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NOTA DE ABERTURA

João Vieira Borges

Major-General, Presidente da CPHM

Este primeiro número da Revista Portuguesa de História Militar (RPHM) 
representa a concretização de um desígnio, que foi ao encontro da intenção 
manifestada por muitos dos membros da Comissão Portuguesa de História 
Militar (CPHM), desde a sua criação, a 4 de abril de 1989, pela Portaria n.º 
247/89.

Entretanto, a proposta de criação da RPHM, foi apresentada na reunião do 
Plenário e do Conselho Científico da CPHM de 1 de outubro de 2020, tendo 
sido aprovada por unanimidade. Por Despacho n.º 3/2020 de 26 de outubro 
do Presidente da CPHM, foi criado um Grupo de Trabalho constituído pelo 
Tenente-Coronel Abílio Pires Lousada e pelo Professor Doutor Humberto Nuno 
Oliveira, ambos membros do Conselho Científico da CPHM, com a missão de 
apresentar uma proposta de criação da nova RPHM, a qual seria aprovada por 
Despacho de 28 de junho de 2021 do Ministro da Defesa Nacional.

Apesar da publicação anual das Actas e dos Boletins, e do apoio à publicação 
de várias obras de História Militar, algumas das quais com a sua própria chancela, 
a CPHM necessitava de encontrar novos instrumentos para ir ao encontro dos 
especialistas em história militar, nacionais e estrangeiros, mas também do público 
em geral. Assim, tendo em atenção a evolução tecnológica e a crescente utilização 
de meios telemáticos e de publicações online, a par da publicação de revistas de 
história militar em formato digital em países como Espanha, França e Brasil, a 
nova RPHM encontrou o seu caminho digital com periodicidade semestral.

Revista Portuguesa de História Militar
Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965
ISSN 2795-432
Ano I, nº 1 (Dezembro 2021).
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E para percorrer os primeiros passos, ninguém melhor do que os membros 
do Grupo de Trabalho fundador enquanto diretores da RPHM, o Tenente-
Coronel Abílio Pires Lousada e o Professor Doutor Humberto Nuno Oliveira.  

Editada semestralmente on-line, e publicando artigos de carácter científico, 
heurístico ou historiográfico sobre matérias relacionadas com a história militar, a 
RPHM tem como objetivo o aprofundamento e dinamização do conhecimento 
da história militar, com prioridade para a história militar de Portugal. 

Certamente que ao longo das sucessivas edições teremos tempo, 
disponibilidade e flexibilidade para melhorar a organização e a própria linha 
editorial, mas em linhas gerais:

- pretendemos que a nova RPHM constitua uma mais valia no contexto 
histórico-cultural, muito para além da História Militar;

- assumimos que a RPHM constitui um serviço público e que o caminho 
se faz caminhando, sem os condicionalismos e constrangimentos decorrentes 
dos índices de fator de impacto e das “revisões por pares” típicas das revistas 
cientificas, mas cuidando da qualidade, da factibilidade e da credibilidade da 
investigação; 

- organizamos a revista de modo a que cada número seja subordinado a 
um tema, independentemente dos artigos extra dossier terem sempre o seu 
espaço, proporcionando uma maior participação de todos os historiadores, 
militares e civis;

- optámos pelo tema “Início da Guerra de África 1961-1965” neste 
primeiro número, indo ao encontro da evocação dos 60 anos do início de 
uma guerra que marcou profundamente toda a sociedade portuguesa;

- desejamos que a RPHM seja consultada e lida pelo maior número de 
leitores, desde o público em geral aos especialistas, professores, investigadores 
e alunos, e nesse sentido será disponibilizada sem qualquer custo através de 
uma página on-line de fácil acesso.

Finalmente, agradecemos aos nossos prestimosos colaboradores, toda a 
dedicação, empenho e saber colocados ao serviço da História Militar de Portugal, 
e fazemos votos para que este seja o primeiro de muitos números da RPHM 
abençoados pelo lema da CPHM: 

“Ver da gente forte o gesto e modo”.

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323
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Revista Portuguesa de História Militar
Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965
ISSN 2795-432
Ano I, nº 1 (Dezembro 2021).

EDITORIAL

Abílio Pires Lousada e Humberto Nuno Oliveira

Diretores

Inicia-se, com o presente número, a vida da Revista Portuguesa de História 
Militar (RevPHM), anseio antigo da Comissão Portuguesa de História Militar 
(CPHM) e que agora se materializa.

Iniciamos a mesma com um oportuno Dossier subordinado ao tema “Início 
da Guerra de África 1961-1965”, neste ano em que passam sessenta anos sobre 
o início da mesma. Um Dossier de variada contribuição e que, como critério 
editorial, entendemos não contar com a participação dos autores que mais vêm 
escrevendo sobre o assunto, albergando, assim, novos contributos e perspectivas, 
procuradas numa maior diversidade entre académicos e militares, merecendo 
realce o contributo das visões angolana, guineense e moçambicana.

Dossier que se revela de plena oportunidade, mas que levantará, ainda, 
discussão na opção pela expressão “Guerra de África”, felizmente já escolhida 
pela CPHM mas que ainda tem quem não a acolha, preferindo outras designações. 
Na realidade, sessenta anos passados, a Guerra que Portugal travou em três das 
suas Províncias Ultramarinas, ainda desperta paixões e inflama defensores e 
detractores. 

Com a eclosão de movimentos africanos com vista à independência dos 
territórios sob soberania nacional, iniciou-se, indiscutivelmente, um percurso 
traumático da História recente de Portugal, que foi evoluindo de uma classificação 
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de meras acções de segurança pública, actos contra a subversão, para uma guerra 
em três Teatros de Operação. Importa, pois, arrumar esta questão, num plano 
historiográfico, através de uma reflexão epistemológica e conceptual.

Na realidade, tudo começará, necessariamente, na aceitação, ou não, das 
características pluri-continentais de Portugal à época. Quantos pretendem 
ocultar a evolução do estatuto dos territórios de além-mar, de colónias, a 
províncias ou até mesmo a Estados, no caso de Angola e Moçambique, e no 
que tal representou de evolução económica e social, advogarão sempre o epíteto 
de colonial, assumindo assim o seu pathos, muito mais que o logos. Ainda hoje, 
de modo quase indistinto, nos surge, na produção historiográfica nacional, os 
qualificativos de Guerra de África, Guerra Colonial ou Guerra do Ultramar ou, 
do lado de quantos nos combateram, os de Guerra da Independência, Guerra de 
Descolonização ou Guerra de Libertação.

Parece-nos, pois, que vai sendo tempo de ultrapassar estas questões e de 
a historiografia militar portuguesa apresentar uma solução epistemológica. 
Advogamos que tal solução só pode ser a designação Guerra de África, 
acompanhada dos numerais correspondentes aos anos de duração da mesma. 
Apresenta-se-nos não apenas a opção mais consensual na perspectiva de uma 
visão histórica nacional, mas, igualmente, a terminologia que deve ser oficialmente 
fixada, aprovada e sobretudo utilizada, evitando clivagens desnecessárias.

Se é certo que nos trabalhos académicos tal designação não se revela importante 
pois, desde logo, os mesmos devem gozar de ampla liberdade, mesmo que tal 
signifique a apresentação de teses desviantes, já nos manuais escolares do ensino 
obrigatório de Portugal tal deveria representar um dado adquirido, poupando 
os alunos a querelas ideológicas que, não raras vezes, opõe a escola à família e 
vice-versa e, acima de tudo, contribuem para uma historiografia ideologicamente 
orientada, quando não pouco rigorosa.

Além do mais, esta designação, para além das questões aduzidas, apresenta 
outra de cariz historiográfico. De facto, não existindo nenhum outro momento 
na História de Portugal, desde 1415, que designemos por Guerra de África, 
parece evidente que nenhuma outra classificação lhe assenta de modo tão 
objectivo, claro e abrangente. Haja, pois, vontade de dar o passo nesse caminho, 
que será também o de um certo apaziguamento historiográfico.

O Dossier temático do primeiro número da RevPHM, centrado na Guerra 
de África relativo ao período inicial das hostilidades (1961-1965), compreende 
dez artigos, três dos quais de autores africanos e um americano. Inicia-se com o 
contexto estratégico-militar antecedente aos acontecimentos e a constituição dos 
ditos movimentos de libertação, “mergulhando” então na guerra em si. Porque 

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
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se trata de uma Revista centrada na História Militar, a ênfase dos conteúdos foi 
dada à componente militar da guerra, nomeadamente ao nível da organização 
militar, sistema e metodologia de emprego de forças, missões definidas, acção 
de comando e de combate, objectivos a alcançar, caracterização dos oponentes, 
o teatro de operações, as populações, os apoios internos e externos. Ou seja, 
procura menos as questões de ordem política e ideológica e mais o contexto da 
guerra, numa óptica de dualidade de vontades antagónicas. 

Extra-dossier, a Revista inclui o tema contemporâneo A Queda do Estado 
Português da Índia, assinado por autor com ligações nativas à Índia Portuguesa, 
a situação da Ucrânia no início da Guerra Soviético-alemã 1941-1945, por dois 
colaboradores ucranianos e, a finalizar, a apresentação do Museu Militar de 
Elvas, tematicamente relacionado com o tema da Guerra de África e que tem a 
chancela de um ex-director.

A África e o processo de descolonização saltaram para o topo da agenda 
internacional a seguir à II Guerra Mundial, apresentando-se 1960 como o ano 
marcante. Apoiado na premissa de que as Províncias Ultramarinas eram território 
integrante de Portugal, Salazar não enveredou pela cedência de soberania de 
«parcelas» africanas. Existia a convicção que estava em causa a integridade 
do território, a preservação do regime e a sobrevivência do próprio Estado, 
objectivos vitais pelos quais se predispôs a combater. Em verdade, desde 1958 
que o regime assumia que um conflito no Ultramar era inevitável, equacionando 
uma inversão estratégica, ou seja, dar prioridade a África em detrimento 
da OTAN, da Europa e da Espanha. Desenvolveram-se, então, medidas 
estruturais de fomento destinadas a melhorar o nível de vida das populações, 
acelerar o povoamento e atrair aos territórios ultramarinos os grandes capitais 
e as indústrias. As questões sócio-económicas sobrepunham-se a qualquer acto 
militar ostensivo de imposição da soberania, até porque, em 1960 o estado de 
prontidão das Forças Armadas era preocupante. Para além das dificuldades de 
ordem financeira, impunha-se uma reafectação de meios (humanos e técnicos), 
um novo conceito de instrução e treino e uma harmonização de mentalidades 
no seio das Forças Armadas, necessários para uma remodelação profunda do 
aparelho militar adequável à nova tipologia de conflito.

Com os acontecimentos ocorridos na subversão na Baixa do Cassange e em 
Catete (Angola, 1960) e, sobretudo, com os ataques da União dos Povos de 
Angola (UPA) aos fazendeiros no Norte, entre 15 e 18 de Março de 1961, o Estado 
Português mudou definitivamente a “agulha” estratégica. Até porque o que se 
pensava, inicialmente, que seria uma rápida campanha de pacificação resumida 
a acções de polícia, tornou-se uma campanha de desgaste estendida no tempo, 
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que as Forças Armadas sustentaram. A resposta foi a possível, atendendo ao tipo 
de «agressão», distâncias entre a Metrópole e as três Províncias Ultramarinas, o 
afastamento geográfico entre estas, as condições relacionadas com o clima, a 
orografia, a hidrografia e a vegetação em África e as fragilidades financeiras do 
Estado Português. 

Portugal conduziu a guerra de forma a minimizar o seu impacto nas estruturas 
sociais portuguesas e a manter um ritmo lento e de baixa intensidade na sua 
condução, disseminando o mais possível o encargo pelos territórios africanos. 
A estratégia de contra-subversão adoptada assentou nas clássicas formas de 
coacção: diplomática, de forma a garantir a cooperação ou a acomodação dos 
aliados tradicionais e conter a oposição dos países vistos como ameaça política: 
económica, para melhorar as condições de vida das populações autóctones, 
fazendo-as sentir-se parte integrante do Portugal d’áquem e d’álem mar; 
psicológica, que se destinava a obter apoio das populações e a desmoralizar o 
inimigo, fortalecendo o moral das próprias forças; militar, que visava manter 
a ordem pública nas províncias, anulando acções subversivas, e garantir a 
integridade territorial, combatendo as guerrilhas africanas.

Quando, a 1 de Maio de 1961, um corpo expedicionário desfilou em Luanda 
a guerra seguia o curso dos acontecimentos. Uma guerra que duraria 13 anos 
em Angola, 11 anos na Guiné, depois de o Partido Africano da Independência 
da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) pegar declaradamente em armas em 1963, 
e 10 anos em Moçambique, cabendo à Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO) o ónus da insurreição, a partir de 1964. 

Foram umas Forças Armadas de massas, com elevados efectivos e baixo nível 
de equipamentos e armamentos, que combateu nos três teatros de operações 
em África1. A Marinha adoptou um conjunto de medidas que permitissem a 
defesa das linhas de comunicação fluviais e lacustres, com o duplo objectivo de 
garantir a sua utilização segura e de exercer uma acção de contra-penetração, 
operando com as esquadrilhas de lanchas de fiscalização e de desembarque2. 
Paralelamente, competia-lhe desenvolver o esforço logístico mediante a ligação 
teatro de operações – zona do interior e apoiar as diversas unidades das forças 
militares e de apoio às populações. Nesse sentido, instituíram-se os Comandos 
Navais (Angola, Moçambique), que visavam assegurar a eficácia a nível regional 
e a sua correcta ligação aos centros de decisão e aos pontos de apoio da 
Metrópole, foram criados os Comandos de Defesa Marítimos (Cabo Verde e 

1 Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, Guerra Colonial. Angola – Guiné – Moçambique, 
Lisboa, Diário de Notícias, 1995.
2 António Emílio Sachetti, “A acção da Armada nas Campanhas de África”, in Estudos Sobre as 
Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, Edições Atena, 2000.
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Guiné) subordinados aos Comandos Navais e organizaram-se unidades navais 
e de fuzileiros.

A actuação da Força Aérea revelou-se imprescindível para a conduta da 
actividade operacional das forças terrestres e da sua sustentação logística, apesar 
de a maioria das aeronaves estarem tecnicamente ultrapassadas, com excepção 
dos helicópteros e dos meios de transporte estratégicos B-707, adquiridos já na 
fase terminal da guerra. Assim, procedeu-se ao levantamento de infra-estruturas, 
concretamente, Bases Aéreas, Aeródromos Base e Aeródromos de Manobra. 
A ausência de oposição aérea e a reduzida expressão inicial da ameaça anti-
aérea permitiram que a Força Aérea cobrisse praticamente todo o espectro de 
modalidades de acção aéreas de reconhecimento, fogo e transporte3.

Mas a guerra desenrolou-se, essencialmente, em terra. Assim, foi sobre o 
Exército que recaiu o esforço de guerra, cabendo às forças navais e aéreas 
apoiar as operações terrestres. Nesse sentido, acabou-se com a diferenciação 
entre Exército Metropolitano e Exército Colonial (que vinha do tempo das 
Campanhas de Ocupação Africanas, no século XIX) e atribuiu-se ao Exército 
a missão abrangente de assegurar a soberania dos domínios africanos contra 
qualquer agressão externa ou interna4. Foram criadas Regiões Militares, 
Comandos Territoriais Independentes e determinou-se a criação de «unidades 
especiais de intervenção imediata», de modo que, organizadas, apetrechadas e 
preparadas, pudessem ser empregues na execução de operações de segurança 
interna de contra-subversão e de contra-guerrilha. 

Dos princípios estratégicos aplicáveis na guerra em África salientava-se que a 
contra-subversão era uma luta pela população e não contra a população, ou seja, 
o estrato social autóctone apresentava-se como centro de gravidade estratégico 
da guerra. De igual modo, a guerra de contra-subversão não podia ser conduzida 
exclusivamente pelas forças militares e estas não deviam actuar unicamente pelas 
armas5. Portanto, a actuação contra-subversiva partia da premissa de que este 
tipo de guerra não se ganha pela acção militar, mas perde-se pela inacção militar, 
constituindo objectivo primário das Forças Armadas garantir a liberdade de 
acção política, governativa e administrativa6.

3 Aurélio B. Aleixo Corbal, “O vector aéreo nas campanhas de África. Análise conceptual e 
estrutural”, in Estudos Sobre as Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, Edições Atena, 2000.
4 Decreto-Lei nº 42564, de 7 de Outubro de 1959.
5 Documento Política Militar Nacional – Elementos para a sua Definição (Abril de 1959) e 
Estado-Maior do Exército, O Exército na Guerra Subversiva, 1963.
6 Francisco Proença Garcia, Análise Global de uma Guerra. Moçambique 1964-1974, Lisboa, Prefácio, 
2003.
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E, assim, os estudos efectuados evidenciavam como factores importantes: 
a necessidade de uma implantação territorial pelas unidades de quadrícula, que 
efectuassem acções de nomadização, patrulhamento, protecção de itinerários 
e garantisse, por um lado, a segurança das populações e, por outro lado, que 
procedesse à cativação dos elementos afectos à guerrilha; a existência de forças 
de intervenção com elevada mobilidade, de forma a actuar em tempo oportuno 
contra formações inimigas; a importância de um sistema de informações 
integrado e coordenado para permitir o aproveitamento adequado das notícias 
recolhidas. 

Num continente em processo de descolonização, para Portugal os maiores 
problemas de controlo da subversão encontravam-se no seio de etnias cujas áreas 
de implantação se estendiam para o interior de territórios africanos recentemente 
independentes7. Concretamente, países como o Senegal e a Guiné-Conacri, no 
caso da Guiné-Bissau, o Congo Belga e a Zâmbia, relativamente a Angola, a 
Zâmbia e a Tanzânia, para Moçambique, apoiavam os movimentos insurgentes, 
autorizando a instalação nos seus territórios de campos de instrução, de bases 
operacionais e logísticas e, também, a circulação de materiais, de pessoas e de 
guerrilheiros. Situação que criou sérias dificuldades às forças portuguesas, na 
medida em que se tornava difícil evitar a sua entrada no território e, uma vez 
atravessada a fronteira, localizá-los. 

Operando a partir de uma base e porque os efectivos eram reduzidos, a 
guerrilha exigia dos combatentes grande rusticidade e mobilidade, características 
que fundamentavam a sua adaptação aos terrenos difíceis, que conheciam 
melhor do que as forças regulares, mais pesadas e mais lentas. Como norma, 
as guerrilhas evitavam empenhar-se decisivamente, privilegiando a manobra 
de lassidão, materializada em emboscadas a colunas militares, ataques a 
aquartelamentos e utilização de minas/armadilhas nos itinerários. No entanto, 
tinham vulnerabilidades, porquanto os laços estabelecidos pela consciência 
tribal criavam fracturas entre eles. Estas diferenças e os antagonismos étnicos, 
as diferenças culturais e ideológicas e, até, as disputas entre as chefias, minaram-
lhes, em alguns casos, a disciplina e o moral, diminuindo-lhes a eficácia.

