NOTA
A presente obra não é mais do que um apontamento da minha vida
passada na campanha de Moçambique nos anos de 1917-1918.
É a junção de todos os apontamentos daquele tempo e agora
compilados com o maior escrúpulo e com a máxima exacção, ficando
exarados alguns conforme estavam arquivados, sistema de telegrama, não lhe
fazendo acréscimos nem retoques.
Fique este livro como um registo do que se escreveu há 43 anos,
apenas, agora, com um pequeno limar de arestas, e embora irregular e nada
perfeito, fique sendo sinceramente o mesmo, para ficar subordinado sempre
ao aferimento daquela época, não se vendo, portanto, como obra literária,
que não é, mas simplesmente um livro em que um soldado relata o sacrifício,
a miséria e os tormentos que passou para ajudar a cimentar o bom nome da
terra querida em que nasceu e de pôr ao serviço da sua Independência, do seu
crédito e bom nome, o seu esforço, a sua mocidade e o seu sangue.
Servirá também para registar como naquele tempo, quando o autor,
dando instrução aos recrutas indígenas, arreigou no espírito o no coração dos
soldados Landins que instruiu, a crença, a fidelidade do juramento à Bandeira
e ao Santo amor à Pátria, tendo sempre em atenção que foi com a força e
pureza destes sentimentos que os nossos pais fizeram este Portugal Grande, o
qual temos o dever de legar intacto aos vindouros, como herança de honra e
de orgulho.
Não se escreveu este livro para apoucar o adversário de então, hoje
país amigo e marchando em paralelismo connosco.
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Escreveu-se para recordar uma página da nossa história, não a
deixando cair no olvido como a muitas outras acontece.
43 anos decorridos, os espíritos conquistaram a necessária serenidade
para somente se avaliar o facto histórico, longe do coeficiente pessoal,
predominante naquela época.
Com esta garantia de verdade e sem azedume se escreveu este livro, o
mesmo acontecendo ao anterior — Cobiça de Angola —, que seguiu as
mesmas directrizes, tendo recebido dezenas de cartas encora-jando-me a
trazer para o público todos os actos praticados no Império, pelos nossos
homens, na guerra de 1914-1918.
Versar este assunto, somente pode ser levado a cabo por quem viveu
aquela vida e só estes podem organizar a história desses sacrifícios, o que
mesmo assim não é nada fácil, dada a diversidade da. matéria no tempo e no
espaço.
Enfim o presente livro é um detalhe, muito restrito, da guerra em
África, nos anos de 1914-1918, ...é um documentário da vida ào

AUTOR
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EXPLICAÇÃO
Ao escrever estas memórias uma vaga timidez me invade, pois
desejava fosse valiosa a presente obra dedicada a Sua Excelência o Senhor
Presidente da República — Contrar-Almirante Américo de Deus Rodrigues
Tomás, — solicitando que Sua Excelência me releve a sua pobreza literária,
devida aos meus insuficientes méritos.
Foram, contudo, escritas com o coração e somente para que os meus
contemporâneos saibam que a geração do fogo, aquela que apanhou a
guerra de 1914 a 1918, deu tudo por tudo, para que Portugal, hoje, tenha
entre todas as nações do Mundo, bem vinculado, o respeito e as honras a
que tem jus, e ê uma pequena parte desse — tudo por tudo — que exponho,
com a mesma tinta e cores estremadas, como a minha alma ainda vê, os
sacrifícios passados daquela vivida página da História Pátria.
Sem inspiração, e memória já cansada, sinto apresentar um quadro
paupérrimo pelo tempo já distante, mas, o que se pretende realçar neste livro
ê somente o esmalte da verdade, exprimindo o sentimento da dor, confundido
com os suspiros da alma espremida naquelas marchas de Maio a Dezembro
do ano de 1917, e somente com alimentação para 60 dias, num percurso
total de mais de 2.000 quilómetros.
A Sua Excelência o Senhor Presidente da República — Contra-Almirante Américo de Deus Rodrigues Tomás, o humilde soldado daquela
guerra faz votos para que, no honroso e alto cargo que Sua Excelência
ocupa, consiga levar sempre esta Pátria a viver em Paz, já remoçada em
portentosa ressurreição, para que possa haver sem-pre trabalho, sombra e
fruto na Terra Portuguesa.
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Não deseja outra recompensa senão a de, quando deixar este
mundo, ir em paz com a consciência e com a certeza de que a sua Pátria é
imortal.
É o que alenta e conforta o
AUTOR
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PÁGINA. DE LUTO E SAUDADE
Procurei para prefaciar esta obra um combatente, entre os oficiais que
viveram as agruras da Campanha do Niassa — Norte de Moçambique— e
encontrei o Ex.mo Snr. General Paulo Bênard Guedes que, como alferes,
comandou as metralhadoras pesadas indígenas, enchendo-se de glória no
combate da Serra Mekula nos dias 4-, 5 e 8 de Dezembro de 1917, ficando
prisioneiro dos alemães que o conservaram em refém como interprete.
A este Ex.mo Snr. General que foi Ilustre Governador da índia e sempre
um português de fidalga têmpera que à Pátria dedicou ã sua vida, como
homem e como soldado, me dirigi para o efeito acima indicado, o qual, com
a sua gentileza, acedeu ao meu pedido.
Não o pôde concluir, por falecimento repentino, em Angola.
PAZ A SUA ALMA.

Como as grandes árvores, quando abatidas, são sempre maiores do
que pareciam antes, também ao ser humano acontece o mesmo fenómeno; só
quando desaparece da vida um grande homem ê que se nota, se vê, a
grandeza da falta, o vazio que fica.
Sentemr-no com muita dor os combatentes seus companheiros da
Campanha de 1917-1918, em Moçambique.
Pelo que ficam gravadas estas palavras que falam por mim e por
aqueles camaradas, transladando ao vivo a nossa grande mágoa.
O autor
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PRIMEIRA PARTE

ESBOÇO HISTÓRICO MILITAR
À memória de todos os combatentes que ficaram,
sepultados uns, desaparecidos outros, no solo
abençoado de Moçambique, cujo sangue
alicerça aquela grande Província, e à de meus
Pais, cujos exemplos de camaradagem e de
patriotismo foram a melhor lição que me
poderiam ter dado...

Como outros procediam
ANTECEDENTES
Os ingleses em 1577 servem-se de ataques no mar e em terra para enriquecer ou para
aumentar territórios.
Haxvkins vai à América (Vera Cruz) onde sofreu grande derrota.
Drake, também em 1577, toma nas costas do Peru três galeões espanhóis os quais
carregavam 580 libras (peso) de ouro, 16 milhões de pesetas e bastantes pedras preciosas.
Ainda em 1577, Hamfreiz Gilbert prepara-se para fazer uma base marítima em Cuba,
onde esperaria a passagem dos barcos espanhóis para os tornar.
Em 1591 o inglês J. Lancaster, com três navios e seguindo a rota portuguesa, aparece no
Oriente e regressando à Inglaterra funda, em 1600, a «Companhia Inglesa das índias
Ocidentais», que bastante prejuízo nos deu.
Em 1579 a política incerta do Rei Espanhol, obrigando todos os residentes nas
províncias debaixo do seu Manto, como sejam os principados da actual Holanda e Bélgica, a
seguirem a doutrina Cristã, leva estes à revolta geral contra a Espanha. Desta revolta nasceu uma
república naqueles principados, cujo presidente foi Stathouder.
Em 1586 ainda a política da Espanha sequestrou todos os barcos holandeses e ingleses
que se encontravam no Tejo a comerciar. (Dominação espanhola).
Esta medida, arruinando holandeses e ingleses, arruinou também portugueses, porque os
holandeses, como medida de vingança, assaltaram e saquearam a ilha de S. Tomé.
Como o Oriente português era muito conhecido na Holanda por israelitas que tinham
sido expulsos de Portugal (Reinado de D. Manuel I) em H97, estes trataram de prejudicar a
Espanha, e assim prejudicaram-nos a nós.
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Em 1595 existia nas prisões de Lisboa, um tal Cornélio Hautman, holandês,
desconfiando-se dele por ter ao serviço de Portugal ido várias vezes à índia. Os judeus
liquidaram a sua divida de uma multa que tinha a pagar, e f<?'z po&to. em Uberdade.
Os holandeses, logo que o viram liberto, cfiamam-no e enir&gayn-Yhe, uma esquadra
com que ele se apresentou no Oriente a negociar por conta da Holanda. Este Cornélio Hautman,
evitando as bases portuguesas, segue para o arquipélago da Sonda, onde foi bem recebido pelos
habitantes muçulmanos que eram nossos inimigos. E foi desta maneira que a Holanda se instalou na Indonésia.
Na distribuição do bolo, os capitães holandeses não se entendem, chegando a guerrearse uns aos outros, o que leva o Governo Holandês, para os unir, a criar a «Companhia
Holandesa das índias Orientais».
Esta Companhia precisava de obter bases em Moçambique para abastecer a sua
esquadra, e assim decidiu-se atacar a fortaleza de S. Sebastião, na Ilha de Moçambique,
comandada, naquele tempo, por D. Estevão de Ataíde.
Foram feitos dois ataques sendo o 1.° em 1,606, comandado por Paulo Warcadem com
8 navios e 1.500 homens; o segundo em 1.607, comandado por Pedro Blens com 3.000 homens,
tendo sido ambos derrotados.
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Cobiça de Moçambique
ANTECEDENTES E CONSEQUENTES
O nosso Império teve inimigos em quase todos os povos europeus.
Qs ingleses, sem nenhum respeito pelos tratados de aliança, em 1838 querem ocupar
Bolama, aparecendo ali para esse efeito o brigue «Brisk», originando uma questão que só
passados 22 anos ficou resolvida com a arbitragem de Grant (Presidente dos U. S. A.).
Em 1853, abandonadas outras' pretensões, querem ocupar o Ámbriz e Cabinda (visavam
apoderar-se da foz do Zaire), questão que terminou em 1855.
Foi nesUi altura que, irritados, vingativamente destroem, a tiro de canhão, o Padrão ali
existente e colocado pelo Almirante Diogo Cão.
Em Moçambique querem apoderar-se de Lourenço Marques em 1823 (durante as crises
políticas nacionais), a que já chamavam Delagoa Bay — e só em 1875, e devido à sentença da
arbitragem do Marechal Mac-Mahon, terminou o intento.
Em 1836 Sir Howard de Walden, ministro inglês em Lisboa, reclamava...
Goa,
Damão e Diu ! ! !...
Depois destes insucessos todos para eles e não tendo mais que pedir, de que se lembram
? De reclamar os soldos atrasados de Lord Welington, de Beresford, etc, tendo Portugal de
pagar 342 mil libras.
Esqueceram-se, ou não lhes importava conhecer, que se não houvesse D batalha do
Bussaco não haveria, pelo menos tão próximo, Waterloo...
E se no Bussaco não interviessem os regimentos portugueses, não eram os ingleses sós
que seguravam as cargas do Marechal Massena.
Quer dizer : foi no Bussaco que se começou a gerar a bola que se transformou em
avalanche !... Nem obrigado disseram... mas ainda exigiram aquele pagamento.
Em 1840 aparece em Quelimane um missionário inglês, Levingston, ali colocado como
cônsul, começando por estudar o Rio Zambeze e, portanto, a sua
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bacia hidrográfica; faz reconhecimentos e vai estudar a sua nascente auxiliado pelo melhor guia
português — Silva Porto — e dirige-se a Angola onde esteve em 1853.
Esta travessia deu éco na Europa, bastante alto na Inglaterra, onde aumentou a ânsia de
emigração para a África. Desvenda-se o mistério do continente negro.
Em 1856 regressou a Quelimane e depois seguiu para estudar o Nilo.
Em 1871 Levingston adoeceu perto do Lago Tanganica, sendo ali encontrado por um
repórter inglês enviado pelo jornal «New York Herald», de nome Stanley, que assiste à sua
morte, recolhendo os seus diários, os seus mapas, os seus estudos...
Este Stanley regressa à costa ocidental, via Rio Congo, e envia notícias ao seu jornal,
arvora-se em descobridor deste Rio, embandeirando em arco o jornal, isto em 1877.
Deviam ter-se proibido, àquele Missionário Levingston, as suas travessias na África.
Portuguesa, sabendo-se que ele, quando esteve vivendo com os Zulus, fez de serralheiro
consertando-lhes as espingardas velhas ou estragadas.
Mas, nesse tempo andavam os portugueses à volta com as lutas internas, abandonandose o Ultramar, absorvidos nas estéreis lutas partidárias.
Devíamos ter logo, em 1856, lançado uma ofensiva de exploradores para atravessar a
África, mas não; só em 1877 o fizemos, portanto já um bocadinho tarde, e tanto assim que no
estrangeiro não deram realce às trevessias de Serpa Pinto, Brito Capelo e Ivens, pois que,
politicamente a eles, estrangeiros, não lhes convinha realçar.
Se em seguimento a essas travessias tivéssemos ocupado determinados pontos, evitavase a questão do Barotz e outras, e, possivelmente, o Ulti-matum !■...
A elaboração, pelos grandes patriotas, do «Mapa Cor de Rosa», pelos motivos expostos
de nada valeu.
Seguidamente uma missão de escoceses estabeleceu-se nas margens do Lago Niassa, e,
crismando aquele local, constituiram-se em companhia à qual deram o nome de «The African
Lakes Company L.a».
Em 1879 a nossa política fraca, negociava (!) a entrega de Lourenço Marques aos
ingleses, facto que deu brado no País, tendo vindo a Lisboa uma esquadra inglesa quase a impor
decisão favorável ! Era uma, entrega sem compensação...
Se não fora a agitação da Alma Nacional, na Metrópole e em Lourenço Marques,
teríamos sido esbulhados daquele território em que hoje sita uma das maiores e mais lindas
cidades portuguesas.
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céus ! .

Se isso se tivesse realizado, era um crime de lesa-Pátria, monstruoso, que bradava aos

Não creio, eu pelo menos penso assim, que essa entrega fosse por traição à Pátria, mas
sim por negligência, pouca esperteza e um desconhecimento total do nosso território, naquelas
épocas.
Os patriotas juntam-se e organizam a Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1875. Nesta
data ainda nada se sabia dos estudos de Levingston, mas esta Sociedade não tinha meios de pôr
em prática as suas boas teorias, e isto foi o mal !...

