O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa tem a
honra de convidar V. Ex.ª para participar no Ciclo de Conferências
“Moçambique e a I Grande Guerra”, promovido pela Secção de
Ciências Militares. Esta iniciativa inclui três Sessões, no mês de
Outubro, no Auditório Adriano Moreira e, entre os dias 23 e 30, uma
exposição temática sobre a criação da Aviação Militar, organizada,
no átrio da SGL, pela Força Aérea Portuguesa.
A segunda Sessão, centrada na Estratégia Militar em
Moçambique, terá lugar no dia 16 de Outubro de 2014, pelas 17h30.
Serão oradores:
O TGen. Alexandre Sousa Pinto sobre o Tema “As Operações
Terrestres”
O Cte. José António Rodrigues Pereira sobre o Tema “A
Acção da Marinha”.
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O EXÉRCITO EM MOÇAMBIQUE 1914-1918
Sociedade de Geografia, 16 de Outubro de 2014

1 - Situação
No início a República poderia ser definida paradoxalmente como uma democracia de
partido único – o Partido Republicano Português (PRP) – de pouca duração, aliás, porque as
diferentes tendências que nele coexistiam apenas tinham de comum o desejo de derrubar a
monarquia. Cedo o PRP se subdividiu.
No poder, entre Janeiro de 1913 e Fevereiro de 1914, sentara-se o mais duradoiro de
todos os governos da I República, do maioritário Partido Democrático (PD) que a si próprio se
considerava o herdeiro do PRP, sendo chefe do Governo o seu líder, Doutor Afonso Costa, e
ministro da Defesa o Maj João Pereira Bastos. Na Presidência da República sentava-se o dr.
Manuel de Arriaga, tido como um conservador moderado. A este governo sucederam, entre
Fevereiro e Agosto de 1914, dois outros governos, ambos liderados por Bernardino Machado,
de tendência apaziguadora e, por isso, extrapartidários, ao último dos quais competiu
enfrentar a crise gerada pela eclosão da Grande Guerra.
Na oposição encontravam-se os partidos da União Republicana, chefiado por Brito
Camacho; Evolucionista Republicano, tutelado por António José de Almeida; e um Grupo de
Independentes que obedecia a Machado Santos. A estes acrescia, obviamente, o Movimento
Monárquico. Apenas o PD considerava essencial a intervenção de Portugal no Teatro Europeu
(os guerristas); todos os outros estavam de acordo com a necessidade de defender os
territórios africanos de cobiças alheias mas não viam na vontade intervencionista do PD senão
a defesa dos seus próprios interesses partidários (os antiguerristas).
O novo regime fora implantado com a participação maioritária de civis e militares
maçons e carbonários, algumas – poucas – unidades da Marinha e sem a participação do
Exército que, na sua grande maioria, se manteve neutro. O regime desconfiava do Exército que
admitia ser conservador e de pendor monárquico procurando uma alternativa com a criação
de uma Guarda Nacional Republicana que lhe fosse fiel e a quem forneceu meios de infantaria,
cavalaria, artilharia e de serviços, mais adequados a um exército do que a uma força policial e
de segurança. Paralelamente, encetou de imediato uma reforma do Exército, de que foi alma o
então ainda capitão João Pereira Bastos, e que pela lei publicada em Maio de 1911 pretendia
transformar o exército profissional português da monarquia num exército de conscrição,
segundo o modelo suíço, que não foi implementado com a celeridade que os tempos
impunham nem na sua totalidade conceptual.
A Europa, por sua vez, desconfiava do regime. Pouco antes do 5 de Outubro, em
Agosto, sintomaticamente, o jornal inglês The Times comentava a visita da delegação do PRP a
Londres dizendo que ”as missões republicanas à Inglaterra tinham sido mal sucedidas por
fazerem a apologia do regicídio e das manifestações às campas dos assassinos do Rei” e
também “porque o programa apresentado era intolerante e repugnava à opinião pública
britânica” concluindo que “o republicanismo diz bem com a maçonaria, com o anticlericalismo
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e com a hostilidade à religião … Desgraçado país se tais homens sobem ao poder e procedem
em harmonia com o que dizem”1. Só o Brasil, a Nicarágua e o Uruguai reconhecem o novo
regime; os restantes países só um ano depois o reconhecem mas sempre sob suspeita.
Para o PD era fundamental que a República encontrasse forma de pôr do seu lado os
ingleses e ganhar a confiança da Europa nas suas capacidades. Para a primeira finalidade
serviu-se da ameaça da união ibérica tão querida da Espanha e tão pouco desejada pela
Inglaterra e para a segunda imaginou que a nossa participação no esforço de guerra no teatro
europeu seria uma ocasião a não desprezar. É neste sentido que serão orientados todos os
esforços diplomáticos que a partir de então se vão desenvolver.
Entretanto, a pedido da França e da Inglaterra, Portugal cedeu àqueles países algum
do seu pouco material de guerra sem que o Governo se preocupasse com a desagregação
completa que as suas Forças Armadas iam sofrendo e que é ilustrado por um cartoon da época
em que os soldados estão formados semi-nus tendo na frente um Afonso Costa que lhes diz
com ar severo: «o armamento já se cedeu, o fardamento ardeu … vão com o fato que Deus lhes
deu!»2
Por outro lado, muitos oficiais estavam mais preocupados com a política, na qual
intervinham activamente, do que com as suas unidades. Os comandantes eram
permanentemente desconsiderados e desautorizados, pois oficiais seus subordinados eram
amigos e camaradas de outros altamente colocados politicamente ou com influência sobre
eles que se intrometiam dando contraordens em matérias da exclusiva competência dos
comandantes. As influências partidárias provocavam a existência de oficiais guerristas e antiguerristas que nas respectivas unidades iam defendendo as suas teses. Era totalmente
impossível manter um mínimo de disciplina militar em tal situação.
Em 1914 os oficiais do QP realmente existentes totalizavam 2.567 (105 Cor; 129 TCor;
228 Maj; 795 Cap; 1310 Subalt), sendo 48 do EM, 1236 de Inf, 368 de Art, 267 de Cav e 143 de
Eng; os restantes 505 distribuiam-se pelo serviço de saúde, administração militar, secretariado
e quadros auxiliares3.
2 – Mobilização para as Colónias