Em escassos meses, os efectivos militares portugueses multiplicaram-se e 
desdobraram-se por inúmeras instalações, num teatro de operações com uma 
extensa linha de comunicações de onde tinham que receber quase todos os tipos 
de recursos necessários. É verdade que no início do conflito foram lançadas 
grandes operações militares conjuntas, com envolvimentos de forças dos três 
ramos das Forças Armadas, destinadas a anular as ameaças. Nomeadamente 
7 João José Brandão Ferreira, Em Nome da Pátria. Portugal, o Ultramar e a Guerra Justa, Alfragide, 
Publicações Dom Quixote, 2009.
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a “Operação Viriato” contra a UPA, a primeira e mais bem sucedida, que 
resultou na reconquista de Nambuangongo, no Norte de Angola, em 1961, 
mas não pacificou o território, conforme proclamado pelas autoridades. Na 
Guiné desencadeou-se a “Operação Tridente”, no ano a seguir à eclosão das 
hostilidades, destinada a desalojar os guerrilheiros do PAIGC da ilha do Como e 
a destruir a sua capacidade operacional. Que não resultou no segundo objectivo 
estipulado. No Norte de Moçambique, operacionalizou-se a “Operação Águia”, 
em 1965, destinada a realizar uma nomadização contínua no tempo e tão vasta 
quanto possível no espaço. No entanto, a Frelimo pôde continuar as suas 
acções, reorientando-se espacialmente, aferindo o modus operandi e redefinindo 
os objectivos a atingir. 

Em síntese, apesar do atraso da economia portuguesa, Portugal desenvolveu 
um estilo de campanhas de contra-subversão através de uma simbiose de 
experiências de conflitos semelhantes e da sua própria experiência em África 
desde o século XV. A aplicação sistemática deste modo de pensar a ameaça, 
colocada pelos movimentos insurrecionais, foi efectuada tanto com uma 
perspectiva de estratégia nacional de contenção de custos e dispersão de meios, 
como no modo de dirigir a situação no campo de batalha. Assim, a componente 
militar portuguesa assumiu o objectivo de combater pela defesa da soberania, 
adequou os meios disponíveis ao binómio terreno/inimigo e fez a guerra 
mediante um modelo “comportamental” que ultrapassou o simples uso da 
força armada, ou seja, combateu as guerrilhas, procurou garantir segurança e 
bem-estar às populações coagidas (brancas e negras) e desenvolveu uma política 
de fomento. Portanto, a guerra foi conduzida de forma a minimizar o seu 
impacto nas estruturas sociais portuguesas e a manter um ritmo lento e de baixa 
intensidade na sua condução, traduzida naquilo que John Cann designou “o modo 
português de fazer a guerra”8.

8 John Cann, Contra-Insurreição em África 1961-1974. O Modo Português de Fazer a Guerra, S. Pedro 
do Estoril, Atena, 1998.
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CONCEITO ESTRATÉGICO DO ESTADO NOVO
1945-1965

David Martelo

“Eu devo desde já afirmar que o Plano de Fomento representa por si mesmo [...] 
uma afirmação de paz e um desejo de paz entre as nações, exprime a necessidade 
de que não se sacrifiquem as economias a incomportáveis esforços de defesa”1. 
SALAZAR, 28-05-1953

Resumo
O final da 2.ª Guerra Mundial sinaliza, para Portugal, o início de uma 

mudança de dependência estratégica. A preponderância adquirida pelos EUA 
na Europa e a assunção da sua qualidade de poder naval dominante implicam 
que a velha aliança com o Reino Unido se vá, progressivamente, acomodando 
à liderança americana e aos laços estabelecidos com a concessão de facilidades 
aéreas e navais no arquipélago dos Açores. Todavia, tendo as duas potências 
anglo-saxónicas, através da assinatura da Carta do Atlântico, em 1941, criado 
os fundamentos da ordem mundial do pós-guerra e da Organização das 
Nações Unidas, o governo de Lisboa ficava alertado para as implicações que 
daí poderiam ocorrer no tocante à sobrevivência dos territórios do Ultramar. 
O passo seguinte – a adesão ao Pacto do Atlântico Norte – é assumido com a 
satisfação de um êxito de política externa, mas com a crescente consciência de 
que a defesa do Império seria, cada vez mais, um problema a resolver sem aliados. 
As independências pacíficas de colónias europeias, na Ásia e em África, assim 
como as problemáticas resistências de potências coloniais europeias a revoltas 
armadas de libertação, não contribuíram em nada para alterar a política colonial de 
Salazar. A fase seguinte, iniciada em 1961, é o envolvimento de Portugal em três 
conflitos armados desencadeados por movimentos de libertação, sucessivamente 
1 SALAZAR, António O., Discursos e Notas Políticas, Vol. V, p. 111.
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em Angola, Guiné e Moçambique, que prosseguiriam, com crescente violência, 
para lá de 1965, implicando um esforço de guerra de enormes dimensões, numa 
conjuntura internacional marcadamente adversa.

Palavras chave: Conceito estratégico; Portugal; Estado Novo; Ultramar

Abstract
The end of  World War II, meant the beginning of  a change in terms of  

strategic dependence for Portugal. The preponderance then acquired by the 
USA in Europe, as well as the assumption of  the American giant of  its status 
as the dominant naval power implied that the old alliance between Portugal 
and the United Kingdom would gradually accommodate itself  to an American 
leadership and to the ties established between Portugal and the USA since the 
former’s granting of  air and naval facilities to the latter in the Azores archipelago. 
However, with the two Anglo-Saxon powers having laid the foundations for both 
the post-war world order and the United Nations Organization - by signing the 
Atlantic Charter in 1941 - the Lisbon government was alert to the implications 
that this could have for the survival of  its overseas territories. The next step - 
joining the North Atlantic Pact - was welcomed as a foreign policy success for 
the Portuguese government, although alongside a growing awareness that the 
Empire’s defense would increasingly be a problem that had to be solved without 
the help of  any allies. The peaceful independences of  European colonies in Asia 
and Africa, as well as the problematic resistance of  European colonial powers to 
armed liberation uprisings, did nothing to change Salazar’s colonial policy. The 
next phase, which began in 1961, was Portugal’s involvement in three armed 
conflicts sparked by liberation movements in Angola, Guinea and Mozambique.

Keywords: Strategic concept; Portugal; Estado Novo (New State); Overseas 
territories

Antecedentes – Últimos anos da predominante influência britânica

Do ponto de vista estratégico, o período inicial da 2.ª Guerra Mundial 
configurava ainda, para Portugal, um cenário de características semelhantes às que 
haviam existido desde 1661, quando se renovara a velha aliança com a Inglaterra, 
visando, então, já não só a independência no contexto ibérico mas também a 
defesa e conservação das possessões ultramarinas. O facto de a Grã-Bretanha 
continuar a ser a primeira potência marítima conferia a Portugal a garantia de 
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acesso aos territórios de além-mar. O Tratado de Amizade e Não-Agressão entre 
Portugal e Espanha (também conhecido como Pacto Ibérico), firmado em Março 
de 1939, acrescentava a este cenário geopolítico uma garantia de paz no plano 
regional.

Ao iniciar-se a guerra na Europa, em 1939, os dois velhos aliados entenderam 
que seria mais útil o governo de Lisboa anunciar a não-beligerância, não fazer 
uma declaração formal de neutralidade e manter a liberdade para agir de modo 
diverso se, no futuro, as condições políticas o aconselhassem. 

No Verão de 1941, o desenrolar da guerra colocara a Grã-Bretanha como 
única potência da Europa Ocidental que ainda resistia à Alemanha nazi. Como 
consequência de uma política de isolamento, reassumida após o final da 1.ª 
Guerra Mundial, os EUA mantinham uma neutralidade que a administração 
Roosevelt ia, progressivamente, ajustando a uma crescente simpatia pela Grã-
Bretanha. Em 9 de Agosto, o presidente Franklin D. Roosevelt e o primeiro-
ministro britânico Winston Churchill encontraram-se secretamente em Placenta 
Bay, na Terra Nova. Entre 9 e 12, os dois líderes discutiram novas fórmulas de 
auxílio da parte dos EUA à Grã-Bretanha. Todavia, no espírito do presidente 
americano, o auxílio que estava na disposição de disponibilizar implicava algumas 
transformações políticas, à escala mundial, sem as quais não faria sentido. No 
final das conversações, seria anunciado, em nome dos Estados Unidos e do 
Reino Unido, uma declaração de princípios das duas potências, com 8 parágrafos, 
que ficaria conhecido como Carta do Atlântico e seria a base para a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU). No seu n.º 3, delineava-se um conceito 
que iria colidir com a ideia da perenidade do Império Português: Que respeitam o 
direito de todos os povos a escolherem a forma de governo sob a qual querem viver; e desejam 
que os direitos soberanos e a autonomia sejam devolvidos àqueles a que tenham sido arrancados 
pela força. Estava dado o primeiro impulso gerador da profunda mudança do pós-
guerra, com a ascensão dos EUA e o declínio colonial europeu.

Ao atingir-se o final do ano, a guerra deixa de ser europeia e propaga-se a 
todo o globo. Apesar da neutralidade de Portugal, em 17-12-1941, sem consulta 
prévia, uma força mista australiana e holandesa ocupa Timor-Leste, a pretexto de 
defenderem o território contra uma eventual invasão japonesa. O governador não 
aceita as condições do ultimato que lhe é apresentado e constitui-se prisioneiro 
do comandante invasor. Em 20-02-1942, as tropas japonesas atacam a colónia 
portuguesa e facilmente neutralizam a força ocupante. A penosa situação assim 
criada foi sendo gerida diplomaticamente, entre os governos de Lisboa e de 
Londres, sem que, inicialmente, os EUA se vissem envolvidos na sua resolução.

Os pensamentos do governo de Washington relativamente a Portugal estavam, 
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então, focados na necessidade da ocupação dos Açores, para aí instalar bases 
aéreas e navais. Em 18-06-1943, o embaixador britânico informa o governo 
português de que o governo de Sua Majestade resolveu, em nome da aliança existente entre 
Portugal e a Grã-Bretanha há seiscentos anos, pedir ao governo português para lhe prestar a 
sua colaboração concedendo-lhes as facilidades de que tem necessidade nos Açores.2 A nota do 
governo de Londres conclui com a garantia da retirada das forças britânicas, no 
fim da guerra, e da manutenção da soberania portuguesa em todos os territórios 
do Ultramar. Em 18-08-1943 (embora datado de 17) é assinado o acordo que 
concede à Grã-Bretanha as facilidades de utilização do aeródromo das Lajes e do 
porto da Horta, a partir de 8 de Outubro desse ano.

Os termos do acordo sobre os Açores não foram do agrado do governo 
americano. De facto, o texto assinado não previa a concessão de facilidades 
às forças armadas dos EUA. Apenas a permissão de reabastecimento em 
combustível era extensiva a navios das Nações Unidas. Em Novembro de 1944, 
o governo americano aceita, finalmente, as condições do governo de Lisboa 
para a instalação de uma base aérea na ilha de Santa Maria: a participação de 
forças portuguesas nas operações militares para a reocupação de Timor. Obtido 
o acordo e cumprida a parte portuguesa, estava dado um passo para a ligação 
especial que então se iniciaria entre Portugal e a nova primeira potência marítima 
mundial.

O cenário político do pós-guerra e a crescente predominância 
americana

Em 2 de Agosto de 1946, o embaixador de Portugal nos EUA, João de 
Bianchi, escreve uma carta ao secretário-geral da ONU, Arkady Sobolev, na 
qual formaliza o pedido de adesão do governo de Lisboa à nova organização 
internacional, objectivo que seria inviabilizado devido à imagem que o regime de 
Salazar construíra de afinidade política com as potências europeias derrotadas 
na guerra.3 

No imediato, a questão da continuidade dos impérios coloniais parece não 
preocupar Salazar. Em 25-11-1947, na biblioteca da Assembleia Nacional, o 
Presidente do Conselho dirigia-se à Câmara para dar nota dessa sua ilusão sobre 
o mundo do pós-guerra. No que ao império colonial podia interessar, afirmava: 
Por feliz coincidência ou providencial disposição, os destinos de toda a África são solidários com 
a Europa do ocidente. Excepto no que respeita ao Egipto e à Abissínia (mas não à África do 
Sul, membro da Comunidade Britânica), a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, Portugal 
2 NOGUEIRA, Franco, Salazar, Vol. III, p. 438.
3 A concretização da admissão do país na ONU só viria ocorrer em 14 de Dezembro de 1955.
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e a Espanha têm, através de regimes políticos ou económicos diversos, a direcção efectiva e 
a responsabilidade do trabalho, progresso e bem-estar do sentimento africano. Uma política 
concertada de defesa e de valorização económica porá ao dispor do Ocidente produtos e riquezas 
que aumentarão de maneira assombrosa as suas possibilidades de vida e a sua contribuição 
para o intercâmbio mundial. A África é a base suficiente para a política que se deseje fazer.4

Era uma visão deveras optimista. O cenário internacional do pós-guerra 
estava a caminho de uma vincada reconfiguração. A cisão verificada entre os 
aliados ocidentais e a URSS foi criando um novo quadro de crescente tensão, 
que parecia ir conduzir a uma nova conflagração. As tropas soviéticas ocupavam 
grande parte dos países da Europa de Leste e não tinham procedido a uma 
desmobilização tão extensa como a que se verificara nos aliados ocidentais. 
Assim, face ao poderio militar da URSS, os governos americano e britânico 
abordam o governo português sobre a intenção de se constituir, com a 
participação de Portugal, uma aliança defensiva que abarcasse o Atlântico Norte, 
mas com a exclusão da Espanha. Esta imposição não deixa de causar algumas 
perplexidades, dados os compromissos existentes entre os dois países ibéricos. 
Mas a circunstância de a aliança, a concretizar-se, se destinar a fazer frente à 
ameaça do comunismo internacional, tornava o empreendimento aliciante aos 
olhos de Salazar. Também comportava riscos, é certo, designadamente as alusões 
que o texto do tratado fazia à Carta das Nações Unidas e à profissão de fé nos 
regimes democráticos. Anteviam-se dificuldades relativamente aos territórios 
ultramarinos e ao próprio regime do Estado Novo.

É verdade que, quanto à questão da democraticidade do regime português, 
não houvera qualquer evolução que lhe conferisse uma imagem mais liberal. Se a 
Grã-Bretanha e os EUA tinham feito a Portugal o pedido de adesão, era porque 
estavam dispostos a perdoar os desvios ditatoriais do Estado Novo, a troco da 
utilização das estratégicas posições portuguesas no Atlântico. E, esse perdão, a 
nível interno, iria surgir como um soberbo trunfo de Salazar perante a oposição 
democrática. Assim, em 04-04-1949, o ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Caeiro da Mata, subscreve, por Portugal, o Pacto do Atlântico, do qual vai nascer a 
respectiva organização político-militar designada por Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN).5 A adesão de Portugal, não pondo termo à validade da 
aliança britânica, transfere grande parte do seu significado para a nova primeira 
potência marítima – os Estados Unidos. No âmbito exclusivo da velha aliança, 
permanecem, contudo, as garantias no respeitante aos territórios ultramarinos 
portugueses. Pelo menos em teoria.

4 SALAZAR, António O., Idem, Vol. IV, pp. 293-294.
5 Ou NATO, na versão anglo-americana.
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Em 25-07-1949, na sessão da Assembleia Nacional em que o governo 
justifica a adesão de Portugal à nova aliança, Salazar descreve, assim, o novo 
cenário geopolítico em que o país acabava de se inserir: “O deslocamento do centro 
de gravidade da política mundial para oeste, verificado a seguir à primeira grande guerra, não 
só trouxe os Estados Unidos para o primeiro plano dessa política, mas aumentou o valor e os 
riscos do Atlântico, de cuja segurança passaram a depender quase exclusivamente a Europa, 
a África e a América. Em tais condições, o apoio dos Estados Unidos tornou-se necessário 
à segurança dos países ribeirinhos do Atlântico Norte na mesma medida em que as posições 
atlânticas passaram a ser necessárias à defesa americana.”6 Estas palavras não eram mais 
do que a adequação do governo de Lisboa ao facto de o interesse dos EUA pelas 
bases dos Açores sempre se haver mantido na primeira linha das relações luso-
americanas, mesmo depois do final da guerra. Do lado português, foram sendo 
concedidas autorizações temporárias de trânsito pelas bases, mas recusava-se 
qualquer acordo que não corporizasse um compromisso bilateral de defesa, com 
inclusão dos territórios ultramarinos. Era, no fundo, o retorno à política de aliança com 
a potência naval dominante, política essa seguida, desde a Restauração, através 
do reforço da aliança inglesa. Embora não questionasse, ainda, a presença de 
Portugal no Ultramar, a América não aceita essa cláusula, pelo que as negociações 
se prolongam num impasse. Esta negativa da parte dos EUA, conjugada com 
a decisão britânica de se desfazer do seu Império, estabelecia para Portugal – 
no que respeitava aos seus territórios ultramarinos – um verdadeiro cenário 
de isolamento. Ficava claro que, em caso de agressão militar às suas colónias, 
Portugal só poderia contar com a sua própria força – que era bem pouca. Esta 
nova conjuntura geoestratégica foi rapidamente entendida como vulnerabilidade 
histórica nos meios militares portugueses, mas seria deliberadamente ignorada 
pelo governo.

Todavia, com a constituição da OTAN e a situação de tensão que tende a 
agravar-se entre os países ocidentais e a URSS, estão criadas as condições para 
um entendimento entre Portugal e o governo de Washington. Assim, em 07-09-
1951, é assinado entre os dois países um acordo de auxílio mútuo, que prevê a 
utilização permanente da base das Lajes pelas forças armadas americanas.

A exclusão da Espanha da OTAN provoca algumas perplexidades, dados os 
compromissos existentes entre os dois países ibéricos, e é embaraçosa para o 
governo português, dando origem a um arrefecimento das relações com aquele 
país. A solução encontrada para minorar a mágoa espanhola foi a concessão 
de uma entrevista de Salazar à United Press, na qual aproveita a ocasião para 
reafirmar, publicamente, a validade do Pacto Ibérico e a sua compatibilidade com 
os princípios e objectivos da OTAN. No âmbito restrito das chancelarias, a 
6 SALAZAR, António O., Idem, Vol. IV, p. 413.
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posição do governo português será sempre de apoio à adesão da Espanha à nova 
aliança, condição considerada indispensável para a defesa do conjunto ibérico.

Quase em simultâneo, começa a rodar o relógio da ofensiva anticolonial. 
Em 27-02-1950, o embaixador da União Indiana em Lisboa, Menon, formaliza, 
junto do Governo português, a reivindicação dos territórios de Goa, Damão e 
Diu, no que era o início de uma luta diplomática, na qual o governo de Lisboa se 
aplicaria profundamente, na convicção de que não se tratava de um conflito para 
o qual pudessem ser decisivas as armas portuguesas. 

Procurando ganhar tempo, sem, todavia, ceder às pretensões indianas, o 
governo empenha-se, então, numa operação de cosmética legal, que deve ser 
entendida como uma clara opção estratégica de Resistência. Assim, na revisão 
constitucional de 1951, o Acto Colonial é revogado, as suas disposições – com 
algumas alterações – são integradas no corpo da Constituição e os territórios 
sob domínio português deixam de se designar Colónias e passam a denominar-se 
Províncias. Provavelmente, mais por necessidade do que por convicção, Salazar 
faz, deste modo, uma espécie de “descolonização” por via jurídica. Todavia, ao 
manter no artigo 133.º que “É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a 
função histórica de colonizar as terras dos Descobrimentos sob a sua soberania”, daí resultava 
a singular missão de colonizar sem que houvesse colónias, contradição que só 
viria a ser eliminada na revisão de Agosto de 1971.