Os belgas sobem o Rio Zaire guiados por Stanley, agora ao serviço do Rei Leopoldo da
Bélgica, apoderam-se do Congo, ao Norte deste rio, e depois de várias questões connosco, e
aquiescência de Portugal, instalam-se ali.
Em 1876 Leopoldo II reuniu, em Bruxelas, intelectuais de várias nações, convidando-os
a estudar a maneira de ser criada no centro de África uma instalação para civilizar aquela região
!...
Não estiveram presentes os portugueses !
Aquela ideia gorou-se devido a ingleses e franceses se aperceberem que os belgas se
queriam adiantar a eles.
E assim Leopoldo II, juntamente com Stanley — ao seu serviço — constituiu um
«Comité dos Estados do Alto Congo» que foi absorvido mais tarde por uma «Associação
Internacional do Congo», instalada em Stanleyville, em 1880, e em Leopoldville, em 1881.
E foi assim que Leopoldo II criou o Congo nos termos da lei dos factos consumados.
Queria ainda, depois, Leopoldo II arrancar-nos à força um porto de mar para aquele
território do Congo, mas não o conseguiu. (M. Ch. Lielrechts — no seu livro—Congo).
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Questão do Zambeze

Depois de 1870 os ingleses começam a expandir-se do Cabo para o Norte, tentando
absorver a República Bóer (Transvaal).
Os portugueses acautelam-se, pois era notório que aqueles se preparavam para se
apoderarem do Porto de Lourenço Marques e só a arbitragem de Mac-Mahon, em 1875, acabou
com aquela ambição, voltando-se os ingleses para o Oeste da Província, mancomonando-se com
os Régulos dos Matabeles, de nome Lobemgula, dos Vátuas, de nome Gungunhana, e do Barotz,
de nome Dunduma.
Nesta época agia pelos ingleses, na região do Cabo, Cecil Rhodes (1), que desenvolveu
as minas de Kimberley em 1871, descobriu e pôs a funcionar as minas do Transvaal, 1886, e em
1889 organizou e fundou a companhia — Brits & South African Company — que, senhora
daquelas minas, quer apode-rar-se de toda a região desde o Cabo ao Zambeze, tentando absorver
as regiões acima citadas dos Régulos : Lobemgula, Gungunhana e Dunduma, mas destas a mais
importante, devido a ser uma grande região estratégica, era a região do Gungunhana a quem
forneceram armas e atribuíram uma pensão anual de 500 libras. (2).
Em 1886 apareceram em Manica e Sofala uns aventureiros, vindos do Cabo, que ali se
instalaram e, com a tabuleta de protecção contra os indígenas, trouxeram com eles uma força de
ingleses voluntários e de colonos.
Quando esta colónia de obreiros começou a progredir, prepararam-se para conseguir
uma saída para o mar, e assim resolveram atacar a cidade da Beira, o que fizeram, como se
explica noutra parte deste livro, opon-do-se a este sonho uma coluna de voluntários organizada
em Lourenço Marques e comandada pelo major Caldas Xavier.
Q) Intitulado pelos ingleses «Napoleão do Cabo».
(2) Estes apontamentos foram extraídos do livro «Cartas de Moçambique» do 'Snr.
Capitão Mário Costa, que gentilmente o autorizou.
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O Governo Português, para conseguir desfazer de vez aquele sonho,,, funda a
Companhia de Moçambique, em 1891, à qual atribuiu uma área de 134.822 quilómetros
quadrados (vez e meia maior do que Portugal Metrcn politano) com as seguintes confrontações :
a Norte, com o Rio Zambeze,, 400 quilómetros; a Oeste, com territórios da Rodézia, 1.000
quilómetros; a Sul, com o Rio Limpopo e outras terras portuguesas, 360 quilómetros e a Este,
com o Oceano Índico, em 480 quilómetros, que serviria e serviu de tampão à absorção
estrangeira (*).
Portugal tenta opor-se a esta politica, conseguindo (como já se disse) de Mac-Mahon,'
sobre o litígio de Lourenço Marques, e por outro lado tentou lançar a organização prevista no
Mapa Cor de Rosa, que abrangia as regiões já mencionadas, e os terrenos onde se instalou a
Companhia dos Lagos — The African Lakes Company, Lda.
Foi assim que nesta época os ingleses deram ordens para que um seu navio de guerra
subisse o Rio Zambeze para se mostrar àqueles régulos,» incutindo audácia, e ajudar a tal
companhia inglesa a criar-nos dificuldades.
Estava fundeada na barra do Zambeze uma pequena canhoneira portuguesa de cuja
tripulação fazia parte o 2.° Tenente (mais tarde Almirante Reis) que se opôs à subida do Rio por
aquele navio de guerra inglês, quamdo o tentou.
A canhoneira portuguesa encostou-se àquele barco com as caldeiras acesas e pronta a
fazer ir pelos ares, juntamente consigo, o navio inglês, fazendo explodir o paiol da pólvora.
O Comandante do navio inglês, vendo aquele patriótico gesto da canhoneira portuguesa,
hesita, não sobe o Rio, contra as instruções que tinha, deixando que os Governos respectivos
tratassem do assunto diplomaticamente (s).
(*) Hoje não existe a Companhia de Moçambique, por encorporação no Estado* que mandou
construir através do Rio Zambeze a maior ponte do mundo, com a extensão de 3.619 metros o que lhe dá um
comprimento 7 vezes maior do que a Rua do Ouro, e duas vezes e meia o da Avenida Almirante Reis.
Custou 3 milhões de libras.
(2) É possível que o comandante e os oficiais do navio inglês se recordassem do caso dos 12 de
Inglaterra, ocorrido há umas centenas de anos, pois já nesses tempos o valor e intrepidez dos portugueses
haviam ultrapassado as fronteiras. O Duque de Lencastre, sogro do Rei D. João I, que connosco combatera
contra os castelhanos, sabia-o perfeitamente. O nosso grande Épico, referindo-se, no Canto VI, aos «Doze de
Inglaterra» conta-nos que quando os parentes e amigos das ofendidas damas se recusaram a tomar o seu
partido — por terem o valor dos cortesãos e evitarem lutas intestinas — se dirigiram elas ao Duque de
Lencastre que, não achando outros mais valentes, as aconselhara a dirigirem-se aos fidalgos portugueses.
Foram doze fidalgos portugueses, componentes da célebre «Ala dos Namo-
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Em Portugal, naquela época, faziam-se todos os esforços para uma
defesa do nosso território e não só se lançou a ideia do Mapa Cor de Rosa
(um pouco tarde) corno também se lançaram em exploração : Serpa Pinto,
- Capelo e Ivens e se cortava, também e radicalmente aos ingleses, o direito de
subir o Rio Zambeze ou qualquer outra expansão.
Foi perante estas demonstrações e resistências que os ingleses nos enviaram o
Ultimatum.
Quando recebido o Ultimatum, os portugueses, sentindo aquela sacudidela, reagiram
como puderam, mas deixaram de avançar sobre a região -dos Mocololos e sobre o Barotz devido
aos navios ingleses que, pairando em regiões estratégicas, nos podiam fazer o maior mal
possível.
Não houve outro remédio.
Para auxiliar a execução do estatuído no Mapa Cor de Rosa, o Governo Português tenta
o estabelecimento de um posto na região do Barotz (Bié), opondo-se o régulo, já mancomonado
com Cecil Rhodes, à permanência de forças portuguesas no seu território (era uma força de
Paiva Couceiro, guiada por Teixeira da Silva, ida de Oeste para Este ao encontro de outra,
comandada por Serpa Pinto, vinda de Este para Oeste) só consentindo este régulo em falar com
Silva Porto, que conhecia e vivia ali e nessa época contava 74 anos de idade.
rados» que, em Aljubarrota e depois em Valverde, na Espanha, ajudaram a desbaratar o
poderoso Exército de Castela.
Lhe diz : Quando o direito pretendia
Do reino lá das terras Iberinas, Nos
Lusitanos vi tanta ousadia, Tanto primor
e partes tão divinas, Que eles sós
poderiam, se não erro, Sustentar vossa
parte a fogo e ferro.

Cai a soberba Inglesa do seu trono, Que dois ou
três já fora vão do valo, Os que de espada vêm fazer
batalha Mais acham já que arnês, escudo e malha
c por fim...
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Basta por fim do caso, que entendemos Que
com finezas altas e afamadas, Cos nossos
fica a palavra da Vitória, E as damas
vencedoras e com glória.

A conversa entre Silva Porto e o régulo deu motivo a que o negro, tocando nas barbas de
Silva Porto, lhe chamasse traidor, regressando Silva Porto, vexado, à sua residência onde se
suicidou sentando-se num barril e fazendo ir pelo ar todos os barris de pólvora que tinha ali
armazenada, depois de se ter envolvido na Bandeira Nacional.
Com a arbitragem, depois do Ultimatum, de S. M. Vítor Manuel III, que deu razão a
Portugal, terminou aquele litígio.
Paiva Couceiro, depois da morte de Silva Porto, e só com 37 homens, retira do Bié
seguindo até ao extremo da Província (Mucusso) mostrando a todo aquele gentio, por
dezenas de quilómetros, a Bandeira Nacional.
A deselegância do Ultimatum, abalando a Alma Nacional, teve também o condão de a
acordar desse letargo em que jazia e em rasgos de tenacidade e impulsos de patriotismo
começam a aparecer os heróis.
Caldas Xavier opõe-se aos da Chartered que empurram e açulam os Vátuas
(Gungunhana) ao assalto e ao roubo, insinuando-os no ataque a Lourenço Marques.
Os portugueses, para ganhar tempo, conferenciaram com o Gungunhana e este
ensorberbecido por esta prova, demais a mais tendo por detrás os dirigentes da Brits & South
African Company a ajudá-lo, não deixa ocupar por nós as minas do seu domínio.
Tínhamos muita falta de forças militares na província e este estado de fraqueza e a mira
na pilhagem leva os Vátuas a atacar Lourenço Marques (Agosto de 1894) que se defendeu
detendo as suas mangas.
Venceu-se, e os que desejavam o contrário não puderam intervir.
Em 1890 é assinado um tratado, depois do Ultimatum, e definitivo em 1891, definindo os
limites da Província de Moçambique que nos trouxe a fronteira Oeste com a configuração actual,
por onde se vê que nos arrancaram o melhor solo daquela região.
Depois daquele tratado, a tal companhia organizada no Cabo, não contente com o
resultado obtido, intenta atacar a cidade da Beira.
De Portugal segue uma expedição e, entretanto, de Lourenço Marques segue uma coluna
do Comando do major Caldas Xavier, para defender aquela cidade, estabelecendo-se em
Macequece onde se organizou defensivamente.
É atacada por uma força muito mais numerosa da Chartered (30 de Maio) resistindo o
major Caldas Xavier que ocupando o terreno com uns entrincheiramentos assim defendeu
Macequece e cobriu a cidade da Beira. (O 1.° Herói depois do Ultimatum).
Em 1893 chega a Lourenço Marques o Comissário Régio — António Enes — que
determina a imediata delimitação das fronteiras, ficando a do Norte com o limite no Pio Rovuma
(Missão Freire de Andrade).
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Para uma boa compreensão da nossa razão sobre TUNGUE (Quionga), *e com a devida
vénia, transcrevo do livro do Capitão Mário Costa «É O INIMIGO QUE FALA» o capítulo
intitulado — Relações de Portugal com a Alemanha na África Oriental —.

TUNGUE
Mascate (*), que em tempos idos fazia parte do domínio português na África Oriental,
obtivera facilmente a sua independência devido à fraqueza do poder de Portugal no decorrer do
século XVIII.
Independente, tratou de anexar alguns territórios outrora sujeitos tam
bém ao domínio português, tendo ficado a ser, desde essa data, franco motivo
de discórdia e muito mais de constante apreensão para o Governo de Moçam
bique, que via confinando com os seus territórios os de um forte potentado
---- bem mais poderoso na imaginação do que o era na realidade.
Não conseguindo o Governo de Moçambique que o Sultão de Mascate — que já então
dominava em Zamzibar, Mombaça, Patê (2) e outras locali-•■■ dades até ao Rio Meningani, na
Baía do Tungue — atendesse o pedido de limitação de fronteiras ao Norte de Cabo Delgado,
ficou resolvido de comum acordo entre os dois Governos que aqueles limites ficassem
estabelecidos desde Tungue, incluída a baía deste nome, estabelecendo-se-lhe mesmo uma autoridade estipendiada pelo Governo. Português.
Manteve Portugal, durante anos, esta situação até que, em 1854, o Xeque de Tungue,
atraiçoando a confiança e favor recebidos, entregou esta localidade ao Sultão de Zanzibar.
Ocupada a baía por tropas zanzibaristas manteve-se a Colónia de Moçambique longos
anos sem poder tirar um desforço que a Honra Nacional reclamava.
Negociações sem quaisquer resultados foram levadas a efeito, mas nunca

0) Foi D. Vasco da Gama que, em 1502, na segunda viagem à índia, obrigou Mascate a prestar
vassalagem a Portugal.
(2) Em 1635 a África Oriental Portuguesa era dividida em duas circunscrições : a de Mombaça, que
se estendia de Cabo Delgado até Zanzibar e ilhas adjacentes, e a de Moçambique, que compreendia os
distritos de Sofala, Moçambique e Rios de Cuama (Zambeze).
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Portugal conseguiu mais do que a contagem dos seus limites ao Norte, a, partir da margem
direita do Rio Meningani, excluindo-se a baía do Tungue (*). Em 1884 resolveu o Governo
Português estabelecer um posto militar nas margens do Meningani, fronteiro ao ocupado pelas
tropas zanzibaristas. Mas, apesar de todas as tentativas, só em 1897 o Governador Geral Augusto
de Castilho conseguiu acabar com aquela afronta ao brio português, resolvendo ocupar
militarmente a baía de Tungue, procurando obter assim que o limite Norte de Moçambique fosse
contado a partir do Cabo Delgado. Dirigiu Augusto de Castilho um severo ultimatum ao Sultão
de Zanzibar e, no dia seguinte, a declaração de guerra, seguindo nalguns barcos da Divisão
Naval — o «Afonso de Albuquerque», o «Douro» e o «Vouga» — alguns destacamentos
militares para ser levada a efeito, pelas armas, a ocupação do Tungue.

Obtido o apoio da Alemanha, que então tinha uma esquadra em frente <le Zanzibar para
conseguir pela força a livre passagem de Usagara para o Índico, iniciou a Divisão Naval
Portuguesa o ataque, ao mesmo tempo que a esquadra alemã, num mútuo acordo, bombardeava
algumas povoações zanzibaristas. Poucos dias depois num temeroso acto de heroísmo das tropas
portuguesas que, em frente de Tungue, se lançaram à água para alcançar o seu porto, e a seguir a
um prolongado e bem dirigido tiroteio contra as tropas zanzibaristas, eram estas obrigadas a
debandar, Tungue foi ocupada militarmente, ficando de novo em poder de Portugal. Na margem
esquerda do Rio Meningani estabeleceu-se então a povoação de Palma — que tão assinalado
papel viria a ter mais tarde, em 1916-1918, nas operações contra os alemães — e a que se deu
aquele nome em homenagem ao Coronel José Raimundo de Palma Velho, que, sendo
Governador de Cabo Delgado, havia comandado a expedição.
Apressou-se a Inglaterra a protestar pelo procedimento de Portugal e pela posse de
Tungue, propondo a arbitragem dos Países-Baixos que Portugal não aceitou, pois de mais
sabiam, a Inglaterra e as potências com interesses em África, que Tungue havia pertencido
sempre a Portugal.
Sugerindo o Governo Português a conveniência de se definir a sua situação com respeito
aos limites ao Norte de Moçambique, de acordo com a
C1) Tungue fazia parte dos territórios que compunham Zamzibar, por sua YCZ sujeito ao domínio de
Mascate. Os actuais limites do concelho de Tungue, são : Comando Militar de Quionga e Rio Rovuma; S.,
Concelho de Mocímboa; E., Oceano Índico; O., Concelho de Macondes. A sua sede é Palma. Tem uma
população de 10 europeus 45 asiáticos e cerca de 38.000 indígenas.
A sua área é de,
aproximadamente, 10.200 q. 2.
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Alemanha, França e Inglaterra e o próprio Governo de Zanzibar, ficou este assunto resolvido no
ano de 1890, sendo reconhecidos os direitos de Portugal ao Norte, até à margem direita do
Rovuma prolongada pelo paralelo que parte da confluência do Meningani com aquele rio até ao
Lago Niassa.

QUIONGA
Em 1886, após o Sultão de Zanzibar haver reconhecido o protectorado da Alemanha,
um ano antes, sobre uma enorme área dos seus territórios, rea-lizou-se um tratado entre a
Alemanha e Portugal por onde aquela Nação se obrigava a reconhecer como pertencentes a
Portugal os territórios da Costa Oriental ao Sul do Rovuma, facto este que sendo um forte apoio
ao antigo desejo de Portugal, bastante concorreu para a declaração de guerra a Zanzibar,
aproveitando-se a estada da esquadra alemã nas águas zan-zibaristas.
Apesar, porém, de todos os tratados e convenções, quer com a Alemanha, quer entre a
França, Alemanha e Inglaterra conjuntamente, com grande surpresa do Governo Português, em
1892, o ministro alemão em Lisboa apresenta um projecto do seu Governo onde se afirmava que
os direitos de Portugal estavam apenas compreendidos até ao Cabo Delgado, aproveitando o que
Portugal anteriormente havia exigido ao Sultão lhe fosse reconhecido como limite Norte de
Moçambique — ficando assim, excluído o «Triângulo de «Quionga», em flagrante contradição
com os limites que a própria Alemanha, em 1886, havia livre e espontaneamente
convencionado com Portugal.
Em 1894, quando tudo levava a crer que a Alemanha não levaria a cabo a ocupação
daquela parte do território português, em cumprimento da convenção já citada, com grande
surpresa e com manifesto desprezo por todos os tratadqs anteriores era a baía de Quionga
ocupada militarmente por soldados alemães e criado ali um posto alfandegário, não aceitando a
Alemanha a arbitragem que Portugal propunha para a solução do assunto, alegando aquela
potência algumas razões injustas e até atrabiliárias, como o eterno motivo da escravatura, e
outros...
Os limites de Moçambique, ao Norte, voltavam a ser contados pelo paralelo de Cabo
Delgado, ao contrário do que o Governo alemão, como ficou dito — mas nunca é de mais repetilo — havia proposto quando impôs o seu protectorado ao impotente Sultão de Zanzibar.
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Só em Abril de 1916 Quionga voltou de novo ao domínio Português, a que ficou
pertencendo definitivamente pelo tratado de Paz, em 1920.

