
INTRODUÇÃO

António  Maria  Rodrigues  Lourenço tinha  21  anos  quando embarcou rumo à 

guerra,  lá  longe,  numa terra  desconhecida.  Nem ele,  nem os  restantes  militares  do 

Regimento  de  Infantaria  28,  poderiam  imaginar  o  que  iriam  encontrar  na  Frente 

Ocidental quando, a 22 de Fevereiro de 1917, subiram para o navio que os transportaria 

até ao porto de Brest. 

António  Lourenço  era  um entre  milhares  de  jovens,  na  sua  grande  maioria 

oriundos, como ele, da província, que iam combater numa guerra sobre a qual quase 

nada  sabiam.  Em Agosto  de  1917,  a  família,  natural  de  Buarcos,  Figueira  da  Foz, 

recebeu o primeiro bilhete-postal do 1º cabo. A partir de então, fez-se silêncio. 

Após o morticínio de La Lys, a 9 de Abril de 1918, os pais receberam a notícia 

de  que António  estava  desaparecido.  Os meses  passaram,  vagarosos,  e  o  seu  nome 

continuava a não surgir nas listas de mortos e de prisioneiros. Em Buarcos, rezaram-se 

então missas pela sua alma e a família resignou-se à perda, sem corpo, sem sepultura, e 

a um luto angustiante e absurdo. 

Contudo,  a  20  de  Novembro,  alguns  dias  depois  do  armistício,  António 

Lourenço  foi  devolvido  ao  mundo  –  fora  um  dos  65851 militares  do  Corpo 

Expedicionário Português (CEP) aprisionados após a derrota de La Lys. Ao longo de 

sete meses estivera encarcerado num dos campos prisionais alemães, dado como morto 

para a família e desaparecido para o CEP. 

Finalmente,  a  21  de  Janeiro  de  1919  embarcou  no  Gil  Eanes,  no  porto  de 

Cherburgo, rumo a casa. Tinha 23 anos e cerca de dois anos depois estava de novo a 

embarcar num outro navio, desta vez para os Estados Unidos da América, de onde só 

regressou após a Segunda Guerra Mundial. 

As recordações dos meses em que foi mais um prisioneiro de guerra português 

eram difusas,  vagas,  como  se  tivessem ficado  para  sempre  na  Alemanha  de  1918. 

António  não  gostava  de  falar  sobre  esses  dias.  Mas,  por  vezes,  emergiam histórias 

relacionadas com os tormentos provocados pela fome. 
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António Lourenço viveu até aos 89 anos. E legou aos seus descendentes, entre os 

quais  a  autora desta  dissertação,  um passado inspirador.  Foi  a  sua história  de vida, 

nomeadamente  o  período  em  que  foi  prisioneiro  na  Primeira  Guerra  Mundial,  o 

principal motivo da escolha do tema deste trabalho. Que pretende reconstituir os dias 

dos prisioneiros de guerra portugueses nos cativeiros da Alemanha. 

Entre 1917 e 1918, sete mil  homens do CEP foram aprisionados em campos 

alemães (ver Anexo I), embora a grande maioria tenha sido encarcerada na sequência da 

batalha de La Lys, em Abril de 1918. Depois de assinada a paz, foram repatriados 6767, 

tendo 233 morrido nos cárceres2. 

Em quatro anos de guerra, em todas as frentes, contabilizaram-se 8,4 milhões de 

presos de guerra, dos quais 3,9 milhões eram cativos da Entente e 4,5 milhões tinham 

sido  aprisionados  pelas  Potências  Centrais.  No  final  de  1918,  750  mil  prisioneiros 

tinham morrido nos cativeiros3. 

A historiografia internacional sobre Primeira Guerra Mundial é vasta e continua 

a suscitar o interesse dos investigadores. Mas a história dos cativeiros de guerra não tem 

merecido  a  mesma atenção,  sendo-lhe  apenas  dedicadas  algumas  páginas  nas  obras 

canónicas sobre a Grande Guerra (Martin Gilbert, Marc Ferro ou Ian F. Beckett, para 

citar  alguns autores).  Nos últimos tempos,  porém, surgiram alguns estudos  que têm 

vindo a resgatar esse passado silenciado4. 

Em Portugal, contudo, a história dos prisioneiros da Primeira Guerra Mundial 

reduz-se a números.  E quase nada mais5,  como se o desejo declarado pelo General 

Ferreira Martins, subchefe do Estado-Maior do CEP, na sua obra “Portugal na Grande 
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Guerra”, se tivesse concretizado: “Corramos, porém, um véu bem espesso sobre esse 

cenário de horrores que foi a vida de fome, de miséria, de martírio, dos prisioneiros 

portugueses na Alemanha”6. 

Foi o que aconteceu, não só ao longo do Estado Novo, que, aliás, tentou apagar 

da história do século XX a intervenção portuguesa na Grande Guerra, como também 

depois  do 25 de Abril.  A que se  deve este  silêncio  sobre os  prisioneiros  de guerra 

portugueses? Por que é que não existe, na historiografia portuguesa, uma obra dedicada 

ao tema? Será também, porventura,  o resultado da forma como o país  assimilou as 

memórias da Primeira Guerra Mundial, numa “curiosa intercepção entre um país que 

preferiu ignorar e uma guerra que ‘nunca deveria ser esquecida’”7? 

As perguntas não ficam por aqui. A leitura de obras sobre prisioneiros na Grande 

Guerra, de autores anglo-saxónicos, suscita ainda mais questões relativamente ao caso 

português: em que condições viviam os prisioneiros de guerra?; no tratamento dado aos 

presos foram cumpridas as normas das convenções internacionais (Haia e Genebra)?; o 

Governo português implantou políticas de assistência e protecção aos expedicionários 

internados nos campos alemães?; e em que é que se traduziram? 

O objectivo deste trabalho é tentar responder a estas e outras perguntas, dando 

maior relevo à narrativa das experiências vividas nos cativeiros alemães, sobretudo a 

partir de Abril de 1918. 

Para  tal,  e  atendendo  à  escassez  de  informações  na  historiografia  nacional, 

recorreu-se  maioritariamente  a  fontes  coevas.  Que  se  dividem  em  dois  núcleos: 

documentação arquivística e documentação literária. No Arquivo Histórico Militar, no 

Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Arquivo 

da Cruz Vermelha Portuguesa procurou-se analisar  e  estudar  os fundos documentais 

referentes aos prisioneiros de guerra portugueses. 
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Na Biblioteca da Liga dos Combatentes, através de um inventário bibliográfico8, 

encontraram-se  obras  literárias  (na  sua  maioria  diários  e  memórias)  da  autoria  de 

antigos prisioneiros portugueses. 

Foi a  partir  destes núcleos documentais  que se tentou reconstituir  os dias de 

cativeiro dos militares portugueses, numa abordagem que deu primazia à voz individual 

dos presos. Até porque, como veremos, as condições de encarceramento não eram iguais 

para todos, estando dependentes das categorias de cada um na hierarquia militar.  

Não nos deteremos, portanto, na problemática em torno da entrada de Portugal 

na  Primeira  Guerra  Mundial,  nem  na  caracterização  das  experiências  do  CEP na 

Flandres – temas, aliás, já devidamente escalpelizados na historiografia nacional9. 

No  entanto,  será  feita  uma  concisa  contextualização  sobre  a  intervenção 

portuguesa na Grande Guerra nos capítulos I e II. Neste último, a batalha de La Lys, a 9 

de Abril de 1918, servirá de preâmbulo para o objecto de estudo desta dissertação, pois 

foi  na  sequência  daquela  derrota  que  se  assistiu  a  uma captura  em larga  escala  de 

combatentes  portugueses:  6585  homens10.  Não  deixará  de  se  olhar,  porém,  para  os 

militares que foram aprisionados antes de La Lys, embora a documentação sobre estes 

casos seja escassa. 

Também neste capítulo serão apresentadas as convenções internacionais (Haia e 

Genebra) sobre os usos e costumes da guerra terrestre, especificando-se os principais 
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artigos  referentes  aos  direitos  dos  prisioneiros  de  guerra  e  aos  deveres  dos  Estados 

beligerantes. Esta exposição permitirá averiguar se o tratamento dos presos de guerra 

portugueses  na  Alemanha  obedeceu  ou  não  às  normas  internacionais  –  temática 

analisada no capítulo seguinte. 

No capítulo III serão analisados os fundos documentais mais importantes desta 

pesquisa,  com  especial  destaque  para  o  relatório  sobre  maus  tratos  a  prisioneiros 

portugueses, elaborado em Fevereiro de 1919 por Pestana de Vasconcellos, delegado 

militar  do  Serviço  de  Prisioneiros  de  Guerra,  e  para  o  inquérito  nacional  a  antigos 

presos, coordenado pelo juiz Pedro de Castro e concluído em Julho do mesmo ano. 

Esta documentação revelou-se essencial para a caracterização do quotidiano dos 

prisioneiros de guerra nos cativeiros alemães, oferecendo informações que sustentam o 

incumprimento da legislação internacional. Por isso, como veremos no mesmo capítulo, 

uma versão abreviada do relatório de Pestana de Vasconcellos chegou às mãos de Egas 

Moniz, quando este chefiava a delegação nacional na Conferência de Paz (de 27 de 

Novembro de 1918 a 13 de Março de 1919), e o inquérito orientado por Pedro de Castro 

teve origem num pedido de Afonso Costa, feito pouco tempo depois de chegar a Paris 

para liderar a segunda comitiva portuguesa (de 17 de Março de 1919 a 20 de Outubro de 

1919). Moniz e Costa tinham um objectivo comum: reivindicar reparações financeiras à 

Alemanha  pelas  violações  dos  tratados  internacionais  no  tratamento  dado  aos 

prisioneiros de guerra portugueses. 

As  memórias  dos  meses  passados  nos  campos  de  internamentos  alemães 

prosseguem  no  capítulo  IV,  embora  aqui  sejam  evocadas  através  de  um  conjunto 

bibliográfico  (sete  livros),  da  autoria  de  oficiais  superiores  do  CEP.  Apesar  de  a 

documentação analisada no capítulo III nunca ter sido publicitada, o país não deixou de 

ter  conhecimento  das  vivências  dos  presos  de  guerra  na  Alemanha.  A  literatura 

publicada imediatamente após a Grande Guerra é prolífica em memórias e diários, na 

sua maioria escritos ainda nos cárceres por militares presos em La Lys. E é sobretudo 

neste espólio que se faz uma denúncia explícita do abandono a que foram votados os 

presos de guerra por parte do Governo de Sidónio Pais, com acusações recorrentes à 

ausência  de  políticas  de  assistência  e  protecção  aos  combatentes  encarcerados  na 

Alemanha. 

As críticas  não terminaram, contudo,  com o assassinato de Sidónio (a  14 de 

Dezembro de 1918) e a consequente alteração governamental. Isto porque o processo de 

libertação e repatriamento dos prisioneiros foi moroso – teve início apenas nos últimos 
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dias de Dezembro de 1918 – e a chegada a Lisboa não correspondeu, como veremos no 

capítulo V, às expectativas acalentadas pelos antigos presos de guerra. 

Por último, uma nota: na transcrição de documentos procedeu-se à conversão 

para a grafia actual (não a do Acordo Ortográfico). 

CAPÍTULO I

DESTINO: GRANDE GUERRA

I. 1. Portugal entra na Primeira Guerra Mundial

Sem declarações de guerra,  nem assumindo o estatuto de Estado beligerante, 

Portugal entrou discretamente no primeiro grande conflito mundial do século XX – a 

Grande Guerra de 1914/1918 – logo em finais de 1914, combatendo os alemães no Sul 

de Angola e no Norte de Moçambique. O teatro de guerra africano, com duas frentes, 

traduzia a necessidade de o novo regime republicano manter a integridade do império 

colonial – algo que, naturalmente, reuniu o consenso político e social do país. 

Menos de dois anos depois, porém, essa convergência nacional dissipou-se. O 

país cindiu perante a possibilidade de entrar no teatro de guerra europeu depois de a 

Alemanha ter declarado guerra a Portugal (a 9 de Março de 1916), na sequência da 

apreensão, solicitada ao Governo pela Inglaterra, dos navios alemães fundeados no Tejo. 
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Não  nos  deteremos  aqui  na  análise  da  argumentação  apresentada  por 

intervencionistas e não intervencionistas. Embora seja relevante notar que as clivagens 

provocadas pela iminente participação na frente europeia da Grande Guerra sentiam-se 

também no meio castrense, onde uma importante facção do Exército não escondia o seu 

desacordo  com  a  estratégia  intervencionista  (Severiano  Teixeira,  in  Nova  História 

Militar de Portugal,  2004, vol.  4: 22-30; Pulido Valente, 2009: 109-118; Ribeiro de 

Meneses, 2000: 54). 

Não podemos ainda deixar de referir, em síntese, as motivações sustentadas pela 

historiografia  mais  recente  para  o  envio  de  milhares  de  combatentes  para  a  Frente 

Ocidental: às teses colonialista (o país não poderia deixar de tentar salvas as colónias) e 

peninsular (era necessário afastar  a ameaça de uma Espanha que teria a tentação de 

anexar  Portugal),  somou-se uma outra – a  participação na Primeira Guerra Mundial 

poderia legitimar e consolidar o novo regime, granjear-lhe reconhecimento internacional 

e,  não menos importante,  reforçar politicamente o Partido Democrático liderado por 

Afonso Costa, acérrimo defensor da intervenção portuguesa (Severiano Teixeira, in op.  

cit., 17-22; Ribeiro de Meneses, op. cit., 67-78). 

Perante o novo tipo de guerra que acontecia no teatro de operações europeu, o 

Governo, presidido por Afonso Costa, sabia que era exigível uma preparação diferente 

das tropas. 

I. 2. Instrução em Tancos e contestação silenciada

A partir de Abril de 1916, numa decisão assumida pelo primeiro Governo de 

União Sagrada, liderado por António José de Almeida, começaram a chegar ao Campo 

de  Instrução  de  Tancos  milhares  de  homens,  na  sua  grande  maioria  recrutados  aos 

quartéis de todo o país. 

A instrução militar, comandada pelo General Fernando Tamagnini de Abreu e 

Silva11,  fez-se  ao  longo  de  quatro  intensivos  meses,  com  os  Democráticos  a  não 
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deixarem de propagandear na imprensa a capacidade militar e logística das tropas que, 

em pouco tempo, iriam formar o Corpo Expedicionário Português (CEP), organizado 

pelo então ministro da Guerra, Norton de Matos. 

Foi  através  da publicidade propalada por  alguma imprensa,  nomeadamente a 

“Ilustração Portuguesa” e o “Diário de Notícias”12, que nasceu o chamado “milagre de 

Tancos”.  Porém,  esse  “milagre”  nunca  deixou  de  suscitar  dúvidas  àqueles  que 

contestavam a entrada de Portugal na guerra. E a acusação mais recorrente alvejava a 

falta de preparação dos soldados. Poucos anos depois, a 30 de Maio de 1919, durante o 

processo negocial da Conferência de Paz, Norton de Matos, que estava então em Paris 

como membro da delegação portuguesa, aproveitou a entrevista a um jornal local (da 

Figueira da Foz) para rebater aquela crítica. 

Em resposta à questão “Não ignora que uma das acusações feitas pelos anti-

intervencionistas portugueses aos organizadores do Corpo Expedicionário foi a de que 

essa organização era má, faltando, diziam eles, às nossas tropas uma grande parte do 

que lhes era necessário”, o antigo governante afirmou: “Quanto à deficiência das tropas 

que constituem o corpo de exército português, tenho a certeza de que, com o período de 

instrução em Tancos,  com a instrução intensiva que se deu às diversas unidades do 

exército, com a instrução complementar que receberam em França, não tomaram conta 

do seu sector em condições inferiores às de outras nações”13. 

Os meses posteriores à instrução em Tancos serviram para Portugal, Inglaterra e 

França negociarem os termos da campanha militar portuguesa na Europa. O processo 

culminou nos primeiros dias de Janeiro, com a assinatura da Convenção militar luso-

britânica, na qual se definiu que o emprego das forças nacionais seria feito no sector 

britânico, atribuindo, porém, alguma autonomia ao CEP14. Se neste plano tudo parecia 

estar decidido, num outro, o dos mobilizados, a ausência de vontade de partir para uma 

guerra que acontecia longe e em terras desconhecidas grassava entre as tropas. 
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Durante  o  período  das  negociações,  as  unidades  da  Divisão  de  Instrução 

receberam ordens para regressarem aos seus quartéis, e muitos homens retornaram a 

casa.  A  resistência  em  combater  na  Grande  Guerra  atingiu  então  proporções 

inesperadas,  com  deserções  e  insurreições  lideradas  pelos  activistas  anti-

intervencionistas, como Machado Santos. Que, a 13 de Dezembro de 1916, liderou uma 

tentativa  de,  a  partir  de  Tomar,  derrubar  o  Governo  e,  consequentemente,  evitar  o 

embarque dos militares para França. A intentona, que reuniu republicanos, monárquicos, 

militares e civis15, acabou por ser travada pelo General Tamagnini de Abreu e Silva16. 

Mas

Alguns anos mais tarde,  escreveu Raúl Rego17,  Norton de Matos lamentou a 

decisão de fazer regressar as tropas para a província, onde “elementos monárquicos e 

derrotistas”  terão  “envenenado”  os  homens  com  mensagens  antiguerristas, 

incentivando-os à desmobilização militar. Apesar de D. Manuel II ter manifestado o seu 

apoio à beligerância de Portugal, os monárquicos tentaram aproveitar o clima geral de 

insatisfação, na sociedade civil e no exército, para dificultar a mobilização de forças 

para a frente de guerra – uma estratégica política contra os partidos intervencionistas 

(Democrático e Evolucionista)18. 

Uma grande parte do país partilhava desta contestação contra a participação na 

guerra,  não  conseguindo,  porém,  convencer  um Governo que  assumira  como causa 

maior a intervenção no conflito mundial. Muitos dos 55 mil homens que partiram para 

França, entre Janeiro de 1917 e Fevereiro de 1918, embarcou em Alcântara sob um 

espírito de protesto silenciado. 
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A 26 de Janeiro de 1917, o primeiro contingente do CEP partiu de Alcântara 

rumo ao porto de Brest. Jaime Cortesão viu-os e descreveu assim o cenário a bordo: 

“Subo aos navios. Os soldados bem. Riem, aclamam, dão palmas num ou noutro barco. 

Dos oficiais,  alguns,  os  conhecidos,  vêm ao nosso encontro  com alegria  e  emoção. 

Outros, e são muitos, em frente dos visitantes, perfilam-se, hirtos e impenetráveis. Por 

detrás das caras de pau sente-se todavia a hostilidade”19. 

Esta  falta  de  unidade  causava  incómodo  e  mal-estar  no  meio  militar,  como 

reportou  Adelino  França  Mendes,  do  jornal  “A  Capital”,  num  artigo  sobre  o 

desembarque  de  um  contingente  português  em  França,  a  6  de  Fevereiro:  “E  os 

soldados?”, perguntou o jornalista a um oficial.  “Sempre bem-dispostos. É excelente 

gente.  O que  é  pena  é  nem todos  cuidarem de  o  afirmar,  como era  absolutamente 

indispensável para o brio do nosso exército e para o de nós todos”20. 

I. 3. Em busca dos “louvores da glória”

Menos de um mês depois, embarcou o Batalhão de Infantaria 28, cujo diário de 

campanha21 refere um pedido para que seja feita uma relação “de todas as praças que 

faltaram em Lisboa ao embarque”. Aqueles que não desertaram, optaram por, ao longo 

dos  três  dias  de  viagem,  manifestar  a  sua  oposição  com  comportamentos  de 

insubordinação e desobediência. Sobretudo as praças. 

O diário de campanha acima citado ilustra isso mesmo (em simultâneo, oferece 

um retrato impressionista das tropas portuguesas). Logo no primeiro dia da viagem, o 

major Teófilo Guanilho exigiu “compostura e asseio”, proibindo os homens de “lançar 

sobre o convés quaisquer restos de comida” e de “satisfazer as suas necessidades fora 

dos locais destinados às mesas”22. Os militares estavam ainda impedidos de “conservar 

19
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lixo” nas suas cobertas e era “expressamente proibida” a sua ida aos conveses artilhado 

e dos botes, cozinhas e dependências da tripulação. 

Nenhum daqueles homens sabia o que iria encontrar nos campos de batalha da 

Grande Guerra. Sabiam, contudo, que deveriam respeitar as ordens repetidas durante a 

viagem: não poderiam utilizar o telégrafo francês e o correio civil, nem enviar postais 

com imagens das localidades ou contactar com a imprensa. 

A lista de informações que teriam de manter sob segredo era extensa: “local de 

desembarque  de  tropas,  local  onde  se  encontra  e  para  onde  seguem;  nomes  dos 

transportes que conduzem a expedição ou de qualquer navio de guerra avistado durante 

a viagem; nomes de brigadas, divisões ou agrupamentos a que pertence; referência ou 

quaisquer ideias sobre projectos de operações; organização, efectivos e movimentos de 

tropas; armamentos das tropas e fortalezas; obus de defesa; condições morais ou físicas 

das  tropas;  perdas;  serviço  de  abastecimento;  efeitos  do  fogo  inimigo;  crítica  de 

operações;  no  endereço  da  correspondência  a  remeter  para  o  pessoal  do  CEP deve 

mencionar-se apenas o nome, posto, número de companhia, esquadrão ou bateria e o 

batalhão, grupo ou formação a que o militar pertença, não se indicando em caso algum o 

número de brigada e divisão”23.

O “vapor A”, assim designado por questões de segurança, ancorou em Brest a 25 

de Fevereiro, mas o desembarque dos homens aconteceu apenas três dias depois. Não 

sem antes  o major  Teófilo Guanilho ter  condenado um 1º  cabo a 15 dias  de prisão 

disciplinar e um soldado a 10 de igual pena por terem “proferido comentários” na sua 

presença e no momento em que muitas praças estavam prestes a sair  do navio sem 

licença superior. Um “estão todos vendidos” e “há-de sair tudo” valeram-lhe aquelas 

punições. 

Guanilho,  porém,  imbuído  de  um  espírito  nacionalista  e  pró-guerrista,  não 

deixou de considerar o caso como uma excepção. Porque “as qualidades que sempre 

distinguiram  o  soldado  português”,  escreveu,  “são  a  paciência,  a  resignação  e  a 

subordinação”24. 

23
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 AHM, C.E.P., I Divisão, 35ª Secção, Caixa 1423.
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 Idem. 

11



Para estes homens estavam reservados os “louvores da glória”. “É preciso que 

sempre estejamos convencidos que não viemos fazer uma viagem de recreio para ver 

terras estranhas, mas sacrificar-nos para que o nosso querido Portugal continue livre, 

mas também para colhermos os louvores da glória para os que felizmente regressarem 

irem depor no altar da Pátria”25. 

Nada neste panegírico se confirmou, nem sequer “os louvores da glória” para os 

combatentes que regressaram. 

25

2

 AHM, C.E.P., I Divisão, 35ª Secção, Caixa 1423.
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CAPÍTULO II

APRISIONADOS NA FRENTE OCIDENTAL

II. 1. A chegada à “máquina de massacre”

A flor da juventude portuguesa partira para a guerra. A maioria daqueles 55 mil 

homens que rumou para a Frente Ocidental tinha entre 20 e 25 anos (Pestana Marques, 

2008: 61), muitos deles analfabetos, oriundos de meios rurais e pobres. Esperava-os um 

lugar e uma língua estranhos, um novo tipo de guerra que acabou por envolver todas as 

potências mundiais e quase todos os Estados europeus26. 

A  instrução  em  Tancos  não  permitiu  sequer  vislumbrar  aquilo  que  os 

expedicionários  portugueses  encontraram  nas  trincheiras,  num  momento  em  que  a 

Grande Guerra arrastava atrás  de si  três penosos anos de destruição e morte.  Nessa 

altura,  a  Frente  Ocidental  adquirira  o  estatuto  de  “máquina  de  massacre”,  como 

designou  Eric  Hobsbawm,  “sem  precedentes  na  história  da  guerra”:  “Milhões  de 

homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos das trincheiras barricadas com 

sacos  de  areia,  sob  as  quais  viviam como –  e  com –  ratos  e  piolhos”27.  O mundo 

desconhecia  esta  realidade,  ignorando  as  condições  de  sobrevivência  dos  exércitos 

26

2

 As excepções foram a Espanha, os Países Baixos, a Suíça e os três países da Escandinávia 
(Suécia, Dinamarca e Noruega). Os EUA entraram no conflito em 1917, no mesmo ano que em 
o Império Russo abandona a guerra, na sequência na revolução bolchevique. 

27

2

 HOBSBAWM, Eric, 2002, A Era dos Extremos. História breve do século XX. 1914-1991, Lisboa, 
Editorial Presença, 3ª edição. P. 35. 
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beligerantes  devido  ao  controlo  das  notícias  na  imprensa  –  medida  que  Portugal 

adoptou, impondo a lei de censura prévia, a partir de 28 de Março de 191628. 