Já em 1911 o Gen Von Bernhardi publicava a opinião 4 de que se devia fomentar
por todos os meios a expansão dos territórios coloniais alemães, admitindo que tal
seria possível por meios pacíficos se um previsível desastre financeiro ou político em
Portugal desse ocasião à aquisição de parte das colónias portuguesas5
Como vimos, num só ponto havia concordância entre as várias facções políticas
portuguesas: a necessidade de garantir a posse das colónias. Fácil foi, pois, determinar
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MARTINEZ, A República Portuguesa e as Relações Internacionais (1910-1926), Verbo, lisboa, 2001, p. 7,
n.p.p. 7.
2
Publicado em Os Ridículos de 22-I-1916 e reproduzido por MARTINEZ, op.cit., p. 269.
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o imediato reforço dos efectivos militares do exército colonial, mal equipado, mal
armado e, acima de tudo, mal enquadrado por falta de graduados e de guarnições
disciplinadas e motivadas6.
Havendo conhecimento das ambições coloniais da Alemanha, logo a 18-VIII1914 são mobilizados dois destacamentos mistos destinados a Angola (1.525 homens)
e Moçambique (1.539 homens) para, segundo o preambulo do decreto, reforçarem as
fronteiras Sul de Angola e Norte de Moçambique, as que se ligavam a territórios
alemães.
O Destacamento de Angola era constituído pelo 3º Batalhão do Regimento de
Infantaria nº14 (3ºBI/RI14), 3ºEsquadrão do Regimento de Cavalaria nº 9 (3ºE/RC9), 2ª
Bateria do Regimento de Artilharia de Montanha de Viana do Castelo (2ªBtr/RAM) e 2ª
Btr/1ºGrupo de Metralhadoras, apoiados por Serviço de Saúde e pessoal de
Administração Militar. O Destacamento de Moçambique ficou constituído pelo 3º
BI/RI15, 4ºE/RC10, 4ª Btr/RAM de Évora, Serviços de Saúde e Administrativos.
As forças de Angola ficam sob o comando do TCor Alves Roçadas e as de
Moçambique do TCor Massano de Amorim, ambos com experiência anterior dos
respectivos territórios.
Eduardo Barbosa7 afirma que “ao passo que nós desconhecíamos tudo quanto dizia
respeito aos nossos incómodos vizinhos, eles, pelo contrário, conheciam perfeitamente
o que se passava em nossa casa”, sendo por isso impossível perceber se os
destacamentos dispunham dos meios humanos e materiais indispensáveis para o
cumprimento da missão a enfrentar.
O esforço de mobilização para as colónias, feito logo em 1914, atinge cerca de
10.000 homens e vai empobrecer qualitativa e quantitativamente o exército
metropolitano. Nas colónias, as forças, para actuarem, carecem de um número
elevado de indígenas empregues como carregadores e guias, número que, no final,
excedeu a cifra de 180.000.
3 – Moçambique
Em Moçambique, no ano de 1914, apenas há a notar o ataque alemão ao
posto fronteiriço de «Maziúa», no norte, tendo sido morto o sargento enfermeiro da
Armada que o comandava, que não foi mais do que um golpe de mão de natureza
provocatória e que não se revestiu de qualquer glória militar, antes constituiu um acto
de mero banditismo bélico8.
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É incompreensível a organização do Destacamento no que se refere ao apoio
sanitário, nomeadamente tendo em conta a experiencia portuguesa das campanhas do
final do sec. XIX, bastando referir o facto de que as pastilhas de quinino foram
fraudulentamente substituídas por outras de farinha, daí resultando baixas de 25%
sem que se tivesse entrado em combate. Os fardamentos, fornecidos à pressa e de má
qualidade, desfiando-se o cotim de algodão às primeiras lavagens e perdendo
consistência e cor. Os capacetes de feltro deformavam-se logo que apanhavam chuva
e o calçado era fraco e descosia-se. O transporte do Destacamento fez-se em navio
inglês fretado para o efeito mas com fracas condições.
Os governos da república e da colónia tinham marcado como objectivo
mínimo a atingir a reocupação do triângulo de Quionga, que permitiria a Portugal
partilhar a foz do Rovuma, e a ocupação de uma faixa de terreno mesmo que pequena,
na margem Norte para, em futura conferência de paz, Portugal surgir como ocupante
de território do adversário9.
O ano de 1915 foi de calmaria bélica.
Uma 2ª expedição, sob o comando do Maj Art Moura Mendes, é organizada e
segue, em Outubro de 1915, acompanhada pelo recém-nomeado governador-geral,
Álvaro de Castro, capitão de Infantaria, bacharel em direito e professor das escolas
militar e colonial, entusiasta republicano desde os bancos da escola no Colégio Militar,
na altura com 36 anos de idade, político activo das hostes democráticas que foi
ministro e presidente do conselho. Esta 2ª expedição tem uma constituição
semelhante à anterior: um BI, um ECav, uma BatMontanha e unidades auxiliares num
total de 50 oficiais, de 1.477 praças e de 322 solípedes. Repetem-se os erros que vão
causar 50% de baixas por doença nos primeiros cinco meses de permanência no
território.
A ocupação da fronteira do Rovuma organiza-se em duas zonas; uma vai da
foz à confluência com o Rio Lugenda e subdivide-se em dois comandos com sede
respectivamente em «Palma» e «Mocímboa do Rovuma»; a outra zona vai daquela
confluência ao Lago Niassa. O plano geral de operações mantém, como do
antecedente, os objectivos da ocupação de «Quionga» e de uma parcela de terreno no
sul da colónia alemã. Foi possível atingir com êxito o primeiro mas o segundo, apesar
de um grande esforço bem executado, foi mal sucedido.
A partir de meados de 1916 é organizada uma 3ª expedição metropolitana, a
mais forte, constituída por três BI que, sob o comando do Gen Ferreira Gil deixaram
Lisboa em Maio de 1916 tendo desembarcado em Palma em Julho.
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Resumidamente foram mobilizadas para Moçambique 10:
FORÇAS MOBILIZADAS PARA MOÇAMBIQUE
Oficiais
Na metrópole

825

Comp. e Bat. Indígenas

303

Graduados
Europeus

Praças

682

Auxiliares

18.613

19.438

10.278

11.263

Forças de Marinha
TOTAIS

1.128

682

28.891

8.000

8.000

8.000

38.701

CARREGADORES
Para Nossas Tropas
Para Ingleses

60.000
30.000

TOTAL

90.000

Que sofreram as seguintes baixas11:
BAIXAS EM MOÇAMBIQUE
Em
combate
Oficiais
MORTOS

Praças

Europeus
Africanos

Auxiliares

Por
doença

Desastre

TOTAL

16

7

2

25

38
88

1.938
209

6

1.982
297

1

19

20

Carregadores

FERIDOS

2.487

TOTAIS

143

Oficiais

11

11

Europeus

49

49

Africanos

241

241

301

301

Europeus

35

35

Africanos

1.248

1.248

1.283

1.283

Praças
TOTAIS

INCAPAZES

Praças
TOTAIS

TOTAL DE BAIXAS

10
11

5

MARTINS, op.cit., Vol. II, p. 186.
Idem, Ibidem, Vol. II, p. 187.

