
Exposição permanente – Acervo da Liga dos Combatentes (I e II 
Guerras Mundiais) e Blindados de Combate 

 
 
 
Na sala S. Mamede do Museu do Combatente, no Forte do Bom Sucesso, encontra-se 
exposto o acervo da Liga dos Combatentes com objectos datados da I Grande Guerra e II 
Guerra Mundial. Nesta colecção o visitante pode encontrar vários utensílios que serviram 
os combatentes portugueses desde as Campanhas Africanas durante a I Guerra Mundial, 
passando pela participação portuguesa em La Lys também na I Guerra Mundial, até a uma 
colecção de pertences de “Vencedores e vencidos da Guerra de 1939-1945”, através dos 
trabalhos do Coronel Vasco Lopes de Mendonça. 
 
Pode-se desta forma encontrar alguns objectos, tais como: 
 

 Chapéu colonial português utilizado nas 

Campanhas Africanas durante a I Guerra 

Mundial (1914-1918) 

 

 Capacete de ferro, modelo inglês, com o 

distintivo do 4º Batalhão a 3ªBrigada da 

Infantaria. Pertenceu ao Coronel João Maria 

Ferreira do Amaral, Combatente em África e 

França, e primeiro Presidente da A  gência de 

Lisboa da LC  -oferecido por D. Lia Arez 

Ferreira do Amaral da Fonseca. 

 

 

 Fardamento de brim, para marinheiro. “Marinheiro Expedicionário” – oferecido pela 

Direcção dos Serviços de Material de Guerra da Armada. 

 

 Faca de cortar papel, feita da cinta de cobre de uma granada de 7,5 cm – oferecido por 

João de Almeida Rodrigues - Combatente em França. 

 

 Jarro feito de caixa de cartucho de artilharia inglesa (13 PR- 9 CWT-1917). Produzido 

nas oficinas do Parque Automóvel em Ambleteuse (França), por Artur dos Santos 

Justino, 1º Sargente equiparado (sobre a tampa, o distintivo da Royal Engineer com a 

divisa “Honi soit qui mal y pense”) - 

oferecido por Miguel Batista Fabião, 

Combatente em França. 

 

 Gesso polido - Winston Churchill: cabeça 

sobre suporte que representa o V da Vitória 

– oferecido pelo Coronel Aviador Pinheiro 

Correia, Combatente em África na I Grande 

Guerra 



 

 Hitler (Adolfo) – Trabalho do Coronel Vasco Lopes de Mendonça, Combatente em 

França, pertencente á colecção “Vencedores e vencidos da Guerra de 1939-1945” 

 

 Mussolini (Benito) - Trabalho do Coronel Vasco Lopes de Mandonça, Combatente em 

França, pertencente à colecção “Vencedores e vencidos da Guerra de 1939-1945” 

 

Nesta sala apresenta-se ainda a colecção “Blindados de Combate” que foi doada ao Museu 
do Combatente em 26 de Janeiro de 2011, pelo Grupo Altaya/Planeta DeAgostini. São onze 
os exemplares da colecção, que representam os veículos militares mais marcantes desde a 
Segunda Guerra Mundial aos nossos dias. 
 
Os veículos blindados foram introduzidos durante a I Guerra Mundial, proporcionando 
uma vantagem táctica aos exércitos aliados que puderam levar a cabo manobras de tiro 
directo mais eficazes, derrotando as linhas da frente e desequilibrando as posições 
inimigas. Os blindados tornaram-se desde então os elementos fundamentais das 
operações terrestres, dotados de uma grande mobilidade, de armas e de potentes 
blindagens. 
 
Nesta colecção pode observar-se reproduções em miniatura desde o modelo DUKW 353, 
pertencente ao corpo de fuzileiros dos Estados Unidos (em 1945), utilizado ao longo da II 
Guerra Mundial em Iwo Jima (Japão), aquando dos desembarques americanos na 
campanha do Pacífico; passando pelo M35A1, utilizado também durante a guerra do 
Vietname (1968), que passou de um camião do Corpo de Transporte do Exército 
Americano para um camião blindado equipado com quatro metralhadoras; até ao 
Panzerhaubitze 2000 de fabrico alemão, com um potente canhão automotor e lança 
projécteis de 155 mm, este veículo encontra-se ao serviço em países da NATO como a 
Itália, a Holanda ou a Grécia. 

 

 

http://www.planetadeagostini.pt/colecionavel/blindados-de-combate.html 
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