Após o desembarque em Brest, as tropas rumaram para o sul da Flandres, onde o 

CEP  deveria  ocupar  uma  frente  de  12  quilómetros,  no  sector  britânico,  perto  de 

Armentières, nos vales dos rios Lys e Aire. O percurso era feito de comboio e durante a 

viagem, que poderia durar três dias, os portugueses fizeram a sua iniciação nas rações 

distribuídas pelo Exército britânico. A cada grupo de oito homens, era dada uma ração 

diária composta por meia lata de carne de conserva (“corned beef”), meia lata de doce, 

três latas de soja, um pedaço de queijo e uma lata de bolachas29. 

Em França, as duas divisões do Exército português que combateram na Grande 

Guerra (em finais de 1917, o Governo ponderou enviar uma terceira, composta por 20 

mil  homens,  mas esta  divisão nunca chegou a  partir)  receberam ainda  instrução do 

Exército britânico – utilização de metralhadoras ligeiras e aulas sobre métodos de defesa 

em caso  de  ataques  de  gás.  Os  britânicos  tentavam familiarizar  os  expedicionários 

nacionais com o armamento mais utilizado, mas nem sempre tinham sucesso: há vários 

relatos que descrevem como os portugueses, ao aprenderem a manusear granadas, e já 

ocupando a primeira linha de trincheiras, provocaram o rebentamento involuntário das 

mesmas, matando uns e ferindo outros30. 

II. 2. La Lys: “Um completo horror”

28

2

 A lei nº 495, publicada no Diário do Governo de 28 de Março de 1916, determinava que os 
periódicos “e outros impressos” estavam sujeitos à censura preventiva durante a guerra. O 
objectivo era, de acordo com o artigo 2º, eliminar informações que pudessem “alarmar o 
espírito público” ou “causar prejuízo ao Estado”. No artigo 4º, definiam-se as sanções na 
eventualidade de as publicações não acatarem os cortes da censura: apreensão dos títulos ou 
a sua suspensão “por três a 30 dias”. A primeira reincidência na rejeição dos cortes resultava 
na suspensão da publicação até ao fim da guerra. 

29

2

 Arquivo Histórico Militar (AHM), C.E.P., I Divisão, 35ª Secção, Caixa 1423.

30

3

 Resumo da participação do Batalhão de Infantaria 28/Regimento de Infantaria 28 na  
Grande Guerra, na Flandres, 1917-1918, in AHM, C.E.P., I Divisão, 35ª Secção, Caixa 1341, pp. 
232-238. 
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Na madrugada de 9 de Abril  de 1918 – um momento tristemente célebre na 

história da participação de Portugal na Grande Guerra –, o CEP assistiu, de certa forma, 

ao fim da sua intervenção no conflito. Mas recuemos alguns meses, de forma a procurar 

entender  em que  estado se  encontravam os  soldados  portugueses  quando aconteceu 

aquela noite de “completo horror”31. 

Depois  de  gorado o envio  de  uma terceira  divisão,  o  comando do  CEP não 

poupou o Governo português, presidido por Sidónio Pais desde Dezembro de 1917, com 

pedidos desesperados para que fosse feita a rendição dos homens. Que estavam exaustos 

e desmotivados. Mas a necessidade urgente de reforços deparou-se com a incapacidade 

de a Inglaterra ceder barcos para o transporte das tropas e com a política de guerra 

sidonista. Não havia nada a fazer, respondeu Lisboa. 

Os homens do CEP estavam esgotados, sujeitos a um clima impiedoso de chuva 

e  frio  que  tornava  insuportável  a  vida  nas  trincheiras,  tentando  responder  aos 

bombardeamentos  alemães  somente  com  a  energia  necessária  para  sobreviver  às 

ofensivas,  alimentando-se  de  “corned  beef”  e  marmelada.  Foi  neste  estado  que 

chegaram a 9 de Abril. 

No dia anterior, o Exército britânico ordenara a retirada da 1ª Divisão do CEP do 

sector  português,  obedecendo  assim  aos  apelos  pungentes  do  General  Fernando 

Tamagnini de Abreu e Silva, Comandante Geral do CEP, que tentava evitar mais motins 

e insubordinações na frente. A 2ª Divisão preparava-se para fazer o mesmo no dia 9, 

mas  foi  surpreendida,  durante  a  madrugada,  com  um  esmagador  bombardeamento 

alemão, que alvejava precisamente o sector português. 

A tempestade de fogo do Exército alemão prolongou-se por várias horas e todas 

as  descrições  existentes  nos  fundos  documentais,  na  historiografia  oficial  e  em 

memórias publicadas traduzem a impossibilidade de defrontar com sucesso o ataque 

alemão32. 

31

3

 Carta de João Ferreira d’Almeida, soldado no Batalhão de Infantaria nº 20,datada de 11 de 
Julho de 1918, in AHM, C.E.P., I Divisão, 35ª secção, Caixa 70. 

32

3

 Vejam-se, por exemplo: OLAVO, Carlos, 1919, Jornal d’um prisioneiro de guerra na  
Alemanha, Lisboa, Guimarães Editores; CORTESÃO, Jaime, 1919, Memórias da Grande Guerra, 
Porto, Renascença Portuguesa; MARQUES, Isabel Pestana, 2008, Das trincheiras, com saudade.  
A vida quotidiana dos militares portugueses na Primeira Guerra Mundial, Lisboa, Esfera dos 
Livros; AFONSO, Aniceto, GOMES, Carlos Matos, 2003, Grande Guerra 1914-1918, Lisboa, 
Edições Diário de Notícias; CIDADE, Hernâni, 1935, “Portugal na Guerra Mundial 1914-1918” in 
PERES, Damião, dir., História de Portugal, Barcelos, Portucalense Editora, vol. VIII; MARTINS, 
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Numa carta endereçada à sua madrinha, a 11 de Julho de 1918, o soldado João 

Ferreira d’Almeida tentou reconstituir, em breves palavras, os acontecimentos daquela 

noite: 

“Às  quatro  horas  da  manhã do  dia  9  de  Abril  de  1918  rompe  um enorme  

bombardeamento  por  parte  do  inimigo,  coisa  essa  que  nós,  à  primeira  vista,  não 

estranhámos,  visto  que  já  estávamos  habituados  a  tudo  isso,  mas  o  prazo  desse  

bombardeamento foi-se prolongando e as horas foram-se passando, e já depois de o 

inimigo ter feito grandes tentativas para avançar para as nossas trincheiras e sempre  

repelido pelo nosso fogo, continua o grande bombardeamento com uma tal violência  

que ao fim de algumas horas o chão estava todo voltado com o debaixo para cima, um  

completo horror, é mesmo inexplicável. Milhares e milhares de infelizes portugueses  

tinham desaparecido,  uns despedaçados pelos ares,  outros tinham ficado soterrados  

para jamais serem vistos” 33. 

De manhã, chegara a hora de contabilizar as baixas: 398 mortos (369 praças e 29 

oficiais) e uma esmagadora maioria de prisioneiros (6585, dos quais 6315 eram praças e 

270 oficiais)34. Apesar de existirem estimativas divergentes, optámos por considerar os 

números  acima  referidos35,  partilhados  por  dois  autores  (especializados  em História 

Militar) e publicados em obras recentes. 

Ferreira, 1935, Portugal na Grande Guerra, Lisboa, Editora Ática, Vol. II. 

33

3

 AHM, C.E.P., I Divisão, 35ª Secção, Caixa 70. 

34

3

 MARQUES, Isabel Pestana, op. cit., p. 389; AFONSO, Aniceto, 2008, Grande Guerra. Angola,  
Moçambique e Flandres. 1914/1918, Lisboa, Quidnovi, Col. Guerras e Campanhas Militares, p. 
106. 

35

3

 7740 prisioneiros é o total apontado por TEIXEIRA, Nuno Severiano, 1992, “A Fome e a 
Saudade. Os Prisioneiros Portugueses na Grande Guerra”, in Penélope. Fazer e Desfazer a  
História, Lisboa, nº 8, p. 102. 
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Em 1916, quando Portugal ainda não tinha enviado qualquer contingente para a 

Frente  Ocidental,  podia  ler-se na série  de fascículos “História  da Grande Guerra”36, 

publicados na imprensa, algumas páginas sobre o tratamento dado aos prisioneiros de 

guerra  das  nações  aliadas:  que  após  a  captura  os  presos  tinham de  marchar  para  o 

cativeiro;  que  lhes  eram furtados  agasalhos,  relógios  e  dinheiro;  que  não  existiam 

quaisquer cuidados com os feridos; que os campos de internamento alemães possuíam 

más  condições  de  alojamento,  alimentação  e  higiene.  Os  prisioneiros  portugueses 

acabariam por confirmar isto mesmo, como veremos mais adiante. 

Contudo, antes de analisar as vivências dos presos de guerra, importa atentar nas 

convenções  internacionais  que  regularam a  Primeira  Guerra  Mundial,  definindo um 

estatuto jurídico para os prisioneiros e estipulando direitos e deveres para os militares e 

para os Estados beligerantes. 

II. 3. As leis da guerra 

Em Fevereiro de 1919, João António Pestana de Vasconcellos, o delegado militar 

do Serviço de Prisioneiros de Guerra, criado pelo Governo português, enviou de Paris 

um extenso  relatório  sobre  o  tratamento  dos  prisioneiros  de  guerra  portugueses  em 

campos de internamento alemães37. Como veremos mais adiante, este documento foi 

reduzido  a  18  folhas38,  escritas  em  francês,  e  dirigido  à  delegação  portuguesa  na 

Conferência de Paz, então liderada por Egas Moniz. 

O  relatório  assume  aqui  relevância  porque  o  seu  autor  teve  o  cuidado  de 

sublinhar,  ao longo de toda a exposição,  os artigos da Convenção de Genebra e do 

regimento da Conferência de Haia que ele considerava terem sido violados. 

36

3

 História da Grande Guerra, 1916, FALCÃO, Garibaldi (comp.), Lisboa, Guimarães Editores, 
Vol. XII, pp. 134-159. 

37

3

 Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros (AHDMNE), 
“Participação de Portugal na Guerra. Prisioneiros de Guerra. Dossier Norton de Matos”, 3º 
Piso, Arm. 6, Maço 18. 

38

3

 Idem. 
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Os códigos  jurídicos  que  vigoraram durante  a  Primeira  Guerra  Mundial,  ou 

melhor o estatuto jurídico dos presos de guerra, tornam-se assim imprescindíveis para 

percebermos se, de facto, os depoimentos de antigos prisioneiros portugueses (que serão 

analisados no capítulo seguinte) configuram violações da ordem internacional. Ou se, 

pelo contrário, as convenções internacionais, no seu conjunto, foram respeitadas (Ferro, 

2008: 216-217). 

Em  qualquer  dos  casos,  porém,  a  legislação  não  conseguiu  solucionar  dois 

problemas fulcrais do cativeiro alemão: a fome e o estado de espírito dos prisioneiros, 

como se verá mais adiante. 

Vejamos então, numa leitura concisa dos artigos, algumas das normas fixadas 

para prisioneiros e Estados39: 

- Os prisioneiros de guerra ficam em poder do Governo inimigo, mas não dos 

indivíduos que os capturaram. Devem ser tratados com humanidade e tudo o que lhes 

pertence continua sendo propriedade sua, com a excepção de material militar40. 

- Os prisioneiros de guerra podem ser internados em cidades, fortalezas, campo 

ou localidades, estando obrigados a não se afastarem além de certos limites. Não podem 

ser detidos em prisão se não por indispensáveis medidas de segurança41. 

- O Estado pode empregar prisioneiros de guerra em trabalhos que não deverão 

ser excessivos, nem ter qualquer relação com as operações de guerra. As tarefas devem 

ser atribuídas de acordo com os postos e aptidões de cada preso. Os oficiais não devem 

trabalhar. Os presos podem ainda ser autorizados a trabalhar por conta própria ou para 

administrações  públicas  e  particulares.  O  trabalho  para  o  Estado  deve  ser  pago  de 

39

3

 “Anexo à Convenção. Regulamento relativo às leis e costumes da guerra terrestre”, Haia, 
Outubro de 1907, secção I, capítulo II, art. IV a XX, in CASTRO, José Ferreira Borges de, 1916, 
Nova Colecção de Tratados, Convenções, Contratos e Actos Públicos celebrados entre Portugal  
e as mais Potências, Tomo XIII (1906-1907), Coimbra, Imprensa da Universidade, pp. 365-370.

40

4

 “Anexo à Convenção. Regulamento relativo às leis e costumes da guerra terrestre”, Haia, 
Outubro de 1907, in op. cit., art. IV. 

41

4

 Id., ibid., art. V. 
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acordo com as tarifas vigentes. O salário poderá contribuir para atenuar a situação de 

prisioneiro de guerra42. 

-  A manutenção dos presos está a cargo do Estado que os capturou.  No que 

respeita à alimentação, vestuário e alojamento, os prisioneiros devem ser tratados com 

as mesmas condições dadas às tropas desse mesmo Estado43. 

- Os prisioneiros de guerra ficam sujeitos às leis e ordens em vigor no Exército 

do Estado que os aprisionou. Os presos evadidos e recapturados devem incorrer em 

penas disciplinares44. 

-  Pode  ser  dado  o  estatuto  de  prisioneiro  de  guerra  aos  indivíduos  que 

acompanham os exércitos ainda que não fizessem parte dele, como os repórteres e os 

fornecedores45. 

- Cada Estado deve ter uma repartição de informações sobre os presos de guerra. 

Essa  entidade  pode  recolher  os  objectos  deixados  pelos  prisioneiros  falecidos  e 

evadidos46. 

-  As  cartas,  vales  e  encomendas  postais  destinadas  aos  presos  ou  por  eles 

expedidas estão isentas de qualquer taxa postal, tanto no país de origem como no de 

destino47. 

42

4

 ID., ibid., art. VI. 

43

4

 Id., ibid., art. VII. 

44

4

 “Anexo à Convenção. Regulamento relative às leis e costumes da Guerra terrestre”, Haia, 
Outubro de 1907, in op. cit., art. VIII. 

45

4

 Id., ibid., art. XIII

46

4

 Id., ibid., art. XIV. 

47

4

 Id., ibid., art. XVI. 
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- Os oficiais prisioneiros devem receber um soldo igual àquele que é dado aos 

oficiais de igual patente do Estado onde estão detidos48. 

- Os prisioneiros de guerra gozam de liberdade religiosa49. 

-  Os  testamentos  dos  prisioneiros  de  guerra  serão  recebidos  ou  feitos  nas 

mesmas condições atribuídas aos militares nacionais50. 

- O repatriamento, firmada a paz, deve ser feito no mais curto espaço de tempo51. 

A Convenção de Genebra, relativa ao Direito Humanitário, definia leis sobre os 

militares doentes e feridos52, que, depois de detidos, podiam usufruir de cláusulas de 

excepção. A saber: os Estados beligerantes tinham a liberdade de estipular entre si o 

repatriamento  desses  prisioneiros  ou  de  confiá-los  a  um Estado  neutro  que  ficaria 

encarregado de lhes dar o tratamento adequado até ao fim das hostilidades53. 

II. 4. Os primeiros prisioneiros de guerra portugueses

A derrota  de  La  Lys  e  a  consequente  captura  em  larga  escala  de  militares 

portugueses projectou alguma luz sobre a questão dos prisioneiros de guerra. Antes de 9 

48

4

 Id., ibid., art. XVII. 

49

4

 Id., ibid., art. XVIII. 

50

5

 Id., ibid., art. XIX. 

51

5

 Id., ibid., art. XX. 

52

5

 “Convenção para melhorar a sorte dos feridos e doentes em campanha”, in op. cit., tomo 
XII (1904-1906), pp. 391-412. 

53

5

 Id. ibid., art. II. 
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de  Abril,  os  militares  detidos  pelos  alemães,  ainda  que  em  pequeno  número, 

permaneceram na sombra, esquecidos nas prisões.  

Apenas  em 1918,  após  a  batalha  que  amargamente  celebrizou  a  intervenção 

portuguesa na Grande Guerra, o Comité de Socorros aos Militares e Civis Portugueses 

Prisioneiros de Guerra, estabelecido em Lausanne e afecto à organização internacional 

Pietás, iniciou um trabalho de assistência intensiva aos prisioneiros de guerra54, apesar 

de ter sido fundado pela comunidade portuguesa residente na Suíça em Fevereiro de 

1917. O Governo, por seu turno, só nomeou Pestana de Vasconcellos para chefiar o 

Serviço de Prisioneiros de Guerra55 em finais de Setembro desse ano, e chegou a criar 

uma  muito  pouco  eficiente  Comissão  Central  de  Informações  sobre  Prisioneiros  de 

Guerra56, acompanhando assim iniciativas similares promovidas pelos Aliados57. 

O volume de  informações  sobre  os  militares  internados  em campos  alemães 

depois de La Lys contrasta com a escassez de dados sobre os homens capturados antes 

dessa batalha, e cujo número é difícil apurar58. “O primeiro oficial feito prisioneiro foi o 

alferes  de Infantaria  José da Conceição Nogueira  Rosas,  em Agosto de 1917,  salvo 

erro”, conta-nos um expedicionário59. 

54

5

 A obra do Comité de Socorros aos Militares e Civis Portugueses Prisioneiros de Guerra, 1934, 
Lisboa, Tipografia da Liga dos Combatentes da Grande Guerra

55

5

 AHDMNE, “Serviço dos Prisioneiros de Guerra”, 3º Piso, Arm. 6, Maço 180. 

56

5

 AHDMNE, 3º Piso, Arm. 6, Maços 59-62. 

57

5

 GILBERT, Martin, 2008, The First World War. A Complete History, U.K., Phoenix, p. 128.  O 
historiador britânico não dá exemplos de departamentos de assistência aos presos. No 
entanto, os presos portugueses receberam auxílio de dois importantes organismos: a Agência 
Internacional dos Prisioneiros de Guerra da Cruz Vermelha Internacional, e o Central Prisoners 
of War Committee, criado pelos britânicos. 

58
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 TEIXEIRA, Nuno Severiano, 1992, “A Fome e a Saudade. Os Prisioneiros Portugueses na 
Grande Guerra”, in Penélope. Fazer e Desfazer a História, Lisboa, nº 8, p. 102. 

59
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 BRAZ, António, 1935, Como os prisioneiros portugueses foram tratados na Alemanha.  
Apontamentos para a história da Grande Guerra, Elvas, Tipografia Popular, p. 53. 
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Apesar  da  dispersão  e  da  falta  de  documentos  relativos  aos  prisioneiros  de 

guerra  anteriores  a  La  Lys  é  possível  identificar  e  localizar  alguns  desses  homens, 

nomeadamente através de informações prestadas por presos de outras nacionalidades, 

por legações de países neutros e ainda pela Agência Internacional dos Prisioneiros de 

Guerra  da Cruz Vermelha Internacional.  Desta última organização,  a Cruz Vermelha 

Portuguesa recebeu duas cartas dando conta da existência de presos portugueses nos 

campos de Cassel e de Senne. Ambos (José Martins, do Regimento de Infantaria 22, e 

Francisco Bizarro Pardo)  pediam notícias  das  suas famílias,  notando que,  apesar  de 

terem escrito várias cartas, nunca obtiveram qualquer resposta60. 

Vejamos  mais  exemplos.  Uma carta  enviada pela  embaixada  de Espanha em 

Berlim61 para a Legação portuguesa em Madrid, e que depois foi remetida para Lisboa 

(Ministérios dos Estrangeiros), datada de 4 de Outubro de 1918, contraria a informação, 

acima  citada,  de  que  o  primeiro  combatente  português  caiu  nas  mãos  do  Exército 

alemão em Agosto de 1917. 

A 22 de Junho de 1918, o soldado Manuel Pedro, da 4ª Companhia de Infantaria 

7, decidiu finalmente recorrer ao ministro espanhol em Berlim, cerca de um ano depois 

de ter sido feito prisioneiro (a 2 de Julho de 1917) e internado no campo de Cassel. O 

conteúdo da missiva inspira comiseração,  mas a mensagem que mais transparece na 

escrita do militar é a consciência do abandono a que foi votado pelo Governo português, 

para além da saudade da família e de uma ambivalente crença na “Pátria”: 
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“Esperançado na vossa sabedoria,  venho fazer  um apelo  ao  vosso  bondoso  

coração e expor-vos a minha situação. Português, feito prisioneiro a 2 de Julho de  

1917, em que tive a fatalidade de perder o meu braço esquerdo, estou há perto de um 

ano nesta situação sem que um raio de esperança me ilumine o caminho da Pátria.  

Tendo-me  dito  que  todos  os  inválidos  eram  repatriados,  eu  esperei  até  hoje  

esperançado que pouco tempo aqui estaria, longe da Pátria e da família querida; mas  

ai!... O momento esperado com tanta ansiedade não chegou, e então, devorado pela  

nostalgia e  saudades  da família  que  pouco a pouco me vão acabrunhando,  resolvi  

recorre  a  V.  E.,  onde  antevejo  já  o  vosso  pronto  socorro.  Quão  triste  não  é,  ver  

espécimens de todas as raças, alegres e contentes, entre os quais alguns inválidos, e eu  

ficar soterrado no olvido. Esperando tudo da vossa intervenção, sou de V. E. humilde  

servidor. Obrigado”62. 

Note-se ainda que a referência ao repatriamento, devido à amputação do braço, 

obedece  a  uma  das  disposições  legais  previstas  na  Convenção  de  Genebra63,  que 

Portugal ratificou em Julho de 1911. 

A incúria do Governo português, sobretudo a total falta de assistência àqueles 

que terão sido os primeiros prisioneiros de guerra, tornou-se notória nos campos onde 

os portugueses chegavam a “suplicar” por comida aos presos dos Estados aliados. Em 

Janeiro de 1918, o comando do CEP recolheu informações prestadas por um prisioneiro 

francês,  oriundo  do  campo  de  Merseburg,  que  relatou  desta  forma  a  situação  dos 

combatentes nacionais:

“Os  prisioneiros  são  frequentemente  sujeitos  a  maus  tratos  e  a  comida  é  

insuficientíssima. Os portugueses que não recebem como os franceses e os ingleses  

alimentos das suas famílias, passam verdadeira fome, sendo frequente vê-los suplicar  
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aos franceses, chorando, que lhes dêem as suas bolachas da ração. O calçado e os  

fardamentos estão já completamente rotos”64. 

Mais de um ano depois, em Abril de 1919, na comarca de Santa Comba Dão, um 

outro combatente, inquirido sobre a sua situação no cativeiro65, explicou que tinha sido 

detido pelo Exército alemão a “12 ou 15 de Outubro de 1917”. Adelino Guedes, 2º 

sargento da 3ª Companhia do Regimento de Infantaria 35, com 24 anos e residente na 

aldeia de Vila  Pouca,  foi  o único que,  entre  muitas dezenas  de militares  inquiridos, 

esteve  preso  mais  de  um ano  (os  restantes  tinham sido  aprisionados  em La  Lys  e 

encarcerados entre sete a oito meses). 

Em  nenhuma  parte  do  seu  depoimento,  Adelino  Guedes  refere  o  eventual 

abandono  a  que  foi  votado  pelas  autoridades  portuguesas.  Até  porque  as  questões 

formuladas obedeciam a um modelo que fora enviado para quase todas as comarcas do 

país66.  Mas o militar  descreve o seu trajecto em vários  campos prisionais  (Dülmen, 

Gardelegen e Cottbus), até ao dia (25 de Dezembro de 1918) em que “fugiu” – cansados 

de esperar pelo processo de repatriamento (que teve início a 27 de Dezembro), muitos 

prisioneiros optaram por esta solução. 

II. 5. Socorridos pelos Aliados

A entreajuda dentro dos campos de internamento, nomeadamente a doação de 

víveres  aos  prisioneiros  portugueses  por  parte  dos  seus  companheiros  de  cárcere 

oriundos das nações Aliadas, manteve-se ao longo de todo o período de cativeiro. E nos 

primeiros  meses  de  prisão,  vários  Comités  de  Socorros,  sobretudo  o  britânico  e  o 
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francês, auxiliaram os militares nacionais, enviando-lhes encomendas com alimentação 

e vestuário. 

Bartolomeu Ferreira, ministro de Portugal em Berna, alertou o Governo para esta 

situação  em Julho  de  1918,  através  de  um telegrama endereçado a  Joaquim Santos 

Lima,  ministro  dos  Negócios  Estrangeiros.  Ferreira  notava  que  os  prisioneiros 

portugueses estavam a ser socorridos por “Comités estrangeiros”, uma vez que eram 

“quem menos víveres recebem em comparação com os de outros países”67. 

Bartolomeu Ferreira conhecia esta situação através não só de testemunhos de 

militares que tinham estado encarcerados juntamente com os portugueses, mas também 

de membros de organizações que prestavam assistência aos prisioneiros de guerra. Um 

exemplo disto mesmo encontra-se na carta dactilografada que a Baronesa de Ladoucette 

enviou  a  Ferreira,  a  22  de  Julho  de  1918:  em  Fuchsberg,  contava,  os  oficiais 

portugueses vivem numa “miséria tal que são obrigados a recorrer à caridade dos seus 

aliados e companheiros de infortúnio, mais favorecidos que eles”68. 