2.173

8

4.811

6.395

Não me compete referir a actividade das forças de Marinha, mas devo lembrar que as
houve em Moçambique trabalhando no terreno e nos rios em prol das forças terrestres.
4 – Considerações finais

Apesar de formalmente o estado de guerra só ter sido declarado em Março de
1916 é facto que desde 1914 a Alemanha, em África, nos ia tratando como inimigo,
mesmo sem que para tal houvesse quaisquer razões a não ser o grande interesse que
tinha em apoderar-se de partes do nosso território colonial.
Segundo o Professor António Telo 12, a entrada de Portugal na Grande Guerra é
um caso atípico, com traços de originalidade, porque:
1 - a beligerância não é solicitada, mas sim provocada de forma activa por um único
partido, que é o partido republicano mais forte e radical;
2 – a guerra civil larvar em Portugal já tinha começado em 1908;
3 – o conflito interno é agravado com a guerra e passa a ter como ponto de clivagem
principal as divergências entre guerristas e anti-guerristas;
4 – a frente interna da guerra é a essencial para compreender o que se passa nas
outras, o eixo à volta do qual se articula a conturbada beligerância nacional;
5 – a principal motivação portuguesa para entrar na guerra é de política interna;
6 – Portugal não tem qualquer objectivo de engrandecimento territorial; e
7 – uma das principais motivações externas para entrar na guerra é a de melhorar as
relações com o secular Aliado, que não esconde o seu desprezo pelo radicalismo e
irrealismo do regime que vigora em Portugal desde 1910.
Fica claro que o empenhamento de Portugal na Grande Guerra não se limitou
ao envio do CEP e do CAPI para a Flandres mas também por um empenhamento na
África Ocidental e Oriental que não foi menor do que o europeu em meios e homens e
que teve consequências ainda mais gravosas, como está explícito no quadro seguinte:

TEATROS
DE
OPERAÇÕES
ANGOLA
12
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EMPENHAMENTO DE PORTUGAL
NA
GRANDE GUERRA
EFECTIVOS
Metrópole

Colónias

10.000

80.000

Mortos
810

Feridos
311

BAIXAS

Prisioneiros

Incapazes
372

TELO, Portugal na 1ª Guerra Mundial: Um Pequeno Poder Numa Luta de Grandes, inédito.

TOTAL
1.493

MOÇAMBIQUE

20.000

FRANÇA

56.493
86.493

TOTAL DE BAIXAS

100.000
180.000

4.811

301

2.091

5.229

6.678

7.712

5.841

6.678

266.493

1.283

21.886

6.395
13.998

1.655
21.886

Chamo a vossa atenção para o número de mortos registados na Flandres
(2.091) e em Moçambique (4.811), números que refletem o esforço português feito
em África que anda bem esquecido pois neste século apenas a Flandres tem tido
direito a tempo de antena.
Mas chamo também a vossa atenção para o facto que desses 4.811 mortos 45%
(2.173) foram-no por doença, o que indicia o cuidado que o apoio aos militares
mereceu ao poder político de então – eram carne para canhão ao serviço dos
interesses que muitas vezes não eram mais do que os partidários. O caso de
Moçambique não foi excepção. O panorama foi o mesmo em Angola e na Flandres.
Provavelmente estará aqui a explicação para serem estes os oficiais que em 28 de
Maio de 1926 determinaram o fim da I República.
Por último julgo poder afirmar que o Exército aprendeu a lição da sua
intervenção na Grande Guerra e soube, entre 1961 e 1975, garantir que os nossos
soldados fossem rendidos atempadamente, alimentados, fardados, municiados e
tratados sanitária e espiritualmente sem falhas substanciais. Mas é facto que também
se aprendeu com o que veio a suceder em 1961 com a invasão do Estado da Índia, que
eu admito terá pesado na mente dos oficiais responsáveis pelo golpe de estado de 25
de Abril de 1974. Os governos de qualquer cor lembram-se das Forças Armadas
quando delas precisam mas esquecem-nas em tempos de acalmia não deixando de as
culpar, lavando as mãos como Pilatos, quando as coisas não correm de feição. Veja-se
como o poder político democrático se tem comportado relativamente às Forças
Armadas nos últimos anos para ficarmos cientes da similitude de procedimentos sejam
quais forem os governos.
Muito obrigado pela vossa atenção.

Alexandre de Sousa Pinto
TGen, presidente da CPHM
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Preâmbulo
A Armada no conflito
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Os Navios de comércio alemães
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Conclusões
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Navios da Armada em 1914
5 Cruzadores
3 contratorpedeiros
1 Aviso de esquadra
1 Submersível
5 Canhoneiras mistas
4 Canhoneiras
7 Lanchas-canhoneiras
9 Navios auxiliares

25.000 toneladas

2.800 homens de guarnição

A Acção da Armada em Moçambique (1914-1918)
• A Marinha em Moçambique (em 1914)
– Canhoneira Chaimite
– Lancha canhoneira Tete
– Lancha canhoneira Sena

• A Marinha em Moçambique (depois de 1916)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cruzador Adamastor
Cruzador São Gabriel (em 1918)
Canhoneira Chaimite
Lancha canhoneira Tete (afundada em 1917)
Lancha canhoneira Sena
Lancha canhoneira Zamba
Lancha Salvador
Vapor Capitania
Transporte Luabo
Transporte Chinde
Transporte Quelimane (Navio Hospital)
Transporte Pungué
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Transportes de Tropas 1914
Data