Estavam pagos os milhares de homens que Portugal perdera na chamada Grande Guerra
e os sacrifícios que tão duramente sentiu — dando-se-lhe, «em troca, uma região que havia sido
sempre sua !
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Mocímboa da Praia
O barco lança a pesada ancora na baía de Mocímboa da Praia, ao largo, e pára. Lá longe
vê-se terra rendilhada de coqueiros e outras árvores indistintas.
Eram 10 horas da manhã, tudo se preparando numa azáfama tremenda de reunir homens,
arranjando malas, tomando apontamentos de pequenos nadas etc
Ainda almoçamos a bordo; ao meio dia, pouco mais, descemos a escada do portaló e
embarcamos num pangaio — estes barcos iam a terra e voltavam de retorno buscar outro
carregamento — são barcos velhos remendados exteriormente, de velas altas, bojudos — que
nos levam perto da costa, para a qual ainda tivemos de passar por outros barquitos.
O meu pelotão teve muita sorte nesta travessia, o mesmo não sucedendo aos outros dois
pelotões da Companhia que embarcaram depois noutros pangaios, de maneira que foram
apanhados pela baixa-rnar e encalharam num banco de areia; já se fazia escuro e para ali ficaram
até à preamar, quase perto da meia noite, hora a que puzeram o pé em terra, tendo sido
necessário o seu transporte efectuar-se do pangaio para terra às costas dos pretos ou
escarranchados nos seus ombros. O desembarque nestas condi-diçoes começava a dar uma ideia
do inferno que nos esperava.
Com devida vénia transcrevo do livro — ainda inédito— mas que em breve será
publicado — QUINANI ? — do Mirão — Damião Cardoso Mirão Júnior, o seguinte trecho :
«...Um Sol abundante batia em cheio por sobre a toalha brilhante do Oceano iriado de
mil e um cambiantes que nos ofuscava a vista obrigan-do-nos a fechar os olhos queimados pelo
seu brilho.
Um calor" infernal envolvia-nos num braseiro inquisidor, que nos liquefazia o corpo e
nos abrasava a alma.
No ar, nem uma viração a refrescar-nos o espírito; era a calma, a calma inquietadora e
torturante que nos punha zumbidos no cérebro e fazia
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pulsar o coração com mais violência; nem uma sombra, nem um vento fresco, nem uma sede de
água a molhar-nos a garganta abrasada por aquele Sol violento, africano; as horas passavam
lentas e o cérebro refervia numa indisposição constante, num receio infindo pelo que se sucedia.
Era evidente que só o acaso ali manobrara atirando-nos o barco para o banco de areia
posto pela mao do desconhecido, enquanto todas as Companhias já há muito tinham chegado a
terra firme e desembarcado sem mais novidade, deixando-nos para ali sós, entregues a um
destino, bem pouco lisonjeiro.
Passaram as 4 horas, as 5, passamos o tempo silenciosos, de lábios cerrados, o olhar
taciturno, ora dormitando sob os raios intensíssimos do Sol que nos fustigava a pele, ora
contemplando, nostálgicos, a terra ao longe já sem interesse, perdida a ansiedade, abandonada
aquela primitiva curiosidade, entregues totalmente ao fatalismo da nossa sorte, indiferentes a
tudo o que nos rodeava.
Fugiu o Sol escamoteando-nos o dia por artes de prestigiditação e a noite desceu sobre
nós, violenta e húmida; decorreram as 8 horas.
Era de mais ! os oficiais impacientavam-se, os próprios soldados se mostravam
impacientes e pouco submissos àquele estranho estado de coisas.
Falava-se à boca pequena, e o Capitão empurrado pelos leves murmúrios dos homens
que o rodeavam, chamou o corneteiro para tocar. Tocar o quê ? Pedir socorro por música ? Mas
os corneteiros, soldados indígenas da Beira, de instrução precária nos manejos de guerra, muito
menos o eram nos instrumentos de sopro, não indo além dos toques rudimentares de sentido,
recolher, rancho e a alvorada.
Tocou-se com desalento a marcha de continência; repetiram-se os toques até se divisar,
enfim, umas luzes ao longe, a denunciar o bombordo e o estibordo de uma embarcação a vapor
que se aproximava; a pouca distância de nós uma voz rouca gritou : — lué !...
O preto respondeu. Ouvimos ainda a conversa do negro em ligeira troca de explicações
e o barco afastou-se rapidamente em direcção a Mocímboa.
Olhamo-nos uns aos outros... era de desesperar ! Perguntamos a um soldado o que
queria dizer aquilo tudo : — Que os barcos tinham dito que não podiam aproximar-se por causa
da maré por que se arriscariam a ficar encalhados e que o senhor Capitão do Porto estava todo
zangado connosco e que esperássemos mais algum tempo para que a maré enchesse mais.
Passaram as 10 e meia, passaram as 11 horas; positivamente estávamos com muito
pouca sorte !
Divisámos novamente o barco cujas luzes se aproximam lentamente e depois de
trocadas algumas frases entre os estranhos pilotos daquele porto^
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vimos passax uma corda arremassada pelo pequeno barco para o nosso pangaio e, dentro de
poucos minutos, sentíamos renascer de novo a esperança, aos primeiros puxões do barco
através das águas calmas da baía.
Próximo de terra largaram o cabo, o barco afastou-se e o nosso pangaio puxado à vara
arrastou o seu largo bojo pelo areal de Mocímboa da Praia dentro.
Era meia noite».:.

Descia a noite quando começamos a chegar ao local onde íamos bivacar.
Dispuzeram-se os soldados nos seus lugares. Aguardava-se a todo o momento a
chegada do resto da Companhia.
A noite desceu e tudo se dispôs para descansar, dormindo no chão; era a-primeira noite
em Moçambique que dormíamos ao relento, sem cama, sem barraca, sem nada.
Estendi o pano de tenda no chão, deitei-me em cima, cobri-me com o lençol
impermeável, fiz da moxila travesseiro, e, vestido e calçado, procurei dormir.
Já passava, da meia noite quando chegou o último pelotão. Chamo o Mirão, depois de ele ter
arrumado os seus homens junto aos outros, que logo me pergunta : — A minha cama ? O
sargento Cardoso que estava perto responde: Olha, este queria cama...—Mas onde vou dormir?
Pega num giz e deita-te. — Santos, o que é um giz ? — É o chão. Tens aí na tua frente a terra
imensa. Escolhe nela um bocado e faz duma pedra um travesseiro; será talvez duro, mas também
o sono é cego, com qualquer coisa se engana... Agarra no giz branco da tua paciência e traça um
rectângulo algures, aí no quadro negro da terra; dentro dele encontrarás um verdadeiro hotel, a
tua nova casa ! Faz como os outros... A terra é grande mãe, e o seu solo é quente... Puxa para
cima de ti o cobertor da noite e dorme. , As estrelas velarão por nós. E, amanhã, veremos...

No acampamento de Mocímboa da Praia tudo nos correu pessimamente. Estávamos
bivacados no planalto, a pouco mais de 1 quilómetro da Praia. Era aqui a base de operações,
depois da retirada de Palma.
O local onde se começaram a construir os barracões para alojar o Batalhão do K. I. n.°
31, a chegar em breve e onde se encontrava a minha Companiiia bivacada, tinha sido, em
recuados tempos, um cemitério de leprosos pretos.
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Nos terríveis dias de calor subiam ao ar os miasmas do refervilhai daquela podridão do
sub-solo, de dezenas de anos e que eram absorvido* pela nossa respiração. O calor era tão
sufocante que as chuvas, ao cair, nãc chegavam ao chão, eram evaporadas antes de tocarem na
terra, talvez a 100 metros ou mais no alto, mas com a continuação a chuva ia descendo e o
fenómeno físico realizava-se então no solo onde a água, ao cair, dava a impressão de bater em
chapa metálica superaquecida.
Só passados alguns minutos a chuva vencia o calor numa permuta rápida entre ele e a
água, transformando o terreno num lamaçal de pântano, afluindo em regatos, concentrando-se
em ribeiros encachoeirados, rolando pelos declives, para o mar.
Passada esta tempestade de chuva, em breve, num giro de poucas horas, logo começa de
ver-se a drenagem do terreno, rápida, e a evaporação que se apresenta mais viva, com a
atmosfera mais ardente, que, auxiliada pelos ventos secos, varrem a humidade da terra e torna-se
ao regime tórrido anterior.
Foi neste ambiente e local escolhido, que morreram, depois, sem dar um tiro, centenas e
centenas de soldados do 31. Os primeiros mortos ainda foram acompanhados ao cemitério;
depois começaram a aumentar os enterros e a ausentarem-se os vivos. Por último seguiam em
galeras, amontoados, sem caixão, sem nada, como se os mortos fossem uns desertores do
martírio e indigno* de qualquer atenção.
Exaravam-se votos de pesar nas ordens; não havia capelão; sufraga-vam-se os mortos só
no> nosso coração, no nosso sentimento de piedade... uma lástima !
Fomo-nos acostumando à situação; o espectáculo diário da morte acostumou-nos à
vida.
Acrescendo a esta trajédia do clima, do terreno, da corrida contínua dos enterros,
tínhamos de dar instrução de manhã e à tarde. Durante a noite montava-se o serviço de
vigilância e, noite sim, noite não, lá nos tocava aquele violento serviço, que nos esmagava.
Sobre este assunto lê-se no livro «NA COSTA d'ÁFRICA» do Ex.^* Snr. Dr. Américo
Pires de Lima, do qual, com a devida vénia, transcrevemos o seguinte :
«...Se na enfermaria e na Cruz Vermelha a mortalidade era penosa, no quartel do 31 a
situação chegou a ser verdadeiramente alarmante. Todas as manhãs faltavam vários soldados à
chamada e o sargento de seryiço, que ia abaná-los à cama para os despertar, ia dar com eles
mortos.
Dias houve em que apareceram assim mortos dez soldados (3 de Julho de 1917)...
Naquele ambiente era preciso ter a vontade bem temperada para
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De noite é impossível dormir, por que o leão aparece todas as noites e leva um ou mais
carregadores do nosso acampamento.
Naqueles momentos os carregadores batendo em latas e outros utensílios, gritando...
pandor... pandor... fazem uma barulheira infernal, mas necessária, para afugentar as feras que os
espreitam todas as noites.
Durante toda a noite são os mosquitos, aos milhões naquela região, que nos massacram
sem piedade; mas se no meio disto tudo conseguíssemos adormecer um pouco, acordávamos
sobressaltados com as ratazanas que passeavam, com as suas unhas aguçadas, pela nossa cara,
deixando um cheiro característico a podre. Acontecia também algumas noites chover, e, então*
era um caso sério, mais complicado.
não sucumbir, como sucumbiram os do 31, que diziam com fatalista resignação : «Sou do 31,
tenho de morrer». E o certo é que indivíduos, hoje com aparência de boa saúde, no dia seguinte
apareciam mortos nas tarimbas. O destino inexorável preprarava assim para os médicos da
expedição de 1916 a mais estrondosa reabilitação e, para os aulicos de Lourenço Marques, a
mais clamorosa derrota. A caluniada expedição de 1916, com as formidáveis marchas que
executou, os combates que travou, as fadigas e privações de toda a ordem, não tinha, ao fim do
ano, 6 por cento de mortos. O Batalhão do 23 tinha perdido exactamente 5,6 por cento dos seus
homens. Pois o 31, sem dar um passo e sem dar um tiro, chegou a perder 10 por cento ao mês, e
no fim do ano, daquele Batalhão restavam uns míseros destroços...»

A chuva em dilúvio caía por todos os lados e o recurso de defesa que tínhamos era
sentarmo-nos num caixote, levantar os pés do chão, embru-Iharmo-nos num pano da tenda
abrigo, e, com a cabeça coberta, deixar cair à vontade aquela chuva torrencial, geralmente
acompanhada de tremendíssima trovoada, que nos causava arrepios no corpo.
Estas noites eram tristemente passadas, e, somados os sacrifícios, davam-nos a certeza
de que teríamos de passar maus bocados no futuro, pelo sertão.
Adoeci. A instrução debaixo de um Sol de brasas e as formaturas constantes,
arrazaram-me.
Além do mais, a instrução que se dava ao soldado indígena, nas vésperas de entrar em
combate ou quase, enervava-me.
Aprendi muito quando prisioneiro dos alemães durante S meses, aos quais via,
diariamente, instruirem-se no tiro, isoladamente, improvizanda durante as marchas, nas horas
de descanso, umas carreiras, servindo-se de
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• árvores onde dependuravam o alvo. Vi muitas vezes os cozinheiros com os seus aventais a
efectuar o tiro; vi e apreciei muita instrução nos alemães, que a nós pareceria ridícula, mas que
era essencialmente prática.
Vi-os muitas vezes nas carreiras de tiro em camisa ou camisola... e nós desperdiçamos o
tempo a ensinar o regulamento de continência e honras militares, quantos galões tinha um Snr.
Capitão... quantas estrias tinha a Mauser... em quantas partes se dividia a trajectória. Não se
praticava no tiro e dava-se instrução com o dólman apertado e muitas vezes, em unidades de
soldados europeus, obrigou-se a ir para a instrução de mochila às costas, a alguns soldados...
como castigo de qualquer coisa cometida !... Tudo isto debaixo de uma torreira de Sol, em que
se podiam frigir ovos ou fritar batatas.
Isto tudo em campanha... em plena campanha.

Não foi só a febre a 40 graus, a inquietar-me, foi também uma tremenda cólica de
fígado, que me não deixava andar ou sequer levantar.
As febres palustres que nos aparecem por uns ligeiros arrepios, fazen-do-nos perder o
equilíbrio, obrigando-nos a bater os dentes, a sermos vergonhosamente ridículos, obrigam-nos a
sentar ou deitar.
No livro já citado do Mirão Jr. «QUINANI ?», lê-se :
«...Adormecidos, no arfar ruidoso e precipitado da rossa respiração, sen-timo-nos
transportados para um novo mundo de sonhos, inferno de pesadelos, em que nos debatemos
horrorizados, gesticulando, gritando, puxando para os lados a montanha de roupa que nos
esmaga; dir-se-ía termos penetrado nos antros tortuosos de Satanaz, onde o espírito se debate em
alucinações fantásticas, para atingir o inverosimil das mais estranhas deduções futuristas.
Um camarada, um enfermeiro ou um médico, segura-nos o termómetro, ••e não raro ele
marca 40 graus, e mais.
E nesta inconsciência semi-louca, neste devairamento febril que nos tortura e nos
transtorna a razão, passamos outra hora, alagados em suores; esgotadas todas as energias,
entramos então no terceiro período da febre, aquela em que nos deixamos ficar estendidos,
vencidos, completamente exaustos, sem força para nos levantarmos, de nos mexermos, de falar
sequer; uma apatia mórbida, uma indiferença parva, e o juízo atormentado em pensamentos
estranhos, tristes e indefinidos.
É então que nos lembramos da terra, dos pais, dos amigos, da casa, da escola, dos
mestres, das raparigas. É então quando nos assalta uma infinita saudade por tudo e por todos e
nos acabrunha o triste presentimento do

54

futuro. Desaparece a confiança, falece-nos a vontade. E isto repete-se todos* os dias.
Oh, mas o Santos sofre mais ainda; além das febres violentas e intermitentes, tem o baço
inchadíssimo, e terríveis cólicas de fígado, que o tornam insuportável... insulta, grita, agarra em
navalhas, em latas, em baionetas e quer-se suicidar. Mataquede, soldado do seu pelotão, de uma
dedicação extrema, não o abandona um momento sequer, e nestes transes difíceis, esconde tudo
quanto o sargento Santos tenha à mão. Mas ontem o caso foi mais sério, gritos de desespero
chamavam-me : Nosso Sargento ! Sargento Mirão ! Corri como um doido para a palhota do
Santos e deparei com uma luta feroz, aflitiva. Santos, a delirar com febre, carregou a espingarda
com cinco cartuchos, e dispunha-se a estoirar a cabeça. O negro agarrara-se à espingarda
desesperadamente, para evitar um desastre. Mas o Mataquede é um negro débil, fransino, e as
suas forças traíam-no. Vendo o seu infeliz sargento perdido, lançou um último apelo. Felizmente
que cheguei a tempo de lhe arrancar a espingarda das mãos, enquanto o Santos, alagado em suor,
se sentia acalmar um pouco mais, até cair num sono profundo, lamentavelmente exausto».

