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Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal

Senhor Ministro. Estou encarregado pelo meu alto Governo de fazer a V. Ex.a a declaração seguinte:
O Governo português apoiou, desde o começo da guerra. os inimigos do império Alemão por actos contrários

á neutralidade. Em quatro casos foi permitida a passagem de tropas inglesas por Moçambique. Foi proibido
abastecer de carvão os navios alemães. Aos navios de guerra ingleses foi permitida uma larga permanência em
portos portugueses, contrária à neutralidade, bem como ainda foi consentido que a Inglaterra utilizasse a Madeira
como base naval. Canhões e material de guerra de diferentes espécies foram vendidos ás Potências da Entente, e,
além disso, á Inglaterra um destruidor de torpedeiros. O arquivo do vice-consulado imperial em Moçâmedes foi
apreendido.

Além disso, foram enviadas expedições á África, e foi dito então abertamente que estas eram dirigidas contra a
Alemanha.

O governador alemão do distrito. Dr. Schultz-Jena, bem corno dois oficiais e algumas praças, em 19 de Outubro
de 1914, na fronteira do Sudoeste Africano alemão e Angola. foram atraídos, por meio de convite, a Naulila, e ali
declarados presos sem motivo justificado, e, como procurassem subtrair-se à prisão, foram, em parte, mortos a tiro
enquanto os sobreviventes foram à força feitos prisioneiros.

Seguiram-se medidas de retorção da tropa colonial. A tropa colonial, isolada da Alemanha, precedeu na suposição,
originada pelo acto português, de que Portugal se achava em estado de guerra com o Império Alemão. O Governo
português fez representações por motivo das últimas ocorrências, sem, todavia, se referir ás primeiras. Nem sequer
respondeu ao pedido que apresentámos de ser intermediário numa livre troca de telegramas em cifra com os nossos
funcionários coloniais, para esclarecimento do estado da questão.

A imprensa e o Parlamento, durante todo o decurso da guerra, entregaram-se a grosseiras ofensas ao povo
alemão, com a complacência, mais ou menos notória, do Governo português. O chefe de Partido dos Evolucionistas
pronunciou na sessão do Congresso, de 23 de Novembro de 1914, na presença dos ministros portugueses, assim
como na de diplomatas estrangeiros, graves insultos contra o imperador da Alemanha, sem que por parte do
presidente da Câmara, ou dalgum dos ministros presentes, se seguisse um protesto. Às suas representações, o
enviado imperial recebeu apenas a resposta que no boletim oficial das sessões não se encontrava a passagem em
questão.

Contra estas ocorrências protestámos em cada um dos casos em especial, assim como por várias vezes
apresentamos as mais sérias representações e tornámos o Governo português responsável por todas as consequências.
Não se deu, porém, nenhum remédio. Contudo, o Governo Imperial, considerando com longanimidade a difícil
situação de Portugal, evitou então tirar mais sérias consequências da atitude do Governo português.

Por último, a 23 de Fevereiro de 1916, fundada num decreto do mesmo dia, sem que antes tivesse havido
negociações, seguiu-se a apreensão dos navios alemães. sendo estes ocupados militarmente e as tripulações mandadas
sair de bordo. Contra esta flagrante violação de direito protestou o Governo Imperial e pediu que fosse levantada a
apreensão dos navios.

O Governo português não atendeu este pedido e procurou fundamentar o seu acto violento em considerações
jurídicas. Delas tira a conclusão que os nossos navios imobilizados por motivo da guerra nos portos portugueses,
em consequência desta imobilização, não estão sujeitos ao artigo 2.0 do tratado de comércio e navegação luso-
alemão, mas sim à ilimitada soberania de Portugal, e, portanto, ao ilimitado direito de apropriação do Governo
português, da mesma forma que qualquer outra propriedade existente no pais. Além disso, opina o Governo
português ter procedido adentro dos limites desse artigo, visto a requisição dos navios corresponder a uma urgente
necessidade económica, e também no decreto de apropriação estar prevista uma indemnização cujo total deveria
mais tarda ser fixado.