Na Primavera de 1918, começaram também a chegar a Lausanne, ao Comité de 

Socorros, cartas de prisioneiros que sublinhavam a “generosidade dos presos belgas, 

franceses  e  ingleses  na  partilha  de  encomendas”69.  Estes  testemunhos  incentivaram 

Frutuoso da Silva Neto, delegado do Comité, a escrever uma longa carta para a Legação 

portuguesa em Paris, datada de 27 de Abril de 191870, na qual assumia a incapacidade 

da organização para prestar assistência e responder aos pedidos dos prisioneiros, que, 

sublinhava, depois da derrota de La Lys ascenderam a milhares. 
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Solicitava ainda  ao adido  militar  em Paris  para  interceder  junto do Governo 

francês  no  sentido  de  requerer  ajuda  para  o  Comité,  sustentando  o  pedido  com  a 

“incúria governamental” portuguesa: 

“Ao expor a V. Exa. o que vai seguir-se nada mais pretendo que alcançar para a  

instituição que represento as garantias e as facilidades a que tal jus e que a incúria  

governamental ameaça fazer sombra”71. 

Recordando que o Comité, antes de La Lys, costumava enviar mensalmente três 

pacotes com bens para cada preso português, Frutuoso da Silva Neto frisava que, com o 

aumento brutal do número de prisioneiros, a instituição só tinha duas opções: cessar o 

envio  de  encomendas  ou  “recorrer  ao  auxílio  oficial,  até  estes  últimos  tempos 

absolutamente  desconhecido”.  Este  “auxílio  oficial”,  explicava  o  delegado,  poderia 

traduzir-se  numa  “subvenção  mensal”  de  “géneros  alimentícios  e  roupas”, 

“fardamentos, capotes e calçado”, já que o “estado de desleixo” dos prisioneiros levou-

os ao “último grau de vestuário e de calçado, vendo-se estes quase descalços e quase 

nus, a tal chegou a incúria oficial”72. 

A terminar a carta,  Frutuoso da Silva Neto atentava ainda no artigo XVI da 

Conferência de Haia – relativo à isenção de taxas postais nas encomendas, cartas e vales 

destinadas aos prisioneiros ou por eles remetidas –,  que,  salientou,  não estava a ser 

aplicado em Portugal: 

“Há uma demora  enorme  de  Portugal  à  Suíça  dos  pacotes  individuais  das  

famílias ao nosso Comité. Além de que as instruções governamentais parecem ignorar  

que,  segundo  a  Convenção  de  Haia  (art.16),  toda  a  correspondência  ou  pacotes  

enviados ou recebidos de prisioneiros não carecem de franquia postal, e assim é que  

são inúmeras as queixas que de Portugal nos vêm dizendo que nos vários ‘guichets de  
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poste’ não aceitam as encomendas dirigidas aos prisioneiros na Alemanha, o que é  

simplesmente incompreensível se não fosse mesmo criminoso.73” 

II. 6. “Peço-te uma encomenda de comida”

Domingos Pires, 1º sargento, estava há pouco menos de um mês no campo de 

Dülmen, depois de ter sido preso em La Lys, quando decidiu insistir e escrever uma 

segunda carta à irmã, Maria da Conceição, que vivia em Viana do Castelo. A missiva, 

com carimbo de 5 de Maio de  1918,  era  breve  e  concreta  –  não só porque toda  a 

correspondência passava obrigatoriamente pelo crivo dos alemães e dos Aliados, mas 

também porque o militar tinha necessidades prementes. 

Domingos  pedia-lhe  encarecidamente  que  enviasse  todas  as  semanas  para 

Dülmen um pacote com alimentos, vestuário e dinheiro: 

“Minha querida Micas, estimo que tenhas saúde, a minha felizmente boa. Peço-

te que me mandes todas as semanas uma encomenda de comida, conforme já te pedi na  

carta anterior. Além de bolachas, pão torrado, chouriço, conservas, queijo e bacalhau,  

leite sabão e tabaco em onças. Preciso infalivelmente de receber o que acima te peço 

todas as semanas, assim como de quarenta marcos porque estou sem dinheiro. Manda-

me também as botas e roupa. Sobre o dinheiro fala com a mãe, que estou sem vintém.  

Saudades”74. 

Esta carta chegou a Viana do Castelo a 14 de Julho, mais de dois meses depois 

de Domingos a ter redigido. Precisamente em Julho, quando já estava encarcerado em 

Minden, campo para o qual tinha sido transferido, o militar reiterou os pedidos, desta 

vez através de um bilhete-postal, endereçado à sua mãe. Nele, lamentava que ainda não 

tinha recebido “encomenda alguma”, “nem correspondência”75. Presumivelmente viveu 
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os seus dias de cativeiro sem obter qualquer resposta da família às suas necessidades. 

Porque a 1 de Setembro escreveu novamente à mãe: 

“Peço-lhe que me mande tudo quanto tenho pedido, pois que me é necessário, 

não  esquecendo  que  em  todas  as  encomendas  me  mande  cinco  onças  de  tabaco  

holandês. Mande-me as encomendas semanais com coisas baratas e que me encham a  

barriga, não se esqueça de me mandar sabão para a roupa”76. 

Faltavam quatro dias para o armistício quando esta carta foi finalmente recebida 

em Viana do Castelo. 

O extravio de correspondência e de encomendas, assim como o atraso na sua 

recepção (que oscilava entre dois a três meses), integraram o rol de queixas recorrentes 

dos prisioneiros. Que relataram também ter chegado a receber pacotes vazios – na maior 

parte dos casos, contaram, o conteúdo era roubado pelos guardas alemães77. 

A demora na recepção da correspondência remetida pelos presos era motivada 

pelo facto de a mesma ter de percorrer um longo trajecto que incluía, obrigatoriamente, 

a passagem por um país neutro. Assim, quando o transporte era feito por via terrestre, 

passava  primeiramente  pela  Suíça,  depois  por  França  e  finalmente  Portugal;  a  rota 

marítima, por seu turno, incluía passagens pela Holanda e Inglaterra78.  

Invariavelmente,  as  cartas  dos  prisioneiros  de  guerra  para  os  seus  familiares 

denunciavam  as  carências  alimentares  e  de  vestuário.  Em  Portugal,  as  famílias, 

confrontadas  com  a  condição  dos  militares,  procuravam  minimizar  os  efeitos  do 

cativeiro,  enviando  encomendas  com  víveres  e  roupa.  Muitas  vezes,  porém,  o 

desconhecimento sobre o acondicionamento dos bens resultava no extravio dos pacotes. 
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Na tentativa de contornar esta situação, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) lançou um 

importante programa de esclarecimento à população, disponibilizando-se para recolher 

na  sua  sede,  em  Lisboa,  toda  a  correspondência  (incluindo  vales  de  dinheiro  e 

encomendas) destinada aos presos portugueses. 

Por todo o país foi distribuído um panfleto, em forma de bilhete-postal,  com 

instruções  “para  a  remessa  de  correspondência  e  encomendas  com  destino  aos 

prisioneiros  portugueses  na  Alemanha”79.  No  caso  das  cartas,  a  CVP recomendava 

“cartões do tamanho aproximado dos bilhetes-postais”, sem selo, com um texto curto e 

legível. O texto não podia possuir qualquer alusão “à guerra, à paz ou a acontecimentos 

políticos ou militares, sob o risco de [as cartas] serem confiscadas”80. 

Quanto às encomendas, ou os “colis”, como lhes chamavam os militares, aquela 

instituição humanitária aconselhava a utilização de pequenas caixas de madeira, cujo 

peso  não  podia  ultrapassar  os  4,5  quilos.  Líquidos,  alimentos  de  fácil  deterioração, 

dinheiro,  livros,  jornais  e  outras  publicações  constituíam  materiais  interditos.  Mas 

sugeria-se o envio de “conservas, arroz, massas alimentícias, castanhas piladas, nozes, 

figos passados, papel e sobrescritos, penas de lápis-tinta, sabão, roupas de uso, calçado 

e pequenas porções de tabaco”81. 

II. 7. Desaparecidos – a incerteza “é o pior dos males”

A incompreensão  da  língua  portuguesa  na  Alemanha,  associada  a  erros  de 

transcrição,  foi  um dos motivos invocados pelo Comité  de Socorros para o elevado 

número de desaparecidos pós-La Lys. Isso mesmo foi sublinhado numa nota publicada 

num dos boletins da organização, que dava conta da “transmissão difícil das listas de 

prisioneiros que saindo dos campos de concentração para o Ministério da Guerra em 
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Berlim  e  daqui  por  intermédio  da  Cruz  Vermelha  alemã  para  a  Cruz  Vermelha 

Internacional, que por seu turno as envia para o nosso Comité, estão sujeitas a todos os 

erros em cópia e de transmissão, tendo de passar por tantas pessoas para quem a língua 

portuguesa  é  desconhecida.  Por  isso  recebemos  todas  as  indicações  quase 

incompreensíveis e ilegíveis”82. 

No Arquivo Histórico Militar há diversa documentação epistolar que confirma 

que as famílias de militares desaparecidos recorriam ao Comité em busca de notícias. 

Até porque o Governo proibira a publicação das listas de presos na imprensa, ordenando 

que os familiares deveriam ser informados sobre o estado dos militares através de carta 

lacrada83. 

As listas de mortos eram, porém, publicadas nos jornais nacionais. E quando era 

impossível ao CEP identificar o combatente a solução passava por publicar apenas o 

primeiro  nome e/ou  o  apelido  e  a  respectiva  data  de  perecimento,  solicitando-se  a 

“qualquer  pessoa  que  reconheça  alguns  destes  nomes”  o  imediato  contacto  com o 

Ministério dos Estrangeiros, no Palácio das Necessidades84. 

Quanto  aos  desaparecidos,  sucederam-se  os  casos  em  que  as  famílias 

desconheciam o paradeiro dos militares, supondo, contudo, que estivessem presos na 

Alemanha. A 21 de Outubro de 1918, Maria de Jesus, residente em Lisboa, ainda não 

tinha desistido de procurar o seu filho: 

“Peço o favor de se dignarem obter informações do paradeiro do meu filho  

António  Simões,  2º  sargento de  Infantaria 2,  da 2ª  Companhia,  do qual  não tenho  

notícias desde Abril findo, mas que sei particularmente estar prisioneiro”85.
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A 19 de Maio, Maria da Luz, de Abrantes, continuava em busca do seu marido: 

“ Desde o dia 9 de Abril que o meu marido está dado como desaparecido pelo  

Comandante do CEP em França. Sabendo o fim altruísta de que Vossas Excelências se  

encarregam, que é informar as famílias dos entes queridos prisioneiros na Alemanha,  

me dirijo a Vossas Excelências para que me informem se o meu marido se encontra em  

algum campo de concentração da Alemanha. Chama-se Francisco Inez e é alferes de 

Artilharia 8”86. 

Alguns dias antes, a 13 de Maio, Benício Sobral, de Elvas, fez transparecer na 

carta  que  enviou  para  o  Comité  o  desespero  sentido  por  todas  as  famílias  que 

desconheciam a situação dos seus parentes: 

“Sendo a incerteza o pior dos males, porque deixa na dúvida e na ansiedade  

horrível as pobres famílias que almejam por ter notícias dos entes queridos que em 

países distantes se vêem a braços com a cruenta e horrível guerra que hoje oprime a 

Europa inteira, e como sei que essa Comissão está sempre admiravelmente disposta a  

prestar  o  seu  valioso  auxílio  material  e  moral  a  todos  os  infelizes,  vou  rogar  

instantemente  a  Vossas  Excelências  o  favor  de  me comunicarem,  caso  consigam,  a 

situação em que se encontra o meu cunhado, alferes de Infantaria nº 17, Jesus de Deus 

Calado, que desapareceu do sector português em França no combate de 9 de Abril  

findo,  ignorando-se  aqui  se  é  morto,  ferido  ou  prisioneiro,  e  que  foi  dado  como 

desaparecido” 87. 

A falta de um sistema de informações centralizado e eficiente permitiu não só 

que as famílias desconhecessem o estado e o paradeiro dos militares, como também 

originou diversas queixas dos próprios presos sobre a  ausência  de notícias dos seus 

familiares. Este problema teve resultados que, a esta distância, afiguram-se caricatos. 

Como funerais sem corpo presente de combatentes que “ressuscitaram” nos primeiros 
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meses  de  191988 ou  bigamias  involuntárias.  Um exemplo  desta  última  situação  foi 

incluído numa pasta depositada no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros89, onde se encontra uma notícia recortada de um jornal de língua 

francesa (o título e a data de publicação não são identificados) e na qual se pode ler que 

um soldado desaparecido em Agosto de 1914 deparou-se, quando regressou a casa, com 

a  sua  mulher  casada  pela  segunda  vez.  As  falhas  de  comunicação,  portanto,  não 

constituíam um problema exclusivamente português. 

CAPÍTULO III

NOS CATIVEIROS DA ALEMANHA

III. 1. Uma fuga festejada

Francisco de Almeida podia imaginar os riscos que teria de enfrentar, mas não 

pensou duas vezes quando teve oportunidade de fugir à fome, ao frio e ao trabalho 

forçado de descarga de munições a que tinha sido condenado pelos alemães logo após a 

sua detenção em La Lys90. Na noite de 26 de Abril, aproveitou os breves momentos de 

distracção  das  sentinelas  do  “depósito  divisionário”91 da  pequena  vila  de  Chapelle-

d’Armentières  para  dar  início  a  uma  fuga  sem  plano  previamente  traçado.  Antes, 

comprou um pão, que lhe custou cinco marcos, e cozeu algumas favas, que guardou no 

saco destinado à máscara de gás. 
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O seu trajecto até à frente britânica exigia cuidados redobrados, pois teria de 

atravessar várias linhas ocupadas pelo Exército alemão. Mas no percurso mais ou menos 

errante até às trincheiras britânicas, Francisco, soldado beirão, natural de Satão, teve 

sempre a sorte ao seu lado. Caminhou, durante a madrugada, até perto da segunda linha 

alemã,  sem a preocupação de procurar  algum esconderijo  – à  distância,  os alemães 

julgavam que o expedicionário português era um deles, pois envergava uma farda de cor 

semelhante à do Exército alemão. 

A luz do nascer do dia, porém, poderia denunciá-lo, pelo que procurou esconder-

se  num  campo  de  cereais.  Dali  podia  identificar  dois  postos  de  metralhadoras, 

inevitavelmente ocupados pelo inimigo. Francisco esperou. E quando algumas praças 

alemãs abandonaram um dos postos, o militar avançou, em passo de corrida, tentando 

ultrapassar  mais  uma  etapa.  Não  esperava,  contudo,  encontrar,  depois  da  zona  das 

metralhadoras, uma linha de postos de infantaria. E foi surpreendido com um sonoro 

“alto!”92.

Chegado até ali, Francisco recusava ser novamente capturado. “Descaiu para a 

esquerda”, correndo nesse sentido, mas ouviu uma outra ordem para parar, desta vez 

oriunda de um outro posto. O militar português estava encurralado, mas mesmo assim 

decidiu desafiar todos os perigos: correu o que mais que pôde em direcção à primeira 

linha alemã e atirou-se para as primeiras ervas altas que encontrou. 

Os  alemães  não  perdoaram,  arremessando  uma  granada  e  fazendo  fogo  de 

metralhadora sobre o local onde Francisco se ocultara. Mas ele saiu ileso da chuva de 

projécteis. E agora não podia parar. Rastejou pela erva e alcançou finalmente a frente 

alemã,  que,  para  seu  desespero,  encontrava-se  num  terreno  despido  de  qualquer 

vegetação. A solução seria procurar refúgio na própria cova do inimigo, pensou, pelo 

que,  aproveitando  a  desatenção  de  uma sentinela,  saltou  para  uma área  segura  das 

trincheiras. 

Todavia, ali não estava a salvo nem dos alemães nem dos britânicos, cuja frente 

distava  alguns  metros.  Tentou  então,  de  forma  mais  ou  menos  discreta,  chamar  a 

atenção dos aliados. Mas estes, confundindo-o com um soldado inimigo, apontaram-lhe 

de imediato uma metralhadora. Francisco não podia perder tempo. Gritou “português 

prisioneiro” e saltou rapidamente da trincheira, enquanto os britânicos, numa reacção 
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imediata,  asseguraram  que  o  militar  não  seria  abatido  ao  atravessar  a  “terra  de 

ninguém”. Já na linha da frente inglesa, são e salvo, o combatente “foi muito festejado” 

e recebido com comida93. 

Entre Agosto e Outubro de 1918, o comando do CEP recolheu algumas dezenas 

de depoimentos de presos de guerra portugueses que tinham conseguido, com sucesso, 

fugir dos depósitos alemães94, localizados em França, perto da frente de combate. Todos 

eles, de diversas patentes da hierarquia militar, tinham sido capturados após a derrota de 

La Lys. E, tal como aconteceu com Francisco de Almeida, todos eles foram convocados 

pelo CEP a relatar a sua fuga. 

Mas o inquérito  do  Exército  incluía  mais  questões:  a  história  da  detenção e 

passos  seguintes;  a  caracterização  dos  campos  de  internamento  e  depósitos;  a 

alimentação, o alojamento, a higiene e o vestuário; os maus tratos; a identificação de 

materiais de guerra e depósitos de armamento; e a situação económica dos alemães. 

No momento da evasão estes homens estavam detidos em depósitos de passagem 

– como o de Lille, por onde passou a maioria dos combatentes aprisionados em La Lys95 

–  e  eram  usados  como  mão-de-obra  em  fábricas  e  no  transporte  de  munições, 

contrariando o que estava estipulado nas normas de Haia, que proibiam a utilização dos 

presos em trabalhos relacionados com as operações de guerra96. 

Os relatos não traduziram, assim, a vida nos cárceres da Alemanha. Mas algumas 

descrições  revelaram-se  coincidentes.  A  mais  evidente  relacionava-se  com  a 

alimentação,  ou  melhor,  a  falta  dela.  Por  dia,  nos  depósitos,  eram fornecidas  duas 
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refeições:  a primeira,  sopa de beterraba e  cenouras,  era  dada ao fim da manhã; e  a 

segunda, à tarde, era constituída por marmelada, chouriço ou arenques. Um pão tinha de 

ser partilhado por três homens. Como a fome grassava, muitos prisioneiros portugueses 

recorreram àquilo que estava mais à mão: “cascas de batata, urtigas e folhas de árvore 

cozidas”, mas também “rãs, serralhas, saramagos, ratos e caracóis”97. 

Tal como se verá mais adiante, também estes prisioneiros viram ser-lhes roubado 

o calçado, as roupas brancas e algum fardamento imediatamente após a captura. Não 

raras  vezes,  os  alemães  furtavam  igualmente  relógios  e  dinheiro,  os  chamados 

“souvenirs”.  E  a  “moral”  dos  militares  presos  não  podia  ser  pior:  esfomeados  e 

desgastados pelos trabalhos forçados, os expedicionários portugueses depressa caíram 

num abatimento que apenas a evasão poderia atenuar. 

III. 2. As provas “insuficientíssimas”, segundo Afonso Costa

Nos primeiros dias de Outubro de 1919, quase quatro meses volvidos sobre a 

assinatura do Tratado de Versalhes, Afonso Costa, que chefiava a missão portuguesa na 

Conferência de Paz, percebeu que um dos seus projectos resultara em nada. 

No dia 7 enviou de Paris um telegrama98 para o ministro dos Estrangeiros, João 

Carlos de Melo Barreto, informando-o de que as almejadas indemnizações pelos maus 

tratos infligidos aos prisioneiros de guerra portugueses na Alemanha nunca chegariam 

aos  cofres  do  Estado  (veremos  mais  adiante  os  esforços  para  a  missão  portuguesa 

integrar a Comissão de Reparações). 

Terminava  desta  forma,  sem sucesso,  uma  iniciativa  que  Costa  promovera  e 

impulsionara para provar que os alemães tinham violado as convenções internacionais 

no tratamento dado aos expedicionários feitos prisioneiros. Só assim, julgava, poderia 

reivindicar sanções de cariz financeiro à Alemanha. 
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Esta aposta do homem que presidiu à comitiva de delegados na Conferência de 

Paz a partir de 17 de Março de 1919, substituindo Egas Moniz99, foi lançada poucos dias 

após ter chegado a Paris. 

A  31  de  Março,  um  dia  depois  da  tomada  de  posse  do  XVI  Governo 

Republicano, cujo presidente do Ministério era Domingos Leite Pereira, Afonso Costa 

escreveu  ao  recém-nomeado  ministro  dos  Estrangeiros,  Rodolfo  Xavier  da  Silva, 

pedindo-lhe um segundo inquérito100 aos presos de guerra, destinado a “fortalecer nossas 

afirmações  sobre  responsabilidades  inimigos  e  mau  tratamento  nossos  prisioneiros”, 

argumentou101. E para evitar delongas fez uma proposta que poderia acelerar o processo: 

“Governo nomeará um juiz para com formalidades legais ouvir grande número 

de oficiais e praças regressados França e África e que foram prisioneiros dos alemães,  

reunindo-se  assim  um  conjunto  factos  donde  resulta  com  maior  evidência  forma 

bárbara criminosa como foram tratados. Juiz deve também ouvir alguns tripulantes  

navios portugueses torpedeados ou afundados. Juiz deve ser cuidadosamente escolhido  

e trabalhar com dedicação e rapidez”102. 

A terminar, Costa aludiu ao relatório de Pestana de Vasconcellos, considerando a 

“prova  testemunhal”  recolhida  pelo  delegado  do  Serviço  de  Prisioneiros  de  Guerra 

como “insuficientíssima”. E aproveitava para sugerir o seu afastamento do cargo: 
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“Este  funcionário  terminou  seu  trabalho,  devendo  seguir  Portugal  logo 

entregue último relatório prometido para hoje ou amanhã.103” 

Na verdade, Afonso Costa reproduziu (quase na íntegra) neste telegrama aquilo 

que  já  lhe  tinha  sido  transmitido  por  Norton  de  Matos,  que  também  integrava  a 

delegação,  num parecer104 escrito em Paris  a 29 de Março e  no qual se analisava a 

documentação  enviada  por  Pestana  de  Vasconcellos  à  comitiva  presidida  por  Egas 

Moniz.  Depois  de  avaliar  os  depoimentos  dos  prisioneiros105,  o  antigo  ministro  da 

Guerra considerou-os “insuficientíssimos” para rebater os argumentos dos alemães. E 

escreveu:

“É  insuficientíssima,  sob  todos  os  aspectos,  a  prova  testemunhal  até  hoje  

recolhida.  Parece-me  ser  absolutamente  necessário,  contando  sobretudo  com  os 

esforços que os alemães hão-de fazer na Conferência de Paz para diminuírem as suas  

responsabilidades,  que  o  Governo  da  República  nomeie  um  juiz  para,  com  as 

formalidades legais, ouvir um grande número dos oficiais e praças que actualmente se  

encontram em Portugal e que foram prisioneiros dos alemães em França e em África.  

Constituir-se-á assim um amontoado de factos, donde resulte com maior evidência a  

forma bárbara e criminosa como foram tratados os nossos prisioneiros. Devem também 

ser ouvidos pelo mesmo juiz alguns dos tripulantes dos navios portugueses torpedeados 

ou afundados pelos alemães. 

O juiz a nomear deve ser cuidadosamente escolhido, pois é indispensável que,  

por este e por outros meios, se vá mostrando ao país, em todos os seus detalhes, como 

que espécie de inimigo tivemos de combater”106. 
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Defendia,  na  conclusão  do  parecer,  que  Pestana  de  Vasconcellos  deveria 

regressar a Lisboa (estava em Paris), “por ser completamente inútil a sua continuação 

aqui”. Afonso Costa repetiu o pedido no seu telegrama107. 

As  considerações  de  Afonso  Costa  e  de  Norton  de  Matos  sobre  o  trabalho 

efectuado por Pestana de Vasconcellos denotam alguma injustiça. Não só porque a ideia 

de realizar um inquérito sobre os maus tratos a militares que tinham estado presos na 

Alemanha partiu  do delegado do Serviço de Prisioneiros  de Guerra108,  mas  também 

porque os seus esforços traduziram-se na audição de 50 militares, de diversas patentes, e 

num  relatório  cuidadosamente  elaborado,  com  menções  aos  artigos  das  ordens 

internacionais que julgava terem sido violados109.  E como veremos mais  à  frente,  o 

inquérito proposto por Costa e Norton de Matos resultou num conjunto de testemunhos 

similares àqueles que já tinham sido recolhidos por Pestana de Vasconcellos. 

O delegado do Serviço de Prisioneiros conhecia bem a realidade dos presos de 

guerra. Em Paris e em Berna, promoveu contactos com a embaixada de Espanha em 

Berlim, que estabelecia a comunicação entre o Serviço e o Governo alemão, colaborou 

com as organizações de assistência, e, a partir de Dezembro de 1918, acompanhou o 

processo de repatriamento. 