No fascículo 15 da Revista «Portugal na Grande Guerra», lê-se o seguinte :
«...Nós tínhamos proporcionalmente muitíssimo mais doentes europeus do que os aliados
ou o adversário, porque os nossos soldados não tinham a mínima ideia de higiene, e nos
graduados era aterrador o número de sifilí-ticos, tuberculosos e impaludados; bocas inúteis na
campanha e embaraço constante para os alimentar e transportar. Os nossos soldados não
queriam, beber água fervida, porque lhes repugnava o cheiro e sabor, que no mato se lhe não
pode tirar; para tomar quinino era preciso obrigá-los. Se o vapor «Zaire» não fosse buscá-los a
Quionga, mais de metade dos doentes, lá ficariam sepultados» (*).
(*) Sob o ponto de vista sanitário — como aliás sob vários outros — foram as nossas forças
expedicionárias às Colónias bem mais infelizes e mais duramente sacrificadas que
as
do
Corpo
Expedicionário à França.
Aos males próprios do clima juntaram-se os males da organização improvisada e ainda os males dos
homens que criminosamente puseram acima dos seus deveres humanitários e de probidade, os seus interesses
gananciosos de homens de negócios. Entram nesta última categoria os fornecedores de leite podre e de
remédios assassinos, como lhes chama um ilustre oficial médico, que fez parte da 3.» expedição a
Moçambique, e Dr. Américo Pires de Lima.
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De facto no livro «NAS COSTAS DE ÁFRICA» o Ex.*" Dr. Américo Pires de Lima,
a página 67, diz :
«...A princípio para a dieta dos doentes havia excelente leite condensado e esterilizado
de procedência suiça, holandeza, inglesa e americana.
De certa altura em diante, de Lisboa mandaram leite da indústria nacional. Este leite, ao
serem abertas as latas, aparecia geralmente podre e exalava um cheiro repelente. Era este mimo
dietético que se dava aos -doentes cheios de febre e a vomitar tudo !
Veriíicando-se, pelas análises, que este leite era impróprio para consumo, o Quartel
General telegrafou expondo o caso e pedindo outro.
Como resposta de Portugal veio ordem para se tomar aquele por que era um desprestígio
para a indústria nacional usar leite estrangeiro em vez de português. E em nome do prestígio da
indústria nacional, continuou o fornecimento de leite podre para os doentes da expedição.
Se o leite não prestava, isso não era culpa da indústria nacional nem das verdejantes
pastagens que se estendem pelo Chiado e arredores. O mesmo sucedeu com os medicamentos
americanos e ingleses.
Um certo benemérito e patriótico boticário ficou com o fornecimento <te medicamentos
para os tropas de África.
E tão arreigado foi o seu zelo patriótico, que dentro em pouco, os medicamentos eram
fornecidos quase exclusivamente por este boticário.
Mas o pior é que esse fornecedor punha o zelo patriótico muito acima do zelo
profissional, de modo que os medicamentos, desde a sua apresentação, eram tudo o que podia
haver de mais reles.
Cada injecção de quinino era um abcesso; cada injecção de arrenal era uma escara
(traduza-se ->- placa gangrena).
Os soldados pediam, por amor de Deus, que os não injectassem. Alguns morreram em
consequência dessas injecções e outros, se não morreram, sofreram horrivelmente.
O que eles não calculavam é que sofriam por amor do prestígio da indústria nacional; de
contrário envergonhar-se-íam, decerto, da sua relutância em corresponder com o sacrifício da
própria pele, ao sacrifício patriótico dos desgraçadinhos fornecedores de Lisboa.
Desde que não haviam servido para carne de canhão, servissem, ao menos, para carne
de injecção».
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Combate de Negomano
À chegada da Coluna a Negomano logo nos comunicaram que a guerra ia terminar... os
ingleses tinham os alemães cercados no forte de Nevala... agora era só esperar o regresso à
Pátria.
Uma das teorias do grande sertanejo Silva Porto era : «Desconfiar de tudo e de todos,
até que provas em contrário nos permitam confiar nalguma coisa ou em alguém».
Chegavam constantes informações do términus da guerra e, por iss® mesmo, as tropas
que ali se encontravam abandonaram tudo, absolutamente tudo, que competia a uma defesa.
Agarraram-se à sombra de boas árvores, abandonaram o forte velho ! ! que tinha um
parapeito e um bom fosso, onde um ano antes os alemães foram derrotados.
Na noite da véspera do combate, eu vi um candeeiro de acetilene aceso à porta de uma
barraca !!!...
Foram uns anjinhos, confiando demais nas informações dos ingleses.
Mas na guerra não se admitem confianças, só se admitem certezas, só se compreendem
factos.
Mesmo as informações recebidas até àquele momento eram um disparatado de opiniões
esboçando-se em um engano ou deficiente informação.
Mas nada disto foi suficiente para modificar as opiniões e preparar a defesa. Bastava
mandar algumas unidades para o forte velho, como medida de precaução, mas nada disto se
fez... Continuou-se ainda naquela noite a usufruir acomodatlciamente aquelas barracas feitas de
bom e espesso capim, onde numa delas esteve um candeeiro aceso.
Eu sempre tive como princípio que num estacionamento — e ali em Negomano era
necessariamente urgente — se estabelecessem as defesas precisas, sendo primordial a escolha do
terreno e rodear as nossas forças de postos à Cossaca, a distâncias convenientes, conforme a
visibilidade, e durante a noit* uma rede de vigilância, etc.
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Foi assim que aprendi e foi assim que dentro das possibilidades, sempre se fez debaixo
da orientação do Capitão João Henrique Melo, durante mais de 1.030 quilómetros de
marchas até ali.
Em Negomano nada disto se fez, nem um único íio de arame farpado, nem sequer uma
ligeira defesa de abatizes.
E estavam ali tropas há meses... e construíram-se palhotas como palácios.
E viemos nós, palmilhando mais de 1.030 quilómetros por terrenos a corta mato, sem
estradas, sem pisos, sem água, sem comida, sem fardamento, andrajosos, quase nús e descalços
para sair da ratoeira que os ingleses nos queriam armar em Milange, para cairmos... oh céus, que
castigo !... noutra ratoeira consentida pelos nossos.
Marcharam-se aqueles quilómetros todos, durante 6 meses, com enormes dificuldades,
tendo-se todas as noites organizado postos de vigilância em volta do bivaque, e, por precaução,
não se fumando de noite para não haver a mínima luz.
Para quê tantas cautelas ? Para chegarmos a Negomano e encontrar-ino-nos no fundo de
uma cova cercada de alturas, não ocupadas, para que o inimigo as ocupasse ? !
Depois de Negomano tudo isto me vinha ao pensamento, e dizia com os meus botões :
Se o Capitão Melo ali chegasse, nas circunstâncias em que nós chegámos, mesmo que não fosse
o comandante, mandaria imediatamente deitar fogo àquilo tudo. Fazia daquele aconchego o
mesmo que fez em Milange.
Fomos esmagados em Negomano... e de quem foi a culpa ? Foi de iodos, de
tudo... foi das circunstâncias... foi da imprevidência.
Naquele tempo mobilizava-se e enviava-se para a África, ou para a -França, qualquer
indivíduo, de qualquer posto, sem uma preparação técnica, sem um exercício de conjunto, sem
conhecimento do armamento e sem uma rigorosa inspecção médica. E comandos sem um
mínimo de conhecimentos africanos, nem dos terrenos, nem das vicissitudes do meio ambiente,
nem da psicologia, do preto soidado e do preto inimigo.
Fez-se em Puxa-Puxa um entrincheiramento de valor, onde não faltavam trincheiras
para todas as armas que ali se encontravam e trincheiras de comunicação entre todas aquelas.
Postos de combate, paióis, armazéns de viveres desenfiados etc. E do mimigo, tinha-se a certeza
que estava longe... muito longe.
E em Negomano o inimigo estava a dois passos, tão perto que foi só atravessar o Rio,
cercar-nos, abater-nos, embora a resistência do soldado
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indígena se revelasse a par de meia dúzia de oficiais e sargentos que se bateram bem.
O desleixo desta má ocupação do terreno, foi o descalabro, uma tragédia... passaram-se
já 43 anos !...
Daquilo resultou aquela tremenda hecatombe de mortos, de feridos, de inutilizados, que,
ainda hoje, muitos deles vegetam o magro sustento de cada dia nos arames farpados da sua
vida actual.
Bendito campo de Santa Margarida ! Eu, já fora da idade, há muito, sinto frémitos de
alegria ao ver estas enormes mudanças no nosso Exército, no bom senso prático, no bom e novo
armamento, na moral do nosso soldado.
Bem hajam os seus interventores. Estas coisas da vida militar não se improvisam :
estudam-se, aplicam-se e treinam-se... exercitam-se...
Mas ainda aparece quem diga que é gastar dinheiro inutilmente. Mas estes são os que se
empenharam miseravelmente para ficar isentos da vida militar, os que são capazes de sugar tudo
que possam (comercialmente falando) da mesma vida militar.
T'a renego, tal patriotismo.

No dia do combate não houve ordens. Ao meu pelotão (*) disseram : fica aqui... a frente
é esta. Eram 10 horas da manhã. Os homens, deitados, não viam a dois metros; ha frente era um
capinzal alto e espesso. Sabia-se que na frente, a mais de 200 metros, estava o Rovuma, e mais
nada. Logo nos lançamos a capinar na frente para abrir um campo* de tiro. A frente do meu
pelotão estendia-se por mais de 100 metros. Ainda se conseguiu capinar mais de 50 metros de
profundidade.
Lembrei-me de deitar fogo àquele capinzal logo que o inimigo se internasse nele,
preparei tudo para isso, esperando o momento, mas o vento era contra nós e, além disso, não
tinha combustível. Tudo contra nós, até o vento...
Ao amanhecer do dia 25 de Novembro de 1917, (2) 2 quilómetros a poente de
Negomano, a 3.a Companhia alemã atravessou o Rio Rovuma, seguindo-se a esta os
destacamentos Von Ruckteschell, com as 2.a e 21.a Companhias, que atacam a nossa frente
Noroeste, pelas 12 horas.
O destacamento Kohl, com as 10.* e 11.a Companhias e as 6.a e 2.a batarias de
metralhadoras, atacam a nossa posição pelo Sul; as 3.a e 17.a Companhias ficam em reserva.
0) Comandei o pelotão desde o forte do Mahúa. (2)
Dia seguinte ao da nossa chegada ali.
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O ataque começou às 12 horas, cn poucos minutos depois, com fogos cruzados das suas
metralhadoras.
Depois de uma resistência tenaz, nas péssimas condições e posições de defesa, ou seja no
fundo de um prato, ocupando o inimigo os bordos, foi o campo invadido na frente da 28.a
Companhia que, já muito desfalcada, retirou para o interior da posição, entrando por esta frente,
às 16 horas, os destacamentos de Kohl e de Von Kuckteschell, que flanqueiam com os seus
fogos a? nossas restantes forças, começando o princípio do fim.
Os nossos soldados, na sua maioria, fizeram neste combate o seu baptismo de fogo.
Quando já tudo estava perdido, quase às 17 horas, num rasgo rápióV e numa correria
com o pelotão, fui ocupar o forte velho onde me entrincheirei resistindo 15 minutos ainda,
fazendo do fosso trincheira e tendo o máximo cuidado com a direcção do fogo para não serem
alvejados os nossos que lá em baixo já se encontravam prisioneiros. Não pude resistir mais, por
se acabarem as munições.
Começaram os askaris, por largo, a avançar para me cercarem ao mesmo tempo que o
canhão de trincheira alemão bombardeava o forte onde eu estava,, mas felizmente com pontarias
altas.
Via lá em baixo o Ten. Pais Gomes e o sargento Ferreira (hoje capitão) a organizarem
uma resistência ou a preparar um contra-ataque.
Via perfeitamente os askaris, lá em baixo, a juntar os nossos soldados e amarrá-los,
pensando eu que os iam enforcar como em Naulila; mas não, foi para os transformarem em
carregadores.
Neste momento ouviu-se o toque de cessar fogo... nítido... gelado, bárbaro.
O meu estado de saúde não me permitia dar um passo mais, o fígado doía-me tão
barbaramente que era um horror, mal podia falar com sede, tinha, a língua inchada mal podendo
falar devido ao esforço daquele dia e, então, resolvi mandar retirar os meus soldados.
Só tinha 27 bravos, a quem indiquei o itinerário. Que seguissem sempre na margem do
rio, pois passados dois ou três dias encontrariam forças portuguesas. E quando passados dias os
encontrei em Chomba só contei 25, por que dois outros não resistiram aos ferimentos recebidos,
o que eu ignorava.
Minutos depois da saída daqueles, numa carga violenta dos askaris fui feito prisioneiro e
levado para junto dos outros camaradas que se encontravam em dois grupos, cercados por
metralhadoras alemãs.
Todos os portugueses estavam sentados, sinal de revolta ou de indisciplina o
levantarem-se. Sentei-me, olhei em volta e fiquei numa atonia, como num abandonado...
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Depois veio-me o< assombro ao ver tantos oficiais que desconhecia.
Aqueles portugueses todos, depois do combate, ficaram uns mais esfarrapados do que
outros, mas via-se em todos um esgotamento completo.
Negomano não se rendeu. Um toque de corneta entregou Negomano. O corneteiro,
soldado preto, ao acabar de efectuar o toque caiu morto com uma bala dum-dum que lhe desfez
o peito.
Tenho satisfação e orgulho de ser o último prisioneiro dos combatentes de Negomano e
nenhum dos meus soldados sofreu o vexame de ser acorrentado, como carregador do inimigo.
Durante aquelas horas terríveis do combate, em que a supremacia do fogo foi sempre dos
alemães, nomeei, por cada 15 homens, um para remuniciar os atiradores. O paiol improvisado
ficava a uns 20 metros atrás, num buraco feito no chão. Quando um destes municiadores se
demorava fui à sua procura e deparei com ele morto, agarrado ao cunhete. Este trajecto era feito
rastejando e quando me voltava noto, não muito longe, o Alferes Perdigão, comandante do outro
pelotão da minha Companhia, sentado junto a um morro de salalé e, pelo seu gesto, vi que ia
apontar a sua pistola à cabeça. Não sei como, de um salto estava em cima dele e desviei-lhe a
pistola da •cabeça, perdendo-se a bala no ar.
Ainda hoje, 43 anos depois, sinto que foi este episódio o maior contentamento da minha
vida, a maior alegria, o melhor e único prémio que poderia obter.
Em conversas de amigos, depois de acabada a guerra, conhecedores deste episódio e
outros, e da minha vida ali, eles me perguntaram : Mas você não foi louvado ? Não... não tinha
comandante de Companhia, e o Comandante da Coluna tinha, dias antes, sido substituido e
regressado à base, arruinado por doença, pela fome, pelos desgostos.
Não era um homem já, era um esqueleto. Não era o Capitão Melo, era um herói !
Quando nas vésperas da sua partida dele me despedi, disse-me : adeus Santos, até
breve... até Portugal !... Apertou-me a mão... e eu não lhe respondi... Não lhe pude responder. No
dia seguinte vi-o de longe sair e só quando a sua machila desapareceu no horizonte, voltei ao
acampamento. Foi em Outubro de 1917. Fiquei mudo e o sangue gelou-se-me no coração.
Passou-me pelo cérebro uma tromba de fogo e arrazaram-se-me os olhos de lágrimas. Na perda
deste Comandante previa uma imensa desgraça.

Ao recordar esse trágico Negomano, 43 anos decorridos, eu vos presto isoldados de cor,
soldados Landis, o meu preito de admiração e ainda sinto
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orgulho de ter comandado tão bons soldados, tão leais companheiros, tão aguerridos
homens !