Todavia, no estrito campo das ameaças, Salazar não deixa dúvidas quanto às 
prioridades que entende deverem servir o interesse nacional. Em 10-07-1953, 
discursando na 1.ª reunião plenária da União Nacional, sublinhava que “as nações 
da Europa Ocidental, ante a ameaça do expansionismo russo, só têm que seguir o caminho 
que lhes é indicado pela maior afinidade de interesses ou pelo maior parentesco de tipos de 
civilização, quando não pelas imposições da geografia. Que essa reduzida Europa possa um 
dia representar uma força independente ou de equilíbrio entre os dois blocos, é possível, mas 
não estão ao alcance da vista nem o prazo nem os caminhos por onde lá pode chegar. De modo 
que, no momento presente e no futuro próximo, a colaboração com os Estados Unidos, sob a 
efectiva direcção destes, é, para não dizer a melhor, a única solução que se oferece para a magna 
dificuldade dos nossos dias.”7 A década de 1950 corresponde, portanto, a um período 
em que Salazar se sentiu constrangido a adoptar uma atitude publicamente pró-
americana, que o início da guerra em Angola, em 1961, viria interromper. Mas 
o delineamento da posição de Portugal junto dos seus aliados era apresentado, 
publicamente, com assinalada clareza.

No plano da política europeia, fora do contexto da Aliança Atlântica, Salazar 
está atento ao movimento de integração europeia dos Estados ocidentais. A ideia 
7 SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. V, pp. 131-132.
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não o entusiasma e disso dá conta, em 19-01-1956: “Esse vago pensamento começa já 
a revestir aqui e além formas jurídicas conhecidas, como a de federação ou confederação. Se ao 
meu espírito é suficientemente nítida a razão por que alguns Estados defendem para o Ocidente 
europeu tais formas de integração, não consegui ainda descortinar os motivos que impelem 
outros a aceitar, senão a bem dizer, esta sorte de liquidação nacional.”8

Menos clara se apresentava a situação fora da Europa. O conflito diplomático 
com a Índia, por causa de Goa, Damão e Diu, atinge elevados níveis de tensão 
política em 1954, levando Salazar a fazer uma longa intervenção perante a 
Assembleia Nacional, em 30 de Novembro, na qual faz questão de sugerir a 
viabilidade de uma épica resistência armada à ameaça indiana, deixando para 
a História esta arrebatada quão inexequível directiva estratégica: “E se apesar de 
tudo, a União Indiana levar a guerra ao pequeno território, o que podem fazer as forças que 
ali se encontram ou vierem a ser concentradas? Bater-se, lutar, não no limite das possibilidades, 
mas para além do impossível. Devemos isso a nós próprios, a Goa, à civilização do Ocidente, 
ao mundo, ainda que este sorria compadecidamente de nós. Depois de afagar as pedras das 
fortalezas de Diu ou de Damão, orar na igreja do Bom Jesus, abraçar os pés do Apóstolo das 
Índias, todo o português pode combater até ao último extremo, contra dez ou contra mil, com 
a consciência de cumprir apenas um dever. Nem o caso seria novo nos anais da Índia.”9 A 
força da realidade iria conduzir, no entanto, a um dos mais dolorosos golpes no 
prestígio do Exército – a invasão do Estado da Índia, em Dezembro de 1961.

As Forças Armadas portuguesas no contexto da OTAN

Na sequência da adesão ao Pacto do Atlântico, as Forças Armadas portuguesas 
vão passar por nova reforma estrutural. Da parte da Aliança, é patente o maior 
interesse na modernização dos meios navais e aéreos. No Exército, muito mais 
desactualizado nos planos mental e tecnológico, e com os defeitos de uma longa 
permanência como força de “ordem pública” do regime, tudo será mais difícil 
e demorado. 

Com a criação do cargo de Ministro da Defesa, no âmbito da Presidência do 
Conselho de Ministros (DL 37.909, de 1 de Agosto de 1950), o Ministério da 
Guerra passava a designar-se por Ministério do Exército. Para primeiro titular 
do novo Ministério da Defesa é designado o coronel Santos Costa, já bastante 
desgastado pelas funções governamentais que, no âmbito do Exército, vinha 
desempenhando havia mais de catorze anos. Sucede-lhe, na pasta do Exército, 
o brigadeiro Abranches Pinto. Como Subsecretário do Exército é nomeado 
o major Horácio Sá Viana Rebelo. No âmbito deste ramo, o levantamento de 
8 Ibidem, p. 319.
9 Ibidem, pp. 277-278.
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uma Grande Unidade de combate – a 3.ª Divisão de Infantaria –, iniciada no 
final de 1952, conduz a transformações significativas nos aspectos doutrinários 
e na aquisição de equipamento de combate moderno. Esta decisão explicita 
de forma eloquente a prioridade estratégica da Defesa Nacional: a Europa e o 
enfrentamento da ameaça soviética. Não era no Ultramar que se vislumbravam 
ameaças ao futuro da nação portuguesa.

Na reestruturação então efectuada, importa destacar o que respeita ao 
desenvolvimento do Serviço de Informações Militares e a sua ligação aos serviços 
congéneres da aliança. Com o funcionamento desta estrutura, as Forças Armadas 
passam a ter acesso directo e autónomo a uma informação estratégica que não é 
‘filtrada’ pelo governo. Esta autonomia, conjugada com os contactos pessoais, 
ao mais alto nível, dos chefes militares portugueses com os seus homólogos 
da OTAN, conduz, directamente, à percepção dos riscos que Portugal corre 
se mantiver inalterada a sua política ultramarina. A derrota do exército francês 
em Dien-Bien-Phu e o deflagrar da revolta na Argélia (1954), as conclusões da 
conferência de Bandung (1955) e, por fim, o fracasso político-militar anglo-
francês na crise do Suez (1956), são sinais de um tempo novo, cujo significado 
não passa despercebido aos militares portugueses. 

A formulação de um conceito estratégico adequado ao difícil cenário de então 
implicava um estudo desapaixonado das condicionantes do potencial nacional, 
nas suas vertentes económica, diplomática, ideológica, geográfica e militar. 
Com os elementos que hoje se conhecem, poder-se-á dizer que, no tocante 
aos responsáveis militares de então, esse estudo foi conduzido com lucidez e 
consciência da gravidade da situação. Do antecedente, a estratégia de defesa 
do Ultramar assentara em pressupostos de natureza diplomática, com especial 
relevo para o complexo e imprevisível papel da aliança com o Reino Unido, 
que fazia da nossa presença em África e na Ásia uma presença acompanhada, o 
que consentia um módico custo financeiro na defesa do Império, como sempre 
preconizara o pensamento político de Salazar.

Do Atlântico para a África – Percepção de vulnerabilidade

Os movimentos de inspiração anticolonial que se reforçam após a conferência 
de Bandung despertam Salazar para a importância da África relativamente à 
Europa Ocidental. Inquieto pelo acesso de alguns países norte-africanos à 
independência, o chefe do governo, discursando na Sociedade de Geografia, 
em 30-05-1956, entende deixar as seguintes notas de análise geopolítica: “Não 
nos temos cansado de dizer que a África é complemento natural da Europa, necessário 
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à sua vida, à sua defesa, à sua subsistência. Sem a África, a Rússia pode desde já ditar 
ao Ocidente os termos em que lhe permite viver. [...] Um vento de revolta sopra em várias 
regiões de África, atiçado por potências conhecidas em obediência a conhecidos interesses e 
ambições. Esse vento parece justificar o anticolonialismo em moda, ao mesmo passo que dele 
se alimenta. [...] O princípio da autodeterminação fundamenta e legitima a independência 
dos povos, quando o grau de homogeneidade, consciência e maturidade política lhe permite 
governar-se por si com benefício para a colectividade.”10 Na visão de Salazar, era essa 
falta de ‘homogeneidade, consciência e maturidade política’ que desaconselhava 
a adopção por Portugal do princípio da autodeterminação. No essencial, através 
do seu chefe, o governo português acabava de esboçar um conceito que iria 
sustentar a política ultramarina e a sua vertente militar, nos 18 anos seguintes. 
E, esse conceito fora elaborado e anunciado sem cuidar de saber se existiam os 
meios para a sua aplicação.

Ainda em 1956, é nomeado Subsecretário de Estado do Exército o coronel 
Almeida Fernandes. É através dele que entra no ministério uma nova sensibilidade 
no tocante aos problemas do Ultramar. De facto, estava o Exército de tal modo 
fascinado pela integração na estrutura da OTAN que tudo o resto parecia 
secundário. Havia planos de transferência de tropas entre as parcelas portuguesas 
no mundo, mas apenas para reforço do Teatro de Operações europeu. A 
evolução da situação internacional – sobretudo após o fiasco da Crise de Suez 
(Outubro/Novembro de 1956), do qual as potências coloniais França e Reino 
Unido saíram fragilizadas – passava a impor, agora, que se previsse o reforço dos 
territórios ultramarinos com forças metropolitanas. A reorientação do esforço 
de defesa não iria, no entanto, revelar-se tarefa fácil. A figura de Salazar ergue-
se, então, como o maior obstáculo à desejada reorganização: “chocava-me a todo o 
momento”, diria mais tarde o então Subsecretário, “a opinião expressa pelo Dr. Salazar 
de que havíamos atingido já há muito uma exagerada percentagem de encargos com as Forças 
Armadas, percentagem essa que não podia ser, de forma alguma, ultrapassada”.11 A verdade 
é que podia mesmo, como se apuraria após o início da guerra em Angola, em 
1961. Mas essa atitude de Salazar apenas sublinha a predominância das Finanças 
sobre a Defesa, cenário no qual as questões estratégicas são remetidas para o 
plano dos estudos, mais ou menos académicos. E, para completar essa realidade 
que ia decorrendo na sombra dos gabinetes, havia, ainda, as atitudes públicas 
do chefe do governo em matéria tão eminentemente estratégica, como se deduz 
desta passagem de um discurso proferido em 23 de Maio de 1959: “Nós não 
pensamos em negar o relativo atraso de algumas regiões e a deficiência de alguns serviços. 
É evidente faltarem estradas e pontes, faltarem hospitais, faltarem escolas, e faltarem até, 

10 Ibidem, pp. 371-373.
11 ANTUNES, J. Freire, A Guerra de África (1961-1974), p. 163.
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senhores, elementos de polícia e forças de defesa. Por que milagre então, de Timor a Cabo 
Verde, há paz e todos podem notar o tranquilo viver das populações? Porque pode atravessar-
se de lés a lés Angola ou Moçambique, não se contando senão com a boa disposição do nativo, 
a sua fraterna ajuda, no fundo o seu portuguesismo?”12 A ‘escassez de forças policiais e 
militares no Ultramar’ é, portanto, não só do pleno conhecimento do chefe do 
governo, como resulta, segundo ele, de uma situação de paz que o indefectível 
portuguesismo das populações em absoluto garante. O certo é que a afirmação 
pública desta crença como que dita uma espécie de directiva de planeamento 
estratégico, na qual, pela lógica das coisas, a probabilidade de uma guerra 
revolucionária em Angola ou na Guiné não será maior do que no Minho ou no 
Algarve. Sendo assim, também se não justifica o envio de tropas para o Ultramar 
– o que, segundo alguns responsáveis políticos da época, poderia, até, assustar 
os colonos brancos. É a adesão acrítica a esta linha de pensamento e à figura 
de Salazar que pode explicar o comportamento hesitante de parte dos chefes 
militares nas semanas que antecedem a proclamação da necessidade de “andar 
depressa e em força” para socorrer Angola.

No entanto, apesar deste aparente optimismo, o governo, através dos ministérios 
militares, apercebe-se de que chegara a hora de proceder a uma modificação nas 
prioridades de defesa. São, por conseguinte, feitas recomendações no sentido de 
não serem aceites novos encargos no âmbito da OTAN, para não incrementar 
os encargos financeiros, embora se devam honrar os compromissos anteriores.

A tempestade aproxima-se

Em 1958, ao iniciar-se o primeiro mandato do presidente Américo Tomás, 
Salazar efectua uma ampla remodelação no governo. Conhecedor da animosidade 
do Exército relativamente a Santos Costa, é chegado o momento oportuno 
para o seu afastamento. Para o seu lugar de Ministro da Defesa será nomeado 
o general Júlio Botelho Moniz. Sem grandes surpresas, Almeida Fernandes 
ascende a Ministro do Exército, entrando para as suas anteriores funções o 
tenente-coronel Francisco da Costa Gomes. A nova equipa do Ministério do 
Exército vai, então, rever o dispositivo das forças terrestres em Angola. Num 
Estudo elaborado em Abril de 1959 pela Repartição de Gabinete do Ministério 
do Exército e intitulado Política Militar Nacional - Elementos para a sua definição, 
colocava-se em evidência a inadequação das Forças Armadas ao cumprimento 
das missões que lhes estavam cometidas e adiantava-se: “...tudo se conjuga para que, 
num prazo mais ou menos breve, sejamos confrontados com situações mais difíceis do que as 
anteriores, em especial no que toca aos territórios ultramarinos. As perspectivas desse confronto 
12 SALAZAR, Discursos e Notas Políticas, Vol. VI, p. 69. Sublinhado nosso.
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implicam que se proceda a uma análise, corajosa e realista, da nossa política militar e das 
principais deficiências que ela possa enformar, em ordem a, com ainda maior urgência, corrigir 
e preparar adequadamente o aparelho militar (...) Não existe ou é insuficiente uma estratégia 
verdadeiramente nacional, em particular que tenha em vista o emprego do nosso potencial 
militar na segurança dos territórios ultramarinos.”13

Quando era o próprio Gabinete do Ministro do Exército a sugerir a 
inexistência de uma estratégia nacional é porque, seguramente, não existiria, 
sequer, um documento cuja aprovação decorresse de um imperativo legal. No 
centro das preocupações do ministro situava-se a falta de equipamentos para 
distribuir às unidades que tivessem que acorrer ao Ultramar. Segundo as suas 
palavras, essas forças “não dispunham de meios para se moverem e para estacionarem ou 
mesmo pernoitarem em pleno mato, tais como: cantinas, barracas de campanha ou abrigos de 
qualquer espécie, nem de meios de transmissão e de material sanitário; nem de armas ligeiras 
modernas próprias para enfrentar as ameaças previstas e das respectivas munições.”14 

Ainda em 1960, formam-se as primeiras Companhias de Caçadores Especiais, 
três das quais seguem para Angola ainda nesse ano. Eram unidades de elite do 
Exército que iriam para operações armadas com a espingarda Mauser m/1937, 
uma arma de repetição que não permitia elevados volumes de fogo em situações 
de combate próximo. Caçadores Especiais de Mauser fica, assim, como a dolorosa 
legenda de uma negligência sem nome. A aquisição de armas automáticas como 
a G-3 ou a FN ainda estava fora de questão, como estavam, na Força Aérea, os 
tão imprescindíveis helicópteros.

Apesar de todos os entraves financeiros à preparação das Forças Armadas 
para a provação que se anunciava, em 30-11-1960, perante a Assembleia 
Nacional, Salazar acaba por conceder, publicamente, que se aproximam tempos 
particularmente difíceis: “Não vejo que possa haver descanso para o nosso trabalho nem 
outra preocupação que a de segurar com uma das mãos a charrua e com outra a espada, como 
durante séculos usaram nossos maiores. Esta nova tarefa [...] é desafio lançado à geração 
presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É preciso ter o espírito preparado 
para ela; exigirá de nós grandes sacrifícios [...] e também o sangue das nossas veias...”15

1961 – Grandes sacrifícios e sangue

Janeiro de 1961 traz consigo a concretização das ameaças que se haviam 
pressentido no passado recente. Ao sequestro do paquete Santa Maria, na noite 
13 Política Militar Nacional - Elementos para a sua definição, p. 3. (AHM, 1.ª Div. – 39.ª Sec. - Cx. 1 – 
N.º 56). Sublinhado nosso.
14 ANTUNES, J. Freire, Idem, p. 161.
15 SALAZAR, António O., Discursos e Notas Políticas, Vol. VI, pp. 106-107 (sublinhado nosso).
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de 21/22, segue-se um grave incidente na Baixa do Cassange, em Angola. Como 
protesto contra o cultivo obrigatório do algodão e o atraso no pagamento de 
salários, trabalhadores nativos revoltam-se contra a presença dos europeus. 
Tratando-se de uma rebelião localizada numa pequena área, é possível às poucas 
forças do Exército presentes em Angola, apoiadas por meios aéreos, reprimir 
com violência os protestos dos agricultores. Depois, em 4 de Fevereiro, em 
Luanda, elementos independentistas levam a efeito ataques contra instalações 
prisionais e forças da Polícia de Segurança Pública, provocando diversos mortos 
e feridos. 

Ainda em Fevereiro de 1961, o embaixador dos EUA em Lisboa, Elbrick, 
convidou16 o ministro da Defesa para um almoço íntimo. Presentes, igualmente, 
um Adido da embaixada e o chefe de gabinete de Botelho Moniz, major Viana 
de Lemos. Segundo o relato deste último, este contacto entre Elbrick e Moniz 
destinava-se, segundo o primeiro, a aconselhar-se com um membro influente 
do governo, sobre a melhor maneira de abordar o assunto com o Presidente do 
Conselho. Era portador de uma proposta de apoio a uma evolução da política 
portuguesa em África: “o Embaixador insistia particularmente em que os Estados Unidos 
não pediam a Portugal uma declaração de concessão de independência ou de autodeterminação 
imediata, mas apenas que declarássemos nas Nações Unidas que estávamos envidando todos os 
esforços para assegurar o progresso desses territórios aos quais iríamos conceder uma autonomia 
progressiva no sentido de, num futuro indeterminado, poderem escolher o seu destino. Lembro-
me bem que insistiu que não era necessário falar em prazos mas que podiam ser dez, vinte ou 
trinta anos. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam dispostos a conceder um auxílio 
económico generoso para o desenvolvimento de Portugal metropolitano, permitindo assim que 
verbas portuguesas fossem libertadas para o desenvolvimento do Ultramar, visto que, com essa 
solução, os Estados Unidos poderiam defender-se da acusação de estarem a ter uma ingerência 
em África.”17

É sob o efeito destes acontecimentos que, no final desse mês, se realiza 
uma reunião do Conselho Superior Militar. Após uma primeira intervenção do 
Subsecretário da Aeronáutica, Kaúlza de Arriaga, o Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea (CEMFA), general Albuquerque de Freitas, expôs ao Conselho o 
conteúdo de um memorando por si elaborado. O CEMFA começa por analisar 
o impacto internacional do assalto ao paquete Santa Maria e formula algumas 
interrogações, de conteúdo estratégico e político, denunciadoras de profunda 
perplexidade, nomeadamente “o valor real da nossa posição internacional, atenta a 

16 Na obra Kennedy e Salazar, o leão e a raposa, p. 153, J. FREIRE ANTUNES atribui a iniciativa do 
almoço ao próprio Botelho Moniz e localiza parte do relato como pertencendo a um segundo 
almoço, a 6 de Março.
17 LEMOS, Viana de, Duas crises, pp. 29-30.
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atitude reticente dos governos de potências, sempre ditas amigas, face aos «piratas»” e destaca 
a atitude assumida pelos governos dos Estados Unidos da América, da Inglaterra 
e do Brasil, a qual provocara, simultaneamente, “surpresa, desapontamento e 
desânimo, por ter revelado uma posição que se supunha diferente.”18 Esta passagem como 
que sinaliza a identificação de um cenário estratégico completamente novo e o 
receio de isolamento que poderia seguir-se a uma ruptura com os pressupostos 
estratégicos das alianças a que Portugal pertencia. Na avaliação da situação, 
pesavam, também, os recentes acontecimentos relacionados com o conflito da 
Argélia. Em 8 de Janeiro de 1961, os franceses tinham sido chamados a decidir, 
em referendo, sobre a autodeterminação da Argélia. Com o sentimento de quem 
se liberta de um pesadelo, 75,2% dos votos expressos na metrópole optam pelo 
SIM.