Estas considerações aparecem como vazios subterfúgios. O artigo 2.0 do tratado do comércio e navegação
refere-se a qualquer requisição de propriedade alemã em território português. Pode ainda assim haver dúvidas
sobre se a circunstância de os navios alemães se encontrarem pretendidamente imobilizados em portos portugueses
modificou a sua situação de direito. O Governo português violou, porém, o citado artigo em dois sentidos, primeiramente
não se mantém na requisição dentro dos limites traçados no tratado, pois que o artigo 2.0 pressupõe a satisfação
duma necessidade do Estado, enquanto que a apreensão, como é notório, estendeu-se a um número de navios
alemães em desproporção com o que era necessário a Portugal para suprir a falta de tonelagem. Mas, além disso,
o mencionado artigo torna a apreensão dos navios dependente dum prévio acordo com os interessados sobre a
indemnização a conceder-lhes. Enquanto que o Governo português nem sequer fez a tentativa de se entender, quer
directamente, quer por intermédio do Governo alemão, com as companhias de navegação. Desta forma apresenta-
se todo o procedimento do Governo português como uma grave violação do Direito e do Tratado.

Por este procedimento o Governo português deu a conhecer que se considera como vassalo da Inglaterra, que
subordina todas as outras considerações aos interesses e desejos ingleses. Finalmente a apreensão dos navios
realizou-se sob formas em que deve ver-se uma intencional provocação à Alemanha. A bandeira alemã foi arriada
dos navios alemães e em seu lugar foi posta a bandeira portuguesa com a flâmula de guerra. O navio almirante
salvou por esta ocasião.

O Governo Imperial vê-se forçado a tirar as necessárias consequências do procedimento do Governo português.
Considera-se de agora em diante como achando-se em estado de guerra com o Governo português.

Ao levar o que precede, segundo me foi determinado, ao conhecimento de V. Ex.a tenho a honra de exprimir a V.
Ex.a a minha distinta consideração*.

9 de Março de 1916
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Estávamos em 9 de Março de 1916, altura em que
Guilherme II apresenta a Declaração de Guerra
ao Governo Português, formalizando, desta forma,
um conflito que, já há algum tempo, portugueses
e alemães vinham travando no sul de Angola
e no norte de Moçambique. Portugal entrava,
formalmente, na 1.ª Guerra Mundial e, em breve,
o Corpo Expedicionário Português
estaria a caminho das trincheiras da Flandres.

Transcrevemos, de seguida, o texto
manuscri to do Sargento-Ajudante

Emídio Ferreira Damásio, do RALIS (antigo
Regimento de Artilharia de Lisboa), numa época
difícil e cheia de sacrifícios, entre 1915 e 1919.

Foi posto o maior cuidado na passagem deste
testemunho devido à degradação do documento
original e foram ainda incluídas algumas fotos.
Aprendamos com a História de cada um e os
seus testemunhos.
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1915

“Embarquei em Lisboa com destino a Angola,
em 28 de Outubro, pelas 14 horas no Arsenal de
Marinha [o Arsenal de Marinha, nesta altura
situado onde hoje são as instalações da Marinha,
em Lisboa, no Terreiro do Paço]1  no Vapor Zaire,
por imposição, para servir em comissão de serviço,
durante dois anos, nos termos do Decreto de 1901,
cuja comissão terminou em 11 de Novembro de
1917 [penso que o autor quereria dizer
terminaria]2, mas em virtude da grande guerra de
1914-18 da Alemanha com a França, não fui
rendido e fui obrigado a continuar na Província
até que terminou a guerra e assim só cheguei a
Lisboa em 8 de Setembro de 1919, o que me
prejudicou, tanto na saúde como na promoção a
oficial.

A viagem foi directa, não parou em porto
algum.

Passamos na altura3 de Cabo Verde em 4 de
Novembro, cerca das 10 horas.

Passagem na altura do Equador pelas 12
horas, do dia 6 de Novembro, à distancia de 800
milhas de S. Tomé.

Desembarquei em Mossamedes em 11 do citado
mês de Novembro, onde encontrei alguns
camaradas e amigos, que faziam parte duma

bateria de Artilharia 2, que se encontrava por
regressar à metrópole, por ter terminado a sua
obrigação de serviço na referida Província.

Partida de Mossamedes para Sá da Bandeira
a 19 do referido mês de Novembro, um comboio de
via reduzida, desenvolvia tanta velocidade, que
nós podíamos apear e tornar a montar com ele em
andamento, devido às chuvas parte da linha estava
inutilizada e o comboio só chegava ao quilómetro
78, sítio chamado Serra de Guilemba ou Serra da
Chelo, sítio muito alto e com umas vistas
esplêndidas e arvoredo frondoso, onde vi os
primeiros macacos.

O resto da viagem foi feita em camiões,
chegamos a Sá da Bandeira em 26 do referido mês
de Novembro, pelas 16 horas.

