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Pelo armistício da primeira grande guerra mundial, assinado a 11 de novembro de 1918

Faz neste 11 de novembro 102 anos que, à 11.ª hora do 11.º dia do 11.º mês de 1918, era assinado o 
armistício da primeira Grande Guerra Mundial sendo assinado o acordo que representou o cessar-fogo que 
temporariamente interrompeu aquela que era já então uma das mais mortíferas guerras da história.

Nesta contenda, Portugal viria a sofrer assinaláveis perdas quando em 1917, pelo envio de tropas 
portuguesas, do Corpo Expedicionário Português para a Flandres, veria depois os seus homens envolvidos 
em combates na França chegando a estar mobilizados quase 200 mil homens e verificando-se 10 mil mortos 
e milhares de feridos, além dos custos económicos e sociais envolvidos.

Assinado pelos Aliados e pelo Império Alemão, perto de Compiègne, na França, pelo fim das hostilidades na
Frente Ocidental. O armistício foi fundamental na pacificação desejada ainda que se tenham mantido 
combates activos noutras regiões, especialmente pelos combates verificados entre os contingentes militares 
afectos ao Império Russo e aos que se perfilavam por partes do antigo Império Otomano.

Ainda assim é historicamente inolvidável a importância deste dia naquele que viria a ser o curso da História 
recente pelo que não podemos passar sem assinalar devidamente a data que neste dia cumpre mais um 
aniversário e mantendo vivo o agradecimento a todos quantos o tornaram possível bem como o respeito à 
memória histórica que assim se deve sempre preservar.

Desta forma, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, assinala esta data histórica que hoje 
cumpre mais um aniversário, saudando a paz mundial e a memória de todos quantos a tornaram possível,
não esquecendo ainda todos quantos faleceram no decurso dos conflitos que o precederam.

Assembleia da República, 11 de novembro de 2020
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