A sua preocupação com o regresso dos prisioneiros, aliás, reflecte-se numa carta 

que, a 4 de Novembro,  quando faltavam poucos dias para o fim da Grande Guerra, 

enviou  para  Egas  Moniz,  então  à  frente  do  Ministério  dos  Estrangeiros,  e  na  qual 

propunha uma série de medidas que deveriam ser aplicadas no repatriamento: 

“À  sua  chegada  torna-se  necessário  que  sejam  sujeitos  a  uma  observação 

médica  para  serem  classificados  em  três  categorias:  a)  doentes  precisando  de 
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hospitalização;  b)  esgotados  e  deprimidos;  c)  em  bom  estado  de  saúde.  Aqueles  

incluídos  na  categoria  a)  conviria  serem  hospitalizados  até  se  encontrarem  em 

condições  de  serem  evacuados  para  Portugal.  Os  das  categorias  b)  e  c)  seriam  

evacuados na primeira oportunidade, conservando-se nos locais dos seus respectivos  

depósitos, podendo ser ocupados em serviços ligeiros compatíveis com o seu estado de  

saúde.  (…) Durante o tempo de licença que lhes for concedido os homens deverão 

receber  os  vencimentos  da  campanha.  (…)  Seria  útil  um  apelo  às  instituições  

particulares de assistência e protecção a prisioneiros e mutilados de guerra, as quais  

podem facilitar em alto grau a resolução deste problema”110.

Na documentação consultada, não encontrámos qualquer resposta a esta missiva 

e às propostas de Vasconcellos. Mas a sua transcrição pareceu-nos relevante para dar a 

conhecer o carácter do major de Infantaria. 

A partir de finais de Dezembro de 1918, o contacto com os combatentes recém-

libertados levaram-no a propor um inquérito sobre o tratamento dado aos portugueses 

nos  cativeiros  alemães.  A iniciativa  foi  inicialmente  comunicada  ao  Ministério  dos 

Estrangeiros, através de um telegrama datado de 4 de Janeiro de 1919: 

“Comunico parece-me conveniente ser feito inquérito sobre maus tratos danos e  

violações por inimigo Convenção Internacional de Genebra e Convenção Internacional  

de Haia relativamente nossos prisioneiros de guerra”111. 

A  ideia  de  Pestana  de  Vasconcellos  não  produziu  qualquer  eco  junto  da 

governação nacional. Mas o major não desistiu e procurou outros interlocutores. Em 

finais de Janeiro (dia 24), quando se encontrava na Alemanha para concluir o processo 

de repatriamento dos presos, enviou um telegrama para o Hotel Campbell, em Paris, 

onde  estava  sediada  a  delegação  portuguesa  à  Conferência  de  Paz,  que  era  então 

presidida por Egas Moniz. Dirigindo-se ao General Garcia Rosado, que se manteve na 

missão já depois da chegada de Afonso Costa, escreveu: 
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“Fiz  governo  proposta  inquérito  maus  tratos,  violação  convenção  Genebra,  

convenção  Haia,  nossos  prisioneiros!  Não  tenho  ainda  respostas.  Minha  demora 

Alemanha  para  fazer  repatriar  últimos  prisioneiros  será  curta.  Fico  em  ligação  

Legação Portugal Haia. Provável próxima semana esteja regresso Paris”112. 

A insistência surtiu efeito, com Egas Moniz a tomar várias diligências para obter 

uma cópia do relatório redigido pelo major113. A 30 de Janeiro, comunicou ao Ministério 

dos Estrangeiros que o documento deveria ser enviado para Paris com “urgência”; e 

dois dias depois, reiterou o pedido, desta vez para a Legação portuguesa em Haia, tendo 

obtido a resposta, a 6 de Fevereiro, que ali desconheciam a existência do relatório. 

Egas  Moniz  recorreu  então,  dia  8,  para  a  Legação  em  Berna:  o  ministro, 

Bartolomeu Ferreira, respondeu-lhe, a 11, que não descobrira documentação sobre maus 

tratos a prisioneiros de guerra “nem nos arquivos da Legação, nem nos do Comité de 

Lausanne”. E notava: 

“Toda a correspondência da Alemanha era censurada. Únicas provas podem 

ser  dadas pelos  próprios  prisioneiros,  dos  quais passaram Suíça apenas 45 que se 

referiram somente durante a sua curta passagem à insuficiente e má alimentação”114.

Presume-se que a urgência de Egas Moniz em recolher provas sobre maus tratos 

a  presos  de  guerra  portugueses  possa  ser  interpretada  no  âmbito  dos  esforços  da 

delegação para participar nas negociações desenvolvidas na Comissão de Reparações. 

Portugal fora excluído dessa comissão porque os Aliados entendiam que o país “não 

tinha reclamações a fazer”115. Durante várias semanas, a indignação tomou conta dos 
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representantes  nacionais,  que  julgavam  que  Portugal  só  poderia  retirar  vantagens 

económicas da sua participação na Grande Guerra se estivesse sentado à mesa daquela 

Comissão. Em Fevereiro, depois de muita pressão, Portugal foi admitido, tendo sido 

nomeados como delegados permanentes Egas Moniz e Freire de Andrade116.

Contudo,  apesar  da  urgência  manifestada  por  Egas  Moniz  em  obter 

documentação relativa a maus tratos a presos, a leitura das actas das reuniões da missão 

portuguesa revela apenas uma única (e breve) referência ao assunto: 

“O conde de Penha Garcia diz que sobre este assunto há outros documentos  

importantes, que são os depoimentos de prisioneiros, oficiais e soldados”117. 

Até à última reunião desta comitiva, a 13 de Março, não existiu qualquer outra 

alusão ao relatório de Vasconcellos, concluído a 23 de Fevereiro e enviado para Egas 

Moniz, numa versão abreviada e traduzida para francês118. 

A intenção inicial da primeira missão – possuir provas que permitissem negociar 

compensações – foi herdada pela delegação que se seguiu, presidida por Afonso Costa. 

Mas, como foi já escrito anteriormente, Costa percebeu, no início de Outubro de 1919, 

que os argumentos que apresentara na Comissão de Reparações não tinham produzido 

qualquer  resultado.  Aliás,  o  total  inicialmente  reivindicado  por  Afonso  Costa  (seis 

biliões  de  marcos-ouro),  sustentado  nos  custos  do  esforço  de  guerra  português,  no 

número de mortos (sete mil soldados) e nos montantes das pensões a atribuir às viúvas e 

a órfãos, não foi sequer ponderado pelos Aliados – mais tarde, decidiu-se que Portugal 
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receberia cerca de um bilião de marcos-ouro, embora esse montante tenha sido bastante 

reduzido119.

III. 3. O relatório Pestana de Vasconcellos

Os depoimentos de prisioneiros portugueses que chegaram às mãos da delegação 

em Paris, numa versão resumida do relatório de Pestana de Vasconcellos, tinham sido, 

recorde-se, qualificados como insuficientes por Afonso Costa e Norton de Matos. Na 

verdade,  nas 18 páginas dactilografadas podiam ler-se apenas os testemunhos de 10 

prisioneiros de guerra, todos eles pertencentes ao topo da hierarquia militar. 

Do extenso relatório, foram retiradas as declarações, na primeira pessoa e por 

esta ordem, de Aníbal Coelho de Montalvão120 (comandante), Luiz Torquato de Freitas 

Garcia121 (major),  Luiz  Maria  Salema  Mouzinho  de  Albuquerque122 (capitão),  José 

Gonçalves  da  Silva  Júnior  (tenente),  Henrique  Pereira  do  Valle  (tenente),  Hernâni 

António  Cidade123 (alferes  de  Infantaria),  Manuel  Maria  Martins  Duarte  (alferes), 

Arnaldo  de  França  Castro  e  Moura  (alferes),  António  de  Oliveira  Zuquet  (tenente 

médico) e Raul de Andrade Peres (major)124. 

119

1

 MENESES, Filipe Ribeiro de, 2009, “A paz e o Tratado de Versalhes” in ROSAS, Fernando e 
ROLLO, Maria Fernanda (coord.), História da Primeira República Portuguesa, Lisboa, Tinta da 
China, p. 402. 

120

1

 Nasceu em 1870, em Vimioso, e morreu em Chaves, em 1930. 

121

1

 Nascido em 1879, em Óbidos, foi um dos membros mais activos da Associação de 
Arqueólogos Portugueses, tendo sido um dos membros fundadores do Museu de Arqueologia. 
Morreu em 1947. 

122

1

 Nasceu a 23 de Junho de 1884, e morreu a 17 de Junho de 1957. Desconhecem-se mais 
dados biográficos. 

123

1

 Foi jornalista, historiador, crítico literário, ensaísta e professor. Nasceu no Redondo em 
1887 e morreu em Évora, em Janeiro de 1975. 
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Não será feita aqui a transcrição dos testemunhos destes prisioneiros de guerra, 

uma vez que ela já está incluída no documento de Pestana de Vasconcellos, que iremos 

tratar  de  seguida.  A única  diferença  reside  no  facto  de  o  relator  ter  optado  por 

parafrasear os depoimentos. 

No vasto trabalho de recolha de provas sobre o tratamento dado aos militares na 

Alemanha,  Pestana  de  Vasconcellos  utilizou,  para  além  da  audição  de  muitos 

prisioneiros, algumas cartas enviadas por oficiais ao comando do CEP125. Mas, supomos 

que na tentativa de enriquecer o relatório e reunir um consistente número de provas, o 

delegado inquiriu, durante o processo de repatriamento, 50 expedicionários de todas as 

patentes militares126. 

Ao  longo  de  19  páginas  dactilografadas127,  o  autor  tentou  demonstrar  que, 

durante o cativeiro, os prisioneiros portugueses sofreram maus tratos e que a Alemanha 

violou diversos artigos dos regulamentos internacionais (Haia e Genebra). Como poderá 

ser  verificado no  relatório  que a  seguir  se  transcreve,  e  a  crer  nas  declarações  dos 

prisioneiros,  várias  normas  relativas  aos  costumes  da  guerra  terrestre  não  foram 

cumpridas pela Alemanha. 

Pestana de Vasconcellos começou por recordar o artigo IV do regimento de Haia 

– os presos de guerra ficam em poder do Governo inimigo, e não dos indivíduos que os 

capturaram;  devem ser  tratados  com humanidade  e  devem ficar  com todos  os  seus 

pertences pessoais, com a excepção de armas e documentos militares – para sublinhar 

que esta norma foi “sistematicamente” violada. Justificava esta declaração notando que 

muitos  dos  militares  feitos  prisioneiros  após  a  derrota  de  La  Lys  não  tinham sido 

encaminhados para a “retaguarda”, mas antes tinham permanecido na “frente”, onde “os 
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1

 AHDMNE, op. cit., 3º Piso, Arm. 3, Maço 163. 

125

1

 AHDMNE, op. cit., 3º Piso, Arm. 6, Maço 18. 

126

1

 Idem. 

127

1

 Ibidem. 
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corpos que os capturaram” submeteram-nos a “trabalhos de interesse militar”. Expunha 

então diversos exemplos: 

“O soldado Francisco de Almeida128, nº 732 do 5ª G.B.A., permaneceu nestas  

condições  durante  mais  de  um  mês.  Todos  foram  tratados,  não  só  com  falta  de 

humanidade, mas com crueldade. 

Os soldados José Maria Carvalheira, de Infantaria 10, e Manuel José Pires, do 

mesmo regimento, não receberam alimentação durante os três primeiros dias do seu 

cativeiro, o que aconteceu com quase todos os seus companheiros. 

O soldado Acácio da Silva foi agredido por um soldado alemão da escolta, por  

ter  aceitado  um  bocado  de  pão  de  uma  senhora  francesa.  Queixa-se  de  ter  sido  

agredido  frequentemente  por  soldados  alemães  com  bengalas  e  à  coronhada.  O 

cozinheiro alemão do campo onde se achava internado atirou-lhe água a ferver, uma 

vez  que  foi  à  cozinha procurar  restos  do  rancho para  mitigar  a  intensa  fome que  

passava. Declara que os alemães não deixavam tratar os feridos das agressões que 

faziam. 

O tenente Francisco de Passos Brandão, do regimento de Infantaria 8, estando  

há quatro meses sem notícias da família, teve que gratificar um intérprete alemão para  

obter que lhe entregassem um bilhete-postal que se encontrava no campo há muito  

tempo. Igualmente declara que lhe negaram autorização para comprar víveres para se  

alimentar, por ser insuficiente a alimentação que lhe era fornecida. 

Francisco  Manuel  Pires,  soldado  de  Cavalaria  6,  José  Agostinho  Ortega,  

soldado  de  Infantaria  10,  José  Feliciano  Martins,  soldado  de  Infantaria  10,  João  

Lopes,  soldado  do  5º  B.M.L.,  Acácio  Gonçalves,  cabo  do  5º  G.M.,  e  Eliseu  Dias,  

soldado do 5º G.M., foram encerrados na fortaleza de Lille com mais 300 homens em 

casernas que não tinham lugar senão para 50 homens, e dormiam sobre tábuas e sem  

mantas.  Havia  aí  parasitas  em  tão  grande  quantidade  que  os  prisioneiros  eram 

obrigados a despirem-se para se livrarem deles.  Nunca puderam lavar-se porque a  

água era insuficiente para beber. Estiveram quatro dias sem beber água. Não saíam da  

prisão senão uma vez por dia para a distribuição do rancho que constava de uma sopa  

128

1

 Se este Francisco de Almeida, soldado, é o mesmo que fugiu do depósito de Chapelle 
d’Armentières (e cuja fuga relatámos algumas páginas atrás), então o militar não pode ter 
ficado detido “durante mais de um mês” na zona da frente. Porque, preso a 9 de Abril, evadiu-
se no dia 26 do mesmo mês. 
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de beterraba ou de aveia, incapaz de se comer, e de um bocado de pão negro com uma 

colher de doce. O estado de fraqueza dos prisioneiros era tal que muitos ao sair da 

prisão desmaiavam e um homem enlouqueceu. 

Os sargentos da Infantaria 15 Sérgio Augusto dos Santos e Baltazar de Castro 

estiveram  35  dias  na  fortaleza  de  Lille,  sofrendo  fome,  sede,  calor  e  cheios  de  

parasitas.  Os  alemães  escarneciam  dos  seus  sofrimentos,  mostrando-lhes  pão  e  

alimentos que em seguida lhes recusavam. 

O alferes de Infantaria 20, Francisco da Silva Freire, quando era conduzido 

num comboio viu que numa estação cruzou um outro[comboio] com senhoras da Cruz  

Vermelha. Uma destas veio à janela e, mostrando um cão, disse para um soldado da  

escolta: ‘Também aqui levo um prisioneiro’. Depois deu ao referido soldado um frasco  

com bebida, pão e chouriço e disse-lhe que comesse junto dos prisioneiros, mas que 

não lhes desse nada. Das encomendas que lhe mandaram de Portugal, apenas recebeu 

a quinta parte e mesmo assim algumas em mau estado. 

O alferes Manuel Afonso do Paço, do 4º B.P.M., quando prisioneiro, assim como 

os  seus  companheiros,  não  recebeu  alimentação  durante  dois  dias,  dormindo  a  

primeira noite  em Fournes,  e  a segunda em Lille,  respectivamente em bancos e  no 

chão. Nos campos de Breesen e Rastatt, a alimentação era a tal ponto insuficiente que 

os oficiais chegavam a não ter força para andar. No momento de ser feito prisioneiro,  

estava procurando tratar um ferido; quis acompanhá-lo, mas os alemães impediram-no  

de o fazer, dizendo que cuidariam dele. 

O alferes de Infantaria 33, Francisco de Jesus Pires, relata que, em 14 de Maio 

de  1918,  todos  os  oficiais  portugueses  sofreram  uma  operação  depilatória  

barbaramente feita por um soldado, a título de desinfecção, sem que houvesse a menor  

consideração pelos velhos, pois foi executada em conjunto, coronéis de avançada idade 

com alferes, contando alguns apenas 20 anos. A alimentação era tudo quanto havia de 

pior,  tanto  em  qualidade  como  em  quantidade.  Quando  foram  apresentadas  

reclamações pelos oficiais médicos portugueses, também prisioneiros, o comandante do 

campo de Rastatt respondeu: ‘Que só podia mandar aumentar a quantidade de água’. 

Ao  alferes  de  Infantaria  17,  Herculano  Rosado  Ramalho,  não  lhe  deram 

alimentação alguma no dia em que foi preso, e obrigaram-no a marchar todo o dia e  

toda a noite, até chegar a Lille, e só no dia seguinte, ao meio dia, lhe deram um pouco 

de café. Três dias depois seguiu de Lille para Rastatt,  dando-lhe como alimentação 

para quatro dias de viagem dois pães e um pouco de doce. As encomendas que lhe  
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enviava a sua família ou não apareciam ou eram-lhe entregues violadas. De algumas 

apenas recebeu a tampa do caixote.  Muitas vezes,  para receber a correspondência,  

tinha que gratificar o pessoal alemão do campo. 

Ao  alferes  de  Infantaria  17,  António  Maria  Varregoso,  chegavam  as 

encomendas  mandadas  por  seu  família  quase  sempre  arrombadas,  e  faltando-lhes  

vários géneros. 

O  alferes  José  Gonçalves  Amado  dizia  que  a  alimentação  foi  sempre 

insuficiente. Tendo baixado aos hospital de prisioneiros em Junho de 1918 um oficial  

doente com hemoptises, só depois dos alemães verificarem pessoalmente o deplorável  

estado em que  se  encontrava,  é  que  resolveram dar-lhe  alimentação mais  própria,  

infelizmente já tarde. 

O  alferes  de  Infantaria  1,  José  Honorato  Gomes  Pereira,  declara  que  as  

sentinelas no campo de Rastatt eram brutais, chegando uma vez a entrar dentro da  

camarata onde dormiam os oficiais e, de baioneta armada, tentaram ferir os mesmos  

oficiais  pelos  simples  motivo  de irem buscar  água depois  do toque  de recolher.  As 

encomendas mandadas de Portugal eram quase todas roubadas. Algumas vezes mesmo  

os  alemães  escarneciam  dos  prisioneiros,  entregando-lhes  os  caixotes  fechados 

contendo latas de conserva vazias. 

O alferes de Infantaria 9, António Vicente Garducho, foi feito prisioneiro no dia  

9 de Abril de 1918. Durante esse dia os alemães nada lhe deram de comer, obrigando-o  

a marchar a pé. Ao chegar a Carvin, onde devia passar a noite, assim como outros seus  

companheiros,  deram-lhe  por  alojamento  uma  barraca,  e  por  cama  umas  tábuas  

cobertas com um pouco de palha.  No dia seguinte  de manhã, seguiram para Lille,  

igualmente a pé, e sem que lhe tivesse sido fornecida alimentação de espécie alguma.  

Nesse dia, às 5 horas da tarde, chegou a Lille, onde lhe foi distribuída uma sopa de  

cevadinha e carne de cavalo. 

O major comandante do batalhão de Infantaria 8, Aníbal Coelho Montalvão,  

declara  que  no  campo  de  Uchter  Moor,  Hanôver,  os  oficiais  prisioneiros  eram  

obrigados a deitarem-se às 20 horas sobre colchões cheios de vergastas duras com 

urze, e a permanecer neste suplício até às 6 horas da manhã, não lhes sendo permitido  

levantar-se antes daquela hora. Aos domingos, sob pretexto de descanso ao pessoal  

alemão,  era  suprimida  a  refeição  da  tarde,  que  ali  constava  nos  outros  dias,  

invariavelmente, de uma sopa de água quente sem tempero, com meia dúzia de restos  

de legumes secos e fermentados. O comandante deste campo, sempre que se dirigia aos  

46



oficiais  portugueses,  fazia-o  com  modos  brutais,  no  que  era  imitado  pelo  restante  

pessoal, sargentos e soldados, que chegavam a empurrar os oficiais prisioneiros com 

violência quando não os entendiam. 

Por praças do seu batalhão, repatriadas, soube que um telegrafista de nome  

Vitória,  um  dos  melhores  soldados  da  secção  de  sinaleiros  do  batalhão  do  seu  

comando, impulsionado pela fome, conseguiu apanhar um gato e matá-lo com o intuito  

de o comer. Sendo visto por soldados alemães, um deles tirou-lhe os olhos com a ponta  

do sabre, matando-o depois, esmagando-lhe a cabeça à coronhada.  

O major de Infantaria 8, Luiz Torquato de Freitas Garcia, narra que no campo 

de Fuchsberg, Hanôver, a fome era tanta que muitos oficiais caíam de fraqueza com 

síncopes, fraqueza que se traduzia na diminuição de pulsações e em perturbações de  

cabeça. O campo encontrava-se no meio de um vasto pântano com o inevitável cortejo  

de  misérias  que  os  acompanham,  falta  de  água  potável,  maus  cheiros,  mosquitos,  

rigores da estação, com nuvens de poeira ou ardência de sol em Maio e Junho. 

A alimentação, além de reduzida, era má; cascas de melão e melancia, cascas  

de batata com terra, e peixe tão mal cheiroso de podre, que, apesar de famintos, os 

prisioneiros o não podiam comer. Os oficiais prisioneiros eram obrigados a deitarem-se 

despidos ainda com sol, e não podiam sair da barraca em que os fechavam à chave,  

sem o perigo de serem fuzilados. 

As rondas, em volta e dentro do campo, eram acompanhadas de cães ferozes. O 

feroz  comandante  deste  campo  era  um  capitão  de  nome  Herold,  de  quem  os 

subordinados eram dignos discípulos, e alguns dos quais são apontados como autores  

da morte de muitos prisioneiros, sobretudo portugueses. 

O  capitão  de  Infantaria  22,  Luiz  Maria  Salema  Mouzinho  d’Albuquerque,  

conduzido sob escolta para Lille com outros prisioneiros, quando desejavam receber  

um bocado de pão ou água fornecida pela população civil,  não lhes era permitido,  

guardando os soldados da escolta o pão que os civis davam aos prisioneiros.

O tenente José Gonçalves da Silva Júnior, do regimento de Infantaria 29, viu  

soldados de escolta agredirem prisioneiros a quem a população civil queria fornecer  

água ou alimentos. No campo de Strasburg, Prússia Oriental, distinguia-se nos maus 

tratos aos prisioneiros e na grosseria o capitão ajudante Tap, que usava sempre para os  

prisioneiros  os  piores  modos.  No campo de Breesen,  distinguiu-se sempre pela  sua  

inconveniência  e  rudeza  o  alferes  Rhodes,  que  na  censura  da  correspondência,  na  
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revista  das  encomendas vindas  de  Portugal  e  nas  visitas  às  barracas,  se  mostrava  

sempre o mais desagradável possível. 

O tenente do regimento de O.C., Henrique Pereira do Valle, narra que em Lille  

uma senhora francesa foi presa e maltratada pela polícia alemã por ter dado um copo 

de água ao prisioneiro português coronel Diocleciano Martins. 

O alferes de Infantaria 35, Hernâni António Cidade, viu que durante a marcha 

até Lille foram maltratados com brutalidade e atirados ao chão, por um soldado de 

lanceiros que escoltava os prisioneiros, uma mulher e uma criança francesas que se 

aproximaram do grupo de prisioneiros para lhes darem pão. Os alemães impediram 

também os prisioneiros de beber água que um velho trazia num balde. 

O tenente médico de Infantaria 3, António de Oliveira Zuquet, declara que nos  

campos de Karlsruhe e Strasburg, Prussia Oriental, a alimentação era insuficiente e de  

péssima  qualidade,  sendo  absolutamente  impossível  viver-se  com  tal  alimentação 

[sublinhado do autor], se não fosse o auxílio que os oficiais portugueses receberam dos  

seus camaradas franceses. 

O  alferes  do  5º  G.B.A  [Grupo  de  Baterias  de  Artilharia].,  Manuel  Maria  

Martins  Duarte,  ao  passar  sob  escolta  em  Lille,  viu  algumas  mulheres  menos 

cautelosas serem maltratadas pelos soldados alemães, pelo simples facto de darem aos 

prisioneiros  alguns  bocados  de pão e  água para minorar  a  fome e  a  sede que  os  

devorava. 

No campo de Rastatt, a deficiência de alimentação era tal que quase todos os  

dias, durante a chamada, era necessário conduzir às barracas dois ou três camaradas  

que caíam de fraqueza. No campo de Fuchsberg pode afirmar que se os oficiais aí  

internados  conseguiram resistir  foi  devido  à  dedicação  dos  oficiais  franceses,  que,  

vendo a sua miséria, começaram a dividir com os portugueses os poucos víveres que  

possuíam. 

O alferes do 6º G.B.A., Arnaldo de França Castro e Moura, viu em Lille uma 

mulher francesa que trazia um copo de água, pedido por um oficial, ser brutalmente  

repelida por um soldado alemão. Esteve no campo de Karlsruhe de onde foi transferido  

para o de Uchter Mooor. Este último campo era comandado por um oficial que tinha  

sido ferido pela artilharia portuguesa, e era considerado de represálias, passando por  

ele  os  nossos  oficiais  prisioneiros  pertencentes  à  artilharia  e  aos  morteiros.  Neste 

campo o  suplício  da  fome foi  mitigado pelos  oficiais  franceses  que,  do pouco que  
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recebiam,  repartiam  igualmente  com  os  portugueses,  sofrendo  assim  as  mesmas  

misérias que eles. 

Ao tenente de Infantaria 8, Francisco de Passos Brandão, foram roubados no  

Quartel  General  de  Fournes,  objectos  de  uso  pessoal,  como  papéis  particulares,  

recibos, retratos de família, etc. Pretenderam os alemães roubar-lhe o relógio, o que  

não levaram a efeito por motivo da sua resistência. 

