974, este conflito remete para o período 

de confrontos entre as Forças Armadas Portuguesas e os movimentos de libertação das províncias 

ultramarinas que eclodiram em Angola (1961), Guiné-Bissau (1963) e Moçambique (1964).  

Nos treze anos da Guerra Colonial combateram milhares de portugueses. Destes, 8 290 viriam a morrer 

nas três frentes de combate e cerca de 30 mil ficariam com algum tipo de deficiência permanente. Estes 

números consubstanciam o impacto que esta guerra teve numa geração de portugueses, ao afetar milhares 

de famílias.     

  

   

O regime do Estado Novo, primeiro com 

Salazar e depois com Marcelo Caetano, nunca 

considerou uma solução política que 

proporcionasse a independência das províncias 

ultramarinas, tal apenas ocorrendo com a 

Revolução de Abril de 1974.  

O novo aparelho político saído da revolução irá 

negociar com os diversos movimentos de 

libertação uma transição para a independência 

traduzida no fim das hostilidades envolvendo as 

Forças Armadas Portuguesas, findando a Guerra 

Colonial.    



    

Memorial aos Combatentes do concelho 

de Peniche (Guerra Colonial) 

Encontram-se dispersos os dados relativos aos combatentes – de Peniche e do País – na Guerra Colonial 

portuguesa. 

Este painel pretende prestar homenagem a todos eles, elencando os nomes daqueles que tombaram: 

Nome Naturalidade Posto Ramo 
Teatro de 

operações 
Falecimento  Motivo 

ANTÓNIO LUIS COSTA PEREIRA Peniche – Ajuda  Soldado Exército Moçambique 08/01/1974 Combate 

ARMINDO VICTORINO HENRIQUES Atouguia da Baleia  Soldado Exército Guiné 29/09/1970 Doença 

EDUARDO RAMOS INÁCIO Casais Brancos  Soldado Exército Moçambique 02/07/1971 Doença 

FILIPE ANTÓNIO FELISMINO SILVA Peniche – Ajuda Cabo Exército Guiné 20/05/1969 Acidente 

FRANCISCO SOUSA CALDAS FRANCO Geraldes  Furriel Exército Angola 18/05/1970  Combate 

HENRIQUE FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO COSTA Atouguia da Baleia Soldado Exército Guiné 18/10/1969 Combate 

JOÃO DA CONCEIÇÃO PEREIRA Atouguia da Baleia Soldado Exército Guiné 29/03/1970 Acidente 

JOÃO ROSA BARRANQUINHO Peniche – Ajuda  Soldado Exército Angola 02/02/1964 Combate 

JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Peniche – Fonte Boa Soldado Exército Moçambique 30/10/1969 Combate 

JOAQUIM SANTOS DE JESUS RODRIGUES Reinaldes Soldado Exército Angola 31/10/1970 Acidente 

JORGE ANTÓNIO PEREIRA Peniche Cabo Marinha Guiné 07/08/1973 Combate 

JOSÉ ANTÓNIO MOTA GONÇALVES Peniche - Ajuda  Soldado Exército Moçambique 05/02/1969 Doença 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS Geraldes Soldado Exército Angola 14/10/1963 Doença  

JOSE MANUEL MIRA LOPES Peniche – Ajuda  Furriel Exército Angola 22/05/1973 Combate 

JOSÉ PEREIRA DE JESUS Peniche – Ajuda Marinheiro Marinha Angola 05/12/1964 Doença 

LUÍS GONZAGA GONÇALVES PINTO Peniche – Ajuda Soldado Exército Guiné 12/10/1968 Doença 

MANUEL AUGUSTO CAETANO Serra d´El Rei Soldado Exército Angola 10/08/1966 Combate 

MANUEL JOSÉ FRANCO BELO Atouguia da Baleia  Marinheiro Marinha Angola 15/11/1973 Combate 

RUI JOSÉ RICARDO CHAGAS Atouguia da Baleia Soldado Exército Angola 18/05/1970 Combate 

TERTULIANO ROSÁRIO HENRIQUES Bufarda  Soldado Exército Angola 28/06/1967 Acidente 

VITOR MANUEL DO ESPÍRITO SANTO FRANCO Geraldes Cabo Exército Angola 27/09/1973 Acidente 

Dados disponibilizados pela Liga dos Combatentes e patentes no Monumento aos Combatentes de Peniche 



    

Religiosidade popular nos tempos 

da Guerra Colonial  

Nossa Senhora de Fátima, protetora do Pelotão de Artilharia 1066,  

na Guiné. 1965-67. Fotografia cedida por Vitor Santos  

A crença na proteção do santo padroeiro é uma das bases da religiosidade católica popular, que tem a 

sua expressão mais aturada em momentos de maior aflição, quando está em perigo a segurança da 

existência individual, familiar ou social (doença, calamidades, perda de objetos, acidentes, entre outros).  

A partida para a guerra de milhares de jovens, com filhos, primos, irmãos e namorados mobilizados 

para a defesa dos territórios ultramarinos portugueses (sobretudo entre 1961 e 1974), fez elevar esta 

ligação ao divino. 
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A devoção é manifesta através, nomeadamente, de ofertas ao Santo 

protetor.  

No caso de Peniche, durante a Guerra Colonial, verificou-se um 

grande incremento do culto mariano, com promessas a Nossa Senhora 

dos Remédios, cujo Santuário homónimo detém, ainda hoje, uma grande 

coleção de ex-votos associados a esta época, espelhados sobretudo 

através de fotografias oferecidas à Santa e ao Senhor dos Remédios, 

muitas das quais pelas mães dos combatentes, com pedidos expressos 

de proteção ou agradecimento por um regresso com saúde e vida. Estes 

ex-votos são de habitantes do concelho de Peniche mas também de fora 

– pois, sendo um Santuário associado aos Círios, é cultuado por gente de 

diversas localidades.  

Na busca pela proteção divina em tempo de guerra, 

eram, com regularidade, entregues aos jovens que 

partiam estampas de Nossa Senhora (principalmente, 

de Fátima), sendo por vezes transportada mesmo uma 

imagem escultórica da Santa. No regresso, o 

pagamento das promessas resultava numa 

peregrinação ao Santuário. 

Outro episódio da história local atesta esta 

proximidade entre fé e guerra: um grupo de militares de 

Peniche mobilizados em 1955, ao regressarem da Índia 

portuguesa, ofereceram uma imagem de S. Francisco 

Xavier – Santo que cultuaram em Goa, na Igreja do 

Bom Jesus – para ser venerada em Peniche, na Igreja 

de S. Pedro.  

Oferta ao Senhor dos Remédios para proteção de um soldado 

penichense, existente no Santuário de Nossa Senhora dos 

Remédios 
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