
Concur so
Histór ia  Mil i tar  e  Juventude

No dia 15 de julho, via Zoom, teve lugar a cerimónia de entrega de prémios e menções honrosas 
do concurso “História Militar e Juventude” promovido pela Comissão Portuguesa de História 
Militar (CPHM) e pela Associação de Professores de História (APH) e dirigido às crianças e jovens 
entre os 10 e 19 anos que frequentem o 2º ciclo, 3º ciclo e secundário (regular e profissional).
O evento, que contou com a presença da Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e 
Antigos Combatentes (em representação do senhor Ministro da Defesa Nacional) e do Secretário 
de Estado Adjunto e da Educação,  teve a presença dos jovens e crianças, tutores, familiares, 
diretores de agrupamentos e de escolas e parceiros.
Apesar dos constrangimentos decorrentes da Pandemia COVID-19, esta 1ª edição do concurso 
envolveu 320 alunos e 55 professores de múltiplas áreas do saber, e diversos tutores, parceiros e 
familiares, tendo no final sido envolvidos 36 estabelecimentos de 22 concelhos de 17 distritos 
(14 do continente e 3 dos Açores) os quais submeteram 79 trabalhos escolares de 113 alunos, 
desenvolvidos com o apoio de 54 tutores e 55 entidades parceiras. As listas finais dos trabalhos 
concorrentes podem ser consultadas aqui.
Foram entregues os prémios aos 15 melhores trabalhos escolares (5 por cada Grupo A, B e C), 
que representam 15 estabelecimentos escolares diferentes do Continente e dos Açores. No seu 
conjunto, as crianças e jovens ultrapassaram as melhores expectativas, ao nível das competências 
de pesquisa histórica, de compreensão crítica, de comunicação e de divulgação do conhecimento 
histórico, através de trabalhos interpares e em diálogo intergeracional, promovendo intervenções 
socioculturais nas comunidades em que se inserem.
A partir de Outubro contamos com a presença de mais crianças e jovens na segunda edição deste 
concurso. Até lá todos os trabalhos poderão ser visionados aqui.

https://www.defesa.gov.pt/pt/defesa/organizacao/comissoes/cphm/acphm/atividades/outrasatividades/Documents/Listagem%20geral%20trabalhos%20escolares%20HMJ2021.pdf
https://www.aph.pt

