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IntroduÃ§Ã£o: Apesar de um conjunto de trabalhos, incluindo teses académicas, sobre a enfermagem em
contexto militar e em particular na Primeira Guerra Mundial, estes têm-se concentrado no teatro europeu,
descurando o africano. Esta comunicação pretende assim abordar, de forma breve, a enfermagem na Grande
Guerra no teatro africano, incluindo um curso de enfermeiros.
Objetivos: Considerando que Portugal começou logo em 1914 a reforçar o envio de tropas para Angola e
Moçambique, incluindo equipas de saúde que tinham de atuar num contexto colonial específico, com parcos
recursos humanos e materiais onde proliferaram as doenças que vitimaram um número de homens superior ao
contexto europeu, é relevante conhecer quem foram os enfermeiros na Grande Guerra, em Angola e
Moçambique, que formação receberam, e que dificuldades sentiram.
Metodologia: Para esta comunicação, realizaremos uma análise qualitativa de um conjunto inédito de fontes
provenientes do Arquivo Histórico Militar (PT-AHM) e do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Daremos assim a
conhecer os resultados preliminares da investigação em curso, bem como possíveis questões futuras a explorar.
Resultados: A análise realizada revela as inúmeras e constantes queixas face à falta de pessoal de enfermagem
nas forças militares, quer em Angola, quer em Moçambique, entre 1914 e 1918. Vários enfermeiros civis
voluntariaram-se para prestar serviços de enfermagem em África. Apenas enfermeiros do sexo masculino foram
mobilizados, mas em número insuficiente. Estes sofriam também de doenças, que os impossibilitavam de
continuar a exercer as suas funções. Muito provavelmente para suprir estas falhas, foi criado um curso de
enfermeiros em Moçambique em 1917, com um programa básico, praticamente primeiros-socorros.
ConclusÃµes: As forças militares portuguesas careciam de enfermeiros com formação, especialmente para
contexto africano, e poucos foram os esforços para colmatar estas falhas. Apesar de os inúmeros pedidos para
enviar mais enfermeiros para África, estes não eram atendidos, em parte devido à falta de pessoal qualificado e
disponível para partir. Assim, foi criado um curso de enfermeiros em Moçambique e não impediu, contudo, que o
conflito em África fosse um desastre sanitário para Portugal.
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