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Resumo
Muito, mas mesmo muito, se poderá escrever sobre
a primeira guerra em África e, por extensão, sobre a
participação de Portugal nesta frente. Porque, em
síntese, sempre houve e continuará a haver, muito
pouco interesse sobre a frente africana, o que há é
pouco, com visões demasiado nacionais e pessoais
e muitos textos, em especial os mais antigos, eivados de uma grande carga política. Por fim falta,
quase sempre, tanto a dimensão comparativa entre
a ação das potências beligerante além do panorama
geral e global como, fundamentalmente, dos efeitos
sobre as populações nativas que não decidiram
entrar na guerra mas foram as que mais a sofreram.
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Abstract
About Portugal and the War in the African Front
during the Great War of 1914-1918
Much could be written about the First World War in
Africa as well as the Portuguese experience in this front.
This is true, because, in a nutshell, there has always been
little curiosity about Africa in WWI. It is also probable
that this situation will continue. The little that has been
published so far consists mainly of nationalistic visions
and personal opinions, with the majority of texts, especially the oldest ones, revealing heavy political references. What is missing is a global and overall view, as
well as a comparative analysis between all belligerents.
Finally, almost no encompassing studies have been carried out over the effects of the War on the native populations which did not decide to enter it but being the ones
that suffered the most.
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