Navio

Passageiros

Destino

1300 homens

Moçâmedes

Durhan Castle

1527 homens

L. Marques

Cabo Verde

carga e gado

Moçâmedes

01OUT África

Reforços Angola

Moçâmedes

05NOV Beira

Bat. Marinha

Moçâmedes

22NOV Cazengo

Força Exp. Marinha

São Vicente

01DEZ Ambaca

Reforços Angola

Moçâmedes

11SET Moçambique
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Transportes de Tropas 1915
Data

Navio

Passageiros

20JAN

Moçambique

Reforços Angola

Moçâmedes

Zaire

Reforços Angola

Moçâmedes

Ambaca

Reforços Angola

Moçâmedes

Portugal

Reforços Angola

Moçâmedes

Britannia

Reforços Angola

Moçâmedes

Zaire

Regr. Bat. Marinha

Lisboa

2ª Exp. Moçambique

Porto Amélia

03FEV

20SET

07OUT Moçambique

Destino
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Transportes de Tropas 1916
Data

Navio

Passageiros

Destino

01FEV16 Portugal

2ª Exp Moçambique

Palma

MAR16 Luabo

Navio-Hospital

Palma

28MAR Portugal

3ª Exp Moçambique

Palma

05JUN

Moçambique

3ª Exp Moçambique

Palma

24JUN

Zaire

3ª Exp Moçambique

Palma

28JUN

Machico

3ª Exp Moçambique

Palma

08JUL

Amarante

3ª Exp Moçambique

Palma

03SET

Luabo

Comp. Indígenas

Palma

06SET

Beira

Material de guerra

Palma
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Transportes de Tropas 1917
Data

Navio

Passageiros

Destino

28SET

Gaza

20 viaturas Kelly

Palma

18OUT

África

Pessoal e munições

Palma

18OUT

Machico

14 Viaturas

Palma

NOV

Portugal

Prisioneiros

Moçambique

DEZ

Mossamedes

Feridos e doentes

L. Marques
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Transportes de Tropas 1918
Data

Navio

Passageiros

Destino

17JUN18 L. Marques

Bat Marinha

L. Marques

25AGO18 Luabo

Bat Marinha

Quelimane

25SET18

L. Marques

Militares evacuados

Lisboa

ABR19

L. Marques

Bat Marinha

Lisboa
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Frota Mercante Portuguesa 1914-1918

14 paquetes

70 navios alemães

3 cargueiros

2 navios austro-húngaros

73.000 toneladas

250.000 toneladas

125 Navios afundados

42 navios cedidos à Grã-Bretanha

100.000 toneladas

150.000 toneladas
22 afundados
62.800 toneladas
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Partidas dos Navios Mercantes
Ano

Moçambique

1914

12 <> 37.000 ton

1915

30 <> 125.000

1916

18 <> 92.000

1917

17 <> 90.000

1918

17 <> 88.700

1919

16 <> 50.000

A Acção da Armada em Moçambique (1914-1918)

Os casos do Machico e do

Moçambique

A Acção da Armada em Moçambique (1914-1918)
Os Navios Mercantes Alemães
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Nome
Original

Nome Português

Porto onde se
Encontrava

Tonelagem

Admiral

Lourenço Marques

Lourenço Marques

6.335

Hessen

Inhambane

Lourenço Marques

5.099

Hof

Gaza

Lourenço Marques

4.715

Kalif

Fernão Veloso

Moçambique

5.105

Kronsprinz

Quelimane

Lourenço Marques

5.689

Navio-hospital

Linda
Woermann

Pungué

Beira

1.377

Entregue à Marinha
Colonial

Zieten

Tungué

Moçambique

8.021

Salvador

Salvador

Rio Zambeze

57

36.389
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• Assegurar a Escolta dos Transportes de Tropas;
• Assegurar a Escolta dos Navios Mercantes Nacionais parao Ultramar
e as ilhas Adjacentes;

• Patrulhar e Defender o litoral metropolitano, a barra do Tejo, as
barras do douro e de Leixões, e a baía de Lagos;

• Estabelecer barreiras anti-submarinas, rocegar minas na entrada
dos portos principais e lançar campos de minas defensivos;

• Patrulhar e defender as águas dos arquipélagos dos Açores, da
Madeira e de Cabo Verde;

• Participar na defesa do Ultramar, com forças navais e batalhões
constituídos para actuar em terra com as forças do Exército.
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A ACÇÃO DA Marinha EM MOÇAMBIQUE
Preâmbulo
O Século XX iniciou-se sob o espectro do confronto entre o Império Britânico e o
Império Alemão, pela hegemonia mundial.
A unificação alemã levada a cabo pelo chanceler Bismarck tornara aquele império
numa grande potência desejosa de expansão dentro e fora da Europa.
A sua vitória contra a França, em 1870, expandira as suas fronteiras na Europa,
enquanto as conclusões da conferência de Berlim lhes permitira tomar posse de alguns
territórios ultramarinos, nomeadamente em África; mas nada que se assemelhasse às
dimensões dos impérios francês e britânico.
Numa tentativa para acalmar os ímpetos germânicos, a Grã-Bretanha negociara a
divisão do Império Ultramarino Português, caso Portugal não conseguisse pagar os
empréstimos concedidos pela banca internacional, e que a instabilidade política
portuguesa fazia prever.
Mas estes factos não foram suficientes para que os sucessivos governos
portugueses (da monarquia e da república) pusessem em execução, apesar das muitas
propostas elaboradas, um programa de reequipamento naval que dotasse o país de uma
força naval compatível com os seus extensos e dispersos domínios ultramarinos.
É neste contexto que se inicia, em Agosto de 1914, o primeiro grande conflito
mundial.
1.- A Marinha no Início do Conflito
Com a excepção do combate da patrulha de alto-mar1 Augusto de Castilho com o
cruzador-submarino alemão U-139, a actuação da Marinha na Grande Guerra é
praticamente desconhecida.
Devo ainda esclarecer que neste trabalho a palavra Marinha abrange a Armada e a
Marinha de Comércio que então estavam na dependência do mesmo ministério, e
representaram o que os britânicos chamam o Serviço Silencioso realizado longe das
vistas do público.