Entretanto, a 15 e 16 de Março de 1961, nova vaga de violência se abate 
sobre Angola. Em diversas zonas do noroeste da província, elementos da União 
dos Povos de Angola (UPA) levam a efeito um autêntico massacre contra as 
populações europeias e os africanos que se mantiveram com elas. Devido à 
escassez das forças militares disponíveis – 1.500 militares europeus e cerca de 
5.000 indígenas –, as populações não tiveram outro recurso se não procederem 
à sua própria defesa, até à chegada de socorros. 

Perante a gravidade da situação, o ministro da Defesa, general Botelho 
Moniz, decide, nos últimos dias de Março, enviar ao Presidente do Conselho 
uma extensa carta, onde convergem corajosas críticas e premonitórios alertas. 
Afirmava o ministro: “A gravidade do actual momento político internacional enche de 
preocupações o País, a que as Forças Armadas não podem ser indiferentes [...] É sentimento 
geral que a acção política da nossa diplomacia desde há muito tempo se revela inadequada, e 
que os factos demonstram não ter estado à altura da sua missão histórica. [...] No que mais 
propriamente diz respeito às Forças Armadas, a situação destas é angustiosa e caminhamos 
para uma situação insustentável, onde poderemos ficar à mercê de um ataque frontal, com forças 
dispersas por quatro continentes, sem meios bastantes e com uma missão de suicídio da qual não 
seremos capazes de sair, uma vez que a política não lhe encontra solução nem parece capaz de a 
procurar. Perdidas as esperanças de podermos ser auxiliados pelos nossos mais antigos amigos, 
a descrença invade todos e as acções emocionais passageiras nada estruturam.”19.

Mentalmente, Botelho Moniz permanece fiel a um conceito estratégico que 
mantém Portugal na esfera política dos aliados ocidentais. Além disso, tem a 
percepção de que fazer a experiência da opção militar não está sequer ao alcance 
dos meios disponíveis. Os exemplos dos insucessos das outras potências coloniais 

18 AHM, 1.ª Div. – 39.ª Sec. - Cx. 3 – N.º 1. Sublinhados nossos.
19 AHM, 1.ª Div. – 39.ª Sec. - Cx. 3 – N.º 1. Sublinhados nossos.
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antecipavam o actual conceito das guerras não-ganháveis (non winnable wars). A 
carta para Salazar constitui, porventura, o último documento de um processo 
político-militar que seria interrompido, em 13 de Abril de 1961, pela demissão 
da maioria dos principais chefes militares. No ano seguinte, era publicado o livro 
Portugal, o Ultramar e o Futuro, de Manuel José Homem de Mello, com um prefácio 
do ex-presidente Craveiro Lopes. Em consonância ideológica com o espírito da 
mudança preconizada por Moniz, Homem de Mello haveria de resumir todo o 
pensamento estratégico subjacente ao malogrado pronunciamento: Afastemos, de 
vez, a concepção que procura impor manu militari “a nossa presença no mundo. Portugal terá 
tudo a seu favor (história, missionação, razão, etc.). Seria trágico tentar ficar ao sabor da única 
coisa que não tem – a força”!”20

No plano internacional, o início da luta armada em Angola iria provocar o 
distanciamento político entre o governo de Lisboa e alguns dos seus aliados 
tradicionais. Apesar da importância dos Açores para a defesa da Europa, o 
governo dos EUA não só prontamente reduz o auxílio militar a Portugal21 como 
não se coíbe de votar na ONU contra a resistência portuguesa ao movimento 
de descolonização. Salazar, em entrevista à revista LIFE, de 04-05-1962, sendo-
lhe perguntado “Julga V. Ex.ª que será do interesse de Portugal e da Europa Ocidental 
renovarem-se com os EUA as facilidades na base dos Açores?” não hesitou em afirmar: 
“Desejaria não responder a esta pergunta e pediria que a mesma não fosse formulada”.22 Se 
era esta a posição publicamente assumida, facilmente se deduz o que se passava 
nos bastidores da diplomacia. Portugal deixou arrastar as negociações para além 
da data de termo do acordo vigente, que expiraria no final de 1962, avisando que 
permitiria a permanência das forças americanas até ao encerramento das mesmas. 
Na prática, o governo de Lisboa pretendia assegurar-se de que os EUA iriam 
recuar, com carácter duradouro, para posições mais favoráveis à permanência de 
Portugal em África, sem o que não haveria acordo para continuarem nos Açores. 
Esta posição de firmeza lograria fazer abrandar a hostilidade americana a partir 
de Agosto de 1962.

No plano regional africano, é no ano de 1964 que Portugal procura 
entendimentos com os vizinhos da África Austral, apoiando Tschombé e Mobutu 
na República Democrática do Congo (ex-belga) e o movimento de independência 
branca na Rodésia do Norte, sob a liderança de Ian Smith. Davam-se, assim, 
os primeiros passos para uma aliança de facto entre os territórios de dominação 
branca, no qual seria incluída, como elemento principal, a República da África 
do Sul.
20 HOMEM DE MELLO, Manuel J., Portugal, o Ultramar e o Futuro, p. 116.
21 ANTUNES, J. Freire, Kennedy e Salazar – O leão e a raposa, p. 240.
22 SALAZAR, Oliveira, Entrevistas, p. 97.
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Aparentemente confiante, Salazar profere, em 18-02-1965, um dos discursos 
mais elucidativos das suas convicções: “Vamos em quatro anos de lutas e ganhouse 
alguma coisa com o dinheiro do povo, o sangue dos soldados, as lágrimas das mães? Pois 
atrevome a responder que sim. No plano internacional, começou por condenarse sem remissão 
a posição portuguesa; passou depois a duvidarse da validade das teses que se lhe propunham, 
e acabaram muitos dos homens mais responsáveis por vir a reconhecer que Portugal se bate 
afinal não só para firmar um direito seu mas para defender princípios e interesses comuns a 
todo o Ocidente. No plano africano, quatro anos de sacrifícios deram tempo a que se esclarecesse 
melhor o problema das províncias ultramarinas portuguesas... [...] Assim, bastantes povos 
africanos nos parecem mais compreensivos das realidades e mais moderados de atitudes. Eis o 
ganho positivo desta batalha em que – os portugueses europeus e africanos – combatemos sem 
espectáculo e sem alianças, orgulhosamente sós.”23

Salazar terá querido tirar algum efeito emocional e literário da expressão 
“orgulhosamente sós”, a qual, tendo um fundo de verdade, configurava um 
certo exagero. No campo diplomático, o governo português procurou contrariar 
a crescente animosidade anticolonialista dos países da OTAN, realçando a 
circunstância de a luta que as Forças Armadas portuguesas travavam em África se 
inserir na lógica do conflito Este-Oeste, para o qual eram de enorme importância 
as posições detidas por Portugal no Atlântico e no Índico. Além do apoio da 
Espanha e da África do Sul, Portugal foi conseguindo adquirir armamento 
e outro equipamento militar de países como a França e a República Federal 
da Alemanha, o que não impediu, porém, que, no confronto da qualidade do 
armamento, a situação das forças portuguesas começasse a ficar em crescente 
desvantagem. 

O ano de 1965 iria terminar sem que o acordo da base das Lages, caducado 
no final de 1962, fosse renovado. A tensão entre os dois países já não atinge 
a intensidade dos primeiros dois anos da administração Kennedy, mas tarda 
a retomar a configuração habitual entre aliados. A crise da Rodésia do Norte 
agudiza-se com a declaração unilateral de independência, em 11-11-1965, atitude 
que é vista com simpatia pelo governo português. O que vai seguir-se é uma 
resposta militar da Grã-Bretanha na África Austral, colocando os dois velhos 
aliados em rota de colisão.

Admitir que, por essa altura, Portugal estivesse a aplicar um conceito 
estratégico clássico é, assim, uma presunção de difícil dedução académica. De 
relações tensas com as duas principais potências marítimas – os EUA e a Grã-
Bretanha – e procurando “novos amigos” nos países africanos dominados pela 
minoria branca, Portugal empenhava-se, se não num novo conceito estratégico, 

23 SALAZAR, António O., Antologia, p. 274.
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numa opção pragmática que anunciava, simplesmente, que a resistência ia 
continuar.
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O EMERGIR DOS MOVIMENTOS 
INDEPENDENTISTAS EM ÁFRICA. OS CASOS DE 
ANGOLA, GUINÉ E MOÇAMBIQUE

Francisco Proença Garcia

Resumo
Este texto numa primeira parte procura identificar o contexto internacional 

e interno que propiciaram o emergir dos movimentos independentistas no 
período das guerras da independência em Angola, na Guiné e em Moçambique. 
Posteriormente identifica os momentos em que esses movimentos surgiram 
e efetua um breve caraterização de cada um dos movimentos nesses mesmos 
territórios.
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Abstract
This text initially seeks to identify the international and internal context 

that led to the emergence of  independence movements in the period of  the 
independence wars in Angola, Guinea and Mozambique. Subsequently, it 
identifies the moments in which these movements arose and makes a brief  
characterization of  each of  the movements in these same territories.
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Introdução
Este nosso estudo procura responder à questão: quando e quais os movimentos 

independentistas que emergiram no período das guerras da independência em 
Angola, na Guiné e em Moçambique?

De forma a dar uma resposta clara a esta questão estruturámos o nosso texto 
em quatro partes: uma inicial com a breve descrição do contexto internacional e 
interno em que tudo se desenvolve e, nas três partes seguintes, uma descrição e 
análise do emergir dos movimentos independentistas em cada um dos territórios, 
cingindo-nos apenas ao período anterior ao da fase armada característica da 
guerra subversiva.

O texto ora apresentado resulta sobretudo da compilação e reorganização de 
diversos outros textos anteriores do autor, já publicados.

Contexto
Após a Conferência dos Países Não Alinhados, reunidos em Bandung, em 

1955, foi apoiada e desenvolvida em África a ação subversiva, que se propagou 
lentamente, acabando por “carbonizar” o Poder instituído. A situação política 
no continente africano tendia a alterar-se rapidamente. Em 1956 a dinâmica do 
movimento atinge Marrocos, Tunísia e Sudão. O Gana seria o primeiro país da 
África Subsariana a tornar-se independente e, daí até 1968, surgiriam em África 
mais 34 novos Estados independentes. Após estas independências, restavam os 
territórios africanos da Rodésia, do Saara Espanhol, do Sudoeste Africano e 
persistiam ainda os territórios de expressão portuguesa.

Apesar dos esforços levados a efeito pela Administração Portuguesa, a tarefa 
de isolar os seus territórios coloniais africanos do processo internacional de 
descolonização era impossível. A situação social nos territórios assentava no 
sistema de culturas obrigatórias, remunerações deficientes, condicionamento 
de mobilidade geográfica, elevado imposto de palhota e de capitação, recurso 
amplo a formas de trabalho forçado e desfavoráveis relações de troca com o 
comércio local. Encontravam-se assim reunidas as condições propícias ao 
desenvolvimento do tipo de atividade política de resistência anti-colonial e 
mesmo de cariz independentista. Além do mais, o nacionalismo africano estava 
estreitamente ligado à tomada de consciência negra e manifestava-se numa 
pluralidade de formas, acabando a oposição às estruturas e ao próprio Regime 
por se exprimir no MAC (Movimento Anti-colonial), no meio estudantil, nas 
associações culturais, na Casa dos Estudantes do Império, nas organizações 
religiosas, entre outros1.
1 GARCIA, Proença - Análise Global de uma Guerra. Moçambique 1964-1974. Lisboa, Prefácio. 
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Nos bastidores do Poder português afirmava-se, em circular classificada de 
“Secreto”, que, no continente africano, havia “(...) culturalmente um divórcio 
bem vincado entre as massas, em estado mais ou menos primitivo, e as elites, 
proporcionalmente mais reduzidas e de onde saem aqueles que detêm o poder 
(...)”2. E foi a partir dessa pequena elite crioula e urbana, com aspirações a uma 
mobilidade social ascendente, que os modernos movimentos independentistas da 
então África Portuguesa foram estruturados. Esta elite educada e ocidentalizada, 
porque minoritária, serviu apenas para dar corpo aos quadros técnicos dos 
movimentos independentistas.

Estes movimentos não tardaram a perceber que o Governo português estava 
disposto a opor-se à evolução democrática e pacífica em Angola na Guiné e em 
Moçambique. Estavam também certos de que a solução não seria apenas uma 
descolonização simples; a solução passaria sempre pela libertação total3. 

Angola
Em Angola foi no Norte do território que a partir dos anos 50 começam a 

surgir embriões dos futuros movimentos com ideias oposicionistas ao sistema 
português. Em 1956 aparece o MIA (Movimento para a Independência de 
Angola) e o PLUAA (Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola), em maio 
de 1959 o MINA (Movimento para a Independência Nacional de Angola)4. 
Surge o NTOBAKO, de Angelino Alberto, com pretensões de criação de uma 
comunidade multi-racial de pretos, brancos e mestiços angolanos, preconizando 
mesmo a criação de um Estado Luso-Angolano, apoiado pela colaboração 
sincera e honesta do povo português5. Este líder ligou-se ao Governo-Geral e 
Comando-Chefe de Angola com um bureau, tendo recuperado para o controlo 
deste 200 mil Bacongos do Distrito do Congo6.

Emerge a UPNA (União dos Povos do Norte de Angola), posteriormente, 
a conselho dos americanos, UPA (União dos Povos de Angola), de Holden 
Roberto (Bispo Baptista), de raíz etno-nacionalista e quase exclusivamente 
Baconga. Esta união foi a responsável pelo desencadear da subversão activa, na 

pp. 142-145.
2 Circular UL 93, 15 de Novembro de 1965, Secreto. In AHD, PAA 200.
3 MASHINGAIDZE, Elleck - Le rôle des mouvements de libération dans la lutte pour l’Afrique 
australe, 1955-1977. In, La décolonisation de l’Afrique: Afrique australe et corne de l’Afrique. 
pp. 30-31. 
4 RAMOS, Glória 2018, Angola pelos caminhos da Paz. Guerra e diplomacia (1975-2002). 
Mayamba Editora, Luanda, p. 73.
5  Declarações a 3 de Agosto de 1963 em Brazaville. In Arquivo Nacional - Torre do Tombo, 
AOS/CO/ PC - 78I, Mensagens sobre a situação político-militar 1962-1966.
6 GARCIA, Proença - Atlas da Lusofonia – Angola. Prefácio. 2004. p. 44.
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baixa do Cassanje e na zona algodoeira do Catete, em Dezembro de 1960, e pelo 
genocídio de Bailundos e Europeus, por alguns dias a partir da noite de 15 para 
16 de Março de 19617.

Em Março 1962 a fusão da UPA e do PDA (Partido Democrático de Angola) 
origina a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), cujos antecedentes 
remontam a 1954, vindo a constituir o GRAE (Governo Revolucionário de 
Angola no Exílio). A transformação em FNLA desvincula a UPA tribalmente.

O seu “Quartel-General” era na atual Kinshasa, onde contavam com o claro 
apoio do cunhado de Holden Roberto, Mobutu Sese Seko. Após a saída de Jonas 
Savimbi e de Alexandre Taty, em 1964 e 1965, respetivamente, o suporte base 
da FNLA era novamente e apenas Bacongo e a sua atividade ficou reduzida à 
fronteira com da actual República Democrática do Congo8.

Apesar do apoio do zairense, Mobutu não lhes consentia uma hostilidade 
frontal com o Poder Português. O Zaire utilizava o porto do Lobito, através do 
caminho-de-ferro de Benguela, para efetuar as suas exportações e no território 
angolano residiam alguns milhares de catangueses refugiados ou exilados.

A 2ª Conferência dos Povos Africanos, realizada em Tunis em Janeiro de 1960, 
contou com a presença de Holden Roberto. Este reivindicou a independência 
para Angola num quadro africano, solicitando ainda que fosse inscrito na 
XV sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas o problema do Ultramar 
Português9.

As origens do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 
remontam a 1956, tendo sido iniciado por um núcleo de intelectuais africanos, 
com diversos perfis ideológicos, denotando no entanto, uma forte ligação ao 
Partido Comunista Português. A designação de MPLA oficialmente só aparece 
a 31 de Janeiro de 1960, em Tunis. Entre os membros fundadores destacam-se 
Viriato da Cruz, Ilídio Machado, Matias Miguéis, Lúcio Lara e Mário Pinto de 
Andrade. Alguns dos fundadores tinham militado em organizações de estrutura 
incipiente, como o Partido Comunista de Angola (PCA-1955), o PLUAA e o 
MIA10.

O MPLA estava implantado nomeadamente entre Kimbundos, em Luanda 
e ao longo do eixo desta cidade com a atual N´Dalatando-Malanje. Depois 
progrediu por estrutura celular por todas as cidades do território, assentando 

7 LEMOS, Viana de - Duas crises – 1961 e 1974. Amadora: Edições Nova Gente, 1977, pp. 28 e 35.
8 GARCIA, Proença - Atlas da Lusofonia – Angola. p. 44.
9 Idem p. 44.
10 Sobre este assunto podemos detalhar em PACHECO, Carlos – MPLA um nascimento 
polémico, Lisboa, Editorial Veja, 1997, pp 25-31, CARREIRA, Iko, O pensamento estratégico 
de Agostinho Neto. Dom Quixote, Lisboa, 1996, pp. 46, 52-53.
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no operariado negro e mestiço, professores, funcionários públicos, quadros 
religiosos e alguns quadros superiores africanos existentes. Estabeleceu ligações 
fortes com a Argélia, Guiné (Conacry), URSS e seus satélites, Congo, Marrocos, 
Suécia, Noruega, entre outros11.

Com o apoio da República Popular do Congo conseguiu instalar a guerrilha 
no enclave de Cabinda, e recrutar alguns quadros Kikongos. O alargar das suas 
acções subversivas ao Leste permitiu-lhe atuar em chão Lunda-Kioco, Umbundo 
e Cuanhama.

Tinha áreas geográficas de especial implantação que originaram grupos de 
pressão internos. Os mais importantes são os grupos de Lunda (Eduardo dos 
Santos, Rui Mingas), de Catete (Agostinho Neto, Roberto de Almeida), e de 
Ambaca (Joaquim Pinto de Andrade, Lopo do Nascimento, Iko Carreira). A 
adesão da comunidade branca verificava-se sobretudo entre aqueles que tinham 
ligações com o Partido Comunista12.