Tendo encontrado um camarada, que tinha
estado em 1908, comigo em Torres Novas, nos
exercícios na Escola Prática de Artilharia, quando
eu ainda Cabo e me conheceu logo e com ele
desejava regressar à metrópole e estava gerente
do depósito de géneros que fazia a distribuição
as colunas que estavam acampadas para regressar
à metrópole, convidou-me para o substituir no
citado depósito.

Aceitei a entrada para o referido, com certo
receio, por o depósito ter um movimento louco de
entradas e saídas, mas como eu tinha à minha

Foto: Revista da ArmadaArsenal de Marinha, Terreiro do Paço.
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disposição 6 soldados e um cabo para pesar (…)4

tudo caminho bem.
Sá da Bandeira é considerada a Sintra de

África, tem um clima esplêndido e água de nascente
com abundância, foi onde passei o melhor tempo,
durante o tempo que estive em África, mas não
cheguei a lá estar um ano.

Tomei conta da gerência do referido depósito
em 28 dias do mês de Novembro.”

1916

“Saída do referido depósito [Sá da Bandeira]5

em 20 de Agosto, para seguir para o mato Baixo
Cunene “Cuanhama”, com sede na Negiva, região
muito má porque não tem água de nascentes.

Quando lá chegamos só havia uma casa, que
era a casa do soba Mamdenuba, que ele
abandonou por a região ter sido ocupada pela
coluna do General Pereira d´Eça, que era um
grande general.

A referida casa foi ocupada pelo comando, do
território e organizou-se uma fortaleza, que
constava de uma vala em volta da referida casa e
cercada com arame farpado em volta.

Casas para sargentos e praças, não haviam e
assim nada feito.

Nos dormíamos em barracas de lonas, a cama
era improvisa meros caixotes de madeira e a mesa-
de-cabeceira era também um caixote. A
iluminação que nos forneciam eram velas, mas as

(Continua na pág. 35)

A defesa das colónias de África*

1914

18 de Agosto
É decidida a organização de uma expedição militar

com destino a Angola e a Moçambique.
25 de Agosto
Em Moçambique dá-se o primeiro incidente de

fronteira, com o ataque alemão ao posto fronteiriço
de Maziúa, na fronteira do Rovuma, tendo sido morto
o chefe do posto e sendo incendiado o posto e as
palhotas vizinhas.

11 de Setembro
Partida de Lisboa de uma expedição militar,

comandada pelo tenente-coronel Alves Roçadas, com
destino a Angola.

Partida do corpo expedicionário para Moçambique,
comandado pelo tenente-coronel Massano de Amorim.

1 de Outubro
As forças expedicionárias do comando de Alves

Roçadas desembarcam em Moçamedes, no Sul de An-
gola. A força era composta de um batalhão de infantaria,
um pelotão de metralhadoras, uma bateria de artilharia
e um esquadrão de cavalaria.

19 de Outubro
Incidente de fronteira em Naulila, no sul de An-

gola. São mortos três alemães, parte de uma missão,
que tinha entrado na província sem autorização, e
acampado na margem esquerda do Cunene, mas já no
território da província.

22 de Outubro
As forças expedicionárias de Alves Roçadas e forças

provinciais acabam a sua concentração em Lubango,
no planalto de Moçamedes, preparando a defesa do sul
de Angola contra quaisquer investidas de tropas vinda
da África Alemã do Sudoeste.

30 de Outubro
Massacre de Cuangar. O posto português de

Cuangar, na margem esquerda do rio Cubango, no Sul
de Angola, é atacado por alemães armados de
metralhadoras. São mortos dois oficiais, um sargento,
cinco soldados europeus e treze africanos, o
comerciante Sousa Machado e uma mulher, num to-
tal de 22 pessoas.

31 de Outubro
Alves Roçadas determina a organização das

chamadas Forças em operações ao Sul de Angola, com
as forças expedicionárias e forças da província.

1 de Novembro
A primeira expedição portuguesa para Moçambique

desembarca em Porto Amélia, no norte da colónia.
Era composta por 1 batalhão, 1 bateria e 1 esquadrão.

2 de Novembro
Uma tentativa de desembarque de forças militares

britânicas, vindas da Índia, em Tanga, no norte da
África Oriental Alemã, é repelida, sofrendo a força
invasora pesadas baixas.

5 de Novembro
Forças militares de reforço da guarnição

portuguesa em Angola partem de Lisboa, comandadas
pelo capitão-tenente Coriolano da Costa, devido aos
incidentes acontecidos com tropas alemãs na
fronteira.

Foto do autor
Primeira página do documento
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velas com o calor que fazia de dia derretiam-se e
de noite fazia frio dentro da barraca, e assim
estivemos muito tempo e depois fizeram-se umas
casas de pau a pique barrados com barro e
cobertas de capim e assim estivemos todo o tempo
que lá passamos.