1

Embora habitualmente referido como caça-minas, o Augusto de Castilho, o arrastão Elite, mobilizado para o serviço
naval, foi oficialmente classificado como Patrulha de Alto-Mar e utilizado na escolta de navios mercantes.
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Quando em Agosto de 1914 rebentou o conflito que ficaria conhecido como a
Grande Guerra, Portugal tinha grandes extensões de fronteira com a Alemanha.
Recordemos que eram colónias alemãs, os actuais territórios da Tanzânia, na fronteira
Norte de Moçambique, e da Namíbia, na fronteira Sul de Angola.
Nessa época a Armada Portuguesa contava com um conjunto de unidades navais
bastante heterogenias, e que a rápida evolução dos armamentos navais verificada nos
primeiros anos do Século XX, tornara obsoletos; delas se destacavam cinco cruzadores,
três contratorpedeiros, três canhoneiras e um submersível.
Algumas das unidades de menor porte e mais obsoletas, utilizadas nas Estações
Navais do Ultramar, tinham sido transferidas para a Marinha Colonial – criada em 1910 –
e, apesar de guarnecidas por pessoal da Armada, actuavam sob as ordens dos
Governadores dos territórios onde se encontravam. Eram os casos da canhoneira
Chaimite e das lanchas da Esquadrilha do Zambeze, em Moçambique.
Para suprir a falta de meios materiais, requisitaram-se ainda 30 pequenos vapores
e lanchas que, sem grave prejuízo das actividades comerciais, podiam ser armados; no
ultramar mobilizaram-se 5 embarcações que foram utilizadas nos serviços de transporte e
de vigilância da costa.
Os efectivos da Armada rondavam os 4.000 homens (cerca de 300 oficiais e 3.700
sargentos e praças)2.
A situação de neutralidade nunca foi assumida oficialmente pelo Governo
Português, no início do conflito, e a Armada teve de enfrentar, de imediato, a organização
de escoltas para os navios mercantes portugueses, tarefa que se iniciou muito antes de
Portugal se tornar uma nação beligerante. Foram empenhados na escolta dos transportes
de tropas, os mais poderosos meios navais da Armada – os cruzadores e os
contratorpedeiros.
Em África, no entanto, e apesar da não beligerância portuguesa, as forças militares
alemãs hostilizavam as guarnições portuguesas nas fronteiras.
A 25 de Agosto de 1914, forças alemãs atravessam o rio Rovuma (Moçambique) e
atacam o posto de Maziua, massacrando a pequena guarnição: seis soldados africanos,
comandados pelo sargento de Marinha Eduardo Rodrigues da Costa, que seria o primeiro
militar português morto no conflito.

2

Segundo a Lista da Armada de 31 de Dezembro de 1909 o quadro de pessoal embarcado era de 274 oficiais e 3515
sargentos e praças; na mesma data de 1914 eram 218 oficiais e 2794 sargentos e praças.
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A 31 de Outubro de 1914, o posto de Cuangar (Angola) foi atacado e a sua
guarnição chacinada.
2.- O Transporte de Tropas
O Governo Português mandou preparar duas expedições militares com destino aos
territórios, onde existiam extensas fronteiras com a Alemanha: Angola e Moçambique.
A 11 de Setembro largaram de Lisboa os paquetes Moçambique e Durhan
Castle3 e o vapor Cabo Verde com os Corpos Expedicionários do Exército destinados a
Angola e a Moçambique, escoltados pelo cruzador Almirante Reis e pelas canhoneiras
Beira e Ibo.
No Durhan Castle embarcaram os 1500 homens da 1ª Expedição Militar para
Moçambique comandada pelo coronel Massano de Amorim; chegados a Lourenço
Marques em 16 de Outubro, os militares são transferidos para o Moçambique (28OUT)
que os levou para Porto Amélia onde chegaram a 1 de Novembro.
Os alemães tinham, na África Oriental Alemã (Tanganica) cerca de 1.600 militares
europeus e 13.000 Askaris (tropas nativas bem treinadas) sob o comando do General
Paul von Lettow.
É extensa a lista dos transportes de tropas para África nos anos de 1915 e 1916..
Em 7 de Outubro de 1915 largou de Lisboa o paquete Moçambique com a 2ª
Expedição Militar para Moçambique, sob o comando do Major Moura Mendes; seguia
também no mesmo vapor o novo Governador-Geral Capitão Álvaro de Castro. Chegaram
a Lourenço Marques cerca de um mês depois.
Reforços de pessoal e material par a expedição do Major Moura Mendes foram
enviados depois de Lisboa em 1 de Fevereiro de 1916, no paquete Portugal, tendo
chegado a Moçambique em Março de 1916.
No ano de 1916 partiram dois navios para Angola (onde as operações tinham
praticamente terminado) e cinco para Moçambique (com a expedição do General Ferreira
Gil).
O vapor Luabo foi enviado para o Norte de Moçambique, em apoio das forças
militares onde serviu como transporte e navio-hospital.