O MPLA aparece ideologicamente definido, tornando-se com o tempo 
evidente a sua raiz marxista-leninista. Ao nível militar a sua atuação foi iniciada 
com o assalto às prisões da cidade e de uma esquadra em Luanda a 4 de Fevereiro 
de 1961.

A 11 de Novembro de 1975, em Luanda, o MPLA proclamou a República 
Popular de Angola.

Jonas Malheiro Savimbi, secretário-geral da UPA e “ministro” do Negócios 
Estrangeiros do GRAE13, entra em rota de colisão com Holden Roberto, 
abandona o FNLA e refugia-se na Suíça, onde juntamente com Tony da Costa 
Fernandes concebem a base de um novo movimento. Savimbi após recusar 
aderir ao MPLA, inicia em Julho de 1965 um curso de guerrilha na China.

A União Nacional para a Independência total de Angola (UNITA) oficialmente 
nasce a 15 de Março de 1966 na aldeia Chokwé de Muangai.14 A primeira ação 
contra os portugueses verifica-se a 4 de Dezembro de 196615. Contando com o 
apoio especialmente entre Umbundos, não se conseguiu implantar nos meios 
urbanos, sendo a sua zona de grande influência definida pelo rio Cassai - Buçaco 
(actual Camanongue) - Luso (actual Luena) – Cassanje - rio Lungué Bungo16. 

11 GARCIA, Proença, Atlas da Lusofonia – Angola, p. 46.
12 Idem.
13 BRIDGLAND, Fred - Jonas Savimbi uma chave para África. Lisboa, Prespectivas e Realidades. 
1978. pp. 62.
14 Idem, p. 76.
15 Idem, p. 79.
16 AFONSO, Aniceto; GOMES, Matos - Guerra colonial – Angola-Guiné-Moçambique. 
Lisboa: Diário de Notícias, 1998, p. 140.
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As suas debilidades levam-na a procurar alianças com o Poder Português na luta 
contra o mesmo inimigo, o MPLA.

A UNITA proclama 11 de Novembro de 1975 a República Democrática de 
Angola.

A AREC (Association des Ressortissantes de L´Enclave de Cabinda) foi 
fundada em 1958 pela comunidade cabindense radicada em Leopoldville (actual 
Kinshasa). Os seus dirigentes mais destacados eram descendentes, em grande 
parte, de famílias de linhagem indígena quando do Tratado de Simulambuco 
de 1 de Fevereiro de 1885. Para eles, Cabinda era um protectorado de Portugal, 
distanciando-se assim dos outros movimentos independentistas.

A sigla MLEC (Movimento de Libertação do Enclave de Cabinda) surge em 
1960 e em 1963 altera a sua designação para FLEC (Frente de Libertação do 
Enclave de Cabinda), com Luís Ranque Franque como líder. Este movimento 
nunca teve um valor militar efetivo.

Guiné
Na Guiné os primeiros indícios de intenções independentistas exprimiram-

se na tentativa de fundação de um “clube desportivo”, em 1953, reservado a 
naturais da Província, tentativa gorada pela interdição do Governador. O seu 
proponente, o engenheiro agrónomo Amílcar Cabral, acabou por fundar na 
clandestinidade o MIG (Movimento de Independência da Guiné) que originou, 
em 1956, o PAIGC.

No Senegal, constituíram-se diversos movimentos que visavam obter a 
independência da Guiné. Salienta-se o MLGC (Movimento de Libertação 
da Guiné e Cabo Verde), a UPG (União de Povos da Guiné) que, apesar da 
designação, reunia apenas alguns guineenses residentes em Kolda, o RDAG 
(Reunião Democrática Africana da Guiné), constituído pela colónia Mandinga 
do Senegal, a UNGP (União dos Naturais da Guiné Portuguesa), a UPLG (União 
da População Libertada da Guiné), que agrupava a minoria de etnia Fula do 
Senegal, e o MLG (Movimento de Libertação da Guiné) a que aderiram a maior 
parte dos Manjacos. Em Agosto de 1962, como resultado da união dos vários 
grupos políticos com sede em Dakar, foi criada a FLING (Frente de Libertação 
e Independência Nacional da Guiné). O PAIGC recusou o convite para fazer 
parte deste movimento17.

No ano de 1956, a grande actividade política desenvolvida pelo RDA 
(Rassemblemant Démocratique Africain), no norte da Guiné-Conacry, teve 
17 GARCIA, Proença - Os movimentos Independentistas, o Islão e o Poder Português (Guiné- 
1963-1974). Universidade Portucalense, Comissão Portuguesa de História Militar. 2000. p. 51.
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repercussões nas regiões de Cacine, Bedanda e Catió, sendo, a partir desta data, 
que um grupo de indivíduos tentou instalar, clandestinamente no território da 
Guiné, uma associação dita nacionalista a que deu o nome de MLG (Movimento 
de Libertação da Guiné). Este partido, que entronca a sua origem na efémera 
Liga Guineense de 1911, terá sido fundado em 1958 por Alfa Camara, César 
Fernandes, José de Barros e Rafael Barbosa. Possuía a sua sede em Dakar e filiais 
em Conacry e Bissau (clandestina, claro está). 

As suas primeiras atividades limitaram-se ao aliciamento de elementos da 
população mais instruídos, à difusão de panfletos, comunicados e manifestos. 
Foi a secção de Dakar que desenvolveu mais atividades, insinuando-se que os 
incidentes ocorridos a 3 de Agosto de 1959, no cais de Pidjiguiti, e reprimidos 
pelas forças da ordem, foram por si provocados. A repressão terá provocado 
a morte de 50 estivadores do porto de Bissau, em greve por contestação dos 
baixos salários auferidos. Aqui surge a dúvida da nossa parte, dado que também 
o PAIGC reivindica a responsabilidade deste incidente18. A cargo do MLG 
estiveram, em Julho de 1961, os primeiros ataques em S. Domingos e, uns dias 
depois, em Susana e Varela, a noroeste do território, junto à fronteira senegalesa. 
Estes ataques terão sido lançados com alguma precipitação e talvez com o intuito 
de ganhar algum avanço sobre o PAIGC que, a sul, desenvolvia já uma intensa, 
eficiente e silenciosa atividade de aliciamento.

De início, o MLG, encarava politicamente, a ideia de uma federação, passando 
a Guiné a constituir um estado federal da República Portuguesa. Esta ideia de 
federação desfez-se e o MLG passou a exigir a independência total da Guiné19. 
Era um movimento exclusivamente guineense, constituído, nomeadamente, por 
elementos de etnia manjaca. Colocava em pé de igualdade tanto os portugueses 
de raça branca como os cabo-verdeanos, votando a estes últimos um ódio efetivo, 
tendo por várias vezes atacado Amílcar Cabral e outros elementos do PAIGC. 
Embora concordasse ser necessária a união entre o MLG e o PAIGC, combatia 
a ideia de federação entre a Guiné e Cabo Verde20.

Os seus dirigentes, em finais de Outubro de 1964, reunidos em Ziguinchor, 
concordaram em dissolver o movimento, uma vez que não tinham apoio, nem 
interno, nem externo. A Administração Portuguesa reagia pela repressão e o 
PAIGC aliciava os seus militantes.

18 COMISSÃO PARA O ESTUDO DAS CAMPANHAS DE ÁFRICA – Resenha Histórico-
Militar das Campanhas de África (1961- 1974), 1º volume, Enquadramento Geral. Lisboa: 
Estado-Maior do Exército, 1988. p. 117.
19  FELGAS, Hélio - A Guerra na Guiné. SPEME, Lisboa, 1967. p. 42.
20 GARCIA, Proença - Os movimentos Independentistas, o Islão e o Poder Português (Guiné- 
1963-1974). p.52.
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Em Dezembro de 1963, os elementos da UNGP resolveram dissolver o 
movimento, tendo os seus adeptos ingressado na FLING. O movimento vai, 
assim, agrupar como dirigentes a maior parte dos chefes dos partidos dissolvidos. 
Esta união de chefias, em regra empregados e pequenos funcionários fugidos da 
Guiné21, com formação muito diferente, com ambições pessoais, desmedidas e 
antagónicas e, na maior parte das vezes, imaturas, não conseguiu transmitir ao 
agrupamento a coesão indispensável à consecução dos objetivos pretendidos, 
originando em 1963 duas fações, a designada FLING ortodoxa e a FLING 
combatente, defendendo a primeira a evolução pacífica do estatuto da Província 
e a segunda o recurso à ação armada22.

A ação da FLING limitou-se à publicação de alguns comunicados, à 
organização de reuniões e participação em algumas conferências internacionais.

A debilidade da administração portuguesa, aliada ao processo político do 
anticolonialismo e ao florescer de movimentos independentistas, esteve na 
génese do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo 
Verde). O PAI (Partido Africano de Independência) foi criado em Bissau, a 19 
de Setembro de 1956, por Amílcar Cabral, conjuntamente com Aristides Pereira, 
Luís Cabral, Júlio de Almeida, Fernando Fortes, Elisée Turpin e Abílio Duarte. A 
sigla PAIGC só será adotada em 1960. A direção do Partido era coadjuvada por 
um comité central de seis membros. Para a sua estruturação dentro do território, 
dividiu-se em três inter-regiões: a inter-região norte, a do sul e a do leste 23, 
subdivididas em regiões; a organização política, administrativa e militar era 
igual em todas as regiões divididas em zonas, subdivididas em secções. De uma 
maneira geral, a parte da população que colaborava com o PAIGC e que não 
pertencia ao “Exército Popular” e à “guerrilha”, estava organizada em “milícias 
populares”, com a função de controlo e enquadramento das populações e a 
obtenção de reabastecimentos. Estes três grupos constituíam as FARP (Forças 
Armadas Revolucionárias do Povo)24, criadas em 1965. A par da organização 
militar, existia uma organização político-administrativa, encabeçada, dentro 
de cada zona, por um responsável político, coadjuvado por um secretário de 
propaganda25. O PAIGC tinha como objetivo: “(...) - A liquidação da dominação 
colonial portuguesa; - A criação de bases indispensáveis para a construção de 
uma vida nova para os povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde; - A construção 
21 FELGAS, Hélio, op. cit. p. 44.
22 Secretaria-Geral da Defesa Nacional, 2ª Repartição. Exposição Sobre a Situação de Informa-
ções na Província da Guiné, Reservado, 1970.
23 Secretaria-Geral da Defesa Nacional. Exposição da Situação da Guiné. 6 de Novembro de 
1964, Secreto. 
24 Idem.
25 Secretaria-Geral da Defesa Nacional. Exposição da Situação da Guiné. Reservado, 1970.
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da paz, do bem estar e do progresso contínuo do povo da Guiné--Bissau e de 
Cabo Verde (...)”26. 

Após a criação do Partido, numa primeira fase, a sua atividade limitou-se 
a mobilizar as camadas urbanas da pequena burguesia, dos funcionários da 
administração pública e do sector comercial, dos assalariados da capital, dos 
trabalhadores do porto e dos jovens vindos do campo para a cidade (a principal 
força revolucionária)27. E, só mais tarde, abrangeu as massas rurais. Estas últimas, 
para Amílcar Cabral não representavam a principal força vital e custaram mesmo 
a incentivar à luta, sendo necessário, por vezes, “(...) de os conquistar à força 
(...)”28. 

A mobilização dos camponeses iniciou-se após os acontecimentos de 
Pidjiguiti, altura em que foi decidida a preparação para a luta armada. O primeiro 
ataque armado eclodiu a 23 de Janeiro de 1963, contra as instalações de um 
aquartelamento das Forças Armadas Portuguesas, em Tite.

Amílcar Cabral entendia que o povo, ao pegar em armas, estava em primeiro 
lugar a manifestar a sua recusa de uma cultura estrangeira29, ou seja, na Guiné, a 
guerra era entendida sobretudo como um confronto de culturas. 

Foi na reunião da Organização de Unidade Africana (OUA), em 1965, 
que ficou decidido conceder apoio apenas aos movimentos nacionalistas que 
se batessem, efetivamente, no interior das colónias portuguesas e, após uma 
comissão do Comité de Libertação da Organização se ter deslocado à Guiné, 
decidiu reconhecer o PAIGC como a organização nacionalista que conduzia, 
efetivamente, a luta no território30.

O PAIGC declarou unilateralmente a independência a 24 de setembro de 
1973.

Moçambique
Eduardo Mondlane, no seu livro “Lutar por Moçambique”, retoma as origens 

da resistência moçambicana no século XX, na tradição local, na criação da 
Liga Africana, em Lisboa, em 1920, na formação em Moçambique do Grémio 
Africano, depois Associação Africana, no Centro Associativo dos Negros de 
Moçambique e na Associação dos Naturais de Moçambique. Mais tarde, a partir 
26 PAIGC - História da Guiné e das Ilhas de Cabo Verde. Ed. Afrontamento, Porto, 1974. p. 141.
27 CABRAL, Amílcar - Guiné-Bissau - Nação Africana Forjada na Luta. Ed. Nova Aurora, 1974, 
p. 26 e 90.
28 Idem, p. 28.
29 CABRAL, Amílcar, ob. cit. p. 115.
30 GARCIA, Proença - Os movimentos Independentistas, o Islão e o Poder Português (Guiné- 
1963-1974). p. 52.
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de 1949, nos intelectuais esclarecidos que formaram o Núcleo de Estudantes 
Secundários Africanos de Moçambique31.

Os principais movimentos moçambicanos viriam a estruturar-se entre as 
populações emigradas nos países circunvizinhos e independentes (atuais Malawi, 
Zâmbia e Tanzânia) entre 1959 e 1965. Estes pequenos movimentos tinham em 
comum o facto de, quer a direção quer os seus militantes, terem residido muito 
tempo no exterior, logo não possuíam uma noção clara das condições reais do 
território, sendo todos eles largamente influenciados pelos tipos de organizações 
existentes na tradição colonial inglesa.

Em Moçambique, foi uma minoria de assalariados urbanos, principalmente do 
sul do país, quem primeiro desenvolveu uma resistência ativa e organizada contra 
as autoridades portuguesas. O fenómeno “nacionalista” teve como catalisador 
em Moçambique a greve dos estivadores de Lourenço Marques, em 1956, e os 
problemas com os produtores de algodão, em Mueda, a 16 de Junho de 1960. 
Este último incidente foi interpretado como repercussão da independência do 
Congo, demonstrando a intranquilidade sentida pela população branca no Norte 
de Moçambique.

A União Nacional Africana de Moçambique (MANU), constituída a partir de 
pequenos grupos já existentes, foi fundada no Tanganica (actual Tanzânia) em 
1959, com o intuito de reunir os Macondes moçambicanos aí residentes, e orientá-
los, subversivamente, de acordo com os interesses da Tanzânia. Os Macondes 
terão sido impulsionados por elementos da Tanganica African National Union 
(TANU), de Julius Nyerere. A MANU era presidida por Mateus Mmole e tinha 
por Secretário-Geral M. Millingo (nunca reconhecidos pelos moçambicanos). 
Segundo um relatório das informações militares, a MANU nunca foi “(...) além 
de um agrupamento de Macondes, africanos primitivos e penetrados de fortes 
sentimentos de tribalismo, que sempre resistiram à direcção de estrangeiros 
escolhidos pela TANU e pela KANU (Kenya African National Union) (...)”32, tendo 
por principal atividade a reunião com os trabalhadores emigrados no Tanganica, 
a emissão de cartões de membros e a angariação de fundos.

A União Democrática Nacional de Moçambique (UDENAMO) foi 
criada em 1960 por Adelino Gwambe, na antiga Rodésia do Sul, integrando, 
principalmente, trabalhadores emigrados de Manica e Sofala, Gaza e Lourenço 
Marques. Marcelino dos Santos representara a UDENAMO na 1.ª reunião 
da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas 
(CONCP), em Casablanca, em 1961. Este partido condenava a opressão 
31 MONDLANE, Eduardo - Lutar por Moçambique. Lisboa: Ed. Sá da Costa, Lisboa, 1975, p. 112.
32 ADIEMGFA, Quartel-General da Região Militar de Moçambique. Movimentos de emancipação 
de Moçambique. Supintrep N.º 2, de 16 de Outubro de 1963, Confidencial.
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colonial, caracterizada particularmente “(...) pela prática sistemática do trabalho 
forçado, pela exploração vergonhosa do trabalho dos africanos, pela ausência 
total de direitos políticos e humanos, pelo obscurantismo cultural no qual era 
mantida a população africana (...)”33 e denunciava ainda os Acordos económicos 
entre Portugal, a União Sul-Africana e a Rodésia do Sul, afirmando o direito 
inalienável do povo moçambicano à autodeterminação e à independência 
nacional, insurgindo-se contra a repressão de que eram vítimas os “patriotas 
moçambicanos”, e apoiando o povo moçambicano na sua luta emancipadora 34.

Em 1961, surge a União Africana de Moçambique Independente (UNAMI), 
descendente da Associação Nacional Africana de Moatize, criada em 1959, 
com intuitos, “(...) aparentemente culturais, mas na prática com uma finalidade 
política, visando subverter o pessoal da região (...)”35. Aquela associação era 
constituída exclusivamente por autóctones e tinha por objetivo a defesa dos 
interesses dos seus associados, entrando na clandestinidade em virtude do não 
reconhecimento oficial. A UNAMI, baseada no atual Malawi, obtinha o seu 
apoio entre as populações do Distrito de Tete.

A FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) foi constituída em 
25 de Junho de 1962, em Accra, durante uma reunião da Conferência das 
Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP), pela junção da 
UDENAMO, MANU e UNAMI. O reconhecimento desta frente pelos países 
independentes da OUA foi imediato. Em 1962, Adelino Gwambe (presidente da 
UDENAMO) assumiu comportamentos pouco convenientes para a direção da 
FRELIMO, pelo que foi expulso, vindo a criar um novo partido, a UDENAMO-
Monomotapa.

De acordo com os seus próprios estatutos, a FRELIMO, tinha por objetivo 
a liquidação total da dominação colonial portuguesa e de todos os vestígios 
do colonialismo e do imperialismo, a conquista da independência imediata e 
completa de Moçambique e a defesa e realização das reivindicações de todos os 
moçambicanos explorados e oprimidos pelo regime colonial português36.

Para a FRELIMO a oposição à considerada dominação estrangeira, 
impunham a luta armada como único instrumento para a resolução da situação. 
Assim, ao considerar-se sem alternativas, enveredou por uma guerra prolongada, 
considerando Samora Machel que a luta desencadeada fazia parte da luta geral 
33 Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS – Serviços Centrais, Informação N.º 
1467/61 – GU – 1ª CONCP – Casablanca de 18 a 20 de Abril de 1961, Secreto.
34 Idem.
35 ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO. O Caso de Moçambique, Lisboa: 1970. Cadernos 
Militares 7. p. 13.
36 Número III dos Estatutos da FRELIMO. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, AOS/CO/
UL – 48, Pasta 4.
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dos povos por um mundo novo, livre de todas as formas de exploração, opressão 
e guerra37.

