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O Primeiro-Ministro britânico, David Cameron, num discurso proferido no Museu Imperial da 
Guerra, em Londres, fez a seguinte afirmação: «[O objetivo será organizar uma comemoração] que 
reflita o nosso espírito nacional nos quatro cantos do país e que diga algo sobre quem somos 
enquanto povo.».  
 
Fonte: Patrick Wintour, The Guardian, 11 de outubro de 2012.  
 
 
Declaração publicada no sítio da German War Graves Commission (comissão alemã das sepulturas 
de guerra) dedicado ao tema «100.º Aniversário da I Guerra Mundial»: «A Bélgica desempenhou um 
importante papel no conflito, nomeadamente através da corajosa resistência oferecida pelos nossos 
soldados durante a invasão alemã. A "pobre Bélgica" mereceu a admiração do mundo. É natural, por 
conseguinte, que a Bélgica desempenhe um papel central nas comemorações do centenário da 
guerra.». 
 
Fonte: sítio web Belgian Federal Commemoration. 
 
 
Declaração publicada no sítio German War Graves Commission (comissão alemã das sepulturas de 
guerra) dedicado ao tema «100.º Aniversário da I Guerra Mundial»:  «A I Guerra Mundial alterou as 
vidas das pessoas, das sociedades e dos Estados na Europa. A memória comum deste pesadelo 
coletivo, das suas causas e das suas consequências é, consequentemente, uma parte indispensável 
do processo de integração europeia.».  
 
Fonte: sítioGerman War Graves Commission dedicado ao tema «100.º Aniversário da I Guerra 
Mundial». 
 
 
O Primeiro-Ministro da Turquia, Ahmet Davutoğlu, numa cerimónia que assinalava o 
100.º aniversário da Batalha de Çanakkale, parte da Campanha dos Dardanelos, proferiu, em 18 de 
março de 2015, em Galípoli, o seguinte discurso: «O nosso povo lutou lado a lado neste território 
sagrado para proteger o coração do povo e o Estado. Cem anos depois, o Estado turco opõe-se a 
todos aqueles que procuram dividir o nosso povo.».  
 
Fonte: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18 de março de 2012.  
 
 
 

 Como estabelecem estas declarações uma ligação entre o passado e o presente?  

 Qual das quatro declarações transmite uma mensagem claramente diferente?  

 O que torna esta mensagem diferente das outras três na sua finalidade?  
 
Invente e acrescente a cada citação uma ou duas frases que deem uma continuação credível ao 
discurso. 

http://www.theguardian.com/politics/2012/oct/11/david-cameron-fund-world-war-one-commemorations
http://www.be14-18.be/en
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-turkey-gallipoli-idUSKBN0ME1SO20150318