No livro já referido do, Mirão, (Damião Cardoso Mirão Júnior) — QUINANI ? — lê-se
: (Referindo-se ao combate de Negomano).
«...Entretanto, na frente Norte, os dois pelotões da 3.a da Beira batiam--se furiosamente,
numa defesa terrivelmente heróica, no desvairamento louco da morte, atacados de frente pelas
rajadas mortíferas de três metralhadoras vindas do rio, e cobardemente abatidos pelas costas,
pelo tiroteio cerrado das forças atacantes do lado Sul. Apertados entre dois fogos, os dois
pelotões eram enexoràvelmente dizimados, sem que ao menos lhes fosse permitido encarar de
frente o inimigo, misteriosamente escondido pelos liames frondosos © o capim alto da selva ! O
Alferes Perdigão corria desorientado, procurava os seus negros, chamava, gritava, mas o seu
pelotão decrescia de número, desaparecia a olhos vistos como se fosse um alçapão gigantesco
que lho escamoteasse à vista, ou como se a própria terra abrisse a guela hiante e antropófaga,
para o engulir dum só trago !
Dez, vinte, trinta, o próprio cabo branco, o Alberto, um gorducho atarracado, que
palmilhava todo o Niassa com a Coluna do Lago, sem uma baixa, sem um desfalecimento, e
suportara os maiores tormentos sempre com o mesmo sorriso nos lábios, sob um Sol de fogo,
sabe-se lá se afogado, estoirado, devorado, ou reduzido ali mesmo, misteriosamente, ao nada
impalpável do pó, terra e cinza...
Alferes Perdigão sofria atrozmente; pálido e desfigurado, o coração em ânsias e de
pistola em punho, procurava abater a fera invisível que lhe assassinava os soldados, lhe ofendia
a Pátria, e lhe ameaça a vida. O matraquear de uma metralhadora, próximo, tamborilava-lhe os
ouvidos com uma teimosia infernal. Procurou-a com raiva, os seus olhos corriam, desesperados,
pelo mato denso, como duas patrulhas alucinantes à procura da presa apetecida, quando sentiu
bruscamente a tríplice mordedura daquela serpente venenosa que, de longe, escondida na selva,
fulminava os seus próprios homens.
Três balas de metralhadora perfuraram-lhe três vezes o braço esquerdo, que caiu inerte e
sangrento ao longo do corpo.
Vacilou. Um tropel de acontecimentos massacrou-lhe o cérebro, e em segundos
vertiginosos viu-se de novo em Mocímboa, meio envolto na Bandeira verde-rubra que ele
ostentava orgulhosamente, numa manha de primavera, quando a Coluna embarcara a bordo do
«Chinde» a caminho do desconhecido.
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O desconhecido, não ! O desconhecido, afinal, era aquilo ! Fora para ali que se
encaminhara durante 7 meses intermináveis, de posto em posto, de serra em serra, sofrendo sede
e provações, desgostos e privações, desgostos e injutiças, arrastando aquela cruz pesada e
dolorosa, tal como Cristo a caminho do Golgotha. Fora para aquilo que durante 7 meses
intermináveis, através de toda a região do Niassa, se reunira de instante a instante, de momento a
momento, de todas as precauções da guerra, patrulhas, reconhecimentos, rondas durante a noite,
correndo alarmado ao primeiro grito da sentinela, visionando o inimigo no ataque banal da
quizumba (hiena), lutando com o sono -e a fadiga aos primeiros alvores da madrugada, trémulo
de ansiedade ao primeiro rumor da selva, julgando as tropas germânicas em qualquer manada de
búfalos em carreira desordenada, ao longe. E para prémio de tamanho -esforço, de tanta
prudência e sacrifício, ver desaparecer assim, um a um, todos os seus homens, ferido, inutilizado,
impotente já para os comandar, para os dominar, para cumprir até ao fim o seu dever, era
doloroso e cruel ! !...
Uma nuvem vermelha passou-lhe então pelo cérebro, e vencido, sem aquele poder do
céu que operasse o milagre de esmagar até ao silêncio a horda invisível daquele bando de
salteadores da Pátria, o alferes ergueu o braço útil à altura da cabeça, encostou à fronte
humedecida o cano da sua pistola.

Passados os primeiros momentos de pânico espalhado por todo o acampamento, este
dividiu-se nitidamente em duas correntes opostas : os que correram à primeira linha, para ter mão
nas tropas negras e dirigiram o combate, « os que acorreram à retaguarda, reunidos em magote,
dentro de uma palhota, a estudar as posições, e meditar nas antiguidades e nas situações, e a
recearem as consequências. E enquanto durava este duro e longo labor dos altos comandos,
oficiais, sargentos e cabos, acorriam a peito descoberto sem medo <e sem abrigo, a dominarem
todo o gentio fardado, com o sacrifício e a abnegação dum exemplo raro para lhes ensinai- mais
uma vez, ali, de espingarda em punho e sob as balas do inimigo,o manejo da arma e a teoria do
tiro, a ranhura da alça, o vértice do ponto de mira, etc. Gritavam-lhes, batiam-Ihes, incitavam-os
ao ódio e ao combate, ébrios de sangue, diabòlicamente enfurecidos, tal como em noites de
batuque grande, de batuque de guerra, não com inimigos patéticos e imaginários, correndo pelo
sertão em massa, mas com o germano, ali, a dois passos, escondido por entre o capin, a retalharlhes o ventre com balas dum-dum e a estoirar-lhe o cérebro a tiros de metralhadora.
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E só assim, pelo exemplo e pela audácia, se conseguiu que os negros de Negomano
enfrentassem o inimigo ferozmente, heroicamente, visando as linhas alemãs com pontarias
certeiras e eficazes.
...Um cabo negro da 28.ft Companhia Indígena, entusiasmado e esquecido de si próprio,
sentou-se no terreno batido do acampamento, sem trincheira nem abrigo, e contente, de sorriso
nos lábios, e indiferente ao assobiar das balas que o salpicavam de areia e terra, empunhava a
espingarda apontada para o inimigo, ali perto, abatendo alguns askaris com a sua tranquila
pontaria.

Eram numerosas as nossas baixas, e a surpresa violenta do ataque, a hesitação
estranha do Comando, depressa trouxeram a confusão.
Desorientavam-se, na previsão assustadora de uma fatalidade. Era o irreparável...
a catástrofe.
Não se apercebiam do efectivo do inimigo, nem do número das suas baixas., Pior ainda,
apesar de todos os esforços, este tornava-se cada vez mais misterioso, .mais invisível,
entrincheirado por detrás da cortina densa da floresta, confundido com o capin alto; e as cabeças
que apareciam, aqui, . além, contavam-se a dedo. O combate torna-se desigual, insustentável, fatalista. Era sentir passar a morte sem a ver, socar o invisível, receber a pedra e não ver a mão> de
quem a atirara.
Nesta coisa da guerra, os alemães estavam melhores do que nós. Vítimas duma valentia
nata, que nos empurra para o abismo abertamente, lealmente, cara a cara, brancos e negros eram
fulminantemente abatidos pelas balas dos inimigos, que se andicapavam com a nossa velha boa
fé guerreira, acachapados no mato, «camouflados» com a própria natureza, atacando sem se;
mostrar, visando-nos mas sem serem vistos. E se o ataque, pelo seu inesperado, trouxera a
confusão, a táctica, por inteligente ou manhosa, trouxera a impaciência, a raiva, o desespero.
E os nossos desesperavam !
A 3.a da Beira, muito desfalcada no seu pessoal europeu, estava sendo duramente
massacrada. Santos corria duma ponta a outra do pelotão, gritando aos soldados, gesticulando,
animando-os, procurando, de espingarda em riste, distinguir um corpo, uma cabeça, uma sombra
que podesse atingir e abater. Não tinha parança em toda a linha, rouco, tisnado, a incitar os
negros com berros e safanões, com sorrisos e gestos largos de comando. Caía-lhe o suor em bica,
da cara suja e contorcionada. Deixou, por momentos, os seus homens, para procurar um cunhete
à retaguarda, quando uma mão pesada lhe caiu no ombro. Estremeceu, olhou para trás, aturdido,
e deu de cara com Alferes Leão, a fitá-lo com olhar febril, e de pistola em punho.
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Um cheiro acre, a queimado, empestava o ar. A sopa, nas panelas abandonadas pelos
fachinas e cozinheiros, esturrava-se lentamente ao lume forte das achas, e os feijões e o
estrugido' queimavam-se, numa chiada imperceptível, abafada pelo matraquear insólito da
metralha.
O Alferes não se resignava facilmente ao sacrifício da fome. Magoa-va-lhe o estômago
vazio, e preocupado com a terrível desilusão do almoço, inquiriu do* sargento, ansioso :
Ó Santos ! Não1 lhe cheira a esturro ?
Cheira, cheira, meu Alferes ! respondeu-lhe o sargento, deitando maliciosamente o rabo
do olho para as linhas de fogo.
Aqueles malandros...
O Alferes não acabou a frase. Viu o sargento empalidecer horrivelmente, e com um
repelão brusco, soltar-se da sua mão.
Então estremeceu também, e de olhar desvairado, ficou-se patético a ver aquele quadro
épico, vigorosamente vincado pelo gesto de um miliciano !
Minuto indiscritível, segundos de ansiedade !
Santos, tendo visto de longe, num relancear de olhos, 01 gesto supremo do Alferes
Perdigão, rápido* como o relâmpago, mediu a distância, formou o salto, e como a fera no mato
assalta a presa que lhe foge, assim ele saltou sobre o,corpo do Alferes, fazendo desviar com um
golpe certeiro e pronto, o cano da pistola.
A bala perdia-se no espaço, e o Alferes desvairado, de olhar esga-seado, mergulhava os
dedos crispados nos seus cabelos negros, e arrancava-os aos punhados, à procura dos seus
soldados, da sua honra, da sua vida.
Estava louco !»
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Ainda o combate de Negomano
No dia da marcha que antecedeu a chegada a Negomano fomos massacrados pelos raios
solares, numa atmosfera de brasas. E a primeira noite passada em Negomano, 24/25 de
Novembro de 1917, veio de repente, sem crepúsculo, de um salto por cima do poente, e aquela
temperatura ardente do dia parece que aumentou quase repentinamente ao cair a noite,
irradiando na terra tal calor que dava a impressão de vermos umas faúlhas, quase imperceptíveis,
aumentarem o calor ardente e em que o termómetro ou estaciona ou sobe mais.
Agravava este mal estar serem as madrugadas, não direi geladas, mas bastante frias, o
que tornava angustioso o nosso estado geral.
Foram estas vicissitudes que nos tinham preparado um ambiente desfavorável,
fisicamente, para o combate.
Depois do combate viam-se pelo terreno, estirados, insepultos, camaradas que na parte
de manhã eram risonhos e vigorosos.
Como se combateu cercado, quase dentro de um prato, estando nós no fundo, éramos
atingidos pelas costas mais facilmente do que pela frente.
Havia uma ansiedade nos nossos, uma ansiedade que alucinava com igual força o
homem que quer fugir da morte e o homem que quer matar.
O combate de Negomano teve uma urdidura de drama e de medo.
Naquele combate houve estonteamento e precipitação que contagiaram as fileiras.
Esta série de coisas veio depois da morte de Teixeira Pinto, em que se sentiu a falta de
um chefe que comandasse, que desse ordens.
Abandonou-se um forte, onde um ano antes se derrotaram os alemães, construiram-se
barracas como palácios e não se ligou importância à mais rudimentar espécie de cautela e de
prudência, nem aos regulamentos.
Fez-se um inquérito, e digo que se fez pela razão de ter sido ouvido como depoente,
mas nada mais soube.
Nada se resolveu em face das circunstâncias, de maneira que cada Companhia e cada
pelotão, sem ordens de cima ou de alguém, actuava por si.
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Contudo, houve ali quem, com desassombro, se expôs, desprezando a vida e sendo a
antitese de outros...
Quando tomei contacto com a posição do forte velho tive de compreender que quem
determinou a defesa no vale, no fundo de uma barroca, desprezando esta posição, não quiz
dizer aos alemães — «Aqui não se passa».

Paz à alma de todos os que já foram desta vida até hoje, sobretudo h daqueles que lá, em
Negomano, deram tudo por tudo, o seu arrojo, o seu valor, o seu sangue e a sua vida, para
honrarem o nome de Portugal e lá ficaram para sempre na margem do Lugenda, na foz com o
Rovuma.

Já lá vão 43 anos, e a água benta lançada sobre Negomano, naquela época e depois de
acabada a guerra, ainda é o que, agora também, nos faz passar adiante.
Alguns combatentes de Negomano, antes de morrerem, desfeitas as ilusões duma vitória
nossa, perderam a razão... endoideceram.
Estes tinham ainda sangue daqueles que foram de Marrocos a Málaga, das costas da
África do Norte às costas da Oceania; de Lisboa a Ceuta, a Angola, a Moçambique, à índia, ao
Japão, às Molucas e ao Brasil.
Heróis que tinham no seu sangue patriota a Raça Lusitana. . impotentes para dar ao seu
país uma vitória... perderam a razão... o juízo.
O seu furor patriótico e a sua crença exuberantemente demonstradas terminaram no
momento da morte do seu espírito. Paz às suas almas.
Uns foram varados depois pelas baionetas alemãs, outros ainda tiveram camaradas que
os viram nesse estado e os transportaram à Cruz Vermelha.
São estes os dignos de dó... São estes os gloriosos destroços de Negomano, de quem
ninguém mais falou nem fala.
Deviam ser reunidos todos os seus ossos e encerrados numa urna única, para que as
famílias soubessem ali existir fragmentos dos seus entes queridos...
Era humano... era
patriótico... era um dever !
Bem sei que existe o soldado desconhecido na Batalha, monumento que é para nós,
portugueses, o emblema mais expressivo da crença e da Alma Nacional !
Mas acho pouco. Parece que abandonando aqueles ossos à podridão da terra, por anos
fora, lá longe, é como se nunca mais quiséssemos saber onde param os restos mortais de pessoas
de família.
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Mas que culpa tiveram os mortos de terem cumprido os seus deveres militares até ao
sacrifício da vida ?
A minha geração nasceu debaixo de um signo' mau. Aqueles que fizeram a guerra de
1914 a 1918 e que ainda vivem, esquecidos de todos e até uns dos outros, eram dignos de que,
agora que se encontram no limiar da eternidade, fossem amparados carinhosamente,
humanamente, cristãmente, porque esses infortunados soldados, quando' acabada a guerra foram
licenciados, arrastam agora as suas misérias, as suas doenças por esses concelhos fora,
esquecidos e abandonados à caridade pública; porque os seus conterrâneos, quando lhes pedem
alguma coisa e os deviam acarinhar, ainda se riem deles..., porque perderam ou nunca tiveram o
sentido de amor do próximo. Cristãos, sim... Mas fazer o bem ?... Os outros que o façam...
Infelizmente ainda não> terminou a odisseia, e temos de sofrer ainda até àquele dia...
Resignação ê mais nada. Deus permite que Portugal continue, sem sofrer no seu território os
horrores duma guerra.
Estamos numa época em que impera o egoísmo.

Já tinha acabado o combate há muito, já estávamos todos reunidos e vigiados pelas
metralhadoras alemãs.
Era o fim da tarde e estávamos ainda em jejum... Sente-se um borbo-rinho... Olha-se e
que se vê ? O Mirão (*) agarrado* à sua espingarda, que os askaris alemães lhe querem tirar,
gesticula... berra... chama pelo' comandante... admirado daquilo tudo... na presença do General
Taft Otto Von Levei, que ordenou aos askaris deixassem o sargento português, e a este diz que
entregue a espingarda !... O sargento português recusa... não sabe ainda o que se passou, o que
se está a passar.
Próximo, estavam os prisioneiros... e o Major Quaresma adianta-se e diz : Mirão,
entregue-se !... Outros oficiais dizem-lhe o mesmo, eu também lhe digo : — Mirão, entregate, estamos todos prisioneiros.
Só então é que o sargento Mirão' viu a realidade... e depôs em cima da mesa, onde
estava o General Alemão, a sua espingarda... ficando na posição de sentido... aguardando.
Que simples e ao mesmo tempo terrível momento aquele, tocante de comoção e de
sofrimento !
O último português prisioneiro de Negomano. Ainda o estou a ver alto, magro, o
capacete colonial amachucado, sujo e roto, parecendo mais
C1) Recolhia de uma diligência ao Lundi.