A implantação da FRELIMO em Moçambique era constituída por uma vertente 
organizativa político-administrativa e outra militar. À vertente organizativa 
competia a organização das regiões não afetadas pela subversão, em estado pré-
insurreccional, e o governo civil daquelas que se encontravam já na fase armada 
da manobra subversiva. O controlo destas regiões competia ao Departamento 
de Organização do Interior, através de uma hierarquia correspondente à divisão 
administrativa colonial. Aos Distritos, Postos Administrativos, Regulados e 
concentração de povoações correspondiam a Província, o Distrito, o Loko e o 
Tawi.38

Todos os departamentos estavam representados nos Branchs,39 que 
correspondiam à divisão político-administrativa já estabelecida pela 
Administração Portuguesa. Cada Branch possuía as suas milícias populares, que 
desempenhavam um papel importante de ligação entre a população e as Forças 
Populares de Libertação de Moçambique (FPLM), que constituíam a estrutura 
militar sendo controladas pelo Estado-Maior, composto por um órgão político, 
logístico e operacional. 

A FRELIMO iniciou, assim, e quase em simultâneo, as suas operações de 
guerrilha no Distrito do Niassa com o ataque à secretaria do posto administrativo 
do Cóbue, a 24 de Setembro, e na Província de Cabo Delgado com o ataque ao 
posto de Chai, na noite de 24 para 25 do mesmo mês.

Em Novembro de 1964, por iniciativa da UDENAMO, realizou-se em 
Lusaka, uma conferência com a finalidade de reagrupar todos os movimentos 
independentistas de Moçambique. A FRELIMO, ao rejeitar o convite, 
inviabilizou o projecto. Em Março de 1965, realizou-se nova conferência 
com a mesma finalidade. A intransigência da FRELIMO, que abandonou as 
negociações, provocou o agrupar a 31 de Março de 1965 das duas UDENAMO, 
do Mozambique African National Congress (MANC) e da nova MANU, no Comité 
Revolucionário de Moçambique (COREMO), que ficou sediado em Lusaka.

O novo partido, segundo o seu programa, propunha-se organizar, 
unir, mobilizar e instruir, militar e politicamente, todo o povo africano de 
Monomotapa, no país e no estrangeiro; combater principalmente com a luta 
armada e aceitar outros métodos progressivos no sentido de pôr rapidamente 
37 MACHEL, Samora - O Processo da revolução democrática popular em Moçambique. 
Lourenço Marques: Ed. FRELIMO, Colecção “Estudos e Orientações”, caderno N.º 8. p. 58.
38 ADIEMGFA, Quartel-General da Região Militar de Moçambique. Ordem de Batalha da 
FRELIMO (Composição e Dispositivo), Supintrep N.º 24.
39 ADIEMGFA, Quartel-General da Região Militar de Moçambique. Actividades subversivas na 
Província de Moçambique. Supintrep N.º 16, Outubro de 1965, Confidencial.
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termo ao imperialismo e ao colonialismo moderno e clássico sob disfarce do 
imperialismo e colonialismo português em Monomotapa; formar um regime 
republicano democrático do povo, com base na independência total, através da 
constituição de um governo do povo, com a participação de toda a população, 
referindo-se, implicitamente, à nacionalização de todos os meios de produção e 
mercados e à liquidação da cultura imperialista e colonialista40.

Na documentação da PIDE, o COREMO surge como o movimento que 
reclamava ser o representante de toda a população africana de Moçambique em 
geral e os seus garbosos valentes “combatentes da liberdade”, envolvidos numa 
implacável e feroz luta contra as forças selvagens do governo colonial português, 
defendendo sempre a necessidade de uma frente unida de todos os movimentos 
na luta que se estava a travar41.

O seu único órgão legislativo eram as conferências anuais, e por órgãos 
executivos tinha entre outros, o Comité Executivo ou Conselho de Acção, a 
Presidência, a Secretaria-Geral, a Tesouraria, o Departamento de Administração, 
o Departamento de Segurança e Defesa e o Departamento de Organização. 
A este último competia aliciar e organizar a população, preparando-a para 
posteriores infiltrações armadas, tendo por unidade base de atuação a aldeia42.

O órgão militar era o Exército Revolucionário do Povo de Moçambique 
(EREPOMO), que segundo dados das informações militares portuguesas, em 1 
de Setembro de 1967, disporia de 200 elementos armados e treinados. Havia, no 
entanto, indicações de que totalizariam 1300 elementos43.

Em 1971, o COREMO já se encontrava esvaziado de significado, quer militar 
quer político, não sendo sequer reconhecido como movimento de libertação 
pela OUA. Fruto da sua perspetiva de independência, por meios pacíficos e 
negociados, acabou por ser instrumentalizada pela PIDE contra os outros 
movimentos.

A FRELIMO proclamou a independência a 25 de junho de 1975.

40 Programa da UDENAMO-Monomotapa. In Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/
DGS, Serviços Centrais, Informação n.º 484-SC/CI(2), 2 de Fevereiro de 1963, Secreto.
41 Arquivo Nacional – Torre do Tombo, PIDE/DGS, Serviços Centrais, processo 507/61, 
Mozambique National Democratic Union, Informação N.º 1086 – SC/CI (2) de 20/10/67. 
Actividade da COREMO – Tradução de memorandum da COREMO à OUA, a 11 de Setembro 
1967.
42 ADIEMGFA, Quartel-General da Região Militar de Moçambique. Ordem de Batalha do 
COREMO. Supintrep N.º 25.
43 Idem.
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Conclusão
Com o fim da Guerra de 1939-1945, mas sobretudo após Bandung, podemos 

considerar que se marca decisivamente o aprofundar do movimento anti-
colonialista africano que veio a provocar todas as independências no Continente. 

No caso específico dos territórios coloniais de expressão portuguesa, a 
adicionar a um contexto internacional desfavorável, existia uma situação social, 
política, administrativa e mesmo psicológica que propiciavam o desenvolvimento 
de atividades subversivas, tendo surgido vários movimentos que procuravam a 
independência dos diversos territórios. 

Inicialmente podemos considerar que assentavam numa base etno-
nacionalista. Uns, como vimos, eram defensores do uso da força e hostis à 
presença portuguesa, outros eram defensores da não-violência e da colaboração 
com Portugal na procura de se encontrar uma transição pacífica para a 
independência.

Em Angola foi a partir de meados dos anos 50 do século XX que começaram 
a surgir os primeiros indícios de organização de movimentos com ideais 
independentistas, vindo a afirmar-se sobretudo a FNLA, o MPLA e a UNITA, 
tendo a subversão iniciado a sua fase armada em Dezembro de 1960.

Na Guiné foi também na mesma década que se começaram a constituir os 
diversos movimentos independentistas. O MLG passa a uma fase armada, de 
forma isolada e incipiente em julho de 1961; a FLING nunca entrou numa fase 
armada e, o PAIGC efetua o primeiro ataque armado em janeiro de 1963, sendo 
o único a ser reconhecido pela OUA como o que efetivamente conduzia a luta 
no território.

Em Moçambique, apesar de Eduardo Mondlane retomar as origens da 
resistência a 1920, os principais movimentos moçambicanos viriam a estruturar-
se entre as populações emigradas nos países circunvizinhos e independentes. 
No território afirmaram-se a MANU (1959), a UDENAMO (1960) e a UNAMI 
(1961) que em 1962 viriam por junção a constituir a FRELIMO. Veio ainda a 
afirmar-se o COREMO a partir de 1965. A fase armada é iniciada pela FRELIMO 
em setembro de 1964.
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OS NÚMEROS NA PRIMEIRA FASE DA GUERRA DE 
ÁFRICA (1961-1965)

Pedro Marquês de Sousa

Resumo
A guerra de África (1961-1974) também pode ser vista através dos “números” 

para se conhecerem dados sobre o recrutamento e a mobilização dos militares, 
as baixas, os meios empenhados e as despesas da guerra. No período entre 1961 
e 1965 tivemos o início das ações da guerrilha em cada uma das frentes (Angola, 
Guiné e Moçambique) e temos o primeiro ano (1965) em que a guerra já decorria 
simultaneamente nas três frentes. Esta fase é anterior ao designado processo de 
“africanização da guerra”, iniciado em 1966, quando a quantidade de militares 
incorporados no Exército na metrópole, representava cerca de 37 % do total de 
incorporações entre 1961 e 1973. Depois de 1965 verificou-se um aumento da 
quantidade de faltosos e um aumento da quantidade de desertores na metrópole 
e no ultramar e as baixas militares nesta primeira fase (1848 mortos) representam 
18% do total de mortos na guerra, antes do período em que se verificou um 
aumento dos mortos em combate. Neste período até 1965, os movimentos 
independentistas sofreram 24% das suas baixas totais da guerra e em cada uma 
das frentes podemos reconhecer marcas bem relevantes sobre a tipologia dos 
combates e da evolução do conflito ao longo dos territórios. 

A utilização de novos tipos de armas, pesadas e antiaéreas, as minas, as 
flagelações e as tácticas da guerrilha, são marcas distintivas de cada uma das 
frentes da guerra, tal como as respostas desenvolvidas pelas forças portuguesas. 

Nesta primeira fase da guerra (1961-1965) também podemos reconhecer o 
aumento das despesas e o seu impacto no PIB bem como as medidas tomadas 
pelo governo para sustentar o esforço de guerra, através da criação de novos 
impostos, como aconteceu com o Imposto sobre as Transações (IT), criado em 
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1966, para suportar as despesas militares no Ultramar.
Em termos cronológicos o período até 1965 representa 36% do total da 

guerra, mas representa 18% das baixas militares, 24 % das baixas dos movimentos 
independentistas e 21% da despesa total da guerra.

Palavras-chave: Recrutamento; baixas; dispositivo; meios militares; despesas.  

Abstract
The African war (1961-1974) can also be analyzed through the “numbers” 

in order to know the data about the military recruitment and mobilization, the 
casualties, the resources used, and war expenses. The phase between 1961 and 
1965 is prior to the called “Africanization of  war” and was after 1965 that was 
verified an increase of  the number of  defaulters and in the number of  deserters. 
In this phase, the Portuguese military dead represent 18% of  the total of  dead 
in the war and was in this period until 1965 that the independence movements 
suffered 24% of  their total casualties from the war.

In this first phase of  the war (1961-1965) it can be also recognized the 
increase on war expenses and their impact on the Portuguese GDP, as well as 
the measures taken by the Government to sustain the war effort, through the 
creation of  new taxes, as the Tax on Transactions, created in 1966, to support 
military expenses overseas.

In chronological terms, the period up to 1965 represents 36% of  the war 
total period, but represents 18% of  the Portuguese military casualties, 24% of  
casualties from independence movements and 21% of  total war expenditure.

Keywords: Recruitment; casualties; equipment; military assets; expenditure

Introdução
Tendo em conta o período da guerra abordado nesta edição da revista (até 

1965) podemos caracterizar esta primeira fase do conflito, através da realidade 
dos números e outros dados, que reunimos no nosso livro “Os Números da 
Guerra da África” (2021)1 do qual destacamos as seguintes considerações: 

Relativamente à organização das forças portuguesas, podemos referir que até 
1965 o efetivo empenhado nas três frentes era 75% oriundo da metrópole e 25% 
do recrutamento local, pois ainda não se tinha iniciado o designado processo de 
“africanização da guerra”, iniciado em 1966, que fez aumentar a presença nas 
fileiras dos homens naturais dos territórios (Angola, Guiné e Moçambique) que 
1 Pedro Marquês de Sousa, Os Números da Guerra de África, Guerra e Paz, 2021. 
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no final da guerra já representavam 40 % do efetivo do exército empenhado em 
África.

Sobre o recrutamento na metrópole, destacamos que depois de 1965 se 
verificou um aumento da quantidade de homens incorporados anualmente e 
uma diminuição da quantidade de «não apurados» porque em 1965 deixou de 
ser exigida a altura mínima de 1,5 metros para o serviço militar. Até 1965 a 
quantidade de militares incorporados no Exército na metrópole, representou 
cerca de 37 % do total de incorporações entre 1961 e 1973. Nesta fase também 
houve alterações nos cursos de oficiais milicianos (COM), que até 1965 eram 
três cursos por ano e depois de 1966 passaram a ser quatro cursos por ano. É 
também depois de 1965 que se verifica um gradual aumento da quantidade de 
faltosos e um aumento da quantidade de desertores quer na metrópole quer no 
ultramar.2 A quantidade de desertores registada até 1965 representa 38,5 % do 
total de deserções registadas durante a guerra.

Relativamente às baixas militares, nesta primeira fase (até 1965) registaram-
se 1848 mortos (1682 do Exército, 120 da Força Aérea e 46 da Marinha) o que 
representa 18% do total de mortos na guerra. Depois de 1965 verifica-se um 
aumento dos mortos em combate entre os militares portugueses (na Guiné e em 
Moçambique) e foi em 1965 que foram estabelecidos novos critérios relativos 
à transladação dos mortos de África para a metrópole. Relativamente às baixas 
entre os guerrilheiros, no período até 1965 registaram-se 24% das suas baixas 
totais na guerra.

A guerra em Angola entrou numa nova fase após 1965: a guerrilha passou 
a contar com armamento mais pesado (metralhadoras pesadas, canhões sem 
recuo, RPG-2, lança granadas e morteiros) e mais minas. Em 1966 o MPLA 
alargou a sua atividade para o Leste e a UNITA realizou a sua primeira ação 
no mesmo ano. O MPLA já tinha uma delegação em Dar-es-Salam (Tanzânia) 
e em 1965 criou outra em Lusaca (Zâmbia), planeando a abertura de uma nova 
frente no Leste de Angola (Plano Iko), que visava ultrapassar a barreira imposta 
pela FNLA e pelo governo do Zaire, que impediam a ligação do MPLA com o 
distrito de Luanda e a criação do eixo «Agostinho Neto» para ligar as bases da 
Zâmbia ao distrito de Luanda.

Na Guiné a guerra também entrou numa nova fase em 1965: o PAIGC 
começou a realizar as primeiras flagelações, com grande poder de fogo, sobre 
posições militares portuguesas (Beli e Canjambari) e em 1966 os meios antiaéreos 
do PAIGC atingiram pela primeira vez diversas aeronaves portuguesas. Os 
2 Faltoso era o homem que não se apresentava à inspeção militar (inspeção sanitária) que o 
apurava, ou não, para o serviço militar. Desertor era o militar que abandonava as fileiras já depois 
de estar incorporado. 
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guerrilheiros passaram a contar com armas antiaéreas e com novos sistemas de 
armas pesadas e minas antipessoal PMA-1, o LG P-27 (checoslovaco) e minas 
anticarro Mark 7 (do Reino Unido), no mesmo ano em que o PAIGC estabeleceu 
um protocolo de cooperação com o Senegal e obteve o apoio de Cuba, através 
da presença de militares e de equipamentos cubanos na Guiné. 

Nesta fase o PAIGC abriu duas novas frentes: uma no Gabu e a outra a Sul 
do Boé (em 1964) e em 1965, criou a Frente Norte com o apoio do Senegal de 
Senghor.

Em Moçambique foi em 1965, que foram detonadas as primeiras minas, 
(Niassa e Cabo Delgado) a principal causa de morte dos militares portugueses, 
que marcou a história da guerra em Moçambique e foi no mesmo ano (1965) 
que a FRELIMO começou a utilizar sistemas de armas contra as aeronaves 
portuguesas, atacando 14 aviões (oito T-6, cinco aviões DO-27 e um Auster). Na 
fase considerada neste estudo a atividade da guerrilha foi apenas no Norte, nos 
distritos de Niassa e de Cabo Delgado e só mais tarde alargou-se também a Tete.

Ao nível dos meios e do apoio logístico, esta primeira fase da guerra revela 
as primeiras dificuldades do aparelho militar português. Depois de 1965 com 
a guerra nas três frentes, havia falta de viaturas nas unidades do Exército, e foi 
nesta fase que começou a ser desenvolvido um complexo processo de aquisição 
de novas viaturas. A Força Aérea regista também em Angola em 1965, problemas 
ao nível da prontidão das aeronaves, mas logo depois passou a contar com 
novos meios: em 1966 entraram ao serviço os aviões Fiat G-91 e os Douglas 
B-26 (bombardeiros) e foi também neste ano que se realizaram as primeiras 
operações com helicópteros AL III equipados com o sistema canhão 20 mm 
(helicanhão) e na Guiné a Força Aérea aumentou o seu potencial com a chegada 
dos helicópteros Alouette III em 1965.

No quadro dos encargos (despesas) verifica-se também que em 1965 
começou uma nova fase, com o aumento do peso das despesas militares no PIB. 
As despesas militares passaram a representar 6 % do PIB e a necessidade de 
sustentar o esforço de guerra originou a criação do Imposto sobre as Transações 
(IT), criado em 1966, contribuindo de forma crescente (entre 40 % a 87 %) 
para suportar as despesas militares no Ultramar. O período entre 1961 e 1965 
representa 36 % do tempo da guerra, mas ao nível das despesas representa 
apenas 21 % das despesas totais da guerra.

1. Recrutamento e Mobilização
Durante o período da guerra em África (1961-1974) foram empenhados nas 
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três frentes cerca de 800 mil militares portugueses, dos quais cerca de 70 % eram 
oriundos de Portugal continental, Açores e Madeira e 30 % eram do recrutamento 
local (Angola, Guiné e Moçambique).

As forças militares portuguesas eram constituídas essencialmente por 
militares do serviço militar obrigatório e, no Exército, essa realidade era bastante 
mais expressiva, pois os militares do Exército representavam 92 % do total do 
pessoal, a Força Aérea 5 % e a Marinha 3 %. Na fase final da guerra, as Força 
Armadas tinham cerca de 163 mil militares destacados no Ultramar, algo que 
nunca tinha sucedido na história de Portugal, mantendo 70 599 homens em 
Angola, 35 465 na Guiné e 56 932 em Moçambique, dos quais 149 090 eram do 
Exército, 8801 da Força Aérea e 5105 da Marinha.

Durante a guerra, todos os anos eram incorporados no Exército 50 mil a 70 mil 
homens do serviço militar obrigatório. Deste contingente de cada ano, cerca de 
85 % faziam a recruta como soldados (Contingente Geral), 3,5 % frequentavam 
o Curso de Oficiais Milicianos (COM) e 11,5 % o Curso de Sargentos Milicianos 
(CSM).

Registaram-se 202 mil faltosos e cerca de 20 mil refratários, o que representa um 
universo superior a 220 mil (duzentos e vinte mil) homens que, deliberadamente 
não se apresentaram para cumprirem o serviço militar durante o período da 
guerra (1961-1974), aos quais se juntam cerca de 9000 desertores.

Nesta primeira fase da guerra, entre 1961 e 1965, a quantidade de soldados 
recrutas incorporados no Exército na metrópole, representou cerca de 37 % do 
total de soldados incorporados entre 1961 e 1973 e a quantidade de desertores 
registada até 1965 representa 38,5 % do total de deserções registadas durante a 
guerra.

Dados sobre o recenseamento, faltosos e apurados para o Exército
no Continente, Açores e Madeira

Recenseados Faltosos Apurados

1961 75 366 8722 11,6 % 48 832 64,8 %
1962 79 357 10 211 12,8 % 57 073 72 %

1963 85 410 13 328 15,6 % 59 676 69,8 %

1964 86 977 14 357 16,5 % 61 249 70,4 %

1965 90 289 16 972 18,8 % 64 805 71,7 %

1972 92 613 18 841 20,3 % 66 681 72 %
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Número de desertores do Exército entre 1960 e 1965

Metrópole Ultramar Total

1960 98 102 200

1961 369 163 532
1962 422 148 570
1963 356 247 603
1964 506 269 775
1965 531 256 787

Até ao ano de 1965 o efetivo empenhado nas três frentes era constituído 
por 75% de militares oriundos da metrópole e 25% do recrutamento local, pois 
ainda não se tinha iniciado o designado processo de “africanização da guerra”, 
iniciado em 1966, que fez aumentar a presença nas fileiras dos homens naturais 
de cada um dos territórios (Angola, Guiné e Moçambique). Na fase final da 
guerra o peso do recrutamento local já era aproximadamente de 40 % do efetivo 
do exército empenhado em África.