Havia lá uma raça de formigas, chamadas
solálé, que construíam morros de terra de altura
enorme, e até às vezes faziam esses morros junto às
nossas casas e assim era um caso sério, porque
elas onde estão dão cabo de tudo roupas, papel e
etc.

Nesses morros de terra que elas faziam, quando
havia farinha o pão era cozido dentro dos mesmos
(de uma forma que se fazia dentro dos morros de
terra, que as tais formigas faziam).

Na região da Mongua houve uma grande
batalha com o Gentio do soba Mandumbe, porque
havia na Mongua umas cacimbas, “chamam-se
cacimbas a pequenos poças de água” e se a água
nos falta-se, nós poderíamos perder a batalha e
era um grande desastre para nós.

Antes disto houve um encontro com os Alemães
em Noulica, que nos atacaram de noite de surpresa,
eles tiveram que retirar, mas levaram como
prisioneiro o Tenente Aragão.

A revolta do soba Mandumbe com o gentio foi
provocada pelos Alemães, porque os tinham
armado contra nós, por estavam interessados em
tomar conta de Angola bem como os Ingleses.

A região de Cuanhama é muito fértil em
madeira, mas é uma região que não é nada
acidentada e por isso não tem água de nascentes
e na época das chuvas a águas ficam estagnadas,
por não se infiltrarem na terra e evaporam-se com
o calor, a água que permanecia em poças ficava
infestada de mosquitos que não deixavam dormir
durante a noite.

Havia umas árvores muito grandes que davam
uns frutos parecidos com as nêsperas de cá, mas
são mais pequenas e depois de maduras são muito
bons, e nós dizíamos por brincadeira hoje vamos
almoçar ao hotel Minhande, que é o nome do fruto.

Há lá uma qualidade de melancia que na
época das chuvas nasce sem ninguém as semear
são brancas por dentro e com o calor que faz,
ficam muito moles e não se podem comer.

Em 29 de Outubro, mudei-me para o interior
do território, fazendo parte de uma coluna que se
destinava a fazer um reconhecimento aos pretos
com fins pacíficos; marchamos toda a noite e na
manhã do dia 30, fomos atacados pelo gentio do
soba Mandumbe, de surpresa com centenas de
pretos, bem armados pelos Alemães, que os tinham
revoltado contra nós, por estarem interessados

na Província de Angola; os pretos estavam
emboscados no meio do capim, de forma que logo
de início mataram o Comandante da coluna,
Tenente Raul de Andrade e mais 18 soldados dos
nossos e tivemos que retirar a toda apressa isto
por o meio do mato sem caminhos e quando eu
fiquei levemente ferido na face direita com uma
bala dum dum, tive muita sorte porque se me toca
à esquerda um centímetro, era fatal, posso dar
graças a Deus por ter escapado.

A retirada foi feita a pé e debaixo de fogo;
andamos todo o dia sem comer nem beber; houve
mais ferimentos sem gravidade, mas houve um
soldado, que foi ferido numa coxa com uma bala,
que foi sair junto do umbigo e morreu no dia
seguinte a falar comigo; quando eu o foi ver e lhe
perguntei ó 89 estas melhor; respondeu-me, não
meu sargento estou a morrer e morreu de facto
nesta altura; isto causou-me tanta pena e tristeza,
que nunca mais esqueci este facto.”

1917

“Em 6 de Fevereiro, fui nomeado para ir com
uma peça de artilharia e 6 homens para o posto
de Nacunde [Namacunde]6, socorrer os Ingleses
que estavam a ser atacados pelo gentio do soba

Foto do autor

Exercícios em Cascais
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Mandumbe, na referida região, a “fronteira
Portuguesa e Inglesa”.

A peça ia montada em cima de um carro Bóer,
puxado a 22 juntas de bois, não cheguei a ao local
do combate, por entretanto os Ingleses, mataram
o soba e o gentio apresentou-se; mas os ingleses
perderam 11 homens, mortos em combate,

Em 24 de Março fui nomeado para guarnecer
o posto do Evale, com 6 soldados.