142

uma boina..., a barba crescida, a camisa de caqui sem cotovelos e rota; as calças, já não eram
calças, eram uns trapos, e, nos pés, um amontoado de cascas de árvore amarradas com qualquer
coisa, os dedos a saírem para fora..., grotesco !... Mas chegou a Negomano, chegou ao fim do
cumprimento do seu dever, terminou a odisseia; bebeu até ao fim o cálice da amargura.
Depois de falar em inglês com o General alemão, recolheu ao lugar onde estávamos
todos.
...Santos, como foi isto ? !...
— Não sei, Mirão... foi uma vergonha !...
Um pouco retirado, mas vendo-se perfeitamente, um negro askari, cor-polento, partia,
uma a uma, as espingardas portuguesas.
Dava a impressão de um carrasco a decepar as nossas cabeças. Como aquele acto
inglório nos causava tão grande dor de alma,... e caímos num abandono de nós mesmos... tudo
agora, o que viesse, já nada nos incomodava.
Não tínhamos de comer... não se comia; não nos deixavam ir buscar água ao Rio... não
se bebia.
Mas, no meio daquilo tudo, nem todos têm a mesma ideia, nem todos pensam de igual
forma, de maneira que, aqui e ali, murmurava-se por comer.
Mirão, peça comida aos alemães, dizia o Alferes Leão... Mirão pede, solicita e trava com
um oficial alemão conversa pegada... mas de comer..., nada.
E com os estômagos vazios se passou aquela noite, deitados no chão, encostados uns aos
outros para nos agasalharmos.
Como é duro o cativeiro... como se transformam e anulam tantos regulamentos, tanta
matéria escrita... como se deixam de cumprir convenções !...
Em Haia convencionou-se... em Haia ficou legislado... Está tudo muito bem... mas na
guerra, na realidade, em Negomano, não* se convencionou nada, não se legislou nada.
Estávamos ali, somente, vencedores e vencidos. Uns queriam e os outros não tinham quereres.
Mais nada. Os alemães não foram generosos na vitória, mas tínhamos nós de ser pacientes na
adversidade.
No dia imediato, um negro passa na nossa frente, vaidosamente agressivo, fardado de
oficial português, com botas altas, capacete e cinto. É uma farda de major... era o fardamento de
Teixeira Pinto, que ele desnudou.
Amachucados no físico e no moral, agora ainda permitiam que nos amachucassem o
brio, que nos despedaçassem a alma !...
Num impulso... num arranco de patriotismo, mais uma vez o Mirão, gesticula... berra...
Komandante óraibe, (*) mas os alemães continuaram indiferentes a tudo.
O Comandante por favor.
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Alta manha apareceu um oficial alemão a quem o Mirão, em inglês, pediu nos desse
algo de comer, visto que, desde a manhã da véspera, nada tínhamos ingerido, e estavam já 28
horas passadas.
O oficial alemão retirou-se e, lá para o meio da tarde, apareceu um preto com uma perna
de uma cavalgadura, acabada de matar, que atira para o meio do nosso ajuntamento, dizendo
: — É o vosso jantar.
Todos olharam para aquele petisco, mas nenhum lhe tocou. Este animal tinha morrido
atacado pela tsé-tsé (causando-lhe a doença — tripa-nosomiase —) e pelas veias gotejantes, em
lugar de sangue, saía pús. O sangue estava transformado em podridão.
Que fazer ?... nada. Esperar, resignados com a nossa pouca sorte. 32 horas sem comer !
Há quadros, há imagens, que nos ficam para sempre na retina e que conservam todos os
traços como nos momentos em que foram vividos.
Este quadro de Negomano, encerrando episódios vários, nunca mais se me apagou da
memória.
Quantas vezes, no andar da vida, não para a esquecer mas, pelo contrário, para a viver
mais, se é possível, eu revejo o passado, transportando o pensa-samento a Angola, a Naulila, a
Groofontayne, e passo revista àqueles quadros, passados há tanto tempo* mas que ainda
saudosamente revejo, com saudade, com dor, com emoção !
Depois passo para Negomano e repetem-se os mesmos episódios fortes que ali vivi,
todos, todos, corno se os estivesse ainda a presenciar, sucedendo--se as imagens como num
ecram de cinema... E aquelas dores horrorosas da saudade, das privações, das desesperanças,
trazem-me ao subconsciente o confronto brusco e mimoso do lar, e põem-se-me como um
pesadelo sobre o coração, e invade-me uma tristeza imensa que me flagela, me esmaga a
alma !
E é assim a vida. Um martírio insuportável.
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Os maiores de Negomano
Os nomes abaixo citados foram os grandes de Negomano. Forque se bateram, porque
foram briosos e exemplarmente grandes.
Foram unidos no exemplar cumprimento dos seus deveres, para com a Pátria e para com
os deveres sagrados da sua profissão.
Todos, que foram fortes, foram unidos e à compita alçapremaram •e sustentaram a
pirâmide da unidade do Exército, sobre os ombros, os seus nomes.
Desapareceram para o mundo, enterrados junto a um imbondeiro, na terra cálida de
NEGOMANO. Neste humilde livro lhes levanto, simbolicamente, um monumento, mas pareceme que debalde se deletreia aqui o nome dos seus autores, que, desaparecendo como indivíduos
deixaram, contudo, bem ao vivo, bem patentes, os seus feitos.
Em que apogeu de glória estariam todos eles se o resultado do combate tivesse sido
inverso ?
E se o não foi, eles fizeram tudo, absolutamente tudo, para que assim pudesse ser, para
elevar bem alto o nome sagrado da Pátria.
Tinham fé no seu valor, tinham fé nas armas portuguesas, tinham fé, imensa fé, na
grandeza de Portugal.
Neste sentido, nesta ordem de ideias, podemos considerar eterna a palavra de
Tocqueville : «O despotismo pode passar sem fé, mas não a democracia. Se um povo não tem fé,
há-de ser escravo; para ser livre é necessário que creia».
Eles demonstraram, além de tudo o mais, a Fé !
Quando eles deixaram a grandeza e o luzimento da terra, nesse momento o ponteiro da
Justiça lavrou a escritura dos seus louvores.
43 anos depois, ainda sinto sobre mim as horas de um combate que esmagou aqueles
grandes que baquearam em Negomano.
Noto a falta de bagagem literária para poder bem evidenciar o valor dos seus feitos,
mas tenho na alma o verdadeiro sentido da justiça que
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lhes é devida por todos, e que eu sinto, como ninguém, a par de uma eterna saudade...
Sinto arrebatada a imaginação e o coração, ainda hoje, quando medito no que foi
Negomano e no que poderia ter sido I...
Combateu-se como na idade média, sem trincheiras, em campo aberto; os peitos dos
combatentes eram o parapeito às balas das metralhadoras do inimigo.
E era tão fácil mudar o cenário a nosso favor. E assim mesmo, em campo aberto,
lutando com inimigo valente e bravo, mestre em táctica de guerra, tendo ajustado um cerrado
plano de fogos directos e cruzados das suas metralhadoras, auxiliados pelo fogo certeiro e
valioso da sua artilharia ligeira, (que nós não tínhamos) para penetrarem no interior da nossa
defesa, ainda tiveram de atacar nervosamente durante 4 horas, com fogo ininterrupto e vivo.
E não foi nestas 4 horas, quando já mais de metade dos nossos eram mortos e feridos,
que eles triunfaram...; foi quando um toque de cessar fogo pôs ponto final ao nosso ardor,
ao nosso entusiasmo !...

Os cadáveres destes heróis já foram desfeitos no sepulcro, mas o espírito que os
animava esse está sempre vivo, entrou na imortalidade.
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Como morreram os valentes
MAJOR TEIXEIRA PINTO
Logo no início do combate vê-se a percorrer a linha de fogo subindo a um monte para
ver melhor o inimigo... para comandar melhor os seus homens.
O fogo alemão começa a ser violento. O sargento Príncipe diz-lhe : meu Major, abriguese ! o fogo aqui é muito intenso ! Se é muito intenso, é dar fogo por descargas. E comandou
ele mesmo : Secções... fogo...
Não acabou, porque uma metralhadora alemã abateu-o... Caía surdamente sobre a terra
e, passados minutos, morria.
MAJOR PINTO TAVARES
Veio a Negomano fazer um inquérito. No início do combate... uma bala perdida matouo instantaneamente.

TENENTE PONCES DE CARVALHO
Anima os seus homens, corrige constantemente o seu fogo, e vendo o seu camarada
Levindo Vaz a agonizar, ferido, transporta-o ao posto de socorros e volta novamente à luta... Já
terminado o combate, ouve-se gemer... Foi encontrado moribundo, agarrado à sua metralhadora
e com a outra mão segurando os intestinos que lhe saíam por enorme buraco... Gemendo, dizia :
eu morro ! eu morro !... E morreu...
ALFERES LEVINDO VAZ
De arma na mão, fazendo constantemente fogo, corrigindo o fogo dos seus homens, vê
o inimigo a aproximar-se, rastejando. Dá ordem de armar

147

baioneta e de pistola ao céu, ordena : Carregar ! E, lança-se numa fúiia contra as balas
inimigas... Uma metralhadora alemã fez o resto.
Quando o Tenente Ponces o quis transportar para o posto de socorros, recusou-se...
dizendo que ali, e a morrer, ainda tinha mão nos seus homens !...
O Tenente Ponces carregou com ele para o posto de socorros, onde o injectaram com
morfina... e morreu sonhando...
ALFERES LUCAS
Anima constantemente os seus homens, corre furiosamente de um lado ao outro do seu
pelotão, corrige o tiro, mas uma bala dum-dum estou-rou-lhe o crâneo... Um horror !...
2.° SARGENTO PRATAS
Depois do combate e quando se embrenhava no mato, aturdido e desesperado por aquele
resultado contra as nossas armas, perdido tudo, a garganta seca e sem um golo de água... foi
encontrado morto com a boca junto ao terreno tentando sugar um pouco de humidade... Havia
enlouquecido antes, de morrer !...
2.» SARGENTO CARVALHO
Foi visto pela última vez arrastando um cunhete para a linha de atiradores do seu
pelotão, mas nunca mais foi visto... Ou morreii afogado ou, no mato, devorado pelas feras !...
2.° CABO ALBERTO
Bateu-se estoicamente no pelotão do Alferes Perdigão... Ainda foi visto animando os
seus homens depois do seu comandante de pelotão ter enlouquecido. Como segundo cabo,
desempenhava as funções de 2.° sargento. Nunca mais foi visto. Como o 2.° sargento
Carvalho... ou morrem no rio, em retirada, ou foi devorado pelas feras !...
Mais seis europeus, sargentos e cabos, vieram, neste combate, terminar uma vida de
sacrifício e de luta. Duzentos e oito soldados indígenas terminaram, como heróis anónimos, a
carreira da sua vida em defesa duma farda que orgulhosamente vestiam. Foram infatigáveis até
à heroicidade e heróico® até ao martírio.
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Acabaram ali os seus pesadelos, os seus dias negros e penosos, as suas horas amargas;
terminaram ali a sua vida com a saúde gasta e arrastada por longos martírios, que se não podem
descrever nem pintar.
Eu não tenho palavras que enobreçam estes actos e trasladem ao vivo a minha mágoa;
por que esta mágoa não se exprime, sente-se.

Transcrevo, como em agradecimento à memória dos GRANDES DE NEGOMANO,
uma parte do «ACTO DE EXALTAÇÃO» do Ex.m* Snr. Presidente do Conselho :
...«Cada um deu, na modéstia ou grandeza dos seus préstimos, tudo quanto pôde, e por
esse tudo, lhe somos gratos. Do fundo porém, dos nossos corações não podem deixar de erguerse, ao comemorar-se oito séculos de História, hinos de louvor aos homens mais que todos
ilustres que os encheram com os seus feitos».

