
Estamos no início do século XX e na Europa vivia-se a Era dos Impérios, o Império Alemão, o 
Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira 
República Francesa e a Itália, todos eles competiam para dominarem não só o continente, mas 
também o mundo.   

A 28 de Junho de 1914, o estudante sérvio da Bósnia Gavrilo Princip, assassina em Sarajevo, o 
Arquiduque Francisco Fernando, presumível herdeiro do Império Austro-Húngaro. 
Este acontecimento iniciou um mês de manobras diplomáticas entre a Áustria-Hungria, a 
Alemanha, a Rússia, a França e o Reino Unido. A Áustria-Hungria acaba por entregar o chamado 
Ultimato de Julho à Sérvia, uma série de dez reivindicações criadas, intencionalmente, para 
serem inaceitáveis, com a intenção de provocar uma guerra com este país. Quando a Sérvia 
concordou apenas com oito das dez reivindicações, a Áustria-Hungria declarou-lhe guerra a 28 
julho de 1914. 

Começou assim a Grande Guerra, um con3ito que envolveu 60 milhões de soldados europeus, 
dos quais 8 milhões foram mortos, 7 milhões :caram incapacitados de maneira permanente e 15 
milhões gravemente feridos. Foi uma devastação terrível agravada pela fome e pelas doenças 
que se seguiram. A geogra:a política também nunca mais foi a mesma já que os impérios 
envolvidos :caram divididos em nações mais pequenas. 
É pois a propósito deste primeiro grande con3ito global que o Museu República e Resistência vai 
inaugurar no próximo dia 28 de Junho, pelas 16 horas, a exposição “Grande Guerra – 100 Anos”.  
Nesse sentido foi endereçado um convite aos artistas plásticos Adão Rodrigues, Barbara 
Lehmann, Bela Mestre, Dina Aguiar, Domingos Oliveira, Luís Dias, Lurdes Cabral, Mário Silva, 
Óscar Alves e Pé Leve para exporem uma série de obras alusivas a este evento.

É uma obrigação geracional a comemoração do centenário daquele que foi considerado o acon-
tecimento mais mortífero e socialmente mais devastador da nossa idade contemporânea. A 
importância histórica deste evento e a mensagem que nos deixa acerca da intolerância das 
nações e dos efeitos nefastos que provocou nas gerações subsequentes são mais que postula-
dos para nos unirmos à volta de uma sociedade mais justa, fraterna e humanista. Com este 
propósito convidamos a Vossa Empresa a patrocinar esta iniciativa, cientes de que comunga dos 
nossos desígnios e porque se trata de uma exposição a não perder, não só pelo signi:cado 
histórico do evento, mas também pelos artistas envolvidos e pela relevância mediática que vai 
causar ao nível da nossa comunidade.
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