O soldado Acácio da Silva, em seguida a ser feito prisioneiro, foi despojado de  

toda a sua roupa, recebendo em troca um fardamento alemão. 

O soldado Lino José Paredes, do regimento de Infantaria 10, viu os alemães  

tirar as polainas e os equipamentos aos oficiais, em seguida ao seu aprisionamento. 

Ao soldado Francisco de Almeida, do 5º G.B.A., roubaram-lhe as roupas e as  

mantas. Viu roubar as polainas aos oficiais. 

Ao cabo de Infantaria 10, António Miguel Gonçalves, roubaram-lhe o relógio,  

tabaco, etc, e viu roubar as botas e as polainas a diferentes oficiais prisioneiros. 

Os soldados Manuel  Pinto Coelho,  de Infantaria 5,  e  Joaquim Genebra,  de  

Infantaria  4,  viram  os  alemães  roubar  as  botas  a  um  capitão  de  Infantaria  10,  

deixando-o descalço. 

Ao alferes de Infantaria 33, Francisco de Jesus Pires, roubaram o relógio de  

pulso, uma anel de oiro, e a placa de identidade.

Um alferes de Infantaria 17 foi aprisionado por um oficial alemão que lhe tirou 

no  relógio  e  o  cinto,  e,  ao  passar  pelas  linhas  alemãs,  outro  oficial  tirou-lhe  o 

impermeável, querendo também tirar-lhe as botas, o que não fez por o referido alferes  

lhe ter feito ver que não podia seguir descalço. 

O alferes José Gonçalves Amado foi obrigado a entregar o seu impermeável a  

um soldado alemão que lho reclamou, sob a ameaça da baioneta. ~

Um grupo de prisioneiros de que fazia parte do alferes de Infantaria Carlos  

Américo Garcez, ao passar junto da posição de uma bateria alemã, foi assaltado pela  

guarnição  dessa  bateria,  roubando-lhe  os  casacos,  modelos  inglês,  relógios,  etc,  

mandando-os em seguida continuar o seu caminho. 

Em Fournes, um grupo de oficiais portugueses prisioneiros, de que fazia parte  

do major de Infantaria 8 Aníbal Coelho Montalvão, foram revistados por soldados de  

gendermeria  alemã  e  despojados  dos  cintos  de  coiro,  malas,  pelicos,  capas  de  

borracha, polainas, etc.”129.
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 AHDMNE, op. cit., 3º Piso, Arm. 6, Maço 18, pp. 1-10. 
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De seguida, Pestana de Vasconcellos transcreveu um excerto do artigo VI da 

legislação de Haia – que determinava a proibição de empregar presos de guerra em 

trabalhos “excessivos” ou em operações bélicas – e apresentou mais exemplos: 

“O soldado Francisco de Almeida, do 5º G.B.A., depois de feito prisioneiro,  

pelas 11 horas da manhã do dia 9 de Abril de 1918, foi levado para as nossas antigas  

trincheiras  e  obrigado  a  trabalhar,  com  outros  prisioneiros,  na  demolição  dessas  

trincheiras e no transporte de madeiras para a construção e reparação de caminhos.  

Depois de 8 dias foram transferidos para um forte, perto de Armentières, onde ficaram  

durante um mês no transporte de munições. 

O soldado de Infantaria 10, Lino José Paredes, viu os alemães obrigarem um 

major português a transportar um ferido alemão. 

O tenente de Infantaria 8, Francisco Passos Brandão, sabe que muitos soldados  

portugueses  foram  empregados  em  trabalhos  militares,  construindo  trincheiras,  

conduzindo  munições  em  sítios  perigosos,  depois  de  terem  sido  privados  das  suas 

máscaras contra o gás. 

O soldado Acácio da Silva foi obrigado a conduzir uma metralhadora até à  

posição onde tinha sido aprisionado. No dia seguinte foi obrigado a acompanhar um 

soldado alemão e a conduzir  um cunhete  de munições  que esse oficial  utilizou até  

chegar a La Gorgue. 

O 2º sargento de Infantaria 17, António Francisco Fialho Lança, foi obrigado a  

puxar uma metralhadora que acompanhava a infantaria inimiga, e observou que os  

oficiais  e  soldados alemães se  embriagaram com rum quando chegaram às  nossas 

posições de artilharia, passando em seguida a agredir os prisioneiros. 

Os soldados Francisco José Rodrigues, de Infantaria 15, Manuel José Martins,  

de Infantaria 19, e José da Costa, de Infantaria 20, viram os alemães obrigarem os  

majores dos batalhões de Infantaria 13 e 15 a transportar um ferido alemão em La 

Couture. 

O cabo Joaquim Martins e o soldado Manuel da Ponte, ambos do regimento de  

Infantaria 4, viram os alemães arrancarem os galões ao tenente-coronel do batalhão de 

Infantaria 4, e obrigarem-no a transportar um ferido alemão. 
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O  soldado  de  Infantaria  29,  José  Joaquim  Cerqueira,  declara  que  muitos  

prisioneiros  e  civis  franceses  foram  obrigados  a  trabalhar  nas  defesas  de  arame 

farpado, perto de Armentières. Os soldados portugueses que foarm para o campo de 

oficiais portugueses prisioneiros de Breesen, para desempenhar o serviço de fachina,  

declaram  aos  alferes  de  Infantaria  11,  Manuel  Rodrigues  Dias  Júnior,  também 

prisioneiro,  que  durante  muito  tempo  estiveram  nas  linhas  alemãs  construindo 

trincheiras e conduzindo munições. 

O  alferes  de  Infantaria  3,  Álvaro  Pereira  Ribeiro,  logo  a  seguir  ao  seu 

aprisionamento,  viu  os  soldados  alemães  obrigarem  os  prisioneiros  portugueses  a  

auxiliar o transporte de peças de artilharia para mudarem de posição. 

O major comandante do batalhão de Infantaria 8, Aníbal Coelho Montalvão, diz  

que o oficial inglês intérprete do batalhão do seu comando foi brutalmente compelido  

por um soldado alemão da escolta a transportar a mochila e equipamento do referido  

soldado”130. 

Quase a  terminar  a  relação de  casos  que,  em seu entender,  violavam as  leis 

estabelecidas na Conferência de Haia, o delegado do Serviço de Prisioneiros de Guerra 

copiou para o seu relatório as alíneas c) e d) do artigo XXIII. Que estipulava que, “além 

das proibições expressas em convenções especiais, é particularmente proibido: c)matar 

ou ferir o inimigo que, depois de ter deposto as armas, ou esgotados os meios de se 

defender, se entrega à discrição; d) declarar extintos, suspensos ou inadmissíveis em 

justiça, os direitos ou acções dos nacionais da parte adversa. É igualmente proibido a 

um beligerante obrigar os nacionais da parte adversa a tomar parte nas operações de 

guerra dirigidas contra o seu país, mesmo no caso de eles estarem ao seu serviço antes 

do começo da guerra.131” 

“O tenente do regimento de O.C. [Obuses de Campanha] Henrique Pereira do  

Valle viu que o alferes Pinhão, do Q.A.A., ao ser feito prisioneiro e já desarmado, foi  

ferido numa mão com um tiro de pistola, dado por um oficial alemão. 
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O major Raul Andrade Peres, comandante do batalhão de Infantaria 15, narra 

no seu relatório de combate que, tendo resistido durante dois dias com os restos do seu  

batalhão  e  algumas  forças  ingleses,  no  reduto  de  La  Couture,  o  qual  se  achava  

cercado, e estando esgotados os meios de resistência, foi ajustada com o inimigo a 

rendição das forças inglesas e portuguesas que aí se encontravam. Quando, depostas  

as  armas,  as  primeiras  forças  começaram  saindo  do  reduto,  o  inimigo  disparou 

granadas de morteiros e rajadas de metralhadoras, sendo morto um sargento inglês e  

feridos um capitão inglês e o 2º sargento da Infantaria 15 Manuel Fernandes Lopes,  

tendo o referido major Peres protestado indignado junto do oficial alemão comandante  

das forças sitiantes contra este infame crime.

Os  soldados  de  Infantaria  10  José  Maria  Carvalheira  e  Manuel  José  Pires  

viram civis, sob a vigilância de soldados alemães, a trabalhar na construção de redes  

de arame farpado no antigo ‘no man’s land’ a leste de Armentières. 

O  cabo  Manuel  Baião,  de  Infantaria  17,  e  o  cabo  Francisco  da  Silva,  de  

Infantaria 4, viram civis trabalhando nas linhas Decauville e nos drenos. Em Quesnoy 

trabalhavam  civis  no  transporte  de  munições  e  na  construção  de  redes  de  arame 

farpado, numa linha que ia de leste de Pérenchies até ao forte de Vert Galant”132. 

A concluir,  Pestana de Vasconcellos  recordava o artigo XXXII,  referente aos 

“parlamentários”  –  indivíduos  autorizados  por  um dos  beligerantes  a  dialogar  com 

outro, devendo apresentarem-se com uma bandeira branca – e descrevia um caso: 

“O major Raul de Andrade Peres, comandante do batalhão de Infantaria 15,  

refere no seu relatório de combate que,  tendo sido obrigadas à rendição as  forças 

inglesas e portuguesas de La Couture, por falta de meios de resistência, seguiu ele, o 

major comandante das forças inglesas, outro major português e um capitão inglês, a  

conferenciar com o comandante das forças inimigas. Como tivessem sido encontradas  

algumas balas de pistola no bolso do major inglês, foi ele agredido por um graduado 

alemão”133. 

132

1
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No  campo  do  Direito  Humanitário  (Convenção  de  Genebra),  o  relator 

considerou  que  três  artigos  não  foram  respeitados:  o  artigo  I,  que  definia  que  os 

militares ou adjuntos dos exércitos que ficassem feridos deveriam ser convenientemente 

tratados,  embora  estipulasse  também  que,  na  eventualidade  de  o  beligerante  ser 

obrigado a abandonar os doentes ou feridos do adversário, deveria deixar-lhes apoio 

médico  e  material  sanitário;  o  artigo  III,  referente  à  obrigatoriedade  de  o  exército 

ocupador do campo de batalha adoptar providências para procurar os militares feridos e 

mortos, preservando-os do saque e de maus tratos, e para realizar exames aos cadáveres 

antes das inumações ou incinerações; e o artigo IX, que determinava que os militares e 

civis que faziam o levantamento, transporte e tratamento de doentes e feridos, assim 

como os capelães, tinham de ser respeitados, não sendo tratados como prisioneiros de 

guerra caso fossem capturados pelo inimigo. 

Sobre o artigo I, Pestana de Vasconcellos escreveu: 

“O alferes de Infantaria 11, Manuel Rodrigues Dias Júnior, tendo sido ferido no  

combate de 9 de Abril de 1918, e em seguida aprisionado, não recebeu alimentação  

alguma durante  todo  o  dia  9.  No  dia  seguinte,  pela  manhã,  distribuíram-lhe  uma  

refeição e mandaram-no para Tournai, onde chegou na noite desse mesmo dia. Apesar 

de ter permanecido no hospital dessa cidade durante 4 dias, somente lhe fizeram um  

ligeiro penso, transferindo-o depois para Stettin, onde, 9 dias depois de ferido, pela  

primeira vez lhe desinfectaram os ferimentos. 

O tenente médico de Infantaria 3, António de Oliveira Zuquet, observou que o  

pessoal  de  uma ambulância  alemã  que,  durante  os  três  primeiros  dias  da  batalha  

iniciada em 9 de Abril de 1918, esteve instalada na gare de Laventie, não tratou um só  

ferido português ou inglês, poucas facilidades dando, a ele e ao capitão médico Levy 

d’Almeida, para tratamento dos feridos aliados”134. 

Quanto  ao  artigo  III  da  Convenção  de  Genebra,  o  relator  deu  apenas  um 

exemplo: 
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“O alferes de Infantaria 11, Manuel Rodrigues Dias Júnior, sendo ferido a 9 de  

Abril de 1918, e aprisionado em seguida, foi roubado por soldados alemães que lhe 

tiraram o capote e todo o dinheiro que levava. Pouco depois um sargento e um soldado  

alemães,  encontrando-o  num  posto  de  socorros,  sob  pretexto  de  lhe  ensinarem  o 

caminho para uma ambulância, levaram-no para um sítio ermo, e aí lhe roubaram um 

relógio de pulso, abandonando-o em seguida”135.

Finalmente, dois depoimentos para provar a violação do artigo IX: 

“Os médicos capitão médico Levy d’Almeida, e tenente médico de Infantaria 3,  

António de Oliveira Zuquet, aprisionados a 9 de Abril de 1918, tendo permanecido até  

25 de Junho em diferentes formações sanitárias, receberam nesse dia comunicação de  

que  iam para  um campo de  prisioneiros,  seguindo  imediatamente  para  Lille,  onde  

estiveram  durante  4  dias  sujeitos  a  um  regime  verdadeiramente  penitenciário  na 

fortaleza da mesma cidade. Foram encerrados num quarto fechado à chave, de onde só  

podiam sair duas vezes por dia, durante meia hora de cada vez. A alimentação que lhes  

era fornecida era de péssima qualidade, e insuficientíssima. Da fortaleza de Lille foram 

mandados  para  o  campo  de  Karlsruhe  e  depois  para  o  de  Strasburg,  Prússia  

Oriental”136. 

Na última página do documento, datado de 23 de Fevereiro de 1919, o autor 

concluiu  que  Portugal,  nomeadamente  a  missão  na  Conferência  de  Paz,  deveria 

reclamar “indemnizações pecuniárias” pelo tratamento prestado aos presos de guerra 

nacionais.  A justificação  era  pragmática,  com Pestana  de  Vasconcellos  a  propor  ao 

Governo uma fórmula de poupança: a reivindicação de reparações financeiras evitaria 

que o Estado pagasse do seu próprio bolso reformas antecipadas e pensões de sangue às 

famílias dos homens mortos nos cativeiros: 
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“É minha opinião que a obra de justiça a impor ao inimigo pelos crimes que  

ficam relatados não será completa sem uma reparação sob a forma de indemnizações  

pecuniárias  a  exigir  aos  culpados,  individualmente,  ou  ao  governo  alemão  que  os  

representa,  e que compense,  na medida do possível,  os males feitos à colectividade  

nacional, ou às vítimas directas da crueldade alemã. 

Muitos dos nossos ex-prisioneiros, em virtude do mau tratamento de que foram 

vítimas, terão que ser reformados. Os que pelo mesmo motivo morreram terão legado  

às  famílias  pensões  de  sangue,  que  o  governo  português  pagará.  Se  o  governo 

português não exigir do governo alemão indemnizações pecuniárias que aliviem estas 

despesas, dar-se-á a circunstância, que me parece contrária a toda a justiça, de que as 

consequências dos crimes alemães pesarão apenas sobre o Estado português, serão um  

encargo para a colectividade nacional, a qual, por esta forma, será duas vezes vítima. 

Uma aplicação imparcial da justiça parece-me pois exigir a reclamação de uma 

indemnização  pecuniária  a  favor  do  governo  português,  que  determinará  depois  a  

forma  mais  conveniente  de  fazer  beneficiar  dela,  individualmente,  as  vítimas  da 

barbárie alemã”137. 

Da leitura do relatório de Pestana de Vasconcellos um dos problemas que mais 

ressalta da experiência portuguesa do cativeiro alemão é a fome. Durante os sete ou oito 

meses de cárcere (tendo em conta que a grande maioria dos presos, sete mil,  foram 

capturados  após  a  batalha  de  La  Lys),  os  militares  do  CEP tentaram sobreviver  à 

escassez  alimentar.  Que,  em  muitas  ocasiões,  foi  mitigada  pela  solidariedade  dos 

prisioneiros  do  Exército  francês.  A fome  não  se  devia  unicamente  às  carências  da 

própria Alemanha, mas também à falta de assistência do Governo português e às poucas 

encomendas que chegavam de facto aos campos de internamento. 

Neste documento, as referências dos militares às encomendas serviram, aliás, 

para manifestar repulsa pelos alemães, que aqui são retratados como homens cruéis que 

não  perdiam  qualquer  oportunidade  para  humilhar  os  expedicionários  presos.  Essa 

humilhação tomava várias formas, segundo os presos: no alojamento, nos roubos de 

objectos  pessoais,  na  recusa  em prestar  os  devidos  cuidados  médicos  aos  feridos  e 

doentes e no chamado depilatório (um método utilizado pelos alemães para evitar  a 

propagação de parasitas). 
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Todas  as  condições  de  vida  nos  campos  são  interpretadas  pelos  portugueses 

como um vexame, que acicatou o ódio aos “boches”. E todas as mortes (233) foram 

imputadas ao inimigo, que matou ou não assistiu convenientemente os doentes e feridos 

– entre as causas mais comuns das mortes nos cativeiros encontram-se a pneumonia, as 

amputações, a “gripe espanhola”, a sepsis, a pleurisia e a tuberculose138. 

O documento elaborado por Pestana de Vasconcellos não constituía,  como se 

verá,  uma  prova  “insuficientíssima”  dos  maus  tratos  recebidos  pelos  presos  na 

Alemanha, como consideraram Afonso Costa e Norton de Matos139. 

Os resultados do segundo inquérito solicitado ao Governo por Costa, em finais 

de  Março  de  1919,  não  divergiram,  no  essencial,  dos  testemunhos  narrados  pelo 

delegado do Serviço de Prisioneiros de Guerra. Mas possuíam mais-valias: o número de 

inquiridos era mais vasto, englobando soldados oriundos de todo o país, e foi definido 

um  formulário  de  perguntas  que  permitia  averiguar  se  os  alemães  tinham  ou  não 

obedecido às normas contidas nas convenções internacionais.  

III. 4. Inquérito a antigos prisioneiros de guerra

A 29 de Julho de 1919 o juiz Pedro Augusto Pereira de Castro depositou no 

Ministério dos Negócios Estrangeiros o processo de inquérito para o qual tinha sido 

nomeado a 4 de Abril do mesmo ano. Tratava-se de dois volumes, com um total de 432 

folhas, algumas manuscritas, outras dactilografadas140. Em carta ao Ministério, Pedro de 

Castro descrevia o seu relatório como “larguissimamente documentado”141. 
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Ao longo de três meses, de 16 de Abril a 7 de Julho, em 28 comarcas do país, 

foram inquiridos 66 combatentes, de todas as patentes da hierarquia militar, que tinham 

sido capturados na Flandres e em África. Os dois volumes que o magistrado entregou ao 

Ministério reuniam todos os autos de inquérito, mas não foi elaborada qualquer súmula. 

Desconhece-se se este processo chegou a Paris, às mãos de Afonso Costa, uma 

vez que não há qualquer documentação que confirme isso mesmo. Contudo, apesar de 

nas actas das reuniões da segunda delegação na Conferência da Paz não existir qualquer 

menção a  este  inquérito142,  o  telegrama que  Afonso Costa  enviou  para  Portugal  em 

Outubro de 1919, dando conta de que tinham ficado sem efeito os esforços para obter 

reparações pelos crimes perpetrados pela Alemanha no tratamento dos presos, indica 

que a missão poderá ter tido acesso aos resultados do processo143. 

Pedro de Castro iniciou o seu trabalho solicitando ao CEP uma relação de “50 

oficiais, 30 sargentos e 20 cabos e soldados” detidos em França e em África, e uma lista 

de navios de guerra e mercantes “torpedeados ou afundados” durante a guerra, com os 

respectivos  nomes dos  tripulantes144.  Essas  informações  foram-lhe  enviadas  a  12 de 

Abril de 1919, numa carta dactilografada e assinada pelo tenente-coronel João de Sousa 

Eiró, do Quartel-General Territorial do CEP145. 

No reverso da lista  de  militares,  o  juiz  escreveu que,  em Lisboa,  os  antigos 

prisioneiros residentes na capital deveriam ser ouvidos, “5 em cada dia”, a partir de 16 

de Abril,  nas instalações  do Ministério.  Os militares  que habitavam fora de Lisboa, 

continuou,  deveriam  ser  inquiridos  “pelos  Excelentíssimos  Juízes  de  Direito”  das 
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respectivas comarcas; e no Porto, a tarefa caberia ao juiz José Maria de Magalhães Pinto 

Ribeiro146. 

Para  todas  as  comarcas  foi  enviado  um  modelo  de  inquérito  com  questões 

relacionadas com a data e o local de detenção, os campos de internamento, as condições 

de alojamento e higiene, a alimentação, o soldo, a liberdade religiosa, as punições e 

castigos, a correspondência e os testamentos. 

De Abril a Julho realizaram-se inquirições em Lisboa, Figueira da Foz, Beja, 

Amarante, Aldeia Galega do Ribatejo, Santa Comba Dão, Barcelos, Braga, Vila Real de 

Santo António, Vila Viçosa, Torres Vedras, Valença, Aveiro, Ponte de Lima, Penafiel, 

Mação, Viana do Castelo, Olhão, Covilhã, Bragança, Almada, Tavira, Ovar, Guimarães, 

Albergaria-a-Velha,  Águeda  e  Anadia.  Com  a  excepção  de  Lisboa,  onde  foram 

questionados 13 ex-prisioneiros, nas restantes comarcas o número de inquiridos variou 

entre um e quatro. 

Atendendo  ao  objecto  de  estudo  deste  trabalho,  analisámos  apenas  os 

interrogatórios  feitos  aos  militares  que,  capturados  na  Frente  Ocidental,  foram 

internados na Alemanha147 – 52 homens que prestaram depoimentos em 26 comarcas. E 

desse total optámos por seleccionar alguns testemunhos, uma vez que as respostas dos 

inquiridos  não  são  muito  divergentes.  A encimar  cada  narrativa,  surge  a  data  e  a 

identificação da comarca onde foi realizado o interrogatório. 

III. 5. “Rostos lívidos, os malares saídos, os olhos fundos e brilhantes”

16 de Abril de 1919, Lisboa
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Felisberto Alves Pedrosa148, coronel do Estado Maior de Infantaria149, foi preso, 

aos 56 anos, a 9 de Abril de 1918, após a derrota em La Lys. Esperavam-no mais de oito 

meses  de  cativeiro,  pois  saiu  em liberdade  já  depois  do Natal,  a  28  de Dezembro. 

Felisberto  sabia  que  para  os  oficiais  superiores  a  Alemanha  destinara  campos  de 

concentração específicos, com mais comodidades, nos quais alguns (poucos) soldados e 

cabos, igualmente feitos prisioneiros, eram os responsáveis por trabalhos de limpeza e 

manutenção. 

Mas não estava preparado para as agruras que sofreu nos quatro campos por 

onde passou: primeiro Rastatt, depois Karlsruhe, em seguida Fuchsberg, e finalmente 

Breesen.  Fez  passagens  quase  fugazes  pelos  três  primeiros,  tendo  permanecido  no 

último quase seis meses. Em todos eles, Felisberto Pedrosa passou fome. A alimentação 

era  “insuficiente”  e  de  “má  qualidade”.  Por  dia  eram distribuídas  três  refeições:  a 

primeira,  pela  manhã,  era  composta por “chá ou café,  mas que não tinham o sabor 

destas bebidas”; a segunda e a terceira, ao fim da manhã e à tarde, eram uma “sopa 

confeccionada com géneros  de má qualidade,  como batatas com casca cozidas  com 

cascas de melão ou melancia, ou cenoura e beterrabas”150. Os guardas alemães, esses, 

tinham  uma  “alimentação  de  qualidade  superior”.  E  se  não  fossem  as  ajudas  das 

“famílias, amigos e sociedades da Cruz Vermelha”, os prisioneiros teria sucumbido à 

fome. 

Os “colis” com víveres chegavam com alguma regularidade aos campos onde 

Felisberto esteve internado. E o dinheiro também, porque era enviado “por intermédio 

de casas bancárias”. O mesmo não acontecia com o vestuário e as cartas da família, que 

demoravam meses a serem entregues. 

Os prisioneiros tomavam banho uma vez por semana. Mas esse era um momento 

lamentável, pois os “oficiais eram obrigados a banharem-se no mesmo balneário, tendo 
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de desnudar-se ao mesmo tempo e na presença uns  dos  outros,  sem diferença  nem 

respeito pelas hierarquias”151. 

Todos os oficiais recebiam o soldo “em conformidade com as suas patentes”, 

variando entre 60 e 100 marcos – mas o montante era insuficiente para comprar tabaco, 

linhas e botões nas cantinas, onde qualquer bem “era caríssimo”152. 

A atribuição do soldo a oficiais presos estava, aliás, contemplada na Convenção 

de Haia (artigo XVII), embora várias potências aliadas tivessem firmado acordos com a 

Alemanha para garantir efectivamente o pagamento aos oficiais superiores capturados e 

internados. O Ministério da Guerra português chegou a ter quase pronto um projecto de 

acordo  com o  Governo  alemão,  tendo  chegado  mesmo a  pedir  um parecer  à  Cruz 

Vermelha Portuguesa, mas não passou de uma intenção153. 