O transporte foi feito numa carroça alentejana
e ao atravessar uma grande “chama” [chamava-
se chama a uma grande extensão de terra coberta
de água que, no tempo das chuvas, se acumula no
terreno]7, que parece um mar e a carroça ao
atravessar essa grande extensão de água deu no
cepo de uma arvore que estava dentro de água
voltou-se e eu fiquei debaixo dela, o que me valeu
foram os soldados que me agarraram e me tiram
da má situação em que fiquei; ficamos todos
molhados e bem como todos os géneros que
levamos para a alimentação, o que nos valeu
durante os 3 dias de viagem foram umas bolachas
de água e sal, denominada bolacha capitão, que
embora ficasse ensopada, foi aproveitada para
fazermos açorda durante a viagem, isto sem
tempero nenhum; nós depois de sairmos da água
estivemos todos de tanga a enxugar a roupa ao
sol.

Cheguei ao referido posto de Evale em 27 de
Março, ficando a prestar serviço na secretaria do
Comando.

Neste posto havia muitas vacas e algumas
davam leite e como havia farinha de trigo, cozia-
se pão, este era amassado com algum leite e assim
foi melhorando a alimentação.

Em 9 de Agosto, segui para missão de Marcha,
acompanhado por soldado enfermeiro, para
socorrer um camarada, 2º sargento Matos, que
estava muito doente com uma “Belissa”, doença
muito má; foi considerado salvo em 12 do citado
mês.

Nesta data encontrava-me alguma coisa doente
e regressei ao Evale e quando cheguei foi-me dada
a noticia que tinha sido nomeado comandante do
referido posto, mas como declara-se estar doente
não assumi o comando do citado posto.

Em 1 de Setembro fui nomeado com escolta de
17 soldados pretos e ainda recrutas e não sabiam
falar Português, mas foi-me dado o 2º cabo
indígena que sabia português e era o meu
intérprete, podia transmitir as ordens aos soldados
indígenas.

A escolta era destinada a fazer uma razia aos
pretos gentios e prender todos os que encontrasse.

Andei desde as 19 horas da tarde até as 0 horas

12 e 13 de Dezembro
Encontros entre patrulhas portuguesas e alemãs,

no Sul de Angola, com  troca de tiros.
17 de Dezembro
Forças alemãs, sob o comando do major Frank,

acampam nas margens do Cunene.
18 de Dezembro
Combate de Naulila. As forças alemãs atacam as

portuguesas obrigando-as a retirar, em direcção a
Humbe, no Sul de Angola. Morrem 3 oficiais e 66
sargentos e soldados.

19 de Dezembro
As forças portuguesas abandonam Humbe, depois

do paiol do Forte Roçadas ter explodido. Retiram mais
para norte, para Gambos, com intenção de defender
Lubango, no Sul de Angola.

Motivados pelos combates entre forças europeias,
as populações africanas da Huíla, no Sul de Angola,
revoltam-se. São dirigidas pelo soba Mandume, da terra
Cuanhama.

1915

3 de Fevereiro
Mais expedições militares partem para Angola,

para fazer frente ao ataque das forças alemãs, vindas
da África Alemã do Sudoeste.

21 de Março
O General Pereira d'Eça, novo governador de An-

gola e comandante das forças expedicionárias, nomeado
pelo governo ditatorial de Pimenta de Castro, chega a
Luanda, capital da província, substituindo o general
Norton de Matos..

Junho
O governador de Moçambique informa o tenente-

coronel Amorim de que o governo português pretendia
que se reocupasse Quionga, ocupada pelos alemães em
1894, e se invadisse o território da África Oriental
Alemã.

7 de Julho
As forças portuguesas reocupam Humbe, no sul de

Angola, sem encontrarem resistência.
9 de Julho
As forças militares da África Alemã do Sudoeste

rendem-se ao general Botha, comandante em chefe
das forças da União Sul-Africana.

12 de Julho
O general Pereira d'Eça toma conhecimento da

rendição da colónia alemã.
4 de Agosto
O governo é autorizado a contrair dois

empréstimos, destinados a fazer face ao aumento das
despesas com as forças expedicionárias enviadas para
as colónias.

15 de Agosto
Uma coluna das forças do comando do general

Pereira d'Eça, agora com a missão única de acabar
com a revolta das populações da Huíla, no Sul de An-
gola, reocupa o forte do Cuamato.

18, 19 e 20 de Agosto
Combate de Mongua. A principal coluna das forças

expedicionárias, comandada pelo general Pereira d'Eça,
dispersa um ataque realizado contra as cacimbas
(depósitos de água) de Mongua, no Sul de Angola,
ocupadas no dia anterior.

(Continua na pág. 37)
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do dia seguinte, por meio de matagais, sem
caminhos, a corta mato, sujeito a ser massacrado
pelos gentios e consegui prender 23 gentios, mas
para os trazer tive dos prender pela cintura com
uma corda e mesmo assim ainda me fugiu um.

