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Abstract
The Great War in Africa (1914-1918): a Commission of Inquiry Report to the 4th Expeditionary
Force to Mozambique, Commanded by Colonel
Tomás de Sousa Rosa

Resumo
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) levou Portugal a bater-se em duas frentes de batalha, em
Angola e Moçambique em 1914 – a frente africana
– e na europeia em 1917 – na Flandres. Para
Moçambique foram enviadas quatro expedições; a
4.ª, naquela data, para reforço da 3.ª que teve como
comandante o Coronel de Cavalaria Tomás de
Sousa Rosa. A Expedição não decorreu como previsto – aliás como as anteriores – e foi nomeada
uma comissão de inquérito para apurar as razões
do seu insucesso. O estudo é o resultado de uma
investigação centrada no Relatório de uma Comissão
de Inquérito realizada à 4.ª Expedição a Moçambique sob
o comando do Coronel Tomás de Sousa Rosa. Nele incidimos particularmente na situação tática em que
foi assumida o comando das forças, na organização
e estado sanitário das mesmas, nas circunstâncias
que determinaram as operações em Negomano,
nos combates de Namacurra e operações em Quelimane.
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The article is the result of a research focused on the Commission Inquiry Report to the 4th Expeditionary Force to
Mozambique under the command of Colonel Tomás de
Sousa Rosa. The report addresses particularly the tactical situation when he assumed the command of the
forces, its organization and health status and the circumstances that led to the operations in Negomano, Namacurra and Quelimane.
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