Efetivos do Exército do recrutamento da Metrópole e de cada uma das 
províncias, empenhados durante a guerra de África (1961-1973)

Angola Guiné Moçambique

Total
Recrut. da 

Metrópole

Recrut 

local

Recrut, da 

Metrópole

Recrut. 

local

Recrut. da 

Metrópole

Recrut. 

local

1961 28 477 5000 3736 1000 8209 3000 49 422

1963 34 530 12 870 8344 1314 9243 5003 71 296

1964 37 418 15 075 12 874 2321 10 132 7917 85 737

1965 41 625 15 448 14 640 2612 13 155 9701 97 181

1973 37 773 27 819 25 610 6425 23 891 27 572 149 090

Na tabela anterior podemos ver como decorreu a evolução da quantidade de 
militares do Exército presentes em cada uma das frentes, e podemos concluir 
que o efetivo presente entre 1965 e o final do conflito aumentou em cerca de 
51 909 militares.

O designado processo de «africanização da guerra» começou em 1966 em 
Angola, mas foi em 1968, com o governo de Marcello Caetano, que o aparelho 
militar passou a recorrer mais aos homens do recrutamento local, sobretudo 
em unidades especiais. Era a aplicação da «teoria do mesmo elemento» para 
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combater a guerrilha com mais eficácia, recorrendo a tropas da mesma raça dos 
rebeldes, adaptados ao clima e ao terreno; mas era também a nova política militar 
marcelista, mais descentralizada, quando Lisboa passou a dar mais autonomia 
aos comandantes locais, como se verificou com António de Spínola (Guiné 
1968) e Costa Gomes (Angola 1970). 

Os efetivos do Exército representavam mais de 90 % em todas as frentes, mas 
em Angola a sua representação era ainda mais forte em relação aos outros ramos, 
enquanto para a Força Aérea a presença mais expressiva foi em Moçambique e 
para a Marinha foi na Guiné.

Os efetivos do Exército, da Força Aérea e da Marinha empenhados em cada 
frente

Angola Guiné Moçambique

Exército 92,8 % 90,3 % 90,4 %
Força Aérea 4,7 % 4,6 % 6,8 %

Marinha 2,5 % 5,1 % 2,8 %

2. Os Mortos

Até 1965 as baixas sofridas pelos militares portugueses (1848 mortos) 
representam 18% da quantidade total registada na guerra, enquanto nos 
movimentos independentistas os 6500 a 6800 mortos sofridos até 1965, 
representam 23 % a 24% do total de mortes.

As baixas militares

Em termos temporais esta primeira fase (1961-1965) representa 36% do 
período total da guerra, mas podemos verificar que ao nível das baixas (mortos 
e feridos) representa menos de 20%. Até 1965 as forças militares portuguesas 
registaram 1848 mortos (1682 do Exército, 120 da Força Aérea e 46 da Marinha) 
o que representa 18% do total de mortos na guerra.

Mortos até 1965 Total de mortos na 
guerra

Exército 1682 9638
Força Aérea 120 511
Marinha 46 260

Os mortos do Exército representam 92,5 do total de militares mortos e neste 
âmbito vejamos que os mortos em combate representam 49 % e os restantes 
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foram em acidentes e por doença. Na tabela seguinte podemos conhecer o rácio 
em cada uma das frentes e concluir como as mortes em combate foram mais 
expressivas na Guiné e em Moçambique, enquanto em Angola se registaram 
mais mortes em acidentes do que em combate.

Mortos do Exército em cada uma das frentes

Angola Guiné Moçambique

Combate 38,5 % 60 % 53,6 %
Acidentes 43,7 % 25,1 % 31,4 %
Doença 13,5 % 12,9 % 11,2 %

Outros motivos 4,3 % 2 % 3,8 %

Entre os militares portugueses, a maior expressão das mortes em combate 
registou-se inicialmente na Guiné entre 1966 e 1968. Em Angola até 1965 as 
baixas em combate foram maioritariamente na Zona Norte e em Cabinda e na 
Zona Leste, embora haja mortos em combate antes de 1966, foi só depois deste 
ano que se registam mais baixas, quando o MPLA alargou a sua atividade para 
o Leste. 

Foi em 1965 que Agostinho Neto se encontrou com Che Guevara obtendo 
depois o apoio de Cuba e da RDA e os combates no Leste começaram em 1966, 
quando o MPLA intensificou as ações de penetração na zona de Songololo e foi 
no mesmo ano que se registou a primeira ação da UNITA.

Em 1966, além do armamento ligeiro, a guerrilha em Angola já usava os 
canhões sem recuo 57 mm e 75 mm (chineses), morteiros, lança-granadas P27 
(checo), o RPG-2 (soviético), metralhadoras pesadas, minas anticarro MK-7 e 
TMA-1 e minas antipessoal POMZ.

Na Guiné depois de 1965 a guerra entra numa nova fase: o PAIGC passou a 
contar com novos equipamentos, como as minas antipessoal PMA-1, o LG P-27 
(checoslovaco) e minas anticarro Mark 7 (do Reino Unido) e em 1966 o PAIGC 
estabeleceu um protocolo de cooperação com o Senegal e recebe o apoio de 
Cuba à guerrilha, através da presença de militares e de equipamentos cubanos 
na Guiné. 

Em 1965, o PAIGC começou a realizar as primeiras flagelações, como o 
ataque ao quartel de Beli, durante três horas, com morteiros, lança-granadas e 
metralhadoras, e noutro ataque sobre Canjambari, também com grande poder 
de fogo. 
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Entre 1964 e 1966, a atividade da guerrilha em Moçambique foi apenas 
no Norte, nos distritos de Niassa e de Cabo Delgado, mas depois de 1967, a 
FRELIMO levou as suas ações também ao distrito de Tete, onde a atividade 
contra as tropas portuguesas foi aumentando até ao final da guerra, quando se 
registou uma ligeira redução da guerrilha no Niassa e em Cabo Delgado. 

Número de militares mortos na guerra em África (1961-1974)

Angola Guiné Moçambique Totais

Oficiais

Exército 194 106 125 425

528
Força Aérea 46 13 30 89

Marinha 10 2 2 14

Sargentos

Exército 360 243 271 874

1030
Força Aérea 53 27 47 127

Marinha 10 8 11 29

Praças

Exército 3227 2505 2607 8339

8851
Força Aérea 109 68 118 295

Marinha 70 110 37 217

A Força Aérea, registou 511 militares mortos, dos quais 208 em Angola, 108 
na Guiné e 195 em Moçambique. Cerca de 65 % das baixas da Força Aérea 
foram pilotos e pára-quedistas, sendo que os pilotos mortos representam 23 % 
do total de mortos da Força Aérea e os pára-quedistas 42 %. Os restantes 35 % 
eram de outras especialidades da Força Aérea. 

Relativamente à Marinha de Guerra, registaram-se 260 militares mortos durante 
o período da guerra3, sendo 90 em Angola, 120 na Guiné e 50 em Moçambique, 
dos quais 60 % eram fuzileiros, a maioria também na Guiné. A maioria dos 
mortos da Marinha eram oriundos da Metrópole, mas podemos referir que, dos 
mortos na Guiné, 12 militares eram naturais daquele território, o que traduz que, 
das baixas mortais da Marinha, cerca de 5 % eram do recrutamento local e 95 % 
de militares da Metrópole. 

Relativamente à transladação dos mortos de África para a metrópole, foi 
também nesta fase (1965/66) que se verificou uma mudança, pois até 1966, se a 
família do militar falecido pretendesse transladar o corpo para Lisboa, tinha de 
pagar essa despesa, que variava entre 10 000$00 e 15 000$00, conforme vinha 

3 Consideramos apenas os mortos (em combate, em acidentes e por doença) registados em cada 
frente no período considerado de conflito: em Angola desde 1961, na Guiné depois de 1963 e 
em Moçambique depois de Setembro de 1964. Os cinco casos de mortos em acidentes e por 
doença ocorridos fora destes períodos não foram considerados. 
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de Angola, da Guiné ou de Moçambique. Só em 1967 foi regulamentado4 que o 
transporte do corpo não implicava despesa para as famílias, se fosse transportado 
através do sistema de transportes militares.

Baixas civis

Entre a população civil registaram-se milhares de mortos e feridos em 
resultado de acções directas (ataques e bombardeamentos a aldeias) e indirectas 
(minas e armadilhas) e o nosso estudo estima que as baixas entre a população 
civil foram de 6200 mortos e 12 200 feridos.

Baixas de civis durante a guerra

Angola Guiné Moçambique Totais

Mortos 3700 1400 1100 6200
Feridos 4500 5000 2700 12200

As baixas civis foram aumentando ao longo da guerra, pois enquanto em 1965 
se registaram 42 mortos civis em Angola, 80 na Guiné e 61 em Moçambique, já 
nos últimos anos da guerra temos em Angola 247 mortos (1970), em Moçambique 
128 mortos (1971) e na Guiné 123 civis mortos (1973).

As baixas dos movimentos independentistas

Angola foi a frente onde se registaram mais baixas entre os movimentos 
independentistas (UPA/FNLA, MPLA e UNITA), enquanto na Guiné e em 
Moçambique a quantidade de baixas do PAIGC e da FRELIMO foi quase 
metade das registadas em Angola.

Baixas entre os movimentos independentistas

Angola Guiné Moçambique Totais

Mortos 13226 7000 8000 28226
Feridos 4750 2000 2700 9450

Podemos comparar os números de mortos registados em 1965 e em 1973 
e destacar que em Angola se verificou um ligeiro aumento, na Guiné uma 
diminuição e em Moçambique um aumento muito significativo. Com base nos 
dados publicados no nosso livro5 sabemos que em Angola se registaram muitas 
baixas entre os guerrilheiros em 1968 e em 1972 e na Guiné em 1966 e 1968.

4 Regulamento de Transladações publicado em 2 de Março de 1967.
⁵ Pedro Marquês de Sousa, Os Números da Guerra de África, Guerra e Paz, 2021.
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3. O Dispositivo Militar 

Considerando a quantidade de Companhias do exército presentes em África, 
podemos concluir que entre 1961 e 1965 o dispositivo foi reforçado com mais 
52 Companhias e na fase posterior até ao final da guerra foi aumentado com 
mais 133 Companhias.

O Exército 

A unidade básica do aparelho militar português era a «Companhia», força 
militar com 150 a 160 militares e 12 a 15 viaturas, que se estabelecia no terreno num 
aquartelamento próprio, com grande autonomia. Era designada de Companhia 
de Caçadores (CCaç), Companhia de Artilharia (CArt) e Companhia de Cavalaria 
(CCav), conforme era organizada na Metrópole pela arma de Infantaria, pela 
Artilharia ou pela Cavalaria. 

O termo «quadrícula», oriundo da cartografia, era usado pelos militares para 
designar as unidades que estavam no terreno, na malha (da quadrícula) em que 
o dispositivo militar era implantado no território. Em cada uma das frentes 
(Angola, Guiné e Moçambique), a malha (quadrícula) foi sendo mais apertada, 
empenhando cada vez mais unidades militares (companhias), sendo a malha mais 
ou menos apertada conforme a atividade da guerrilha era mais ou menos intensa.

Considerando apenas as unidades de quadricula, vejamos como foi evoluindo 
a quantidade de Companhias de atiradores no terreno: Em Angola desde 
o início da guerra até 1965 o dispositivo territorial foi aumentado com mais 
29 Companhias e entre 1965 e o dispositivo que existia no final da guerra, 
aumentou mais 31 Companhias. A frente onde o dispositivo foi mais reforçado 
foi Moçambique, pois no final da guerra contava com mais 68 Companhias do 
que tinha no início da guerra (1964).

Quantidade de Companhias presentes nas três frentes.

No início da 
guerra

1965 1973

Angola 107 (1961) 136 167
Guiné 30 (1963) 50 87

Moçambique 48 (1964) 51 116

Vejamos seguidamente a quantidade de Companhias empenhadas no 
dispositivo de quadrícula e as dimensões territoriais (áreas) que lhes eram 
atribuídas:
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No caso de Angola, através da quantidade de Companhias empenhadas em 
cada zona operacional, podemos avaliar como a malha foi sempre muito mais 
apertada no Norte do que no Leste e era ainda muito menos no Sul. Em 1971, 
na Zona Norte (área de 236 124 km2), tínhamos 77 Companhias (um rácio de 
uma Companhia para 3000 km2), mas na Zona Leste, nesse mesmo período, 
tínhamos 23 Companhias para cobrirem uma área de 371 525 km2, dando uma 
Companhia para 16 800 km,2 área equivalente a toda a região a Sul do Tejo, 
em Portugal continental (Alentejo e Algarve), sob a responsabilidade de uma 
simples Companhia de 160 homens.

Quantidade de companhias de quadrícula e área média por cada uma em 
Angola

1962 1963 1966 1968 1971 1974 Média Área por cada 
Companhia

Norte 87 90 89 93 77 74 85 3190 km2
Cabinda 8 8 11 11 11 11 10 727 km2

Leste 14 14 20 23 23 36 22 16 800 km2
SE (Cuando-

Cubango)

- - - 4 5 7 5 39 800 Km2

Sul 8 8 7 6 5 7 7 31 782 km2
Centro 8 8 8 12 17 3 11 17 454 km2

A densidade da presença das forças militares em Angola variava muito 
conforme as zonas operacionais, sendo a malha mais apertada em Cabinda e a 
mais larga na faixa sul. Este indicador permite-nos estabelecer uma relação entre 
a quantidade de Companhias presentes no terreno e a cobertura que podiam 
garantir em cada zona. Enquanto na Zona Norte temos um rácio de uma 
Companhia para aproximadamente um quadrado (55 km x 55 km), no Leste, 
mesmo no período em que atividade do adversário foi mais intensa, tínhamos 
um rácio de uma Companhia para um quadrado (130 km x 130 km), área superior 
a três vezes a área do Algarve.

Na Guiné, a sua menor dimensão relativamente a Angola e a Moçambique 
também teve correspondência nas áreas atribuídas às unidades, existindo, neste 
caso, uma malha muito mais apertada, com uma densidade muito mais elevada 
de militares por cada quilómetro quadrado. 
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Quantidade de companhias de quadrícula e área média por cada uma na Guiné

1964 1966 1969 1970 1973 Média Área por cada 
Companhia

Oeste (e Bissau) 22 26 44 41 40 35 330 km2
Sul 15 17 16 16 18 16 430 km2

Leste 10 14 20 26 23 19 800 km2

Como podemos avaliar através da tabela anterior, na Guiné, em cada uma 
das três zonas (Oeste, Sul e Leste), as áreas atribuídas à responsabilidade das 
unidades eram muito menores do que em Angola e em Moçambique, como se 
verá seguidamente. Nas zonas Oeste e Sul, onde a atividade da guerrilha foi mais 
intensa, a cada Companhia correspondia aproximadamente uma área equivalente 
a um quadrado (20 km x 20 km), situação muito diferente da que se verificava 
nas outras frentes (Angola e Moçambique), onde a malha era muito mais aberta.

As ações armadas do PAIGC começaram em 1963 ao longo da fronteira Sul e 
com o apoio de Sekou Touré, inicialmente entre a fronteira e o Rio Geba (início 
de 1963), depois entre o Rio Geba e o Rio Cacheu (final de 1963) e em 1964 em 
duas novas frentes: uma no Gabu e a outra a Sul do Boé. Em 1965, abriram a 
Frente Norte com o apoio do Senegal de Senghor.

Em Moçambique, também se confirma a regra de que, nas zonas onde 
o adversário atuava com mais intensidade (no Norte e em Tete), as tropas 
portuguesas estabeleciam um dispositivo mais forte, apertando a malha, situação 
que tinha, ao mesmo tempo, o inconveniente de expor mais as tropas às ações 
do adversário.

Quantidade de companhias de quadrícula e área média de cada uma em 
Moçambique

1965 1967 1970 1971 1973 Média Área por cada 
Companhia

Cabo Delgado 20 25 27 27 23 24 3440 km2
Niassa 15 31 27 27 19 24 5375 km2
Tete 4 11 16 19 26 23(no 

final)
4380 km2

Centro 5 7 2 2 12 28 4630 km2
Distritos de Moçambique 

e Zambézia
6 18 8 8 11 10 18660 km2
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A zona de Cabo Delgado foi onde o dispositivo do Exército foi sempre mais 
denso, embora tenha reduzido ligeiramente quando foi necessário reforçar a zona 
de Tete em 1973. Em Cabo Delgado, a quantidade média de Companhias que 
esteve presente em cada momento, numa área de 82 625 km2 (distrito de Cabo 
Delgado), permite ter a imagem de que, a cada Companhia, correspondia uma 
área equivalente a um quadrado de aproximadamente 60 km x 60 km, enquanto 
na zona do Niassa (129 000 km2), a cada Companhia, correspondia uma área de 
5375 Km2 (73 km x 73 km), superior à dimensão do Algarve (5000 km2).

As dimensões apresentadas anteriormente servem para compreender como o 
dispositivo militar era incapaz de garantir o controlo de áreas tão vastas, perante 
um adversário que actuava de forma dissimulada, muitas vezes integrado e com 
o apoio da população e dos países vizinhos, de onde se infiltravam trazendo 
equipamento cada vez mais sofisticado. 

Em Moçambique foi em 1965, que foram detonadas as primeiras minas, sistema 
de armas que marcou a história da guerra em Moçambique. Em Maio, foram 
referenciados os primeiros engenhos explosivos em Nova Coimbra (Niassa), em 
Junho foi accionada pelas tropas portuguesas a primeira mina antipessoal em 
Cobué (Niassa) e em Outubro foi a primeira mina anticarro accionada por uma 
unidade portuguesa na zona de Sagal/Mueda (Cabo Delgado).

Durante a guerra, foram referenciadas no total 12194 minas da FRELIMO 
(incluindo as detonadas, as capturadas, desactivadas, levantadas ou destruídas 
pelas tropas portuguesas), das quais 4561 foram detonadas.

Em 1965, foram accionadas 170 minas, mas podemos destacar que na fase 
final da guerra (1973), a quantidade de minas accionadas em Moçambique foi 
665, quatro vezes mais do que em 1965. 

Foi também em 1965 que a FRELIMO começou a usar sistemas de armas 
contra as aeronaves portuguesas (oito aviões T-6, cinco aviões DO-27 e um 
Auster).

Em 1965, a actividade da FRELIMO no distrito do Niassa alastrou para 
Sul, para a região de Sanga, originando a fuga das populações de Sanga e dos 
postos administrativos de Mazoco e Unango e a destruição de várias pontes no 
itinerário Unango-Miranda. Em 1965, o Exército português descobriu a linha de 
infiltração de Chiwinde (a Noroeste do distrito do Niassa), usada desde o início 
da luta armada, ligando a Tanzânia e o sector ocidental do Niassa e o cerco 
que a tropa portuguesa estabeleceu em torno desta área, obrigou a FRELIMO 
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a explorar a zona de Mitomoni, a Leste, ao longo do Rio Rovuma, junto da 
confluência com o Rio Messinge. 