19 de Abril, Lisboa

A 9 de Abril de 1918, o capitão de Infantaria 1, José da Cruz Viegas154, estava 

em Neuve Chapelle, cidade que, três anos antes, ficara devastada pela intensa ofensiva 

das forças britânicas contra o Exército alemão. Foi ali que os alemães o capturaram. 

Tinha  37  anos.  Durante  dois  dias  caminhou,  juntamente  com  outros  prisioneiros 

portugueses, em direcção a Lille. Nada comeu, nem a escolta deixava que os habitantes 

das populações que atravessou lhe estendessem um bocado de pão. 

A primeira refeição, no dia 11, foi uma “sopa salgada com carne de cavalo em 

mau  estado”.  Serviu,  pelo  menos,  para  recuperar  alguma  energia.  José  Viegas  não 

chegou a entrar na fortaleza de Lille, por onde passaram muitos expedicionários antes 

de serem transferidos para os campos de internamento. Na estação ferroviária da cidade, 
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embarcou num comboio rumo a Rastatt – para uma viagem de três dias, cada grupo de 

20 oficiais tinha direito a “um pão negro e um balde de marmelada de quatro quilos”. 

Já no campo de Rastatt, a alimentação era “deficientíssima” – nunca comeu tanta 

beterraba como quando esteve preso na Alemanha. Às vezes, boiava na sopa “peixe 

podre”  que  alguns  prisioneiros,  desesperados,  engoliam.  Muitos  foram  parar  à 

enfermaria com “enterite”155. 

Depois, ainda teve de passar pelo “vexame” do depilatório: “No banho estava 

um soldado prisioneiro russo com um caldeiro cheio de um líquido cáustico esverdeado, 

cuja base devia ser arsénico, e que pintava toda a parte cabeluda do corpo dos oficiais, 

aplicando-nos  um forte  depilatório.”  O objectivo,  segundo  os  alemães,  era  evitar  a 

propagação de parasitas, mas José Viegas não acreditava nisso, considerando que os 

guardas queriam apenas humilhar os presos156. 

O capitão permaneceu pouco tempo em Rastatt.  Transferiram-no para Uchter 

Moor, onde a água era imprópria para consumo. José Viegas apercebeu-se disso mesmo 

quando a sua camisa branca saiu amarela do tanque de lavagem das roupas. Mas a sua 

passagem por Uchter Moor foi  breve,  pois aguardava-o mais um campo de oficiais: 

Breesen. 

Aqui, as barracas possuíam vários quartos e em cada um deles dormiam quatro 

prisioneiros. As “retretes tinham um sistema de fossa a descoberto que era despejada 

para uma carroça por meio de bomba de ar comprimido”. E os resíduos eram vazados 

junto às vedações do campo, pelo que os presos respiravam um ar “pestilento”. 

Breesen pôs à prova a capacidade de resistência de José Viegas. Pouco tempo 

depois de ali ter chegado, o capitão de infantaria não aguentou mais as “humilhações” e 

as “privações”. E fugiu. Ainda conseguiu saltar as vedações e vaguear um ou dois dias, 

mas os alemães, no seu encalço, depressa o recapturaram. 

O castigo foi a dobrar: durante cinco dias encarceram-no numa cela, juntamente 

com presos de “delito comum”, na prisão da cidade de Lübeck; e quando regressou a 

Breesen esteve 17 dias em “regime celular” (primeiro num compartimento exíguo sem 

qualquer luz e depois numa pequena divisão com uma janela). 
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23 de Abril, Lisboa 

José Xavier Barbosa da Costa157 não conseguiu sair ileso da terrível ofensiva alemã na 

madrugada de 9 de Abril  de 1918.  Ferido,  caiu sobre terra  e  os  soldados  inimigos, 

julgando-o morto, retiraram-lhe as botas, as polainas, o casaco, os anéis, o relógio, o 

dinheiro que trazia consigo (“dois mil francos em papel”) e a placa de identidade, feita 

de prata. Mas quando finalmente se aperceberam de que o major de Infantaria, de 40 

anos, ainda respirava transportaram-no para um posto de socorro alemão. 

José  Barbosa  da  Costa  tinha  lembranças  muito  vagas  desses  primeiros  dias. 

Recordava-se, porém, de ter acordado, “a 23 ou 24 de Abril”, numa cama do hospital de 

Tournai,  na  Bélgica,  e  do  “maior  carinho  e  dedicação”  que  recebeu  dos  médicos 

portugueses, também prisioneiros. 

Nos  primeiros  dias  de  Maio,  apesar  de  ainda  estar  muito  debilitado,  foi 

transferido para a enfermaria do campo de internamento de Ingolstadt, onde permaneceu 

até ser libertado. Aqui, o seu estado de saúde deteriorou-se. Porque os tratamentos não 

eram adequados. Sem medicamentos e sem instrumentos cirúrgicos, os enfermeiros de 

Ingolstadt abriram-lhe um abcesso “com uma tesoura ordinária e velha” e ficou com o 

dedo indicador da mão esquerda inutilizado quando lhe cortaram um tendão. 

Em Abril de 1919, José Barbosa da Costa estava quase cego158. 

26 de Abril, Aldeia Galega do Ribatejo 

Depois de alguns dias internado na fortaleza de Lille,  o soldado Manuel dos 

Santos Couves159 foi conduzido para o campo de Münster II, onde deu entrada a 20 de 

Abril. Aqui não existiam oficiais superiores presos. Apenas oficiais de baixas patentes e 

soldados, que “gozavam das mesmas regalias”. 

Manuel Couves não tinha muitas queixas a fazer sobre as condições de higiene e 

salubridade do campo: eram “regulares”.  E à  chegada a Münster II  todos os presos 
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tomaram banho, viram ser-lhes “desinfectadas” a roupas e ainda receberam “dois pares 

de ceroulas e duas camisas.160” 

Todavia,  a  alimentação  era  má  e  escassa.  Por  volta  das  11  horas  da  manhã 

distribuíam café, e, ao longo de todo o dia, só tinham mais uma refeição, às 18 horas, 

composta por “caldo de beterraba”. O soldado mal tinha forças para trabalhar na fábrica 

de ferro, onde ganhava dois marcos por dia.  Outros construíam linhas ferroviárias e 

outros ainda foram recrutados para a lavoura. 

Durante o tempo que passou no cativeiro, Manuel Couves nunca viu ser negada, 

a qualquer prisioneiro, a prática de actos religiosos, nem a possibilidade de fazer um 

testamento. Mas em Münster II, contou, não morreu qualquer preso. 

28 de Abril, Vila Real de Santo António

Primeiro  esteve  em  Lille,  15  dias  preso  no  forte,  depois  foi  internado  em 

Münster I, cerca de um mês, e até ao armistício, em Novembro, trabalhou no forno de 

carvão de uma “fábrica de armas e munições”, localizada numa cidade alemã cujo nome 

não se recordava. 

Manuel  dos  Santos  Pestana161,  soldado de 23 anos,  natural  de Cacela,  esteve 

pouco tempo em Münster I,  mas lembrava-se bem de que o campo tinha “regras de 

higiene”, que, caso não fossem cumpridas pelos presos, suscitavam punições. Por vezes, 

essas penas podiam traduzir-se em vários dias de clausura numa pequena divisão sem 

janelas e na distribuição de comida apenas de três em três dias162. 

Neste campo, as relações hierárquicas mantinham-se e notavam-se sobretudo no 

alojamento, onde os oficiais inferiores estavam separados dos soldados e dos segundos 

cabos.  A alimentação,  contudo,  era  igual  para  todos.  E  escassa.  Alguns  presos  não 

aguentavam muito tempo na formatura matinal e caíam por inanição. 
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De acordo  com o  “trabalho  produzido”,  e  duas  vezes  por  mês,  os  soldados 

podiam  receber  senhas  correspondentes  a  um  marco,  que  permitiam  comprar,  na 

cantina, “tabaco, limonada e várias miudezas de pouco valor”. Todos os soldados presos 

eram obrigados a trabalhar, mas as tarefas eram variadas: “uns nos fornos, outros na 

fundição  de  ferro,  outros  na  descarga  de  vagonetes  e  na  agricultura”.  Mas  Manuel 

Pestana viu também prisioneiros nos trabalhos de construção de pontes e no “transporte 

de canhões e obuses, ou de pranchas de madeira para facilitar a passagem dos rios”163. 

25 de Abril, Aveiro

Francisco António Soares164, tenente médico, cuidava dos feridos no posto de 

socorros de Neuve Chapelle quando foi capturado, a 9 de Abril. Cinco dias depois, e 

após uma viagem de comboio “incómoda e desconfortável, numa carruagem de terceira 

classe”, Francisco Soares estava em Rastatt. Era uma espécie de prisioneiro oficioso. 

Porque os oficiais médicos, de acordo com as convenções internacionais, deveriam ser 

repatriados165. 

O campo era “vasto” e até “aprazível”. Mas durante os três meses que ali esteve 

sofreu mazelas físicas e morais. A comida era tão má e insuficiente (“era incompatível 

com a vida”, disse) que motivou diversas reclamações ao comandante do campo e à 

Legação  de  Espanha  em  Berlim  –  reclamações  que  eram  feitas  pela  comissão  de 

assistência  organizada  aos  presos  portugueses,  liderada  pelo  tenente-coronel  João 

Craveiro Lopes, também ele prisioneiro em Rastatt166. 

Para além da falta de alimentação, os oficiais presos em Rastatt confrontavam-se 

também com a escassez de roupas. Mas subsistia a esperança de que seriam transferidos 
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para um outro campo, onde iriam encontrar “o que ali” lhes “faltava”. Porém, restavam 

ainda alguns meses para isso acontecer, pelo que o tenente médico teve de aprender a 

sobreviver em Rastatt. 

Ficou alojado numa barraca onde dormiam apenas oficiais franceses. E ali pôde 

ver como a França não abandonava os seus: “Desde a sua chegada tinham uma boa 

ração diária de bolacha fornecida por comités do seu país.” Francisco Soares, assim 

como os restantes portugueses, tinham a sua alimentação unicamente a cargo do campo. 

Ou seja, “duas paupérrimas sopas e duas tigelas de líquido, uma pela manhã, e ao qual 

davam o  nome de  café,  e  outra  à  tarde,  com um infuso  de  ervas  aromáticas”.  Os 

ingredientes não variavam. “As sopas eram quase sempre de beterraba, algumas batatas 

e muitas vezes com casca e terra, cenouras forraginosas e farinha, sem gordura. Duas 

vezes na semana continha carne em muito pouca quantidade, outras duas bacalhau ou 

outro peixe que, apesar da fome, repugnava aos mais fortes estômagos”. Na fila para 

receber as refeições, os homens levavam uma tigela de “barro ordinário” e uma velha e 

ferrugenta colher de folha. 

Alguns  oficiais,  lembrou  Francisco  Soares,  ainda  tentavam  ludibriar  as 

autoridades alemãs, fingindo padecer de algum mal e tentando assim dar entrada na 

enfermaria – ali a alimentação não era diferente da que era servida no campo, mas pelo 

menos era “mais abundante”. Outros, igualmente famintos, recorriam aos caixotes de 

lixo da cozinha, procurando cascas de batata e talos de couve que depois eram cozidos 

numa “panela improvisada, ao ar livre”. A panela era, na maior parte das vezes, um 

capacete. 

As imagens daqueles homens que, vítimas da fome, tinham os “rostos lívidos, 

compridos, os malares saídos, os olhos fundos e brilhantes”, eram ainda muito vívidas 

para Francisco Soares. Mal conseguiam arrastar as “pesadas botas de trincheira” que 

ainda calçavam desde o dia do seu aprisionamento. “Não raro víamos o número das 

nossas pulsações manter-se a 40 ou 45 por minuto”. 

Em Julho, o tenente médico foi finalmente transferido para Breesen. Ele e cerca 

de uma centena de oficiais. Esperavam alguma melhoria, mas a primeira impressão foi 

negativa: as barracas eram “mais sujas e mais pequenas”. Contudo, as “enxergas eram 

melhores”. 

A alimentação  era  em  tudo  semelhante  à  de  Rastatt.  Mas  em  Breesen  os 

prisioneiros portugueses receberam uma benesse inesperada: o comandante do campo 

ordenou que lhes fossem distribuídas encomendas com víveres e roupa que tinham sido 

65



enviadas  para  os  presos  romenos  já  depois  do  seu  repatriamento.  Foi-lhes  também 

permitido aceder à pequena biblioteca do campo, pelo que os dias de cativeiro foram, de 

certa  forma,  amenizados  com  literatura,  sobretudo  obras  francesas  do  século  XIX 

(imperavam os romances de Victor Hugo). 

Entre os livros e as práticas religiosas, o tempo era também preenchido com a 

escrita de cartas para a família, sem qualquer certeza se aquelas palavras seriam alguma 

vez lidas pelos entes queridos. 

2 de Maio, Mação

Em meados de Agosto de 1917, Manuel Torres167 partiu para a Flandres. Era 

segundo sargento da 5ª Companhia de Artilharia 8 e, a 9 de Abril de 1918, foi um dos 

6585  homens  capturados  pelo  Exército  alemão.  Levaram-no,  juntamente  com mais 

prisioneiros portugueses, para um campo cujo nome não se recordava – lembrava-se, 

porém, de que era cercado por arame farpado. Passou ali uma única noite. 

Mas Manuel Torres tinha vários ferimentos, provocados pelo intenso combate 

em La Lys, e o seu estado de saúde levou os alemães a interná-lo num hospital em 

Munsterlager, na Alemanha. Esteve ali um mês, até à sua recuperação, usufruindo de 

uma  alimentação  “pouco  abundante”,  mas  recebendo  um  “bom  tratamento”  dos 

enfermeiros belgas. 

Já recuperado, foi-lhe destinado o campo de concentração de Soltau, próximo da 

cidade homónima, na Baixa Saxónia,  onde Manuel  Torres encontrou prisioneiros  de 

diversas  origens:  britânicos,  franceses,  belgas,  italianos  e  russos.  Nenhum deles  era 

oficial superior (ali só entravam sargentos e soldados). Com a excepção dos portugueses 

e dos italianos, todos os restantes presos estavam dispensados de trabalhar. Ele, que 

trabalhou numa “fábrica de munições”, desconhecia o motivo desta divisão. 

Manuel foi quase um caso único nas inquirições sobre o tratamento dos presos 

de  guerra  portugueses  na  Alemanha.  As  suas  respostas  distinguiram-se  pela  quase 

ausência de queixas. Foi-lhe dado um “bom alojamento” e existiam “boas condições de 

salubridade  e  higiene”.  A alimentação,  contudo,  é  que  suscitava  algumas  queixas, 

sobretudo o pão, “de cor escura e muito mal fabricado”. O resto eram sopas, feitas com 

de beterraba, legumes, cogumelos e batata; a carne servia “apenas para adubar a sopa” 

e, uma vez por semana, “vinte gramas de peixe”. 
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30 de Abril, Covilhã

António Paulo de Moura Júnior168,  24 anos,  ainda tentou caminhar,  desde as 

linhas da frente, onde tinha sido preso, a 9 de Abril,  até ao forte de Lille. Todos os 

prisioneiros capturados em La Lys foram obrigados a isso: marcharam, sob escolta a 

cavalo, durante muitas horas e sem quaisquer alimentos, até alcançarem a cidade169. 

Contudo, o 2º sargento da 5ª Companhia de Infantaria 21, tinha uma ferida num 

pé que o impedia de andar. Observado por um médico, chamado pelos alemães, António 

de Moura Júnior acabou por ser transportado de maca até à estação ferroviária de Lille, 

onde embarcou num comboio rumo ao hospital de São Francisco, na cidade belga de 

Leuze. Ali esteve cinco dias, mas o tratamento que recebeu não foi o mais adequado: 

colocarem-lhe apenas uma ligadura no pé. 

Transferiram-no então para o lazareto de Münster  I,  onde ficou internado 20 

dias. Quando os enfermeiros determinaram que o sargento português estava curado, deu 

entrada no campo de internamento. E o comandante de Münster I não perdeu tempo a 

atribuir-lhe trabalho na abertura de valas, no “descarregamento de vagons em aterros” e 

até na construção de uma fábrica de munições. 

Os  sargentos  britânicos,  belgas  e  franceses,  atendendo  à  situação  do  oficial 

português,  aconselharam-no  a  redigir  uma  reclamação  endereçada  à  embaixada  de 

Espanha em Berlim. E foi o que António de Moura Júnior fez, sabendo que em outros 

cativeiros os oficiais estavam dispensados dos trabalhos forçados e recebiam soldo. 

António desconhecia se a sua carta tinha tido algum efeito. Mas pouco mais de 

um mês depois de a enviar para a Legação espanhola, recebeu a ordem de que seria 

novamente  deslocado  para  um  outro  campo,  desta  vez  Soltau.  Aqui,  nada  mudou. 

Continuou a trabalhar e também não tinha direito a soldo. De nada valeram os protestos 

junto do comandante de Soltau, porque faltava a António a placa identificativa da sua 

patente militar. 
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Pediu documentos  comprovativos  à família,  à Cruz Vermelha Internacional  e 

novamente  à  embaixada  de  Espanha.  Mas  até  8  de  Janeiro  de  1919,  não  recebeu 

qualquer resposta. 

29 de Abril, Bragança

O primeiro a ser inquirido foi António José Coelhoso170, um jovem militar de 22 

anos, 2º sargento da 2º Companhia do Regimento de Infantaria 10, natural de Mirandela. 

Coelhoso deu entrada no campo de concentração junto à cidade de Hameln – cenário do 

famoso  conto  medieval  “O  Flautista  de  Hamelin”,  mais  tarde  reescrito  e 

internacionalizado pelos irmãos Grimm – a 24 de Julho de 1918. Não identificou o local 

de captura, nem explicou se tinha sido detido em La Lys. 

Em Hameln, o transmontano encontrou “poucos prisioneiros de guerra” e, entre 

eles, nenhum oficial superior. Mas isso não invalidava algumas distinções na atribuição 

de trabalhos: alguns ocupavam-se da correspondência  (“fechar  e apartar  a  mesma”); 

outros eram incumbidos das limpezas semanais (as barracas estavam sempre limpas, 

conta Coelhoso, mas só até o armistício, porque a partir de Novembro terminaram as 

lavagens); e outros ainda eram condenados às acções mais perigosas, sendo “obrigados 

a apanhar granadas e a levar madeiras para as posições de artilharia.” Todos os soldados 

recebiam “10 centavos” por um dia de trabalho. Mal chegava para comprar botões na 

cantina. 

A comida, já se adivinha, era escassa. E consistia sempre no mesmo: “couves 

cozidas com batatas, beterraba cozida e farinhas diversas, e bacalhau.” Mas os feridos e 

doentes internados na enfermaria do campo tinham melhor sorte com a alimentação. E 

não faltavam remédios. 

Manuel Cavaleiro171 foi o segundo ex-prisioneiro a ser ouvido naquela manhã de 

Abril,  em  Bragança.  Tinha  21  anos,  residia  em Vila  Real,  e,  na  Frente  Ocidental, 

combatera na 1ª Bateria do 6º Grupo de Metralhadoras. Cavaleiro, 2º sargento, entrou 

no campo de Friedrichsfeld a 15 de Abril de 1918 e ali se manteve até 5 de Janeiro do 

ano seguinte. 
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Limpeza e higiene não faltavam, sobretudo nos alojamentos. Oficiais inferiores e 

soldados dormiam nas mesmas barracas, mas a divisão hierárquica não deixou de se 

fazer sentir: os oficiais usavam, no braço direito, uma fita de pano vermelho e quanto a 

trabalhos destinaram-lhes apenas serviços leves, na distribuição de correspondência e 

encomendas.  Aos  soldados,  sem  fita  vermelha,  cabia-lhes  apanhar  granadas,  abrir 

trincheiras e transportar madeira para as mesmas – a compensação eram 3 marcos por 

dia. 

8 de Maio, Almada

Até  ao  dia  da  sua  libertação,  a  4  de  Dezembro  de  1918,  Manuel  Lopes172 

conheceu as agruras de quatro campos de internamento. Depois dos oito dias que viveu 

encarcerado  no  forte  de  Lille  (fora  capturado  em  La  Lys),  o  Exército  alemão 

encaminhou  este  soldado  da  1ª  Companhia  de  Infantaria  2  para  Münster  II,  onde 

permaneceu 25 dias. Mais uma viagem, mais um cativeiro, desta vez Sagan. 

Volvidos dois a três meses,  foi  novamente transferido:  Worms foi  a próxima 

paragem. Mas Manuel Lopes mal teve tempo para conhecer este campo – esteve ali dois 

dias antes de ser levado para a construção de linhas ferroviárias. Finalmente, passou em 

Giessen os últimos dias de cativeiro (três ou quatro), antes do repatriamento. 

Em vez de relatar as condições de cada um dos campos, o militar optou por uma 

descrição  genérica  dos  cativeiros,  onde se  encontravam aprisionados apenas  oficiais 

inferiores e soldados. 

Ao juiz,  explicou que  alimentação  dada  aos  presos  de  guerra  era  composta, 

invariavelmente, por “peixe podre”, “rama de cenoura, batata podre, farinha de fava e 

de beterraba”. Com esta comida, os homens mal se aguentavam de pé. Mas todos eram 

obrigados a trabalhar nas ferrovias e em fábricas de fundições. Manuel Lopes nunca viu, 

mas falava-se que alguns prisioneiros eram enviados para as linhas da frente de guerra, 

onde  carregavam  munições.  Nos  campos  corriam  os  rumores  que  muitos  destes 

homens” morriam atingidos pela artilharia dos aliados”. 

As punições no interior do campo, aplicadas sobretudo às tentativas de fuga, 

consistiam em muitos dias de prisão (de 15 a 30 dias), mas no rol de castigos constava 

também o carregamento de “mochilas cheias de areia” durante várias e longas horas. 
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Em Sagan, Manuel Lopes viveu a tristeza de ver morrer dois compatriotas. Que, 

sublinhou, foram sepultados com as devidas honras militares. 

Ao longo de oito meses, o combatente recebeu apenas um bilhete-postal e uma 

encomenda,  já  vazia,  da  família.  Quando  regressou  a  casa,  os  seus  familiares 

asseguraram-lhe terem enviado diversos pacotes com vestuário, conservas e dinheiro. 

8 de Maio, Porto 

Na  triste  madrugada  de  9  de  Abril  de  1918,  Jerónimo  Pinto  Montenegro 

Carneiro173, um capitão natural da Régua, comandava os homens de Infantaria 20 no 

subsector de Fauquissart. Durante as seis horas e meia de “combate violento” ocupou o 

lugar do telefonista. Junto a si, um soldado cumpria apenas uma missão: cada vez que 

Carneiro tirava a máscara anti-gás para falar ao telefone, o militar partia ampolas de 

amoníaco e aproximava-as da boca e o nariz do capitão. Só assim conseguia resistir aos 

ataques de gás lançados pelo inimigo. 

Contudo, Jerónimo Carneiro, 35 anos, não resistiu por muito tempo aos gases 

tóxicos. Esgotadas todas as suas forças, esperou pela sua captura, que aconteceu já de 

manhã,  às 10h30. Os alemães retiraram-lhe as polainas e o impermeável antes de o 

juntarem aos milhares de homens que marchavam para Lille. 

Poucos dias depois estava em Rastatt, onde permaneceu três meses, antes de ser 

transferido para Breesen. No primeiro campo a comida era tão má que valeu ao capitão 

algum dinheiro que levava consigo e que lhe permitiu, durante algum tempo, comprar 

“bolacha e fruta seca” na cantina. Mas quando lhe faltaram recursos para compensar a 

má  alimentação  fornecida  em  Rastatt,  a  fome  motivou  o  desespero:  “Esgotado  o 

dinheiro, começámos a pensar na morte a que se chegaria fatalmente com semelhante 

tratamento.174”

Quando Jerónimo Carneiro esteve em Rastat  ainda não existia uma “casa de 

leitura”,  nem os prisioneiros portugueses podiam fazer “passeios” – algo que estava 
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“prescrito nos contratos francês e inglês”.  Mas todos os presos eram submetidos ao 

“depilatório” – o maior dos vexames”, considerou – e a “cortes de cabelo à escovinha”. 

“Justificavam estes actos aviltantes com a invenção do perigo de parasitas, pulgas e 

piolhos”, frisou o capitão. 

Nos primeiros dias de Julho o prisioneiro entrou em Breesen, outro campo para 

oficiais. Mas qualquer esperança sobre melhores condições caiu por terra. “O período 

agudo da fome passou-se então!”. Quando ali chegou contaram-lhe que, em Janeiro de 

1917, tinham morrido 54 oficiais romenos, vítimas da fome e do frio. Breesen estava 

situado  “no  fundo  de  um pântano,  era  frio  e  húmido”,  desafiando  todos  os  dias  a 

resistência dos prisioneiros. 

Os  poucos  soldados  que  ali  estavam  detidos  eram  submetidos  a  trabalhos 

forçados fora do campo. E foi neles que Jerónimo Carneiro viu actos de puro desespero: 

“Muitos chegaram a meter um pé ou uma mão para serem mutilados por vagons ou 

máquinas, visto não poderem suportar tanto trabalho com tal alimentação. Empregaram 

alguns deles em serviços na zona eficaz dos fogos, quer em transporte de munições até 

às posições da artilharia, quer em reparações de trincheiras nas linhas, ocasião em que 

muitos aproveitaram para regressar ao CEP, vencendo as dificuldades da fuga.” 

