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‘A Guerra em África’ é o ciclo promovido pelo Centro Mário Cláudio e o Município de Paredes de Coura, 

que ao longo de seis meses, até março de 2023, vai trazer a Paredes de Coura exposições, debates e 

exibições, tendo por referência os conflitos que se travaram nas três frentes, Guiné, Angola e 

Moçambique. 

Com as parcerias do Museu Militar do Porto, da Editora Leya e da Escola Superior de Media Artes e Design, 

do Politécnico do Porto, o arranque deste ciclo ‘A Guerra em África’ é já este sábado, 29 de outubro, pelas 

17h00, em Venade, estando também confirmado o primeiro encontro de escritores para 19 de novembro 

e que contará com a presença de Lídia Jorge, Manuel Alegre, João de Melo e Mário Cláudio. 

Complementa este ciclo um importante acervo documental facultado pelas gentes de Paredes de Coura, 

que responderam ao desafio colocado pelo Centro Mário Cláudio com a significativa disponibilização de 

fotografias, cartas e aerogramas, fardamento e condecorações, além de objetos ilustrativos do quotidiano 

das tropas. 

Paralelamente, no Centro Cultural estará patente a exposição temporária do Museu Militar do 

Porto ‘Testemunhos de Guerra’, com o apoio do Exército Português, que apresenta uma visão das fases 

que marcaram um período da História de Portugal, que ainda permanece na memória de muitos, onde 

mais de 10 mil jovens perderam a vida em prol da Pátria. 

Com estes testemunhos, fica o registo da forma como, nas famílias dos militares, e já não no teatro bélico, 

se viveram duas décadas que dolorosamente marcaram a nossa história, individual e coletiva, e bem assim 

todo o imaginário daí resultante. 

As iniciativas, alinhadas entre outubro de 2022 e março de 2023, foram pensadas como pretexto de 

reflexão e relembrança, e de respeitosa homenagem à memória de quem morreu e sofreu. Daí que o 

critério adotado, no desenho desses momentos, fosse o do pluralismo ideológico, e o da harmonização 

democrática. 

Haverá exposições, debates com escritores que estiveram na guerra, e com historiadores de vários 

quadrantes políticos, um ciclo de cinema, além de sessões de leitura de textos, e de troca de opiniões. 
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