Dois dias depois do combate, sem nos ter sido fornecida qualquer alimentação, ou seja
no fim do dia 27 de Novembro de 1917, depois de uma coacção inimiga por negação de
alimentação e de os oficiais assinarem um documento em como os não combatiam em África,
nos mandaram em paz...
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Mocímboa do Rovuma.
É um posto igual a todos, junto à margem direita do Rio Rovuma.
Quando cheguei a Mocímboa do Rovuma, caí exausto... Porquê ? Por tudo. Arrazado
por longa caminhada, a mais exaustiva desde 1914, a mais horrorosa de quantas fiz durante toda
esta malfadada guerra, quer em Angola, quer em Moçambique, em que na última madrugada,
subindo a encosta de uma íngreme montanha, os caminhos alumiados pelos raios, uma chuva
que caía como em cascata, vendo-se a trovoada rasgar as trevas com as suas faíscas que, junto à
terra, se dividiam em 3 e 4 segmentos de luz, indo ferir em outros tantos sítios, puseram-me os
nervos em constante conflito com este ambiente de desdita. Mas o que mais mal procluziu no
nosso espírito, na nossa alma, ainda não foi bem aquilo... Foi a falta de assistência moral e
material a que nos condenaram. Devíamos, ao chegar a terras de providência, a terra de gente
nossa, receber, nem que fosse por esmola, uma camisa e umas calças, ou, ao menos, um pano de
tenda onde nos embrulhássemos, pois serviria de tudo, de camisa, de casaco, de capote e até de
mortalha. Era um agasalho.
Não tínhamos aqui unidade, não< tínhamos, nem nos aumentaram, não éramos
ninguém... Rua ! Sigam para Chomba.
E nós fomos para Chomba. Os feridos, e um ou outro mais estropiado, fizeram esta
marcha de camião que ali tinha ido e agora fazia o seu retorno.
Eu segui a pé, (por não haver lugar) mais aqueles quase 50 quilómetros. E, coisa
curiosa, custou-me mais a efectuar estes quilómetros do que antes me custara a fazer os outros
todos. Porquê ? Porque terminou a responsabilidade e eu vinha extremamente doente, de doença
física e moral. Todo o meu ser era um complexo de inferioridade e eu nem sabia o que me
consornia mais, se as dores nos pés, se o fígado, que mais parecia uma tábua, se o estômago
vazio, se os intestinos com umas cólicas horríveis de uma enterite de sangue, há mais de 11 dias,
se o princípio de loucura. Neste estado desesperámo-nos e faleceu-nos a vontade para tudo.
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Cheguei a Chomba (um antigo ermo e agora tinha sido, até há poucos. dias, o local do Q.
G. das Forças em Expedição a Moçambique) e andavam por ali já os meus soldados, alguns
daqueles 25 de Negomano. Lá estava o Mirão, cada vem mais alto e mais magro, mas já o vi com
botas, velhas mas umas botas, coisa que ele não via há meses nos seus pés; lá estava o Soares,
antigo camarada do 31, que ali se encontrava a convalescer de uma biliose.
Esta multidão de Chomba poupou-me não indagando a tortura do meu estado emotivo,
pouparam-me o esforço desses interrogatórios angustiosos e dessa intuspecção delirante em que
evoluia a doença no meu cérebro abalado.
Felizmente que esta doença parou na baliza oscilante da loucura, nessa zona mental em
que se confundem cobardes e heróis e se empurram bons e maus. Não transpus o risco.
Andava com o temperamento oscilante, mas tive sorte em ter o espírito aparelhado para
a disciplina, porque resisti e... salvei-me.
Atirei-me para o chão... O moleque do Soares, por ordem dele, fez-me um chá... que
tomei, e comi pão.
O Q. G. da Expedição tinha retirado dali há poucos dias e encontra-vam-se várias
barracas vazias. Entrei em uma e vi alguma palha no chão;, deitei-me em cima e adormeci.
Minutos ? Horas ? Dias ? Quando acordei não sabia calcular o tempo. Tinham sido 5 horas. Era
noite e eu sentei-me na palha, quis-me levantar e não podia, a cabeça pesava como chumbo e ao
menor esforço ficava ourado e andava tudo à roda, à minha volta.
Onde estariam os meus companheiros ? Cada um arranjou-se como pôde, quase todos
fizeram como eu, uns aqui, outros ali.
Nao os podia ir procurar por não me poder levantar. Lembrei-me então de chamar o
Mataquede, que eu sabia andar por ali, e dei o sinal com o meu apito, aquele sinal costumado,
sinal que eu tanta vez dera e a que ele tanta vez compareceu. Apareceu-me o Janjéne, outro
soldado dos meus bravos, bom soldado e bom moço, ingénuo e alegre, durante todas as marchas
efectuadas até ali.
Disse-me : Mesungo Mataquede e a outra gente foi no Muirite, com outros Mesungos e
espingarda da arrecadação.
Formaram os soldados indígenas que por ali vagueavam, armaram-nos e lá voltaram
novamente para as marchas, para o mato, sem conhecerem o quanto de sacrifício pesava sobre
aqueles mártires do destino.
Mas antes assim, já tinham unidade, já tinham de comer, talvez medicamentos...
O Janjéne tinha andado pelo mato à procura de frutos selvagens e não foi apanhado;
também andava ferido numa perna. Ouviu o meu assobio e
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conhecendo-o, procurou-me e foi-me encontrar naquela barraca imunda, miseravelmente
imunda.
Disse-lhe : Janjéne, tenho muita fome. Mesungo eu vai arranjar pirão nosso e traz; foi e
pouco mais de meia hora depois aparece com uma lata velha e nojenta que ali arranjara para ele,
talvez no lixo, e deu-me de comer.
Eu comi daquela lata imunda, terrivelmente imunda, horrivelmente nojenta, pirão feito
por esmola, por um preto, por um soldado que, como «u, andava desgarrado. Eram duas horas da
manhã. (Só tive verdadeiro conhecimento do estado da lata no dia seguinte).
Isto tudo se passou, não no exílio, não nas mãos do inimigo, não no deserto do mato.
NÂO !
Foi em território nacional, onde havia unidades militares, onde podia ■■« devia haver
providências.
Este ambiente moral do salve-se quem puder, favorecia o contágio e o alastramento da
nevróse individual. A esta barafunda existente se editavam outras, dominando e aumentando a
mais completa desorganização.
Oh minha Mãe ! que ainda há dias, na tua primeira carta, e única que recebi, me dizias
ternamente — «Tem cuidado, não andes de noite e vê com quem andas, ferve sempre a água
para beberes, que a D. Amélia, esposa do Snr. Major... diz que a água bebida sem ferver é que é
prejudicial».
Passados dias escrevia-lhe de Mocímboa da Praia dizendo-lhe que tudo corria bem,
estava mais gordo e... divertia-me a andar à caça...
Mas nunca lhe disse que caça era... nunca lhe disse que caçava todas as espécies de
parasitas do corpo, agora acrescidos com mais a matacanha....
Nunca lhe disse que tive de caçar comida, mendigando-a...
Estava para ali... Ninguém me dava ordens e eu não dava ordens a ninguém. Não tinha
guia de marcha, não me recebiam a apresentação, não estando apresentado, não tinha unidade;
não tendo unidade, não tinha nada. lira um pária da expedição.
O Janjéne e o seu pirão e uns chás fornecidos pelo amigo Soares, levan-taram-me.
Compreendi que tudo quanto tinha estudado até ali não chegava; havia mais, muito
mais. Além dos três conceitos sagrados — repouso, marcha e combate —, havia outro —
abandono.
Segui por Nacatune para Mocímboa da Praia num velho camião que veio a Chomba
trazer material, levando comigo o Janjéne.
Chegámos a Mocímboa da Praia horas depois.
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Novamente em Mocímboa da Praia
Éramos dois sargentos, eu e o Cardoso. (Este aguardava já transporte* para Lourenço
Marques, doente).
Reencontrámo-nos em Mocímboa da Praia. O fardamento era o mesmo„ ele um pouco
melhor fardado do que eu; o meu fardamento estava cheio de nódoas de sangue e em tiras, os
pés ainda os trazia envoltos em trapos e restos de grevas, andando com vergonha dos outros e de
mim próprio.
Fomos à Secretaria dos Adidos saber onde nos devíamos apresentar para receber
alimentação e fardamento e fomos recebidos por um Snr. Alferes que tinha desembarcado há
dias da Metrópole e, ouvidos, foi-nos respondido que nada podia fazer sem lhe apresentarmos
uma guia de marcha ou uma requisição !...
Explicou-se a razão porque não tínhamos guia de marcha, nem requisição, nem unidade
sequer.
Nada. Nem fardamento nem alimentação. E de Heródes para Pilatos se passou o dia sem
nada de comer nem qualquer coisa que servisse para mudar a roupa, colada ao corpo há mais de
um mês e dormindo vestido há mais de 6 meses.
Chegou a noite e estávamos na mesma, sem saber onde dormir, onde comer, para onde
ir.
Uma guia... umá requisição !...
Quando o Snr. Alferes nos perguntou de onde vínhamos naquele estado, pelo que nem
nos podia receber, por não nos apresentarmos decentemente uniformizados e não termos guia
nem uma requisição, respondi-lhe :
Nós somos sargentos do mesmo Exército de V.a S.a e não temos unidade organizada para
nos receber e fornecer requisição ou guia de marcha pela razão de que os alemães, incendiando
tudo em Negomano, destruíram os arquivos.
Estamos aqui vindos do tirocínio brutal da fome, da sede, das fadigas, das angustias
recalcadas. Temos até hoje marchado mais de 2.000 quilómetros e julgo que temos o direito, não
de pedir mas de reclamar, alojamento, fardamento e alimentação.
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Não fomos atendidos ! Respondeu-nos que ia estudar o assunto' com o Snr.
Comandante da Base, que... era a lei.
Para quem já estava cansado deste tirocínio de amarguras, aquela resposta vexatória era
um incidente mínimo para o nosso estado.
Às 11 horas fomos mendigar a uns camaradas que nos deram do seu íeijâo vermelho
com chouriço — uma delicia para os nossos intestinos — quase podres... mas era comida.
Às 15 horas fomos ao médico (creio que era o Snr. Dr. Madeira do 24) que ordenou ao
enfermeiro preenchesse uma baixa e nos enviou imediatamente para õ hospital com a
recomendação expressa de não comermos determinadas coisas. Quase só leite.
O hospital era na Ponta Vermelha e tínhamos de viajar de pangaio para atravessar a
Baía, e este só partia no> dia seguinte às 9 horas.
Outro problema. Onde dormir aquela noite e arranjar leite ?
A nossa prática tinha de resolver estes assuntos (olho vivo) e foi da seguinte maneira.
Já noite, rondámos as imediações dos armazéns e vimos dois camiões -carregados com
géneros e cobertos com oleados. Aguardavam o dia imediato, de madrugada, para seguirem ao
seu destino. Estavam estes dois camiões guardados por uma sentinela indígena. O Cardoso foi à
procura de alguns dos nossos soldados e trouxe dois. Um era o Janjéne... Demos ordem a estes
dois soldados para, irem render aquela, sentinela e um ficou ali a substituir o que saiu, e o outro
e o soldado sentinela foram dar uma grande volta mas para o lado oposto, onde se encontrava o
posto da guarda.
Passados uns minutos foi a mesma sentinela colocada ali no seu lugar, a quem dissemos
ter sido engano e que nunca se deixasse render senão pelo cabo que ali a colocara.
Abriu os olhos de espanto enquanto os nossos dois Landins se riam do caso.
Ora, durante estes minutos, desviou-se de um dos camiões uma caixa, que nós
julgávamos fosse de leite condensado. Fomos os quatro companheiros do infortúnio para a beira
mar e por um lado e por outro, com o auxílio de um pau e de um sabre, abriu-se o caixote.
Tirou-se uma lata e com a velha navalha, que ainda conservo, abriu-se mas devido à escuridão
da noite não podemos de momento verificar o conteúdo. Espanto, decepção, traição do destino
!... Eram grelos de conserva... um produto absolutamente proibido pelo médico. Não comam
principalmente carne, hortaliça, etc... Comemos... sem mais nada, sem pão, sem uma gota de
óleo que lubrificasse aqueles grelos, sem sal, sem nada.
Atirou-se com o caixote ao mar e demos as latas sobrantes aos soldados.
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Ali ficámos, deitados na areia, sob o manto das estreias, vendo ao longe, na baía,
ancorado o barco português «África» com algumas luses acesas^ onde não faltava nada e onde
nos apetecia estar para nos banharmos, comer e dormir... dormir.
Precisava de cortar o cabelo e fazer a barba que, descuidada, já teria 5 ou 6 centímetros
de crescimento e nos dava a impressão de uns autênticos mendigos.
Já nada nos importava; andávamos sem sensibilidade, numa impassibilidade de gelo.
Ninguém nos compreendia e, quando de tarde fomos ao médico, passaram por nós dois
oficiais que tinham desembarcado do vapor «África», que ainda se encontrava na baía... dizendo
um para o outro, olhando para nós !... Que desleixados !... O que falou era da Administração
Militar.
Hoje, 43 anos decorridos, ainda continuo a dizer : não foram as privações, como a fome,
sede, miséria, pés cobertos de matacanha, o marchar quase descalço por tantos quilómetros...;
não foram as horas angustiosas do combate e as suas agruras e vicissitudes, não> foi mesmo a
saudade dos nossos camaradas, brancos e pretos, que vimos morrer, de repente uns e aos poucos
outros, não !... Foi a indiferença, a ingratidão, a desumanidade, o desprezo que nos deram...
aqueles mesmos que deviam repartir connosco o seu fardamento... até a sua camisa.
Mas todos os que se bateram foram assim recebidos... Curado, Melo, Neutel, Pais
Gomes, etc, que deveriam ser recebidos, como direito, talvez d© joelhos em terra como se
recebiam Santos, porque estes heróis estão no meu espírito e na minha maneira de ver tão altos
perante a História, perante as consciências dos que se bateram, que representam em si um bocado
da Pátria, fazendo lembrar aqueles que lá ficaram, morrendo enraivecidos por tanta desdita,
tanta miséria, tanto sacrifício e tanto esquecimento' !
Eles morreram pela Pátria; não com gritos de motins ecoando nas multidões... Não !
morreram, aos poucos, dandc-se a Ela, generosamente. Estavam patriòticamente prontos a
morrer por Ela defendendo duas coisas santas que se amam juntamente com a Pátria : os
túmulos e os lares.
É possível que nos seus últimos momentos, sentindo a aproximação do. fim, eles
disseram lá muito para dentro, à sua consciência, ao seu coração : morro pela Pátria ! tudo lhe
sacrifiquei !...
Assim se apagaram em tantos peitos portugueses as labaredas de valentia e de
patriotismo, indómitas, a que só a morte pôs fim !
Ainda na nossa memória prepassávam fresquíssimas estas lições de amor à Pátria,
quando entramos na realidade, no palco da vida e, espantados, ainda
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ouvíamos: Trazem guia de marcha ?... de que unidade são?... Não adiantamos mais... Já
lá vão 4 décadas...
Não sabiam aqueles que assim procediam que a família militar é o crisol onde se
fundiram, já em tempo dos progenitores do nosso primeiro Rei, o anseio por uma Pátria gerado
pelo amor à terra regada pelo sangue Luso, e a Fé, e que, extravasando, se espalhou pela África,
Ásia, América e Oceânia, iluminando com seus revérberos o mundo que, admirado, nos receou e
respeitou. — Tomámavos parte na obra da Civilização.
Estávamos indiferentes, apáticos e isto nada nos consolava, nada resolvia a nossa
situação.
A indiferença gera a atonia e esta resvala na inércia.
Mas nós tinhamos fé na vida e a vida é luta! E assim vamos lutar, vamo--nos agigantar
!... Com este pensamento dormimos aquela noite semideitados no pangaio que no dia seguinte
nos levou para o hospital da Ponta Vermelha, de Mocímboa da Praia, porque há outra Ponta
Vermelha em Lourenço Marques.
Passei 33 dias no Hospital e, com mais dieta, menos dieta, tive alta para convalescer,
passando depois a comandar a força permanente da guarda ao Quartel General.
Como este serviço tinha carácter definitivo, instalei-me no extremo do acampamento,
comum ao Q. G. e ao Hospital.
Os soldados indígenas que atribuíram àquele serviço eram um misto de várias
Companhias desmanteladas, mas todos combatentes.
A vida agora era de descanso e assim me aguentei, quase três meses com pouco
trabalho, o qual constava de aperfeiçoamento da instrução a 30 soldados e manter a vigilância.
Consegui uma regular alimentação em peixe fresco, obtida por dois soldados pescadores
que ali tinha ao serviço e pela cozinheira preta que ali fui encontrar e era do meu antecessor. Era
uma mocaia interessante, cozinhando bem e fazendo doce, a maioria com base no coco,
mas apetitoso.
Tive de aumentar a minha palhota que se tornou pequena em virtude de ali se formar
um centro de cavaqueira dos camaradas do Q. G. que vinham saborear dos petiscos da minha
cozinheira.
Quando, ainda convalescente, passei na Ponta Vermelha a noite de Natal de 1917 e para
ali estive, só, agarrado às saudades daquelas noites tão carinhosas vendo em imagem a
pequenina árvore do Natal da minha casa, cheia de bugigangas e luzinhas, ao lado do presépio,
feito de um cartão... E nesta de 1917, na costa do Pacífico, aspirava a aragem ligeira vinda do
Sul, vendo em redor milhares e milhares de luzinhas dum azul claro, dos
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pirilampos que se agarravam < aos pequenos arbustos, aclarando aquele local, mais ainda fazia
avivar a saudade dos entes queridos que, naquele momento, estariam a rezar por aquele que
andava em terra de pretos, longe dos seus corações amados.
Ali, à beira mar, passei horas esquecidas, fatigado, a face macilenta e terrosa, quase sem
poder dar um passo, no sacrifício prodigioso de me defender da doença, agarrado à vida como o
náufrago se agarra a qualquer coisa flutuante.
Nessas horas de expectativa, pensava nos que a morte levou, naquela caminhada que se
fez, homens que tinham, como eu, as suas famílias, lá longe, e que naquela hora estariam a
pensar neles, rezando pela sua saúde e pelo seu regresso breve, e eles... jaziam espalhados por
esse sertão, com uma pequena cruz de madeira que lhes marcava o local da última etapa da vida.
A título de reorganização da 3.a Companhia da Beira — Minha Compa-panhia — pedi
no Q. G. para mandarem recolher e concentrar ali todos os soldados da Companhia de
Moçambique, conseguindo reunir soldados da 3.a e 4.a que andavam espalhados por outras
unidades. Dos meus 25 escapados ao inferno do Negomano, só consegui juntar 7; os restantes
andavam já no interior, adidos a outras companhias.
As agruras passadas nesta campanha foram como semente lançada à terra, e por esse
motivo começou a germinação da doença, tendo o fígado, mas principalmente os intestinos, a
dar conta de sintoma mau e impertinente.
Havia tido alta do hospital há pouco mais de 2 meses, mas devido a esta má disposição
fui ao médico que, depois de me examinar, mandou-me baixar ao hospital de Lourenço Marques.
Três dias depois levantou ferro o vapor «Que-limane» e eu segui o meu destino.
Na praia e ao pôr o pé no barquito que me devia transportar ao «Queli-mane»,
compareceram, a despedir-se de mim, os 7 soldados que me acompanharam sempre desde a
Beira; estavam roxos, equivalente ao amarelo da nossa cor : íiquei-lhes grato e senti também, cá
dentro, algo de saudade; eram soldados pretos, mas eram uns magníficos soldados, leais, briosos,
cumpridores dos seus deveres, quase até ao exagero.
Não eram parentes a despedirem-se de um padrinho rico...
Esta prova de simpatia que me deram, era para mim, que conhecia bem a sua índole, não
só uma prova de consideração, como também, apreço por qualquer coisa que eles sabiam ou
reconheceram em mim; chamavam-me «Mandúandua», que significa na sua linguagem —
Sabe o que quer.
Tive saudades deles, e ainda hoje os recordo.
Desembarquei em Lourenço Marques e dei entrada no hospital onde
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permaneci 27 dias a uma dieta rigorosa, comprimidos e injecções; tive alta; com 30 dias para
convalescer, que aproveitei para conhecer os arredores.
Passados estes dias fui colocado na 44.a Companhia Indígena de Infantaria, em,
organização na Ponta Vermelha (L. M.).
Eram bons recrutas, Landins, sendo na maioria rapazes novos. As ordens eram de
aprontar com rapidez estes homens; puxei-os o que pude, mas, passados 40 dias de instrução
activa, íui-me abaixo, senti-me outra vez doente com uma enterite aguda, de sangue, e
novamente tive de baixar ao hospital, onde depois de 14 dias de internamento me mandaram
regressar, no primeiro transporte, a Portugal.
Ainda aguardei barco 11 dias, embarcando para Lisboa no «África»► Uma sombra do
que era.
Passei a viagem sentado numa cadeira de lona, embora mal sentado, por ainda sentir os
antigos abcessos das injecções que recebera...
Passei novamente no Cabo, mas não saí de bordo — era a 3.a vez que ali passava e a l.a
que não desembarcava — devido ao meu estado de saúde.
No mesmo barco seguiam outros camaradas ainda mais doentes, e outros pouco
melhor.
Quando se regressa à Pátria nestas condições, definhados, nada nos faz sorrir e nada nos
contenta.
Já se não pode desembarcar nos portos; a alegria ausenta-se das nossas almas, a
neurastenia invade-nos o espírito e deixámos que o barco nos leve...
Do Cabo seguimos para Moçâmedes, Lobito, Luanda, S. Tomé, Cabo Verde, Funchal e
Lisboa.
Pouco depois dava-se o armistício... e terminava aquela guerra de 1914--1918, agora
conhecida por GRANDE GUERRA.
Grande sim, na monstruosidade, nos sofrimentos, no assassínio da nossa mocidade,
transformando a juventude dos 26 anos numa velhice precoce...