Quando chegou o Inverno, a fome e o frio tornaram-se insuportáveis e a roupa 

que Jerónimo vestia estava feita em farrapos. Não aguentou mais e decidiu fugir. Ele e 

mais cinco compatriotas conseguiram alcançar Hamburgo e recorreram de imediato ao 

consulado  espanhol  para  tentarem  obter  passaportes.  Com  os  passaportes  na  mão, 

embora sem o visto do Governo alemão, os seis  fugitivos rumaram para a fronteira 

holandesa, em Enschede. “Estava salvo!”. 

No final do interrogatório, Jerónimo Carneiro pediu para que ficasse escrita, para 

memória  futura,  uma  declaração,  assim redigida  pelo  escrivão:  “E  finalmente  deve 

declarar que é sua convicção arreigada que se os alemães tivessem ficado vencedores 

nesta grande guerra, pouquíssimos portugueses prisioneiros regressariam à Pátria.175” 

12 de Maio, Porto
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Viúvo, escritor, natural de Murça. Alexandre José Malheiro176, coronel detido em 

La Lys, esteve preso em três campos de concentração: Rastatt, Fuchsberg e Breesen. Em 

todos  eles  viveu  o tormento  da  fome;  em todos  eles  as  condições  de  higiene  eram 

“deficientes”. No seu legado literário encontra-se uma obra – “Da Flandres ao Hanover 

e Mecklenburg (notas dum prisioneiro)”177 – que retrata vividamente a experiência do 

cativeiro dos expedicionários portugueses, pois foi editada em 1919. 

Malheiro, tal como outros oficiais superiores, recebia 100 marcos de soldo, e não 

era obrigado a trabalhar. Apenas as praças o faziam, por vezes nas linhas da frente de 

guerra.  “Alguns  dos  nossos  soldados  foram,  seguidamente  à  batalha  de  La  Lys, 

empregados  no  enterramento  de  cadáveres  dos  alemães,  alguns  dos  quais  se 

encontravam em inteira decomposição, em frente de Armentières”, contou, garantindo, 

porém, que nunca viu os alemães a instigarem os presos portugueses a cometerem actos 

de hostilidade contra os Aliados. 

Em Rastatt, Fuchsberg e Breesen, todos os prisioneiros tinham direito a fazer o 

seu testamento, se assim quisessem. Mas, tanto nos testamentos, como nas procurações, 

os alemães incluíam uma cláusula especial: “Éramos obrigados a declarar que não se 

podia fazer qualquer emprego de dinheiro ou transacção de que resultasse prejuízo para 

o povo alemão.” 

Em Breesen, onde viveu de Junho a Dezembro de 1918, Alexandre Malheiro 

escreveu uma peça  de  teatro,  “O amor  na base  do  CEP”,  mais  tarde  publicada  em 

livro178, que chegou a ser estreada no campo, a 27 de Outubro de 1918. Interpretada por 

15 prisioneiros,  dos quais  sete  tinham de representar  personagens femininas,  a peça 

afigurou-se um divertimento que pretendia reabilitar a moral dos homens. Mais tarde, 

mereceu referências na bibliografia memorialística da Grande Guerra179, mas nem todas 
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foram elogiosas. No seu diário, o capitão Bento Esteves Roma, que esteve preso em 

Rastatt e depois em Breesen, escreveu o seguinte, notoriamente pouco convencido com 

o divertimento e com os actores improvisados: 

“Foi hoje a inauguração do teatro com a peça ‘A Guerra na base do CEP’180,  

escrita pelo tenente-coronel Malheiro e que quer ser uma charge sobre a base do CEP.  

A acção desenrola-se em torno de uma aventura amorosa havida entre uma artista  

francesa que se encontra no Tréport a passar a época calmosa e um médico português  

básico.  Combinam passar  uma noite  em Paris-Plage  e  ela  faz-lhe  ver  só  poder  ir  

invocando, por causa da mãe, uma récita em que tome parte, mas previne-o de que está  

habituada  a  ganhar  muito.  Reúnem-se  em Paris-Plage  a  depois  da  noite  passada,  

quando o médico quer saber quanto tem a dispender, ela diz-lhe um último beijo: ‘não,  

não quero nada, direi a minha mãe que foi uma récita de caridade’. A peça não vale  

nada. Sem movimento, com diálogos enormes, figuras suplementares metidas à força. O 

desempenho foi horroroso. E gastou-se dinheiro com isto. Foi uma peça que custou 500  

e tal marcos. Cada vez provamos mais o nosso pouco juízo. Adiante”181. 

27 de Maio, Figueira da Foz 

João Carlos Craveiro Lopes182 foi capturado às 13 horas do dia 9 de Abril de 

1918. Marchou até  Lille com “escassa alimentação” e durante o trajecto os guardas 

alemães roubaram-lhe o relógio, algum dinheiro, as polainas, o impermeável e papéis. 

Esteve cerca de três meses internado em Rastatt e, de seguida, o tenente-coronel 

foi  transferido  para  Breesen.  Aqui,  entre  muitos  oficiais  prisioneiros,  fundou  uma 

comissão  de  assistência  aos  presos  portugueses,  à  qual  presidiu.  Por  isso,  quando 
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inquirido sobre as condições nos cárceres alemães, entregou um conjunto de cópias de 

reclamações redigidas por si e endereçadas ao comandante de Breesen, mas também ao 

Comité de Socorros aos Militares e Civis Portugueses Prisioneiros de Guerra, localizado 

em Lausanne.

Um desses documentos, enviado para o Comité nos últimos dias de Outubro de 

1918, espelhava claramente as vivências dos oficiais superiores em Rastatt em Breesen, 

começando por frisar que os presos portugueses tinham sido sujeitos a actos contrários 

às  leis  definidas  pelas  convenções  internacionais.  No  momento  da  captura,  os 

combatentes alemães roubaram-lhes “dinheiro, relógios, correntes, todos os artigos de 

valor de que eram portadores, cintos, capotes, capas impermeáveis, polainas e botas”. 

Chegados a Rastatt,  os prisioneiros portugueses tiveram de enfrentar a fome: 

muitos emagreceram de tal forma (“25 quilos”) que estavam quase irreconhecíveis. E 

em Breesen nada mudou. As barracas, construídas em madeira, estavam “desprovidas 

de todos os recursos, tendo nós próprios de fazer de alfaiates, sapateiros e barbeiros, de 

desempenhar, enfim, misteres a que não estamos habituados e que não são de harmonia 

coma nossa situação militar”, escreveu Craveiro Lopes183. 

A correspondência de Portugal chegava ao campo (quando chegava) com “dois e 

três meses de atraso”. E a mesma morosidade aplicava-se no sentido inverso. “As cartas 

dirigidas  para  Portugal,  por  intermédio  da  Suíça,  vão  daqui  para  a  Holanda,  donde 

passam à Inglaterra, França, Suíça, para no fim de tão longo tempo serem remetidas a 

Portugal.” 

Apesar de Bressen ter acolhido quase unicamente oficiais superiores, surgiam 

por  vezes  alguns  soldados  portugueses  que  ali  passavam antes  de  serem internados 

noutros  campos  (em  alguns  casos,  porém,  ficavam  em  Breesen,  pois  eram-lhes 

atribuídos trabalhos de limpeza e manutenção). O que aqueles prisioneiros relataram aos 

seus superiores mereceu a atenção de Craveiro Lopes:

“Contam todos eles terem sido batidos, repetidas vezes com as coronhas das  

armas e com os sabres, pelos soldados que os guardavam. Durante dias, logo depois da  

sua prisão, foram empregados na frente em serviços de guerra, abrindo trincheiras,  
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transportando munições, precisamente nos lugares de risco, e isto depois de lhes terem 

arrancado as suas máscaras anti-gás. A falta de alimentação e o excesso de trabalho, e  

mesmo o género deste (minas, pedreiras, etc) levaram muitos à doença, ao desastre e à  

morte. 

Do campo de  Friedrichsfeld,  onde  muitos  estiveram e  outros  se  encontram,  

contam verdadeiras atrocidades. Depois de sovados iam trabalhar. Só dos soldados  

chegados  aqui,  dois  vêm  mutilados,  havendo  cá  outros  sem  pernas  em virtude  da  

maneira pouco humana como eram tratados.184”

Atendendo  às  violações  dos  artigos  que  constavam  dos  regulamentos 

internacionais, nomeadamente o emprego de prisioneiros em trabalhos nas frentes de 

guerra  e  o  tratamento  desumano dos  mesmos,  Craveiro  Lopes  pediu  ao  Comité  de 

Socorros para que a sua reclamação escrita fosse reencaminhada para o Governo alemão 

–  “a  fim  de  reprimir  actos  de  desumanidade  praticados  nas  pessoas  dos  soldados 

portugueses”. 

III. 6. A fome, os trabalhos forçados e os roubos 

As experiências  do  cativeiro  descritas  por  52  homens,  dos  6585  que  foram 

aprisionados na sequência da derrota de La Lys, constituem uma amostra relevante na 

análise do tratamento dado aos prisioneiros de guerra portugueses na Alemanha. Como 

pudemos  verificar  pela  leitura  dos  14  testemunhos  acima  citados,  a  fome foi,  sem 

dúvida,  o  maior  flagelo vivido nos  sete  ou oito  meses  de encarceramento.  Mas em 

tempo  de  guerra,  e  num  momento  em  que  a  Alemanha  enfrentava  um  bloqueio 

económico, a falta de alimentação nos campos de concentração consistia num efeito 

colateral da própria crise interna alemã. 

Isso  mesmo  foi  apontado  por  dois  combatentes  interrogados  no  âmbito  do 

inquérito coordenado pelo juiz Pedro de Castro. Armando de Oliveira Saraiva185, alferes 

miliciano de Infantaria  34,  internado em Rastatt,  Fuchsberg e  Breesen,  afirmou que 
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“entre os prisioneiros portugueses pensava-se que os alemães podiam realmente dar-nos 

melhor  alimentação,  mas  o  que  é  facto  é  que  as  suas  condições  internas  eram 

deploráveis”.  E  Belmiro  Martins  Coelho186,  segundo  sargento  da  3ª  Companhia  do 

Regimento de Infantaria  32,  natural  de Penafiel,  sublinhou que,  nas  suas  passagens 

pelos campos de Münster III e Friedrichsfeld, apercebeu-se que “a população civil da 

Alemanha toda se alimentava mal pela falta”187. 

Também  Bento  Esteves  Roma  escreveu  no  seu  diário  um  episódio  que 

demonstrava bem os tempos de carestia alimentar na Alemanha: 

“20-8-1918: Veio o intérprete das cartas, o censor, pedir para lhe darem alguma 

coisa  das  nossas  encomendas.  Diz  que  passam fome  e  afirmou  que  em  Berlim  se  

fabricam chouriços com carne de todas as procedências: cães, gatos, ratos, etc. Diz ele  

não vender  coisa  alguma,  pois  o  dinheiro  de  nada lhe  serve,  visto  não haver  que  

comprar”188. 

E  Carlos  Olavo,  no  seu  “Jornal  d’um  prisioneiro  de  guerra  na  Alemanha”, 

atentou no uso imaginativo do papel: 

“Para ser ter uma noção completa da penúria interna da Alemanha basta dizer  

que quatro metro de linha custam um marco, um livro de mortalhas 80 pf, um quilo de  

manteiga de 25 a 30 marcos. Há na Alemanha um desejo ardente de tranquilidade e de 

paz. A pior coisa que se pode dizer a um alemão é que a guerra vai durar ainda alguns  

anos. (…) A Alemanha, apertada pela escassez de muitos produtos essenciais, viu-se  

obrigada a substitui-los por papel. Há camisas de papel, casacos, suspensórios, pentes,  

coletes, atacadores e até os invólucros do saucisson que nos distribuem, às vezes – oh!,  

tão poucas! – tudo em papel”189.
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A escassez  de  alimentação  poderia,  no  entanto,  ter  sido  mitigada  por  uma 

política  assistencial  patrocinada  pelas  autoridades  nacionais,  à  semelhança  do  que 

fizeram os Governos francês e inglês. 

A fome foi a lembrança mais vívida que os combatentes do CEP guardaram dos 

seus  dias  de cativeiro.  Atingiu  todos,  sem distinção.  Mas a  leitura  dos  testemunhos 

evidencia diferenças no tratamento e nas condições dos campos. Desde logo porque a 

Alemanha  criou  espaços  de  internamento  unicamente  para  oficiais  superiores, 

distinguindo, mesmo nos cárceres, as várias categorias da hierarquia militar. 

Em  Rastatt,  Breesen  ou  Fuchsberg,  por  exemplo,  os  alemães  internavam 

algumas  praças  unicamente  para  servirem  como  força  de  trabalho  na  limpeza  dos 

alojamentos dos oficiais prisioneiros. Estes, além de não serem submetidos a trabalhos 

forçados, como acontecia com os soldados, dentro e fora dos campos, recebiam soldo, 

tendo assim possibilidade de adquirir alguns bens nas cantinas das prisões. 

Mesmo nos  campos  destinados  às  baixas  patentes,  a  obediência  à  hierarquia 

militar mantinha-se e não era apenas visível na fita vermelha que os oficiais ostentavam 

no  braço  direito,  como  contou  o  ex-prisioneiro  Manuel  Cavaleiro  (acima  citado). 

Notava-se também na caracterização dos trabalhos que eram atribuídos a uns e a outros: 

os oficiais ficavam responsáveis pela distribuição de cartas e encomendas, enquanto os 

soldados eram muitas vezes enviados para fora do campo, para trabalhar em fundições, 

fábricas, construção de linhas ferroviárias e pontes. Todos eram remunerados, embora 

os montantes fossem menores para as praças. 

Em  alguns  casos,  os  trabalhos  impostos  aos  presos  de  guerra  violavam 

claramente  o  regulamento  internacional  sobre  os  costumes  da  guerra  terrestre 

(Convenção  de  Haia).  A lei  determinava  que  um  Estado  poderia  dar  trabalho  aos 

prisioneiros de guerra, exceptuando tarefas relacionadas com as operações da guerra190. 

Ora, como já vimos, muitas vezes os combatentes, após a sua captura, eram mantidos 
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nas  linhas  da  frente,  abrindo  trincheiras,  transportando  munições  e  até  removendo 

cadáveres de soldados inimigos mortos em combate. 

O momento da captura, aliás, configurava mais uma violação da lei. Porque o 

roubo de objectos pessoais, dinheiro e vestuário – a maioria dos ex-presos afirmou ter 

sido vítima destes furtos – era proibido, conforme o artigo IV de Haia191. 

Entre  os  bens  pessoas  roubados  encontravam-se,  por  vezes,  as  placas  de 

identidade.  E sem elas os prisioneiros não podiam provar as suas patentes militares. 

Quando chegavam aos campos os combatentes que não possuíam a identificação da sua 

patente  eram tratados  como praças,  explicou  o  segundo sargento  António  Paulo  de 

Moura Júnior (acima citado). Que, até ao último dia do seu cativeiro, nunca conseguiu 

obter documentação que confirmasse a sua categoria militar, apesar de ter feito várias 

diligências  nesse  sentido.  O  mesmo  aconteceu  a  Carlos  Afonso  Viana192,  segundo 

sargento do 1º Batalhão de Infantaria 1, que, internado em Soltau desde Abril de 1918, 

pediu ajuda à embaixada de Espanha em Berlim. “Preso desde 9 de Abril e sendo até 

esta data obrigado a todos os trabalhos como outros prisioneiros e não tendo distinção 

alguma, como os meus camaradas graduados ingleses, estando nós para todos os efeitos 

sujeitos às mesmas leis de guerra inglesa, venho por este meio pedir a V. Exa. para que 

me fossem dadas as mesmas regalias”, escreveu numa carta enviada em Outubro. 

A  Legação  espanhola  reencaminhou  a  carta  para  o  Ministério  da  Guerra 

prussiano, que, pouco tempo depois, respondeu de forma lacónica: “Os prisioneiros são 

chamados ao trabalho porque não podem provar a sua graduação”193.

A depressão moral dos prisioneiros, sentida ao longo dos meses de cativeiro, não 

resultava apenas da fome e das restantes circunstâncias  anteriormente referidas.  Um 

outro factor – a saudade – contribuiu também para o abatimento emocional dos presos, 

embora  ela  seja  apenas  referida  lateralmente  (através  das  queixas  sobre  a  falta  de 
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correspondência  de  familiares)  no  relatório  feito  por  Pestana  de  Vasconcellos  e  no 

inquérito orientado por Pedro de Castro. 

Contudo, as saudades da família e da Pátria estão profusamente documentadas 

na literatura memorialística do pós-guerra, da autoria de antigos prisioneiros de guerra. 

CAPÍTULO IV

MEMÓRIAS DO CÁRCERE

IV. 1. “Deste triste viver”

Os  depoimentos  recolhidos  por  Pestana  de  Vasconcellos,  assim  como  os 

resultados  do  inquérito  orientado  pelo  juiz  Pedro  de  Castro,  nunca  chegaram a  ser 

publicitados.  Mas  pouco  depois  do  fim  da  Grande  Guerra  o  país  (e  sobretudo  a 

imprensa,  que, sujeita à censura,  nem sequer podia publicar as listas de presos) não 

deixou de  conhecer  as  experiências  vividas  por  alguns  prisioneiros  portugueses  nos 
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cárceres da Alemanha. Esse conhecimento, contudo, limitou-se às vivências dos oficiais 

de categoria superior, letrados, que, após o conflito, publicaram as suas memórias.     

Mesmo sendo uma ilustração limitada e reduzida esse espólio literário não foi 

sequer resgatado pela historiografia militar da Grande Guerra. Apesar de ter escrito uma 

obra colossal, em dois volumes, sobre a participação de Portugal na Primeira Guerra 

Mundial194, o general Ferreira Martins, que foi subchefe do Estado-Maior do CEP, não 

dedicou  muita  atenção  ao  tema,  que,  escreveu,  “daria  um  interessante  e  longo 

capítulo”195.  A breve  alusão  serviu  mais  para  louvar  os  sentimentos  patrióticos  e 

manifestar aversão à Alemanha do que para salientar o sofrimento dos presos: 

“Quando os bravos defensores de La Couture se entregavam, em 10 de Abril,  

chorando de raiva porque, esgotadas por completo as munições, lhes era impossível  

prolongar a sua heróica resistência, ainda espingardas alemãs se descarregaram sobre  

esses infelizes que, desarmados, começavam a sua marcha a caminho do cativeiro!”196. 

“Corramos, porém, um véu bem espesso sobre esse cenário de horrores que foi  

a vida de fome, de miséria, de martírio, dos prisioneiros portugueses na Alemanha”197. 

Foi a partir de 1919, e ao longo dos anos 20 e 30, que vários oficiais superiores, 

antigos prisioneiros de guerra, começaram a publicar as suas recordações dos meses em 

que estiveram internados nos  campos alemães,  desde o momento da captura  até  ao 

repatriamento.  Alguns desses  livros  são diários  que os  seus  autores  escreveram nos 

cativeiros e que revelam, de uma forma bastante nítida, a condição de prisioneiro na 

Primeira Guerra Mundial. Outros, assumem um registo narrativo e, apesar de terem sido 
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escritos  já  em  Portugal,  não  deixam  de  traduzir  uma  experiência  vívida  do 

internamento. 

Em todos os livros consultados (sete) a escrita denota um tom amargurado em 

relação  aos  alemães.  Mas  não  só.  Também  o  Governo,  ou  melhor,  a  ausência  de 

políticas assistenciais para os presos de guerra, é alvo de duras críticas. 

No diário do capitão Bento Esteves Roma198, detido a 10 de Abril de 1918, em 

La Couture,  e internado nos campos de Rastatt  e Breesen,  a fome e as saudades da 

família  estão  presentes  em quase  todos  os  dias  do  cativeiro.  Mas,  ao  contrário  de 

Ferreira Martins, Bento Roma critica frequentemente a falta de assistência do Governo e 

o abandono dos presos de guerra pelas autoridades nacionais: 

“13-6-1918:  Veio  hoje  ao  campo  um  general,  um  Won  qualquer.  O  nosso 

coronel pediu para lhe falar e expôs-lhe a nossa situação, como falta de alimentação,  

notícias  de casa,  etc.  Quando acabará tudo isto? Que miserável  situação!  À tarde  

chegaram, mais uma vez, dois carros carregados com bolacha e corned-beef para os  

ingleses, nossos aliados [sublinhado do autor]. Para nós não há nada. Pode ser que a  

estas horas ande o Governo em passeio triunfal pelas províncias, ouvindo os fungagás  

e os foguetes, enquanto nós morremos de fome por cá”199. 

“25-6-1918: Nada de novo,  a não ser a afixação no campo do novo acordo  

entre a França e a Alemanha sobre prisioneiros de guerra e pelo qual, entre outras 

coisa, todos os oficiais prisioneiros são internados na Suíça depois de 18 meses de  

cativeiro. Os de menos de 40 anos por troca e os de mais de 40 sem ser precisa esta. E 

o nosso Governo quando tratará de nós?”200. 
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1-7-1918: (…) Por enquanto tenho alguns marcos, mas acabando-se eles que 

será de mim se as encomendas não chegam, como não chegaram ainda, e se o nosso  

Governo não faz caso de nós como faz?”201. 

3-9-1918: O major Pissarra recebeu uma carta da Mulher em que esta diz que o  

nosso  Governo se  tem  esquecido  de  nós.  São notícias  animadoras,  [sublinhado  do 

autor] como se vê. Pois oxalá que a esses senhores da governança que assim procedem 

lhes suceda o mesmo que a nós. Oxalá tenham na vida as horas amargas que eu tenho 

passado e continuarei, infelizmente, a passar”202. 

Bento  Esteves  Roma não  foi  uma  voz  isolada  nas  críticas  ao  abandono  dos 

presos pelo Governo de Sidónio Pais. Dois anos depois do fim da guerra, António Dias, 

um alferes miliciano que tinha sido internado em Rastatt, escreveu o livro “Nas garras 

da  Kultur.  Impressões  de  um prisioneiro  de  guerra  na  Alemanha”,  no  qual  incluiu 

algumas páginas do diário que redigira no campo de concentração. Em Junho de 1918, 

perguntava: “Portugal, onde estais?”: 

“E Portugal? Algum cataclismo o subverteu no Oceano, ou então, na estrada  

cristalina das águas seguiu para uma viagem donde não mais voltou? Portugal, onde  

estais? Apenas no nosso pensamento.  E a nostalgia  da Pátria  torna-nos  irascíveis.  

Somos uns espectros”203. 

A fome, intensificada pela falta de encomendas com alimentos, era o principal 

motivo das críticas ao Governo, como se pôde verificar nos excertos do diário de Bento 

Esteves Roma. Alexandre Malheiro e António Braz explicitaram isso mesmo nos seus 
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livros. Eis o que escreveu Malheiro em “Da Flandres ao Hanover e Mecklenburg (notas 

dum prisioneiro)”: 

“Dois dias após a nossa chegada a Fuchsberg constou aos nossos camaradas  

franceses que o Comité de Assistência aos seus prisioneiros lhes havia mandado grande 

quantidade de caixotes com biscuit. Na verdade, o governo francês forneceu sempre 

bolacha  aos  seus  prisioneiros,  numa abundância  que  excedia  bastante,  não  só  na  

qualidade como na quantidade da farinha, a ração que normalmente na Alemanha lhes  

era distribuída. 

Quanto a nós, portugueses, é que teríamos, infelizmente, de continuar a curtir  

as  mesas necessidades,  até  que o governo português ou a nossa Cruz Vermelha se  

amerceasse de nós. Mas que horrível situação a dos prisioneiros portugueses, sem ao 

menos  possuírem  um  contrato  internacional  que  regulasse  os  seus  direitos  e  

obrigações!”204. 

António Braz, por seu lado, dedicou um capítulo inteiro ao assunto, dando-lhe 

um título bastante ilustrativo: “Abandonados!”. 

“Os prisioneiros portugueses foram, certamente, os mais abandonados e o que  

lutaram com maiores dificuldades na Alemanha. Sem dinheiro na sua grande maioria,  

todos sem comida, era um horror o nosso viver! 

Nem ao menos um contrato internacional que regulasse os nossos direitos e  

deveres, apesar de, em Maio de 1917, o governo alemão ter tomado a iniciativa de um  

acordo com o nosso governo, a respeito do soldo a receber pelos oficiais portugueses  

prisioneiros de guerra, como claramente nos informou a Embaixada de Espanha em 

Berlim na sua carta de 25 de Julho de 1918: «… mas o Governo português só há dia  

deu seguimento a este projecto». 

(…)  E  nós  o  que  recebemos?  Uma  lata  de  sardinha  da  Cruz  Vermelha  

Portuguesa, em 12 de Setembro, e o seguinte telegrama do nosso Governo, em 10 de 

Dezembro de 1918: 
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‘Aos prisioneiros de guerra portugueses – Telegrama de S. Exª. o Sr. Presidente  

da República – Lisboa, 16 de Novembro de 1918. 