3

Os paquetes Durhan Castle (britânico) e Britannia (francês) foram os únicos navios estrangeiros utilizados no
transporte de tropas para África.
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Em 28 de Maio de 1916 largou de Lisboa o paquete Portugal com as primeiras
forças da expedição do General Ferreira Gil, com destino a Moçambique. Seguiram-se o
Moçambique (3 de Junho), Zaire (24 de Junho), Machico (28 de Junho) e Amarante (8
de Julho), cujas chegadas a Palma se iniciaram a 5 de Julho. Era a Terceira Expedição
Militar para Moçambique, com 4650 homens, 945 solípedes e 159 viaturas.
O Machico (ex-alemão Belmar) de 6.118 toneladas, fora apresado no Funchal e
trazido para Lisboa sob o comando de Afonso Vieira Dionísio, em Março de 1916, para
integrar a frota dos Transportes Marítimos do Estado.
Em Julho de 1916 partiria com destino à baia de Palma (Moçambique) com
homens e material para a expedição do general Ferreira Gil. Naquele vulgar cargueiro
transformado em transporte de guerra, a viagem tornava-se difícil pela especial missão
que lhe fora confiada, e os seus tripulantes tiveram os maiores trabalhos.
Sem embarcações ou jangadas para efectuar o desembarque, afastados da praia
largas centenas de metros, o Machico protagonizou o famoso desembarque de 625
solípedes, atirados ao mar para nadarem para terra, e que desapareceram no mato, mal
chegaram à praia.
Tudo era improvisado, na terra e no mar e, melhor que ninguém, sentiam-nos os
marinheiros.
Nos finais de 1916, o paquete Portugal transportou de Lourenço Marques para a
ilha de Moçambique prisioneiros alemães e diverso material de guerra, sob a escolta do
cruzador Adamastor.
Após a evacuação de Nevala (Dezembro de 1916), o Mossamedes evacua feridos
e doentes da zona de operações.
Em 1917, ano da partida do Corpo Expedicionário para França, o envio de militares
é efectuado maioritariamente através dos navios da Carreia de África, não utilizados
exclusivamente como transportes de tropas.
O Lourenço Marques levando a bordo o Batalhão de Marinha Expedicionário a
Moçambique, largou de Lisboa a 17 de Junho de 1918, escoltado pelo contratorpedeiro
Tejo até às Canárias, e chegou a Lourenço Marques a 22 de Julho, seno o único navio
mobilizado, em 1918 como transporte de tropas.
3.- A Marinha de Comércio
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Não se pode deixar de fazer uma referência ao notável serviço desempenhado
pela Marinha de Comércio, durante a guerra; para além de conduzir as forças militares,
transportaram também passageiros e mercadorias, que representaram muitas horas de
inquietação e de perigo no cumprimento da missão, que era encarada sem
desfalecimento ou hesitação.
A Marinha de Comércio portuguesa, desenvolvida a partir da década de 1870 com
a criação da Empresa Nacional de Navegação (20DEZ1880) e da Mala Real Portuguesa
(27JUN1988) possuía, no virar do século, 46 navios a vapor com 57.000 toneladas de
arqueação bruta; existiam ainda numerosos navios de vela como a barca Ferreira (exCutty Sark) e a galera Viajante (construída em Damão em 1850).
Em Agosto de 1914 a frota de vapor compunha-se de cerca de 50 unidades com
73.000 toneladas, onde se incluíam 14 paquetes e 3 cargueiros de longo curso, valor
manifestamente insuficiente para garantir as necessidades de abastecimento do país e as
ligações entre os seus territórios insulares e ultramarinos.
Apesar das dificuldades, a Marinha Mercante garantiu o abastecimento das
províncias e das ilhas além do transporte e abastecimento das forças militares deslocadas
para Cabo Verde, Angola e Moçambique.
Nos últimos cinco meses de 1914 (AGO-DEZ) partiram para Moçambique 12
navios, representando 37.000 toneladas; estatisticamente representam 2,5 navios/7400
toneladas por mês.
O ano de 1915 assistiu a um movimento de navios para Moçambique de, 30 navios
(2,5/mês) com 133.000 toneladas e 125.000 toneladas.
No ano de 1916, ano da entrada de Portugal na Guerra, os movimentos foram de
18 navios (1,5/mês), representando 92.000 toneladas. Uma diminuição provocada pelo
esforço de ligação a outras rotas e que se agravaria ainda, no ano seguinte (1917) com a
mobilização para França e a participação de navios portugueses – agora reforçados com
os navios apresados aos alemães – nas rotas do Mediterrâneo.
Em 1917 foram para Moçambique 17 navios (1,41/mês) com 90.000 toneladas; era
ali que ainda se desenrolavam operações militares contra os alemães. No último ano de
guerra foram enviados de Lisboa para Moçambique seguiram 17 navios (1,41/mês)
correspondendo a 88.674 toneladas.
No ano do repatriamento, 1919 seguiram para para Moçambique 16 navios.
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Mas este esforço de transporte esbarrou na falta de infra-estruturas nos portos
próximos das frentes das operações militares: do Norte de Moçambique.
Mesmo depois do início das operações militares, nunca os governadores se
empenharam na criação de condições logísticas para o esforço militar.
Em Moçambique, os homens eram desembarcados para pangaios (pequenas
embarcações locais), em grupos de 20 ou 30, e depois, já próximo de terra, levados às
cavalitas dos nativos, até porem o pé em seco.
Os animais eram atirados ao mar esperando-se que nadassem para terra; a
maioria perdia-se depois, ao fugir para o mato!
As perdas em material eram, assim, assustadoramente elevadas! Conta-nos o
general Gomes da Costa que um esquadrão de cavalaria ficou apeado porque o caixote
onde eram transportados todos os arreios, caiu ao mar no transbordo!
Da acção da Marinha de Comércio merecem ser citados os casos do Machico e do
Moçambique.
De regresso à Europa, saiu o Machico do porto de Manjuga (Madagáscar)
carregado com 6.000 toneladas de conservas para o Exército Francês, em meados de
Outubro. Com escalas previstas na cidade do Cabo e Lisboa, o destino da carga era
Marselha.
Quando atingiu a região das Canárias, o Machico navegava 45 milhas adiante do
Portugal que regressava com militares em licença.
Pelas 09h00 do dia 13 de Novembro, já a Norte daquele arquipélago, o oficial de
quarto avistou, pela amura de bombordo, uma pequena embarcação, subindo e descendo
na vaga e que lhe pareceu um submersível.
O capitão Dionísio mandou carregar todo o leme a estibordo e pediu toda potência
da máquina. Quando o navio iniciou a guinada ouviram-se dois disparos. Um caiu no mar
a bombordo e o outro, depois de passar sobre o navio, caiu no mar a estibordo. Pela popa
passara também um torpedo que a rápida guinada fizera errar o alvo.
Todo o pessoal – passageiros e tripulantes – sob a orientação do imediato,
ocuparam os postos de abandono; excepto o pessoal da máquina a quem era pedido que
desse toda a potência possível à máquina.
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A única fuga possível era correr mais que o submarino, até ficar fora do alcance
dos seus torpedos e das suas peças, tentando vencer o inimigo pela velocidade e
impedindo-o de alcançar o seu objectivo: destruir o navio, os passageiros e a carga.
Fora, entretanto, lançado um S.O.S. alertando para o ataque, enquanto sobre o
navio eram lançadas sucessivas granadas que, felizmente não o atingiram. O Machico
navegava agora a 15 nós em direcção ao canal que separa as ilhas Lanzarote e
Alegranza, que alcançou ao final de mais de uma hora de ataque4.
O Portugal, ao receber o S.O.S. do Machico alterou o rumo, passando pelo Sul
das ilhas Fuenteventura e Lanzarote, ficando a salvo do inimigo e atingindo Lisboa sem
problemas.
Tendo fundeado durante o resto do dia, ao abrigo daquelas ilhas, o Machico
suspendeu ao anoitecer em direcção a Marrocos, e depois para Norte e atravessando de
noite e de luzes apagadas, a zona ao largo do cabo de São Vicente.
Só pelas 04h00 do dia 19, já a navegar a Norte do cabo de São Vicente, foi
comunicado para terra que o navio estava bem e chegaria a Lisboa pelas 11h00 desse
dia.
Por esta acção o capitão Dionísio, o segundo-piloto e o maquinista foram
agraciados com a medalha da Torre e Espada.
O paquete Moçambique largou de Lisboa para Lourenço Marques em 13 de Julho
de 1918 e, na sua viagem de regresso, iniciada a 25 de Setembro, com cerca de 1085
pessoas a bordo (952 passageiros e 133 tripulantes) ocorreu um surto de pneumónica
que vitimou 191 passageiros e dois tripulantes; o navio viajou, sem escalas, da cidade do
Cabo até Lisboa, onde chegou a 20 de Outubro, ficando de quarentena em São José de
Ribamar.
4.- Os Navios Mercantes Alemães e Austro-Húngaros
O início da guerra surpreendeu no mar numerosos navios da marinha mercante
alemã, levando-os a procurar abrigo em portos neutros, para evitando ser apresados pela
Royal Navy. Como já referimos, nos portos portugueses encontravam-se 70 navios
alemães e 2 austro-húngaros representando cerca de 250.000 toneladas de arqueação;.
A falta de navios mercantes para garantir a manutenção do comércio marítimo, não
só pelas perdas provocadas pela acção da guerra submarina, como ainda pela
4