Nesta data já andava doente com uma
inflamação na bexiga.

Em 16 de Outubro, regressei à Nigiva, a fim de
Baixar ao hospital, por não estar melhor da
bexiga. Durante a viagem fiquei aflito por começar
a urinar sangue, tendo tido alta em 12 de
Dezembro, tendo estado com baixa durante 26
dias durante os quais estive deitado 18 dias a
dieta, com a seguinte alimentação:

Um preto que fazia serviço no hospital ia de
manhã, todos os dias ao sambo buscar uma
cafeteira com leite de vaca, nunca soube ao certo
quanto levava a citada cafeteira e sem ser fervido
ponha junto da minha cama e era a minha
alimentação durante todo o dia sem açúcar e
bebido frio; mas um dia tive conhecimento que
tinha chegado açúcar ao depósito, mas este
açúcar era muito escuro e requisitei uma pequena
quantidade, mas na viagem tinha-se entronado
no carro que o transportava óleo dos camiões e o
referido açúcar ficou impregnado de óleo e
quando o deitava no leite mesmo frio apareciam
ao de cima bolhas de óleo e assim 18 dias com
esta dieta foi um sacrifício para ver se melhorava.

O hospital era feito de paus a pique, barrado

com barro e coberto de capim, não tinha casa de
banho nem lavatórios; mas só de hospital tinha o
nome.”

1918

“Em Março fui nomeado para ir a Sá da
Bandeira, buscar fundos para um abono do
pessoal da secção de artilharia, porque já havia
cerca de 3 anos que não eram pagos os vencimen-
tos, apenas nos eram fornecidos géneros para
alimentação.

O transporte que me foi fornecido, foi um carro,
chamado carro Bóer, e um carro muito grande
puxado por 22 juntas de bois e que poderia
transportar o peso de 3 mil quilos. A viagem teve
início em Março e cheguei a Sá da Bandeira no
dia 24 de Junho.

Durante a viagem dormia-se no chão de noite
e fazíamos fogueiras para afastas os leões e outros
animais ferozes.

Durante a viagem houve muita dificuldade em
encontrar água e mesmo a pouca que se
encontrava era estagnada, que depois de fervida
e com chá ainda sabia mal.

Regressei novamente à Nigiva, passado algum
tempo e só lá cheguei em Setembro, durante a
viagem de regresso deram-se as mesmas peripécias.

Durante o tempo que estive na região do
interior da Baisco Cunene − Cuanhama, havia

Foto do autor
Almoço no antigo RALIS
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muitas dificuldades, tanto em água como na
alimentação:

Não havia carne, peixe em especial Bacalhau,
gorduras, açúcar, batatas, hortaliças e pão e por
vezes não havia sal.

Em vez de pão, quando havia bolacha de água
e sal, que as vezes aparecia e apesar de furado
pelo gorgulho, comia-se. Como em 1917 não
choveu os pretos comeram o agudo que tinham
por não ter podido fazer as sementeiras; havia
umas latas de conservas de sardinha e atum, que
comíamos para variar um dia fazia-se arroz de
sardinha, outro tiravam-se as sardinhas dentro
das latas e fritavam-se, outros dias fazia-se arroz
de atum, também um dia apareceram no deposito
latas de filetes de cavala em conserva, mas depois
de comermos os filetes arrotava-se com um sabor
a gasolina, coo a conserva tinha sido feita em
Mossamedes, suponho eu que das latas que tinham
servido para gasolina fizeram latas para os filetes
de cavala e era por isso que os ditos filetes sabiam
a gasolina. Também havia umas latas de conservas
designadas por rancho confeccionado, que era
com essas latas que temperávamos a sopa, mas
como já estavam há muito tempo enlatadas estavam
muito boas, porque depois de comermos a sopa
ficávamos com o estômago empanturrado.

Como não havia hortaliça, nós utilizávamos
para por na sopa umas ervas que havia no tempo
das chuvas chamadas binda, que não sabiam mal.

Um dia apareceu um saco de batatas e como
foi na altura do Carnaval, foi o nosso manjar no
dia de Carnaval comidas sem peixe e sem azeite,
por não haver.

Houve uma época em que estivemos
racionados, nos temperos; davam-nos 100 gramas
de toucinho, 1 decilitro de azeite para 8 dias e
algum tempo depois acabou-se e assim estivemos
muito tempo.

Como eu tinha uma espingarda caçadeira, ia
à caça, era o que nos valia. Para assim passarmos
um pouco melhor.