É com a mais comovida satisfação que vos envio esta mensagem nesta hora 

solene, em que os esforços dos vossos irmãos de armas, de todas as nações aliadas,  

coroam com a vitória sacrifícios heróicos dos que se bateram pela mesma causa. 

Portugal lembra-se com carinho e reconhecimento dos seus filhos prisioneiros,  

e exprime-lhes, com palavras de gratidão, a satisfação de saber que se aproxima a  

hora da liberdade e do regresso à Pátria – Sidónio Pais’”205.

O reconhecimento expresso por Sidónio Pais neste telegrama, enviado poucos 

dias depois do armistício, não passou disso mesmo: palavras de agradecimento numa 

missiva  distribuída  aos  prisioneiros.  Que,  a  julgar  pela  passagem acima  citada,  da 

autoria de António Braz, encararam a comunicação de Sidónio como uma espécie de 

esmola dada a um moribundo. 

As agruras e as carências sentidas durante tantos meses, somadas à crença de 

que tinham sido esquecidos pelo seu próprio Governo, não poderiam ser atenuadas com 

um telegrama.  Sobretudo  porque  os  dias  de  fome transformaram-se  numa memória 

difícil de apagar. 

“20-6-1918: Oficiais há que, não tendo dinheiro para se deixarem explorar pela  

cantina, se vêem na necessidade de ir à montueira apanhar cascas de batatas para 

depois as cozerem e, aproveitando os restos de batatas que às mesmas vêm agarradas,  

fazerem um puré para matar a fome. Ao que nós chegámos, infelizmente! Que miséria e  

que tristeza!”206. (…)

“1-7-1918: Não era melhor ter-me um caco de granada ou uma bala acabado 

com a existência do que estar aqui a enfraquecer  de dia para dia? A alimentação  
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reduziu-se a duas sopas, só água com algumas folhas de couve a sobrenadar. Tive fome,  

muita fome hoje e o que me valeu foi uma lata de sardinha que comprei”207.   

“Dia 18 – Beterraba, tudo beterraba, um pão para cinco, mais negro que um 

tição. 

Dia 19 – Sempre deitado para não despender calorias.

Dia 20 – Hoje as refeições pareceram de erva. O mais prático era mandarem-

nos  pastar.  Os  boches  são  admiradores  do  dr.  Amílcar  de  Sousa.  São  muito  

vegetarianos”208. 

“Que  desgraçada  situação  a  nossa!  A  anemia  começava  já  lavrando 

assustadoramente nos oficiais de mais débil compleição, tornando uns verdadeiramente  

esqueléticos e abatendo outros, como o meu colega Sande e Lemos, que perdera nada  

menos de 25 quilos em dois meses”209. 

“Breesen, 15/9/1918: Não dormi nada esta noite. A fome é negra e é preciso 

lutar  pela vida.  Quando temos sabão,  procuramos durante o  dia entabular  com os  

soldados alemães negócios  para a noite.  Apontamos um bocado de seife  (sabão) e  

pedimos nabos que abundam nos campos à roda dos arames onde eles fazem o seu giro  

nocturno”210. 

A depressão moral dos presos de guerra estava associada à fome. Mas a escassez 

alimentar não foi a única causa do desalento crescente dos expedicionários portugueses. 

Para além das condições inerentes à situação de prisioneiro, os homens tiveram também 
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de enfrentar a saudade dos seus familiares, dos quais, em alguns casos, nunca chegaram 

a receber notícias. 

Desterrados,  os  militares  viviam  sob  um  estado  de  ansiedade,  aguardando 

notícias das famílias e, ao mesmo tempo, imaginando se as suas cartas teriam chegado 

aos  destinatários.  “Como  estarão  os  meus  a  estas  horas?  Que  teria  acontecido  ao 

receber-se a notícia do meu desaparecimento?”, escreveu Bento Esteves Roma no seu 

diário, a 13 de Junho de 1918211. 

As saudades estendiam-se também à terra natal,  cujas lembranças podiam ser 

suscitadas por flores secas,  como aconteceu com António Dias. Em relação à pátria 

subsistiam  sentimentos  ambivalentes  –  as  críticas  à  actuação  das  autoridades 

relativamente aos prisioneiros de guerra conviviam com loas ao “ideal de liberdade” e 

“justiça” que impulsionara a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial.

 

“Dia 21 – Faz hoje um ano que o meu batalhão saiu de Portugal; por acaso,  

para matar o tédio, dei volta à minha carteira e num papelinho encontrei pequenas  

pétalas  ressequidas  de  flores.  Mirei-as  e  no  papel  estava  esta  nota:  ‘Flores  de  

Portugal’. Secas, muito secas estas pétalas relembraram o episódio da minha saída de 

Vila Real. 

O 21 de Abril é marcado por lágrimas de saudade dos povos de Trás-os-Montes.  

Eles viram sair do seu seio toda a seiva, toda a mocidade que dava vida ao Marão.  

Flores  secas,  lançadas  sobre  o  1º  batalhão  que  partia,  na  defesa  dum  ideal  de  

liberdade,  de  justiça,  para  a  imensa  arena  da  Europa.  Ao  atirá-las,  as  lágrimas 

corriam de todos os rostos. A banda do 13 executava a marcha do regimento e as notas  

ecoavam lugubremente. Pétalas de saudade tombaram sobre as nossas cabeças, adeus  

de mães, de esposas, de irmãos, de amigos. 

Estas pétalas ressequidas que ainda conservo caíram sobre a minha pistola e,  

ao  vê-las  na  estação  da  Régua,  arrecadei-as  religiosamente  e  religiosamente  as 

conservo,  como  lembrança  querida  desse  dia  memorável  que  hoje  relembro,  

entristecido e desalentado”212. 
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Somente a correspondência  dos familiares  poderia  converter-se num bálsamo 

para as saudades que inquietavam os prisioneiros. É novamente António Dias quem 

escreve sobre esse lenitivo, no capítulo “Nesga de sol”: 

“No céu plúmbeo que pesava sobre a minha cabeça, abriu-se enfim uma nesga  

de sol.  Vale uma vida; li-o um sem número de vezes. Vale um tesouro, pois traz-me  

notícias do que mais estimo. Da Pátria traz o perfume e os beijos da família. Poucas  

linhas que têm mais valor do que uma obra literária das melhores. Nas entrelinhas  

passeia o meu pensamento, medita e beija a mão que o escreveu, quer nervosa deslizou  

no papel branco, imprimindo-lhe a saudade que me devora. Ontem foi dia de fome, mas  

esse postal compensou-a, transportando-me ao seio dos meus que, louvado seja Deus,  

vivem ainda, pensando em mim. Vem manchado de lágrimas, é uma oração de Mãe que  

vale tudo quanto de poético e Santo, tem a crença, bálsamo salutar dos que sofrem. 

Naquela Maldita Rastatt nem um postal recebi; campo de sofrimento, que sejas  

fulminado!”213. 

Contudo, os atrasos na correspondência,  associados ao tédio do cativeiro (no 

caso dos oficiais, que não trabalhavam), à saudade e à fome, provocavam estados de 

depressão profunda. António Dias expressou esse lento definhamento dos prisioneiros 

quando escreveu que preferia a guerra “à paz esfomeada e miserável” dos campos de 

concentração. “Esta paz tem sido o capítulo negro da tragédia da nossa vida. Que aqui 

não se vive, vegeta-se”214. E no seu diário, Bento Roma escreve, num tom de revolta, 

sobre um “triste viver”: 

“10-7-1918: Nós, prisioneiros, somos coisas, não somos pessoas.

11-7-1918: (…) Era melhor ter morrido que ver-me aqui feito coisa, a sofrer  

sem culpa os erros e a falta de compreensão dos seus deveres de muitos dos que por lá  

ficaram do outro lado e de alguns que também por aqui se encontram. 
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(…)

1-8-1918: Nada de novo que quebre a monotonia deste triste viver”215. 

IV. 2. Os pequenos divertimentos

Vimos no capítulo anterior que Bento Esteves Roma não apreciou a peça de 

teatro escrita por Alexandre Malheiro e representada por prisioneiros portugueses no 

campo de Breesen. Porém, a iniciativa, que pretendia precisamente quebrar a monotonia 

do cativeiro, divertiu os restantes militares e até os guardas alemães:

“A toilette  para  os  prisioneiros  comediantes  foi  cedida  por  uma família  de 

Roggendorf, povoação a uns dois quilómetros do campo [Bressen]; as cabeleiras foram 

alugadas em Hamburgo. A orquestra, um belo sexteto, foi organizada e ensaiada pelo  

sr. Tenente João Pinto Ribeiro, tendo como pianista o sr. Capitão João Ribeiro Gomes.  

Como ao sarau, também assistiram a esta festa muitos dos nossos carcereiros”216. 

Sem a última frase este excerto poderia parecer inverosímil na ilustração da vida 

nos  cativeiros  da  Grande  Guerra.  Contudo,  é  verdade  que  em  Breesen,  campo 

exclusivamente para oficiais superiores, os presos podiam usufruir de regalias que não 

existiam noutros campos, nomeadamente naqueles que acolhiam militares de patentes 

inferiores. 

Ali existia uma sala de leitura e de jogos, apetrechada com uma mesa de bilhar e 

um piano217. Mas os presos, que não trabalhavam e recebiam soldo, ocupavam também 

o seu tempo livre a estudar línguas (inglês, francês e alemão), a organizar saraus e dar 

palestras. 
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“Às  quintas  e  domingos  realizam-se  as  conferências.  Os  conferentes  foram:  

coronel Diocleciano Augusto Martins, que falou sobre Bragança; tenente-coronel João  

Carlos  Craveiro  Lopes,  sobre  a  Índia;  major  Aníbal  Coelho  Montalvão,  sobre  as  

Colónias; capitão Américo Olavo Correia de Azevedo, sobre a província do Minho;  

(…)” 218. 

Na sala de leitura, os prisioneiros tinham, por vezes, acesso aos jornais franceses 

e alemães, e existia ainda uma pequena biblioteca com obras em francês, língua que a 

maior parte dos oficiais dominava. 

“19 de Abril – Já temos livros! Apenas esta notícia circulou, penetrámos na  

cantina  como  um  furacão.  Eram  na  sua  maior  parte  livros  franceses  da  Modern-

Bibliotéque, de Fayard, romances, contos, versos, novelas. Seja o que for, é preciso dar  

ao espírito que há longos dias se arrasta, dominado pela amargura e mortificado pelo 

tédio, alguma preocupação e algum entretenimento!”219. 

Estas  ocupações  permitiam aos  oficiais  combater  o  aborrecimento  provocado 

pelos meses de clausura, mas, como já vimos anteriormente, não mitigavam a fome e a 

saudade – dois flagelos que, aliás, atingiram, sem distinções, todos os prisioneiros de 

guerra. 

CAPÍTULO V

UM LONGO REGRESSO
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A 24 de Novembro de 1918, quase duas semanas após ter sido firmado o acordo 

que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, um prisioneiro de guerra português, de apelido 

Carreiros,  internado  no  campo  de  Breesen,  escreveu  à  sua  mulher,  Maria  Joana 

Carreiros, de Campo Maior. Dizia-lhe que acabara de receber uma encomenda dela e 

ainda um bilhete-postal que não passara pelo crivo da censura. Quanto ao dia da sua 

libertação, porém, não sabia nada: 

“Minha querida Maria, numa preocupação sempre crescente vou vendo passar  

os dias sem que me cheguem notícias tuas. Os últimos momentos do cativeiro, se é que 

chegou o fim, bem amargurados têm sido. Precisamente na ocasião em que me chega a  

notícia de que aí têm sido flagelados com uma terrível epidemia é que deixo de receber  

correspondência vossa. (…)

Enfim, com mais ou menos demora um dia chegará em que partiremos. Oxalá 

venha depressa porque o frio aqui é já tanto que não se vai podendo suportar. Tenho 

saudades do belo sol de Portugal! Estive mais de um mês sem receber encomendas.  

Chegou ontem a que enviaste no dia 10 de Setembro. Tenho gostado de receber os  

postais com as vistas da terra. O último chegou às minhas mãos sem ter sido objecto de  

nenhuma censura. Ao fim de sete meses pela primeira vez experimentei a sensação de 

abrir um envelope!”220. 

A incógnita  sobre  o  dia  em  que  abandonariam  os  campos  de  internamento 

alemães tomou conta dos prisioneiros de guerra portugueses logo após o armistício de 

Rethondes,  que  estipulava  a  libertação  imediata  de  todos  os  presos  das  potências 

Aliadas.  Mas  ao  contrário  de  França  e  de  Inglaterra,  que  enviaram comissões  para 

Berlim, a fim de acelerar o repatriamento dos seus presos, a “República Nova” primou 

pela lentidão. 

O  delegado  do  Serviço  de  Prisioneiros  de  Guerra,  Pestana  de  Vasconcellos, 

chegou à Holanda apenas em Dezembro de 1918, e somente a partir do dia 27 deu início 

ao processo oficial de repatriamento.  Em meados de Janeiro de 1919, o responsável 

informou  a  Legação  portuguesa  em  Berna  de  que,  após  o  armistício,  tinham  sido 
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“evacuados da Alemanha 5500 prisioneiros portugueses”221, tendo apenas 1500 partido 

da  Holanda  directamente  para  Lisboa.  Dali,  acrescentava,  Pestana  de  Vasconcellos 

rumaria finalmente para a Alemanha, para “ultimar a repatriação” dos presos doentes e 

feridos. 

Nessa altura, muitos homens que tinham fugido das prisões estavam já no porto 

de Cherburgo,  em França,  aguardando um navio que os transportasse no regresso à 

pátria; outros, percorriam ainda um longo trajecto, a pé e de comboio, até à fronteira 

holandesa, pedindo abrigo e comida nas povoações que atravessavam222. 

O atraso das autoridades portuguesas na criação de um sistema que permitisse a 

libertação  e  o  regresso  dos  prisioneiros  a  Portugal  desafiou  a  paciência  de  muitos 

militares. Que, cansados de esperar, fugiram dos campos de concentração, escapando 

assim aos tormentos de que eram vítimas – nesta altura, as condições nos cativeiros 

encontravam-se  numa  escalada  de  deterioração,  atendendo  à  própria  situação  da 

Alemanha, que, além da fome, enfrentava também uma revolução política. 

Mas existiram também casos de prisioneiros que, recusando fugir,  tomaram a 

iniciativa de negociar directamente com Berlim o repatriamento dos expedicionários 

portugueses. Foi o que aconteceu em Breesen, onde os oficiais, em Dezembro de 1918, 

adivinhando  a  morosidade  da  acção  do  Governo  português,  decidiram  que  João 

Craveiro  Lopes,  então  presidente  da  Comissão  de  Assistência  aos  prisioneiros  do 

campo, acompanhado pelo capitão Maçãs Fernandes, que sabia alemão, deveriam partir 

para Berlim, de forma a acelerar o processo. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando 

regressaram a Breesen, depois um périplo por Berlim, Hamburgo e Altona, tinham boas 

notícias: os presos portugueses poderiam partir para a Holanda no dia 26 de Dezembro, 

seguindo depois para Portugal223. 

O  regresso  a  casa  dos  ex-prisioneiros  (6767  homens)224 não  correspondeu, 

porém, às expectativas que muitos acalentavam, imaginando que, em Lisboa,  seriam 
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recebidos como heróis. E nem a agitação política interna que então se vivia, em Janeiro 

de 1919, com os monárquicos a liderarem uma revolta no Norte e o país a ser governado 

por um Executivo frágil (a que sucederam quatro Governos num só ano), sustentava a 

indiferença e a ingratidão que o antigo prisioneiro Afonso do Paço sentiu e sobre as 

quais escreveu: 

“Lisboa,  17/2/1919:  Atracado  o  barco  no  cais  da  parte  da  manhã,  só  ao  

anoitecer me deram destino certo, a mim e umas centenas de ex-prisioneiros. Levamos 

o dia numa pasmaceira colossal, ora dizendo-nos que íamos para Mafra, ora para o  

Norte combater os revoltosos monárquicos… para depois nos mandarem para o quartel  

da Graça, vendo-se assim livres de nós como de um pesado fardo. (…) Desembarcámos  

no meio da maior indiferença, no meio da maior apatia da população alfacinha, alheia  

a tudo que pudesse fazer vibrar a alma nacional. As tropas que chegavam da França,  

umas centenas de ex-prisioneiros e um batalhão que no fim conseguiu elevar um pouco  

o CEP do atoleiro em que o afundou a politiquice mereciam aos governantes e aos  

governados a mesma atenção que qualquer saloio que da Lourinhã vem vender um 

carro de nabiças à praça da Figueira. 

Umas  damas,  creio  que  da  Cruz  Vermelha,  davam  a  cada  soldado  que  

desembarcava duas bolachas e uma caneca de café. 

Atravessamos as ruas até à Graça sem que o alfacinha voltasse a cabeça para 

ver  as  tropas  que  passavam,  vindas  do  CEP.  Foi  esta  a  recepção que  tivemos  em 

Portugal. Não valia a pena, para isto, tamanhos sacrifícios”225.
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CONCLUSÃO

Entre  os  livros  de memórias  dos  cativeiros  da Primeira  Guerra  Mundial  que 

estão depositados na Biblioteca da Liga dos Combatentes encontra-se um caderno cuja 

capa já perdeu a cor226. Nele, Manuel Monteiro, um 2º sargento que foi prisioneiro de 

guerra, escreveu, ao longo de muitas páginas entretanto amarelecidas, letras para fados. 

Um  deles  começa  assim:  “Não  tem  piada  nenhuma/Mesmo  alguma/Ser  prisioneiro 

aqui/É uma vida desgarrada/E mal passada/Vida em que ninguém se ri.” 

Desconhecemos se algum dia este fado chegou a ser cantado, mas na cultura 

nacional  não  se  vislumbram  legados  dos  tempos  de  cárcere  dos  expedicionários 

portugueses. A excepção consiste na bibliografia memorialística analisada no capítulo 

IV deste trabalho, que, refira-se, nunca chegou a ser reeditada. 

Na história da participação portuguesa na Grande Guerra não há capítulos sobre 

os prisioneiros. Apenas números – sete mil homens capturados entre 1917 e 1918; 6767 

libertados depois do armistício; 233 mortos nos campos de concentração – e um valor 

global que não é despiciendo face ao contingente do Corpo Expedicionário Português 

(CEP) que combateu na Frente Ocidental da guerra: 55 mil militares. Este quadro não 

evitou, porém, que o silêncio tivesse caído sobre as histórias destes homens, como “um 

véu bem espesso”227. 
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Este  trabalho  procurou  quebrar  esse  silêncio,  numa  tentativa  de,  através  de 

histórias pessoais, reconstruir as vivências dos portugueses que,  longe do seu país e 

encarcerados em campos alemães, sentiram-se esquecidos e maltratados. 

A leitura e análise do relatório elaborado por Pestana de Vasconcellos, delegado 

do Serviço de Prisioneiros de Guerra228, e do inquérito nacional coordenado pelo juiz 

Pedro de Castro229, permitem concluir que os presos portugueses, na sua grande maioria 

capturados cerca de sete meses antes do final da guerra, não sofreram apenas os efeitos 

da carestia alimentar na Alemanha, que enfrentava uma revolução política nos últimos 

meses  do  conflito.  As  condições  de  encarceramento,  sobretudo  no  que  concerne  à 

higiene e alimentação, eram precárias; o vestuário quase inexistente, com os homens a 

tentarem preservar  as  roupas  que  vestiam quando  deram entrada  nos  campos;  e  os 

serviços hospitalares careciam de medicamentos e material médico. 

A situação exigia, por isso, a concretização célere de uma política governamental 

de assistência e protecção. Que não existiu. Durante o tempo de encarceramento, os 

prisioneiros, sobretudo aqueles que foram capturados em 1917, viveram sobretudo da 

caridade dos comités de socorros britânico e francês. 

Somente a partir de Abril de 1918, e na sequência da captura em larga escala 

realizada  após  a  derrota  de  La  Lys,  o  Comité  de  Socorros  aos  Militares  e  Civis 

Portugueses Prisioneiros de Guerra, em articulação com a Agência Internacional dos 

Prisioneiros de Guerra da Cruz Vermelha Internacional, iniciou um difícil trabalho de 

assistência aos presos. Ao Comité pouco valeu o apoio do Governo. Que, liderado por 

Sidónio Pais a partir de Dezembro de 1917, tinha inflectido na sua política de guerra – 

não  apenas  travou  a  rendição  dos  contingentes,  como  também  abandonou  os 

prisioneiros  de guerra.  O ímpeto intervencionista  que  dominou uma parte  da classe 

política  em 1916  contrastava  então  com uma  atitude  de  inércia  e  desistência.  Isto 

mesmo suscitava sentimentos ambivalentes nos presos: às palavras de glorificação e 
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saudade  da  Pátria,  sucediam-se,  muitas  vezes,  brados  irados  e  indignados  contra  o 

abandono a que tinham sido votados pelo Governo. 

A situação  dos  prisioneiros  de  guerra  só  voltou  a  ser  abordada  pela  classe 

política em 1919, quando decorriam os trabalhos para a Conferência de Paz. Nada foi 

feito antes – o repatriamento foi moroso e tardio –, apesar dos alertas de Pestana de 

Vasconcellos,  que,  numa  carta  dirigida  ao  secretário  de  Estado  dos  Negócios 

Estrangeiros, a 4 de Novembro de 1918, escreveu: “Tudo leva a crer que os prisioneiros 

regressem do cativeiro em mau estado de saúde física e moral.230” 

Egas  Moniz  e  Afonso  Costa,  os  dois  líderes  das  missões  nacionais  na 

Conferência  de  Paz,  tinham boas  razões  para  resgatar  as  narrativas  dos  tempos  de 

cárcere – ainda que o objectivo sustentasse um interesse pecuniário que seria negociado 

na Comissão de Reparações. 

Os depoimentos dos presos, vertidos para o relatório de Pestana de Vasconcellos e para 

o  inquérito  orientado  pelo  juiz  Pedro  de  Castro,  revelavam que  a  Alemanha  tinha 

violado diversas normas dos tratados internacionais de Haia e Genebra, relativos às leis 

e costumes da guerra terrestre e ao Direito Humanitário, respectivamente. O exemplo 

mais  flagrante  consistia  na  utilização  dos  presos  em  trabalhos  relacionados  com 

operações de guerra – após a captura, muitos expedicionários eram mantidos na linha da 

frente,  escavando  trincheiras,  transportando  munições  e  removendo  cadáveres;  na 

retaguarda,  eram  mão-de-obra  barata  em  fundições  e  fábricas  de  armamento.  A 

Convenção de Haia não excluía a possibilidade de os Estados atribuírem tarefas aos 

prisioneiros de guerra, mas proibia trabalhos associados a operações bélicas231. 

Na documentação analisada, esta situação foi sobretudo denunciada por militares 

de baixas patentes. Mas um outro exemplo de violação da legislação internacional – os 

furtos232 – não operava distinções na hierarquia militar.  A grande maioria dos presos 
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afirmou  ter  sido  roubada  (objectos  pessoais,  dinheiro  e  vestuário)  no  momento  da 

captura. 

Embora existissem claros exemplos de violações dos tratados, as negociações de 

Moniz e Costa na Conferência de Paz não referem quase nada sobre o assunto. Apesar 

de ambos terem manifestado, como vimos, a intenção de aceder aos depoimentos dos 

presos (Moniz pediu o relatório de Pestana de Vasconcellos e Costa solicitou o inquérito 

nacional),  prevendo discuti-los na Comissão de Reparações,  o tema mereceu apenas 

uma breve referência nas actas das reuniões da delegação: “O Conde de Penha Garcia 

diz  que  sobre  este  assunto  há  outros  documentos,  que  são  os  depoimentos  de 

prisioneiros, oficiais e soldados.233” 

O destino dos depoimentos terá sido, porventura, o arquivo do Ministério dos 

Negócios  Estrangeiros,  onde  estão  depositados.  Este  trabalho  procurou  recuperar  a 

memória dos prisioneiros de guerra portugueses, resgatando-a a um passado olvidado. 
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ANEXO I

Campos alemães onde estiveram internados militares portugueses234: 

1917/1918:

Dülmen, Münster I, II e III,  Limburg, Langensalza, Friedrichsfeld, Karlsruhe, 

Cassel, Senne, Merseburg, Minden, Soltau, Gübtrow. 

1918:
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Parchim I/Meckl, Eutin, Stendal, Strasburg, Cassel, Schneidemühl, Altadamm, 

Lechfeld,  Alten-Grabow,  Gardelegen,  Ingolstadt,  Fuchsberg,  Giessen,  Sagan,  Soltau, 

Gübtrow, Langensalza, Stargard, Cöln, Hameln, Quedlinburg, Wittenberg, Salzwedel, 

Altengrabow, Breesen, Heilsberg, Lamsdorf, Meschede, Sagan, Lazaret Gent. 

1918/1919: 

Crossen,  Meschede,  Giessen,  Bautzen,  Worms,  Cottbus,  Hameln,  Heilsberg, 

Crossen, Pr…molland, Bayreuth, Brandenburg, Wurzburg, Lechfeld, Stargard, Soltau, 

Schneidemuhl, Eutin, Oldenbourg, Neuhammer, Osnabrück e Schwarmstedt. 
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