Notar que estávamos em águas territoriais de uma nação neutra.
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necessidade de mobilização de elevado número de navios para fins militares, levou o
Governo Português a encarar a requisição daqueles navios para suprir as faltas,
utilizando-os para a navegação comercial nacional ou integrados na Armada.
A partir de 1915 o Governo Português tentou negociar com os armadores alemães
o afretamento daqueles navios para suprirem as necessidades nacionais; não se tendo
chegado a qualquer acordo – Portugal não dava garantias de não ceder os navios aos
britânicos – os navios foram requisitados, após pressão do Governo Britânico que
também necessitava daquela tonelagem disponível.
A requisição, decretada a 23 de Fevereiro de 1916 significou o aumento de
250.000 toneladas de arqueação da frota mercante nacional e provocou a Declaração de
Guerra da Alemanha a 9 de Março de 1916, tornando-se aqueles navios como presas de
guerra.
Em Moçambique a requisição recaiu sobre oito navios totalizando 36.400
toneladas.
Foi ainda apresada, no rio Zambeze, a lancha Salvador pertencente à missão de
jesuítas austríacos de Boror.
Dos 72 navios apresados 5 foram aumentados ao efectivo da Armada, 4 cedidos a
empresas nacionais e os restantes incorporados nos Transporte Marítimos do Estado,
garantindo um superavit de tonelagem disponível. Destes últimos, 42 seriam cedidos –
com tripulação e bandeira portuguesas – à Grã-Bretanha.
A Empresa Nacional de Navegação receberia o Estremadura como compensação
pela requisição do Malange e do Luanda, transformados nos cruzadores auxiliares Pedro
Nunes e Gonçalves Zarco.
5.- Participação nas Operações Militares
O cruzador Adamastor partiu de Lisboa, em 15 de Dezembro de 1915 a caminho
da Índia; mas em Março de 1916, quando da declaração de guerra alemã o navio
encontrava-se em Lourenço Marques e foi decido que ali ficaria; iria juntar-se à
canhoneira Chaimite, aos vapores Luabo, Pebane e Pungué5 e às lanchas canhoneiras
Salvador6, Sena e Tete da Esquadrilha do Zambeze. A Tete seria afundada em 20 de
Fevereiro de 1917, por uma explosão na caldeira provocada, segundo se julga, por
explosivos colocados a bordo, misturados na lenha, por agentes alemães. Morreram 12
5
6

Era o ex-alemão Linda Woermann.
Era a lancha ex-austríaca Salvador da Missão jesuíta austríaca de Boror.
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pessoas, incluindo a esposa e dois filhos do comandante e ficaram feridas mais 9
pessoas7.
No dia 27 de Maio de 1916 depois de um intenso bombardeamento pela artilharia
do Adamastor, da Chaimite e do posto da Namaca (guarnecido por pessoal da Armada),
uma força do Exército Português, incluindo soldados africanos, embarcados nos
escaleres dos navios, iniciou a travessia do rio Rovuma para ocupar a margem Norte 8.
Recebidas por intenso fogo de metralhadoras, as forças portuguesas foram
rechaçadas com elevadas baixas. A Armada teve, nesta acção, 11 mortos e 9 feridos.
Ficou ainda prisioneiro dos alemães o 1º tenente Matos Preto, comandante da
Chaimite, quando tentava, no rescaldo da acção, resgatar possíveis sobreviventes
portugueses nos bancos de areia da margem alemã. Matos Preto seria libertado a 29 de
Setembro de 1917.
Três meses mais tarde conseguiu-se, finalmente, ocupar a margem alemã.
Pelas 03h00 do dia 19 de Setembro, o Adamastor e a Chaimite iniciaram novo
bombardeamento das posições alemãs, para preparar a travessia do Rovuma pelas
forças portuguesas que, desta vez, ocuparam a margem Norte daquele rio.
Ainda no ano de 1916, o comandante Sacadura Cabral recebeu instruções para ir a
França escolher material para uma esquadrilha de aviação destinada a operar em
Moçambique; não consegui obter elementos que me permitam concluir se esta missão
deu origem à esquadrilha da Aviação Militar enviada para Moçambique ou se o objectivo
era criar uma esquadrilha da Aeronáutica Naval.
Em 1917, quando foi necessário mobilizar indígenas de Moçambique, para as
forças auxiliares e para o serviço de carregadores, houve natural descontentamento que
ameaçava tornar-se numa revolta, muito instigada pelos agentes alemães; a revolta foi
subjugada com o auxílio de uma força de Marinha comandada pelo Guarda-marinha
Prestes Salgueiro. No Barué também esteve em acção uma força de Marinha
desembarcada do cruzador Adamastor e que já se tinha distinguido nas operações do
Rovuma. As lanchas-canhoneiras da Esquadrilha do Zambeze também tiveram papel de
relevo na defesa da região de Tete.
A lancha-canhoneira Tete seria afundada em 20 de Fevereiro de 1917, por uma
explosão na caldeira provocada, segundo se julga, por explosivos colocados a bordo,
7