Quando ainda estava na 44.a Indígena de Infantaria, na Ponta Vermelha, de Lourenço
Marques, e tive de baixar ao hospital devido a urinar sangue, sentia também as pernas a inchar,
presas, a cabeça a andar à roda e a doer; na instrução custava-me a exempliiffcar aos negros a
instrução que lhes dava e sentia as pernas a engrossar de tal maneira que pareciam dois sacos de
terra.
Só agora em Lisboa o médico (que me vigiou a bordo, por indicação do hospital,
quando da alta) me disse que eu fora tratado, além do mais, de uma flebite e que tivera muita
sorte em não ficar inutilizado para sempre, ©u, pelo menos, durante bastante tempo, por ter
começado tarde o tratamento.
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Outros combates
Houve na guerra de 1914-1918, em Moçambique, recontros com os alemãs, nos quais,
quase sempre, tivemos revezes e a maior parte destes revezes foram motivados por deficiências
de informações sobre o inimigo, informações estas a cargo dos ingleses.
Houve também, além destas faltas de informações, outros reveses devido à falta de
providências defensivas.
Mas também houve heróis ! No livro «Epopeia Maldita», a páginas 155, lê-se :
«...as mais rasgadas referências ao Major Leopoldo da Silva e ao Capitão Curado. O
primeiro é morto quando, com a maior bravura, combatia o inimigo. O segundo, embora sem lhe
competir, toma naquela ocasião o comando para substituir o major que acabava de morrer, e,
valentemente, faz com os seus fogos e com a sua audácia, calar o inimigo».
Depois, no mesmo livro, em post-scriptum :
«...Valeria a pena termos feito a guerra ? E tristemente eu compreendo que não. À
sombra do nosso sofrimento, do sacrifício de uma grande parte dos prazeres e da horrível
catástrofe que é a perda do tempo, gerou-se uma sociedade nova, aguçada de apetites, toda de
instinto, que se encheu de felicidades enquanto nós nos martirizávamos; e que agora nos atropela
na vida, altiva e egoísta, altamente colocada na política, no alto comércio, na finança e em todas
as grandes situações sociais.
Foi então louvável o nosso esforço ? Foi, mas somente para aqueles que se aproveitaram
dele para aparatosas traficâncias, que o especularam industrialmente, que o adaptaram às
necessidades do governo da casa. De resto, apenas uma escorchadela e patriótica ilusão.
...a heróica tarefa a que nos metemos foi bem comesinha e irrisória. Sobre ela cresceram
e alimentaram-se estas três mentiras nacionais :
A Mentira Heróica... a Mentira Política e a Mentira Económica».
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Em Nevala bateram-se briosamente e quando o inimigo tomou a água da Ribeira depois
de ataques e contra-ataques nossos, houve necessidade de abandonar o forte, onde estávamos
cercados, tendo os alemães dado por esta manobra somente no dia seguinte quando o Sol
alumiou o forte abandonado.

A coluna que do Maúta correu em socorro de Nevala, também se bateu briosamente
para alcançar Nevala, tendo de retirar, debaixo de fogo violento do inimigo, num terreno ingrato
e fechado, favorecendo o inimigo que se tinha organizado defensivamente.

Houve o combate da Serra Mekula, onde com denodo se bateram por-gueses,
considerado o mais glorioso combate travado em toda a guerra de África de 1914 a 1918.

Houve o combate de Namacurra, último em Moçambique, contra os alemães, onde
houve valentia e se resistiu durante 3 dias e só uma má táctica do Comando Inglês, que pereceu
com quase todas as suas forças afogadas no Rio, e ainda devido a uma traição de um suiço ali
residente. Sobre este suiçp e com a devida vénia transcrevo uns apontamentos do Snr., ao
tempo, Tenente A. Campos Rego, publicados na Revista «A Guerra», de Janeiro de 1928 :
«...E como se produzissem fundadas suspeitas de que esse famigerado suisso alemão
Spiess tivesse cometido em nosso desfavor um negro acto de traição, a quando dos combates,
dando informações aos alemães sobre o nosso efectivo e sobre as posições ocupadas, fora o
mesmo preso e conduzido à Beira onde foi julgado em conselho de guerra sob a acusação de
traição e espionagem a favor do inimigo mas que, por falta de provas concretas sobre o seu
delito, fora o mesmo Spiess restituído à liberdade e reintegrado no gozo do© seus direitos».
Mais adiante, diz o mesmo Snr. :
«Não tenho receio de afirmar que Spiess, em consciência o juro, foi um traidor
miserável que nos entregou aos alemães, valendo-se para isso da sua capciosa hipocrisia e
blandícia para connosco.
Se formulo aqui esta acusação contra ele é porque tenho de mim para mim, provas mais
do que morais de que Spiess nos traiu».
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Ainda mais adiante, continua o mesmo Snr. :
«Não poderia negar, quero crer, Spiess deve recordar-se de mim s* vier a ler estas
linhas. Não se deverá ter esquecido que foi ele quem se prestou a servir de intérprete entre mim
e o capitão Muler para este dar ordem para eu ir buscar o corpo do meu desventurado irmão e
que foi ele quem, para me dar a impressão de que por mim e pelos portugueses se interessava,
deu ordem a um askari para me ser dado um cobertor a fim de nele ser envolto © corpo
sangrento do meu heróico irmão José, ferido em pleno peito pelas balas dos seus amigos
alemães.
Por certo deve recordar-se que o meu olhar o fitava com rancor e a minha boca,
perante a sua desfaçatez ignóbil, proferiu a palavra traição.
Também não deve esquecer Spiess que eu o vi a ele, à noite já, e no dia 1 de Julho, de
braço dado com oficiais alemães, completamente embriagados pelo abuso das libações a pessear
com todo o ripanço pelos acampamentos alemães em ameno cavaco com eles ao passo que nós,
os portugueses, as vítimas da sua indigna traição, estávamos todos presos e de sentinela à vista
num lojão térreo e escuro dos baixos da Fábrica, de cambolhada com negros, numa promiscuidade misera e aviltante sem qualquer grau de respeito pelas nossas graduações de oficiais
sempre a respeitar em todos os transes.
Essa malévola personalidade, que foi Spiess, a meu ver deveria ter sido inexoravelmente
fuzilada como um perro traidor que foi.
Não foi felizmente para ele e infelizmente para nós. Se ainda é vivo sinto que o fardo
dos remorsos o pungirá acerbamente lembrando-se das vítimas que a sua traição pérfida
ocasionou.
No entanto o conselho de guerra absolveu-o por falta de provas...
Pois como é que havia ele de condená-lo, como poderiam aparecer as provas da sua
traição, se todos quantos poderiam aduzir argumentos para ela se poder provar cabalmente,
como eram eu e os meus camaradas prisioneiros, ali não estavam, estando, portanto,
impossibilitados de produzi-las ?
Que nos reste ao menos assinalar aqui o nosso reparo por tanta e tão apressada resolução
do seu caso e estigmatizar aqui o seu perfil indelével d« desleal e de traidor ao» seus
hospedeiros, nós, os portugueses»...
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Mortos, de pé!
Da Revista a «Guerra», de 1930, e da autoria do Ex.m9 Snr. Eduardo de Faria, extraí :
«...Entre o comodismo de tantos, a indisciplina de muitos, o ódio vesgo de bastantes e o
vácuo produzido por inúmeros, a Liga dos Combatentes da Grande Guerra tem-se mantido
intemerata na sua acção, cumprindo rigorosamente e sem deslizes o programa expresso nos seus
estatutos e dando uma prova de vitalidade a impor-se num meio que a guerra experimentou e
que actualmente se bate ainda, por ideais elevadíssimos.
Vêem-se ainda os rostos tisnados pelo Sol ardente da nossa África; despedaçam os
gazes o peito daqueles que na França chaíurdaram em lama e em neve; supuram as chagas
abertas ao contacto do inimigo e, não obstante, a guerra não conseguiu dizimar por completo as
fileiras dessa plêiade que se bateu, não amachucou esses organismos até os fazer perder o seu
brio, antes levantou o sentimento individual levando-o a trabalhar com espírito colectivo,
dando-lhes novas forças, despertando-lhes novas energias, temperando-lhes a vontade como se
fosse aço exposto ao clarão rubro duma fogueira imensa».

Isto vem a propósito para lembrar que a «Geração do Fogo» — 1914 a 1918 — está a
extinguir-se.
Os últimos abencerragens estão a terminar a sua caminhada... Que nestes derradeiros
dias da sua vida seja prodigalizado algum conforto material àqueles que tudo tendo dado à
Pátria, nunca nada lhe pediram.
Lembremo-nos sempre daqueles que para defenderem a Unidade da Pátria deram a sua
vida, e a quem nós, a alguns, cerramos as pálpebras, e jazem em sepulturas espalhadas por todo
o campo imenso do território português, no estrangeiro e no mar.
A quem possa ajudar os combatentes necessitados a dar o seu último passo nesta luta
diária da vida e no fim dela, ficam aqui exarados os agradecimentos de um combatente.
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Da 1.* edição (1.* milhar) do livro — Cobiça de Angola — ofereceu o autor o seu lucro
líquido para aquele fim.
É pouco, não é nada... mas ajudem os que podem com o que puderem... porque os
mortos deram tudo... e os vivos estropiados ainda o estão a dar.
Aos camaradas combatentes eu solicito : a vossa maior animação, o vosso grande
esforço em prol do combatente indigente, como outrora nas trincheiras à hora solene de o
«a-postos».
Combatentes : Digamos à nossa carcaça, como o oficial francês que, já sem homens,
coberto de sangue e pó, na trincheira que defendia, vendo o inimigo assumar ao parapeito, grita
para o montão de restos humanos que o rodeiam «MORTOS ! A PÉ...».
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A finalizar
Todos os que tomaram parte na guerra de 1914-1918 — a Geração d© Fogo — tiveram
os seus sacrifícios, sofreram, martirizaram-se, tiveram prejuízos... mas a passarem vicissitudes
hora a hora, dia a dia, tão cruelmente batidos pelo infortúnio de todas, absolutamente todas, as
misérias e agruras, passando fome atrozmente, marchando sem calçado por caminhos montanhosos uns, pantanosos outros, areia escaldante e arestas como agulhas, sem água, a garganta em
fogo, passando dias e dias a beber água podre dos charcos e dos leitos dos rios, onde se cavava
para a obter, desamparados de tudo e de todos e isto desde Maio a Dezembro de 1917, tendo
muitas vezes de atravessar florestas virgens onde os carregadores, soldados indígenas e muitas
vezes os brancos, tínhamos de abrir caminho cortando arbustos aos milhares de milhar, tendo
muitas vezes, centenas de vezes, para nos deitarmos no chão de os queimar primeiro, para
conseguirmos um pouco de terreno, sem mataca-nha, sem carraças, sem cobras, sem lacraus ou
outro qualquer habitante, e podermos descansar um pouco o corpo, defendendo-nos do
infinitamente pequeno, vindo da terra, e sem nos podermos defender do ataque do ar pelos
milhões de mosquitos que nos sugavam o sangue, que nos revoltavam o espírito, que nos
punham constantemente os nervos em conflito; outras vezes eram as ratazanas, vindas dos
buracos das árvores velhas ou dos buracos da terra, que passavam pela nossa cara como em terra
conquistada, que agarrávamos pelo rabo, e, lançando-as para longe, voltavamo-nos para o outro
lado, pela força do hábito.
Ao relatar nesta obra toda a odisseia duma Coluna, devo descrevê-la com a veracidade,
tal qual os factos se sucederam, para não prejudicar a verdade histórica, razão porque tenho de
dizer que não houve outra Coluna ou outras forças, quer na África, quer na França, desde 1914 a
1918, que mais sacrifícios tivesse, que mais infortúnios padecesse, que mais desgraçadamente
sofresse !...
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Quando o Capitão Melo, que tinha uma invejável reputação de coragem, 9 Capitão das
medalhas, como lhe chamavam, deixou o Comando da Coluna, cuja altivez sem par sangrava
pelo suplício passado nesse Comando, amparado a um camarada para poder seguir para a
machila que lhe destinaram, alquebrado, exausto, chegou à base, deveria ser recebido ali, de
joelhos, com iodas as honras, com honras de grande Chefe.
Mas não ! foi como os outros... mais um desconhecido que chegou à base.
Foi sempre assim, desde longos e recuados tempos... Já o grande Épico dizia
«Apagada e vil tristeza».

Segunda vez desembarquei na Capital do Império... segunda vez entrei no meu lar... no
seio da família.
Não há nada no mundo, e eu digo-o por experiência própria, mais puro, mais profundo,
do que o culto da família.
A família é o Santuário das tradições, como dos costumes.

Todos os seus camaradas que morreram na África desde 1914 a 1918, onde se tornaram
heróis pelo sacrifício, aureolaram o nome e crearam mais glória à Pátria, são considerados
imortais pelo autor...
E assim os considero porque eles, morrendo pela Pátria, não morreram, transfiguraramse; não se pulverizaram na terra, agigantaram-se na galeria da HISTÓRIA.
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Epílogo
Aprendi alguma coisa com a guerra ? Julgo que sim...
Aprendi a lidar com homens, aprendi a transformar carregadores indígenas em soldados
briosos e que deram boa conta de si nestas campanhas. Aprendi a desembaraçar-me de
obstáculos e a ver a vida bem de frente, com lealdade, com isenção, com grande espírito de
camaradagem e melhor conhecimento da humanidade.
Lucrei alguma coisa com o meu oferecimento, por duas vezes, para a África ?
Não ! Depauperei bastante a minha saúde e tive a infelicidade de ficar bem no curso
para oficial, que fiz quando regressei. Se me tivesse acontecido o contrário tinha o recurso no
quadro auxiliar e teria conseguido mais um ou dois postos acima do de tenente e defender-me-ia
melhor na luta pela vida»
Mas como o destino é assim... façamos-lhe a vontade.

FIM
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ALGUMAS EFEMÉRIDES DA GRANDE GUERRA EM
MOÇAMBIQUE
10 de Abril de 1916 — Os Portugueses ocupam Quionga.
23 de Abril de 1916 — Os alemães atacam Namoto e são obrigados a retirar. 8 de Maio de 1916
— Os alemães atacam Nhica e são obrigados a retirar.
12 de Maio de 1916 — Os alemães atacam Mitomo, que ioi abandonada pelos portugueses.
15 de Maio de 1916 — Os alemães atacam Mocímboa do Eovuma, sendo repelidos.
22 de Maio de 1916 — Forças da Marinha do «Adamastor» fazem reconhecimentos na margem
esquerda do Rovuraa.
27 de Maio de 1916 — Forças portuguesas tentam a passagem do Rovuma, sendo repelidas.
15 de Junho de 1916 — Os alemães atacam os postos de Undi e Nachinamoca, sendo repelidos.
27 de Junho de 1916 — Os alemães atacam Negomano e são repelidos. 2 de Julho e 31 de Julho
— Os alemães atacam o posto de Nagandi e são repelidos.
1 de Agosto de 1916 — Os alemães atacam terceira vez o posto de Nangadi
e são repelidos. Comandava este posto o Capitão Curado.
18 e 19 de Setembro de 1916 — Os portugueses atravessam o Rovuma e entram em território
alemão.
24- de Setembro de 1916 — Os portugueses fazem um reconhecimento ao forte de Nevala.
2 de Outubro de 1916 — Os portugueses ocupam o posto alemão de Nichichira.
4 de Outubro de 1916 — As forças portuguesas, em reconhecimento a Nevala,
são obrigadas a retirar para Sicumbiriro. 10 de Outubro de 1916 — Forças portuguesas
ocupam os postos alemães de
Tchidia, Maiemba e Quiromba. 22 de Outubro de 1916 — Forças portuguesas atacam e
ocupam a ribeira de
Nevala.
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26 de Outubro de 1916 — Forças portuguesas ocupam o forte de Nevala, que
os alemães abandonaram. 8 de Novembro de 1916 — Forças portuguesas avançam de Nevala
para Lu-lindi morrendo, durante o combate, o major Leopoldo da Silva, originando brilhantes
cargas dos nossos Landins comandados pelo Capitão Curado.
13 de Novembro de 1916 — Os alemães atacam a linha de comunicações portuguesas e obrigam-nos a retirar para Nevala.
22 a 28 de Novembro de 1916 — Os alemães atacam constantemente o forte de
Nevala, sendo sempre repelidos. Abandonando os portugueses o forte às 20 horas, só no dia
imediato é que os alemães tiveram conhecimento. 15 de Novembro de 1916 — Os alemães
ocupam o posto português de Macarote, depois de ligeiro combate.
7 de Janeiro de 1917 — Os alemães atacam um comboio de feridos portugueses
e matam um oficial parlamentário.
23 de Abril de 1917 — Os alemães atacam o posto de Muembre onde apreendem muitas munições.
14 de Maio de 1917 — Os alemães tomam, de surpresa, o posto de Licopole.
10 de Julho de 1917 — Os alemães atacam o posto de Montepuez, sendo repe
lidos.
25 de Novembro de 1917 — Os alemães atacam o posto de Negomano, tendo os portugueses
perdido 200 homens e deixado ^50 prisioneiros.
8 de Dezembro de 1917 — Os alemães cercam os portugueses ha Serra Mekula
e depois de uma resistência de três dias tomam o posto. 17 de Dezembro de
1917 — Os alemães ocupam o posto de Metarica.
27 de Dezembro de 1917 — A força portuguesa dos Montes Izulos rende-se aos
alemães. O ano de 1918 foi ocupado com o avanço dos alemães e retiradas dos portugueses e
ingleses. 1 a 3 de Julho de 1918 — As forças alemãs atacam Nhamacurra que se rende
ao fim de três dias de combate e de um desastre das forças inglesas, no rio.
28 de Setembro de 1918 — Os alemães atravessam o Rovuma e dirigem-se para
a Rodésia onde o armistício os foi apanhar no dia 11 de Novembro de 1918.
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