Terminada a guerra entre a Alemanha e a
França de 1914 a 1918, houve ordem para
regressamos a Pátria, foi uma alegria, porque
tinha ido em comissão de serviço por 2 anos e já
lá estava a cerca de 4 anos.”

1919

“Em Fevereiro iniciamos a viagem de regresso
da região do Cuanhama - Nigiva, para Luanda, a
fim de embarcarmos para a Metrópole.

Durante a viagem, deram-se varias peripécias;
uma delas, foi um dia em que se desencadeou uma

4 de Setembro
A embala de Mandume, soba dos Cuanhama, é

ocupada por um corpo de tropas ido de Mongua.
7 de Novembro
Uma segunda expedição a Moçambique, coman-

dada pelo major de artilharia Moura Mendes chega a
Porto Amélia. Era composta por 1 batalhão, 1 bateria
e um esquadrão, assim como de tropas de engenharia,
de saúde e de serviços.

1916

9 de Março
A Alemanha declara a guerra a Portugal.
27 de Maio
Combate de Namaca. As forças expedicionárias

portuguesas, reforçadas por forças da Guarda Republi-
cana de Lourenço Marques, levadas para o Norte de
Moçambique pelo governador Álvaro de Castro, tentam
a passagem do Rovuma sendo rechaçados violenta-
mente pelas forças alemãs.

Julho
A terceira força expedicionária portuguesa, a

Moçambique, chega a Palma, a norte de Porto Amélia.
Comandada pelo general Ferreira Gil. Era composta
por três batalhões de infantaria, três baterias de
metralhadoras, três baterias de artilharia, uma
companhia de engenharia mista e unidades de serviços.

19 de Setembro
Travessia do Rovuma pela força expedicionária

portuguesa a Moçambique. A  África Oriental Alemã é
invadida.

4 de Outubro
Combate de Maúta. Uma força de reconhecimento

comandada pelo capitão Liberato Pinto é surpreendida
em Maúta e obrigada a retirar de regresso à fronteira
de Moçambique. Será acompanhada pela coluna que a
seguia.

22 de Outubro
Combate da Ribeira de Nevala. As forças do

comando do chefe de estado-maior da força expedicio-
nária a Moçambique, coronel Azambuja Martins,
encontram-se com as forças alemãs junto aos poços
de água de Nevala. As forças alemãs retiram.

8 de Novembro
Combate de Quivambo. A coluna do comando do

major Leopoldo da Silva, que após a tomada de Nevala,
na África Oriental Alemã, se dirigia para Mikindani, é
interceptada pelas forças alemãs. Leopoldo da Silva
foi morto, e o novo comandante, major Aristides
Cunha, decidiu retirar.

22 de Novembro
Combate da água de Nevala. As forças alemãs,

reforçadas por marinheiros  do cruzador Koenigsberg,
no seguimento do combate de Quivambo, atacam e
ocupam o posto da água de Nevala após um ataque à
baioneta.

28 de Novembro
As forças portuguesas abandonam o fortim de

Nevala, e retiram para a fronteira, depois de uma coluna
de socorro ter sido rechaçada pelas forças alemãs.

1 de Dezembro
O posto de Nagandi é incendiado por fogo de

artilharia alemão, impedindo que se organizasse ali um
linha de defesa de Moçambique.

(Continua na pág. 39)
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grande trovoada acompanhada de grande
chuvada foi no momento que se estava a fazer o
jantar e como a cozinha era ao ar livre, apagou-
se o lume e não foi possível acende-la novamente,
de forma que ficamos sem jantar.

Como tínhamos uma cafeteira com algum café,
tentamos aquece-la à luz de uma vela, o que levou
muito tempo e nunca ficou bem quente e foi assim
passa-mos aquele dia.

Chegamos a Mossamedes em Março, onde
havia muito peixe fresco e muito bom e foi ai que
nos saciamos e tiramos o ventre [dente?]8 de
misérias, “como se costuma dizer”.

Nós que a cerca de 3 anos não comia-mos peixe,
em especial fresco, foi uma alma nova que nos
apareceu, foi pena lá estarmos tão pouco tempo.

Chegada a Luanda no referido mês de Março
e ai estivemos até fins do mês de Agosto tendo
passado ali um tempo horrível, porque Luanda
naquele tempo era assim por dizer uma pequena
aldeia e o clima também era mau, “hoje é uma
grande cidade de Angola” juntamos ali cerca de
400 homens, sargentos e praças, embora a
alimentação fosse muito má com a agravante de
estarmos em espera para regressar a Mãe Pátria e
desde Março até Agosto, vieram vários barcos e
nós víamos ir embora e íamos sempre ficando, por
falta de lugares para embarcar.