Estas baixas não foram contabilizadas como resultantes de campanha.
Estavam presentes, a bordo do Adamastor, o Governador-Geral de Moçambique Capitão Álvaro de Castro e o
comandante militar, Major Moura Mendes.
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misturados na lenha, por agentes alemães. Morreram 12 pessoas, incluindo a esposa e
dois filhos do comandante e ficaram feridas mais 9 pessoas9.
Em princípios de 1918 o cruzador Adamastor ficou subordinado, para efeito de
operações, ao Almirante E.S. Fitzherbert, Comandante-chefe das Forças Navais
Britânicas, sediada na cidade do Cabo.
Em 26 de Abril de 1918, partiu do Tejo o cruzador São Gabriel com destino a
Moçambique e que, 100 milhas a Noroeste da Madeira, teve um encontro com um
submersível alemão que, atacado a tiro, submergiu. Dias mais tarde aportaria a Las
Palmas um submersível alemão danificado num recontro com um cruzador inglês.
Na cidade do Cabo, e a pedido das autoridades locais, o navio português
colaborou, durante quatro dias na defesa da cidade, onde se esperavam levantamentos
dos indígenas e havia apenas 50 polícias.
Os navios britânicos tinham largado para o mar em perseguição de alguns
submarinos alemães avistados nas proximidades e o porto estava sem defesa em caso
de quaisquer tumultos. Desembarcaram 112 marinheiros e quatro oficiais, com
armamento individual e as metralhadoras do navio para garantir a defesa do porto – a
única área que podia ser defendida -- até ao regresso dos navios.
Na sequência do Golpe Militar que levou ao poder o Major Sidónio Pais (8 de
Janeiro de 1918), foram deportados para Moçambique 240 praças da Armada que tinham
lutado contra aquele movimento.
O Ministro da Marinha, Comandante Carlos da Maia, entendeu preparar um
Batalhão de Marinha Expedicionário a Moçambique, força sempre útil em qualquer
situação de emergência, como a que então se vivia, e a que se juntariam aqueles praças
que assim voltariam ao serviço da Armada 10.
O Batalhão era constituído por 3 companhias e uma bateria de seis metralhadoras,
com 18 oficiais e 746 praças a que se juntariam em Moçambique, mais quatro GuardasMarinhas dos cruzadores Adamastor e São Gabriel e os 240 praças ali deportados.
Embora sem o entusiasmo do precedente, o Batalhão de Marinha Expedicionário a
Moçambique foi organizado em Abril de 1918, maioritariamente com voluntários, e
embarcado no paquete Lourenço Marques, que largou de Lisboa a 17 de Junho de
1918, sob a escolta do contratorpedeiro Tejo, como já se afirmou.
9

Estas baixas não foram contabilizadas como resultantes de campanha.
Esta atitude de Carlos da Maia foi mal aceite por alguns sectores políticos e terá sido uma das causas que
concorreram para a tragédia que o vitimou.
10
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Chegado a Lourenço Marques a 22 de Julho, e a Moçambique a 1 de Agosto o
Batalhão acampou no Mossuril, ficando sob as ordens do Geberal Van Dventer,
comandante-chefe da Forças Aliadas contra os alemães na África Oriental.
A 1 de Julho deu-se o combate de Nhamacurra (Quelimane), prevendo-se depois
dele, um ataque alemão contra Quelimane. A cidade foi guarnecida com 100 civis
armados e 230 marinheiros desembarcados do cruzador Adamastor e dos navios
ingleses que se encontravam no porto ou ao largo; os cruzadores britânicos Talbot e
Minerva, as canhoneiras Thistle e Reynaldo e alguns caça-minas.
Seguiu para ali o Batalhão a 25 de Agosto, em duas viagens a bordo do Luabo,
por se aguardar um ataque dos alemães à cidade, cuja defesa era garantida apenas pelos
marinheiros dos navios.
As mulheres e crianças foram recolhidas a bordo dos navios mercantes e os
bancos e as casas comerciais de Quelimane depositaram os seus fundos – cerca de
100.000 libras esterlinas – a bordo do Adamastor. Porém os alemães limitaram-se a
saquear as regiões da Companhia do Boror.
Uma companhia comandada pelo Primeiro-Tenente João Capelo, embarcou no
vapor Capitania a 23 de Setembro em direcção a Regone e Gilé, onde a passagem dos
alemães deixara as populações sublevadas. Ali permanecerem durante cerca de três
meses, pacificando toda a região, e regressando a Quelimane a 22 de Dezembro. Nesta
cidade, onde grassava um surto de pneumónica, o Batalhão sofreu 23 mortos, incluindo
dois oficiais.
Regressou o Batalhão a Lisboa, muito reduzido pelas numerosas baixas
provocadas pela pneumónica e a malária, em Abril de 1919, a bordo do paquete
Lourenço Marques.
Os alemães perderam para os britânicos e belgas a sua África Oriental em Outubro
de 1917 após a batalha de Mahiva; no entanto, von Luttow continuou a combater nas
florestas, invadiu Moçambique e avançou para o Katanga onde lhe foi comunicado a
assinatura do Armistício; o mítico general acabaria por se entregar, sem ter sido
derrotado.
Conclusões
A guerra tinha chegado ao fim; a 11 de Novembro de 1918 assinou-se o Armistício.
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Os serviços do Estado estavam desorganizados e o material estava desgastado
pelo esforço de guerra.
O esforço desenvolvido pelas Marinha durante a guerra passou muito
despercebido devido, entre outras causas, ao ambiente político interno que envolveu a
nossa participação no conflito.
A sua acção foi – como em outros períodos da história – fundamental para a
defesa dos interesses nacionais e os marinheiros portugueses podiam orgulhar-se do
trabalho realizado.
Sem o caminho do mar não teria sido possível a defesa do Ultramar, afinal a razão
da nossa participação no conflito.
Caxias, 7 de Outubro de 2014

José António Rodrigues Pereira
Capitão-de-mar-e-guerra reformado
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