Um dia apareceu um barco de carga, que
improvisou alojamentos para transporte de
passageiros e nós embarcamos nele, tivemos que
fazer uma declaração em que nos sujeitávamos
aquele transporte. O meu beliche era improvisado

Foto do autor
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1917

21 de Novembro
As forças alemãs do comando de Lettow-Vorbeck

saindo de Nevala dirigem-se para a fronteira com
Moçambique.

28 de Novembro
Combate de Negomano. Os alemães supreendem

as forças portuguesas em Negomano, provocando um
verdadeiro massacre. Morreram cinco oficiais e 14
soldados europeus, assim como 208 soldados africanos,
ficando feridos mais de 70, e prisioneiros 550 homens,
entre os quais se contavam 31 oficiais que foram
libertados posteriormente.

3 a 8 de Dezembro
Combate da Serra Mecula. As forças comandadas

pelo  capitão Francisco Pedro Curado,  compostas por
uma bateria de artilharia e uma companhia de tropas
africanas, resistem de 3 a 8 de Dezembro à  coluna de
tropas alemãs comandada pelo general Wahle, que
separada da coluna principal se dirigia mais para o
interior de Moçambique. O capitão Curado ficará
conhecido pelo none de “Condestável do Rovuma”.

1918

1 a 3 de Julho
Combate de Nhamacurra. As tropas alemãs chegando

a 40 km de Quelimane, no centro de Moçambique,
atacam o depósito de uma grande companhia açucareira,
defendido por tropas anglo-portuguesas comandadas
pelo tenente-coronel britânico Brown, que é morto.

28 de Setembro
As tropas alemãs atravessam de novo o Rovuma,

abandonando Moçambique.
Novembro
As tropas alemãs entram na Rodésia do Norte.
12 de Novembro
O comandante alemão Lettow-Vorbeck tem

conhecimento do Armistício celebrado na véspera em
França, e rende-se.

1919
28 de Junho
É assinado em Versalhes o Tratado de Paz que põe

fim à Primeira Guerra Mundial. Quionga, reocupada em
Abril de 1916, é formalmente restituída a Portugal.

12 de Julho
Na Conferência Colonial, realizada em Londres, é

perguntado a Portugal se aceitava um mandato de
administração do território de Quionga, estendendo-
se este mandato igualmente a toda a província de
Moçambique. A resposta é negativa.

25 de Setembro
Quionga é restituída a Portugal por decisão do

Conselho Supremo das Potências Aliadas e Associadas.

1920

4 de Dezembro
Por portaria provincial Quionga volta a ter um

comando militar português, a marcar a soberania
perdida em 1894.”

* Manuel Amaral, O Portal da História, Cronologia da par-
ticipação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. A defesa das
colónias de África, de 1914 a 1920, http://www.arqnet.pt/portal/
portugal/grandeguerra/pgmafrica.html, acedido em Agosto de 2008.

na ré e ficava por cima da Hélice e como o mar
esteve muito agitado toda a viagem, quando a
Hélice saia fora da água e trabalhava em falso,
fazia um barulho horrível e assim vim toda a
viagem enjoado e depois com a agravante do
barco ter feito uma viagem directa, apenas fez
escala perto da Guiné Francesa umas horas, para
meter carvão.

Chegada a Lisboa em 8 de Setembro, “tudo
isto se passou há 49 anos”.JE

Lisboa, 6 de Julho de 1968

Emílio Ferreira Damásio”

Coordenação do Coronel Rui Afonso

* Tradução do texto alemão entregue por Friedrich Von
Rosen a Augusto Soares, Ministro Português dos Negócios
Estrangeiros, em http://historiaaberta.com.sapo.pt/lib/
doc004.htm, 19 de Fevereiro de 2009.

Foto do autor

Foto do autor

1 Nota do Redactor.
2 Nota do Redactor.
3 Por Altura entenda-se Latitude que, à data era

confirmada pela leitura, no Sextante, da altura do Sol em
relação ao horizonte, ao meio-dia, quando o astro atinge o
ponto mais alto, e que corresponde à Latitude. Daí o autor
ter ouvido, provavelmente, os oficiais do Vapor Zaire falar
em Altura na gíria naval; este ponto era tirado pelo Oficial
Navegador, pelo que lhe cabia sempre o quarto das 12H00
às 16H00.

4 Ilegível.
5 Nota do Redactor.
6 Nota do Redactor.
7 Nota do Redactor.
8 Nota do Redactor.
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Coronel de Infantaria José Geraldo