A Marinha de Guerra

O número mais elevado de pessoal da Marinha empenhado na guerra 
registou-se no ano de 1969 (5263 militares), sendo 1949 em Angola, 1843 em 
Moçambique e 1471 na Guiné.

Efetivos da Marinha de Guerra presentes até 1965

Angola Guiné Moçambique Total

1961 1131 - - -
1962 1132 - - -
1963 1586 740 - -
1964 1677 1008 671 3356
1965 1562 1059 1210 3831

Em 1965 e 1966, o dispositivo naval em Angola foi reforçado com mais três 
lanchas de desembarque médias (1965) e em 1966 com a lancha de desembarque 
grande (Ariete) e mais quatro LDP. Com o alastramento da guerra para o Leste e 
SE, a Marinha também alargou o seu dispositivo depois de 1966, estabelecendo 
pessoal no comando no Luso, em Chilombo (um DFE e duas secções de 
uma Companhia de Fuzileiros), no Rio Zambeze (uma LDP e uma lancha de 
transporte), em Lungué-Bungo (um DFE e duas Secções da Companhia de 
Fuzileiros de Sazaire), no Rio Cuando (uma LDP e duas esquadras de uma 
Companhia de Fuzileiros), no Rio Cuito (uma LDP e uma lancha de transporte) 
e em Vila Nova da Armada (duas Companhias de Fuzileiros).

Meios navais em Angola

Corvetas Fragatas Patrulhas Lanchas

Fisc.

Lanchas

desemb.

médias

Lanchas

desemb.

pequenas

Lanchas

Desemb.

grandes

Navio

Hidro.

1961 - 3 3 3 - - - 1
1965 - 1 5 11 3 4 1 1
1973 - - 3 8 4 8 - 1

Na Guiné, a quantidade de meios navais era superior à das restantes frentes 
e os meios mais importantes eram as lanchas de fiscalização e de desembarque, 
principalmente as lanchas de desembarque médias (LDM), que desempenhavam 
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missões muito importantes. O dispositivo naval foi principalmente reforçado 
com Lanchas de Desembarque Médias (LDM) e com lanchas de fiscalização, 
como mostra a tabela seguinte.

Meios navais na Guiné

Fragatas Patrulhas Lanchas

fisc.

Lanchas

desemb.

médias

Lanchas

desemb.

pequenas

Lanchas

desemb.

grandes

Navio

hidro.

1963 1 - 5 - 8 - 1
1965 - - 7 18 6 1

1973 - 1 13 26 7 4

Para a Marinha, o Lago Niassa era o foco da guerra em Moçambique e em 
1965, devido à difícil situação na região do Niassa e ao desgaste da Companhia de 
Fuzileiros n.º 2 em operações, chegou a Moçambique o primeiro destacamento 
de fuzileiros (DFE 1). No mesmo ano de 1965 foi criado o Comando da 
Esquadrilha de Lanchas do Niassa (Metangula) e foi realizada a Operação 
“Atum”, para mobilizar as LFP da classe Júpiter (Marte, Mercúrio e Regulus) 
e uma lancha de desembarque média (LDM), cujo transporte por via terrestre, 
desde a costa do Índico até ao Lago Niassa, foi uma operação muito exigente 

que ficou célebre na história deste conflito.

Meios navais em Moçambique

Corvetas Fragatas Lanchas 

fisc.

Lanchas

desemb.

médias

Lanchas

desemb.

pequenas

Lanchas

desemb.

grandes

Navio

hidro.

Apoio

logístico

1965 - 2 3 2 1 - - -
1973 3 - 7 7 - 1 1 1

Em 1966, por causa da Declaração Unilateral de Independência da Rodésia, 
foi estabelecido um embargo àquele território, e Portugal teve de empenhar 
meios navais para garantir o bloqueio do porto da Beira à entrada de produtos 
para a Rodésia. Nesta missão foram empenhados o aviso Bartolomeu Dias e 
as fragatas Pacheco Pereira, Álvares Cabral, D. Francisco de Almeida, Diogo 
Gomes e Vasco da Gama.
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A Força Aérea

Em Angola, depois de 1966, a actividade da Força Aérea aumentou 
significativamente, pois com a criação da Zona de Intervenção Leste (ZIL), 
foi criado o Aeródromo-Base n.º 4 (Henrique de Carvalho) e o Aeródromo de 
Manobra n.º 44 (Luso).

Foi também em 1966 que foram adquiridos os aviões Fiat G-91 e os Douglas 
B-26 (bombardeiros) e foi também neste ano que se realizaram as primeiras 
operações com helicópteros ALIII equipados com o sistema canhão 20 mm 
(helicanhão) nas zonas de Zala e de Madureira, em Angola.

A tabela seguinte mostra o aumento da quantidade de aeronaves até 1965 em 
Angola, revelando depois o aumento da quantidade de helicópteros, de aviões 
DO -27 e uma redução dos aviões T-6. 

Meios Aéreos da FAP em Angola

Hélis Nordatlas DO-
27

Auster T-6 F84G PV-2 P2V-5 C-45 C-47 B-26
ALII ALIII SA-330

Puma
1961 4 - - 7 9 4 16 12 12 2 2 1 -
1965 - 17 - 8 30 30 24 16 9 2 2 2 -
1973 - 31 6 9 36 23 18 - 6 - 4 4 6

A necessidade crescente da atividade aérea levantou diversos problemas, 
desde a falta de pilotos e de aeronaves até à incapacidade de manutenção dos 
meios aéreos. Quatro anos depois do início da guerra em Angola (em 1965), 
o nível de prontidão das diversas aeronaves não era nada satisfatório, como 
podemos avaliar através da percentagem média mensal de aeronaves prontas 
(operacionais), em face da quantidade das aeronaves atribuídas.

Percentagem do estado operacional das aeronaves em Angola (1965)

NORD 30 %
PV-2 32 %
T-6 71 %

Auster 46 %
P2V-5 23 %
F-84G 59 %
C-45 50 %

Héli AL III 39 %

Pedro Marquês de Sousa



82

Na Guiné depois de 1965, quando chegaram os helicópteros Alouette III, estes 
assumiram um papel fundamental nas missões de helitransporte, heliassalto e nas 
evacuações de feridos. Inicialmente a Força Aérea tinha na base de Bissalanca 
(Bissau) apenas oito F-86, oito T-6, oito Auster, três DC-3, um Broussard e um 
P2-V5. Posteriormente, recebeu de Angola os pequenos helicópteros Alouette 
II (apenas para evacuações) em 1965, aumentou o seu potencial com a chegada 
dos Alouette III e, em 1966, com os aviões Fiat, que substituíram os F-86.

O ano de 1965 foi uma fase de transição da Guiné, quando os aviões F-86 
tiveram que ser substituídos pelos Fiat G-91, mas durante este interregno de 
cerca de 20 meses, as missões de apoio de fogos eram asseguradas apenas pelos 
antigos aviões T-6 com muito menos poder de fogo. Depois de 1966, com os 
dez aviões Fiat G-91, e depois de 1969, quando foi aumentada a quantidade de 
helicópteros (19 AL III), o potencial da FAP e a coordenação com as forças 
terrestres melhorou muito graças à criação do Centro Conjunto de Apoio Aéreo 
(Bissau) e da Secção Conjunta de Apoio Aéreo no Leste (Nova Lamego), que 
faziam a coordenação entre os três ramos das Forças Armadas.

Na Guiné, a Força Aérea experimentou desde 1966 a ameaça das armas 
antiaéreas russas operadas pelo PAIGC, que atingiram diversas aeronaves 
portuguesas. Em 1966, foram atingidos oito DO-27, seis T-6, um helicóptero 
AL II, dois Fiat G-91 e um C-47; no ano seguinte, em 1967, foram atingidos 
cinco DO-27, cinco T-6, três AL III e dois Fiat G-91, e em 1968 foi abatido um 
Fiat G-91.

Depois de utilizar metralhadoras ligeiras e metralhadoras pesadas (Degtyarev), 
o PAIGC passou a utilizar em 1966 o sistema canhão antiaéreo soviético 
ZPU-4 (com quatro canos de calibre 14,5 mm), muito mais eficaz do que as 
metralhadoras.

Na Guiné, a Força Aérea contou em média com 10 a 20 helicópteros, 20 
a 27 aviões de transporte (DO-27 e Noratlas), cerca de 30 aviões de ataque 
(T-6 e Fiat G-91) e três aviões C-47. Apesar de ter sido a frente mais difícil, 
na Guiné, a Força Aérea teve menos variedade e quantidade de aeronaves, não 
tendo chegado a receber os helicópteros Puma.
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Meios Aéreos da FAP na Guiné

Helicópteros Noratlas DO-27 F-86 F Fiat 

G 

91

T-6 C-47
ALII ALIII

1963 4 - - - 8 - - -
1965 4 3 - 20 - - 3 3
1973 - 21 3 24 - 12 3 3

Em Moçambique, a Força Aérea contava com 20 a 30 helicópteros, 50 
aviões de transporte (Noratlas, DO-27 e Auster), 40 a 50 aviões de ataque (T-6 
e Fiat), dois P2V5 e cinco a dez C-47. A tabela seguinte apresenta os meios 
aéreos existentes em Moçambique, mas em cada ano havia uma diferença entre 
os meios existentes e os meios prontos (em condições operacionais), sendo que, 
em alguns períodos, essa diferença era muito significativa, variando entre 50 % e 
60 % o nível de operacionalidade. 

Meios Aéreos da FAP em Moçambique

Helicópteros Noratlas DO-27 AUST Cherokee C-47 Fiat

G-91

T-6 PV-2 P2V5
ALIII SA-330

1964 - - 4 13 15 - 5 - 13 4 -
1965 - - 4 18 21 - 5 - 21 4 2
1973 32 3 9 27 12 4 10 15 26 6 2

4. As Despesas da Guerra

Considerando apenas as despesas com o Exército, podemos destacar que 
até 1965 as despesas representam 21% das despesas totais até 1974 e que os 
encargos anuais em 1965 eram metade dos encargos anuais no final da guerra 
(1973). 

Para fazer face às crescentes despesas com a guerra, o governo criou um 
imposto na Metrópole (Imposto sobre as Transações) e outros impostos em 
Angola (Imposto Extraordinário da Defesa) e em Moçambique (Imposto de 
Selo da Defesa Nacional), cuja receita contribuía para sustentar o esforço de 
guerra6. O mais importante foi o Imposto sobre as Transacções (IT), criado em 
1966 e cuja expressão foi sentida após 1967, contribuindo de forma crescente 
(entre 40 % a 87 %) para suportar as despesas militares no Ultramar, como se 

⁶ Nos orçamentos privativos de cada província, relativamente às forças militares, estes impostos 
representavam uma parte das contribuições (receitas ordinárias) destinadas à defesa. 
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pode ver através da tabela seguinte7, que nos revela que este imposto servia, 
em média, para cobrir 63 % dos custos da guerra após 1966, precisamente no 
período em que as despesas militares aumentaram mais com a aquisição de 
novos equipamentos militares.

Percentagem do Imposto sobre Transações (IT) 
nas despesas militares no Ultramar 

(em milhares de contos)

Receitas do Imposto 
sobre Transacções (IT)

Despesas com as 
forças militares no 

ultramar

% do IT nas 
despesas 

militares no 
ultramar

1966 430,6 4466,8 10 %
1967 2218,3 5753,3 39 %
1968 2628,3 6197,4 42 %
1969 2902,1 6084,9 48 %
1970 3433,9 6899,1 50 %
1971 4352,2 7129,9 61 %

1972 5207,4 7649,2 68 %
1973 8654,8 7527,5 87 %

Em 1965, a situação financeira agravou-se e o atraso nos pagamentos das 
aquisições efetuadas em 1963 e em 1964 fazia acumular para o Orçamento do 
Estado de 1965 encargos de 850 mil contos (850 000 000$00), sendo 350 000 
000$00 de 1963 e 500 000 000$00 de 1964. O atraso destes pagamentos 
representava 118 mil contos (118 000 000$00) em 1964 e 168 mil contos (168 000 
000$00) em 1965.

Foi também em 1965 que Ministério do Exército estimou o custo diário 
de cada militar em 115 escudos, que seria atualmente cerca de 45 euros/dia, 
contemplando as seguintes verbas:

• Vencimento e subsídio de campanha: 35$00 (13,70 €/dia);
• Alimentação: 23$00 (9,00 €/dia);
• Fardamento: 5$00 (1,96 €/dia);
• Transporte (via marítima): 10$00 (4,43 €/dia);
• Outros encargos: 42$00 (18,60 €/dia) incluía a despesa com 

armamento e munições, equipamento, combustível, água, luz, 
alojamentos e manutenção.

⁷ Dados da tese de mestrado de Manuel Leitão da Cunha, «A Contabilidade em Ambiente de 
Guerra – o caso português da Guerra do Ultramar», Universidade do Minho, 2014.
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Em Angola, o custo de cada militar num ano era, assim, de 42 000$00 (42 
contos/ano), que seria, nos dias de hoje, 18 611,06 € por ano. Uma Companhia 
de Caçadores (160 homens) implicava assim uma despesa anual de quase sete mil 
contos (6 720 000$00), que equivale hoje a 2 976 000,00 euros. Em Moçambique, 
os custos eram superiores (125$00 por cada militar/dia, o que representava 46 
000$00 por cada militar/ano), sendo o encargo de 20 383,57 € por cada homem 
num ano. Na Guiné, o custo anual de cada militar era de 38 000$00 (105$00 por 
homem/dia), que seria na actualidade 16 838,60 €.

Despesas da Marinha, do Exército e da Força Aérea durante a Guerra 
(1961-1974)

(em milhares de contos)

Despesa ordinária Despesa extraordinária

OFMEU

Total

1961 1827,1 2427,7 4254,8
1962 1919,6 3264,5 5184,1
1963 2007,3 3354,9 5362,2
1964 2185,0 3592,3 5777,3
1965 2192,2 4155,7 6347,9
1974 6401,7 11 848,2 18 249,9

No período entre 1966 e 1971, o peso das despesas militares no PIB situou-
se nos 6 % e nos últimos anos da guerra, entre 1972 e 1974, diminuiu para 5 % 
devido ao PIB nominal ter crescido de uma forma mais acelerada do que o ritmo 
de crescimento das despesas militares.

Em 1966, cerca de 36 % das receitas do Orçamento Metropolitano eram 
absorvidas pela guerra, enquanto em Angola representavam 11 % e em 
Moçambique 12 %. A despesa pública subiu em flecha, e embora a receita 
também tenha crescido com o novo Imposto de Transações, as receitas não 
conseguiam acompanhar as despesas, não obstante o crescimento do PIB, que 
indicava um grande crescimento do consumo, devido ao turismo e à guerra. Os 
recursos financeiros absorvidos pela guerra eram financiados pela dívida, por 
intermédio da emigração e do turismo, pois a emigração, o turismo e a guerra 
eram também suportes do crescimento do PIB e do consumo. 
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Conclusões

Relativamente à organização das forças portuguesas, podemos concluir que 
maioritariamente o efetivo empenhado nas três frentes era oriundo da metrópole, 
mas que se verificou um aumento do recrutamento local, que chegou a atingir 40 
% em resultado da política de “africanização da guerra”, iniciada em 1966. 

Sobre o recrutamento na metrópole, verificamos que depois de 1965 ocorreu 
um aumento da quantidade de homens incorporados anualmente assim como 
um aumento de faltosos e de desertores. Até 1965 a quantidade de militares 
incorporados no Exército na metrópole, representou cerca de 37 % do total de 
incorporações entre 1961 e 1973. 

Relativamente às baixas militares, nesta primeira fase até 1965, registaram-
se 18% do total de mortos na guerra e foi depois de 1965 que se verifica um 
considerável aumento dos mortos em combate na Guiné e em Moçambique. 

Em Angola a guerrilha atuava ainda apenas no Norte e em Cabinda pois só 
em 1966 é que o MPLA alargou a sua atividade para o Leste e a UNITA realizou 
a sua primeira ação. 

Na Guiné a guerra também entrou numa nova fase em 1965 quando a guerrilha 
começou a contar com o apoio direto do Senegal e de Cuba e realizou as primeiras 
flagelações, e ataques contra as aeronaves portuguesas. Em Moçambique foi em 
1965, que foram detonadas as primeiras minas colocadas pela FRELIMO no 
mesmo ano a guerrilha moçambicana começou a atacar aeronaves portuguesas. 

Nesta primeira fase da guerra o aparelho militar português revela as primeiras 
grandes dificuldades perante a falta de viaturas e de aeronaves adequadas. 
Também foi nesta fase quando a guerra já decorria há 4 anos, que as despesas 
militares passaram a representar 6 % do PIB e a necessidade de sustentar o 
esforço de guerra originou a criação do Imposto sobre as Transações (IT) em 
1966. As despesas com o Exército na primeira fase (1961-1965) representam 
21% das despesas totais até 1974 e os encargos anuais em 1965 eram metade dos 
encargos anuais no final da guerra (1973). 
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BAIXA DO CASSANGE

John P. Cann

On 4 January 1961 in Baixa do Cassange, in the north of  Angola, the blacks 
who worked in the cotton fields began a strike and launched what became known 
as “Maria’s War” after one of  its instigators, António Mariano. Protest in the 
old kingdom of  Kasanje had its origins in the resistance to colonial rule that 
prolonged pacification until the autumn of  1911, when the population capitulated, 
and opposition “finally fell like a ripe pear,” according to Réne Pélissier.1 
Nevertheless, from that point on resentfulness was never far below the surface, 
and as General Fernando Pinto de Resende, commander of  the 2nd Air Region in 
Angola, observed regarding the obtuseness of  the government to such feelings, 
“the unawareness was such that no consideration was given to the dominating and 
war-like characteristics of  the Maholo people, inhabitants of  Baixa do Cassange, 
who during the Portuguese pacification of  the last century showed themselves 
as difficult conquests and extremely dangerous. We made them cotton farmers, 
clearly by force, and now we are bombing them from the sky.”2

Compulsory cotton growing was introduced into Angola in March 1947, when 
the Companhia Geral dos Algodões de Angola, a Luso-Belgian company founded 
in 1926 and commonly known as Cotonang, was granted a concession in the vast 
cotton zone east and west of  Malange covering some 80,000 square kilometres.3 
Another, more recent firm, Lagos & Irmão, was also a concessionaire in the area, 
which extends over a wide plain along the Cuango River and is known to the 

1 Réne Pélissier, Les Guerres Grises: Resistance et Revoltes en Angola (1845–1941) (Orgeval: Pélissier, 
1977), p. 298.
2 Fernando Pinto de Resende (Brigadeiro), Commander, 2nd Air Region, to João Faustino de 
Albuquerque de Freitas (General), Chief  of  Staff  Portuguese Air Force, 8 February 1961, 
personal correspondence regarding the “cotton war,” personal papers archive, Vol. II, No. Prov. 
323, Arquivo Histórico de Força Aérea Portuguesa, Alfragide.
3 Francisco Camacho, “Baixa do Cassange: O Massacre que Veio do Ceu”, Grande Reportagem 137 
(August 2002): p. 64.
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Portuguese as Baixa do Cassange. Resende calls these the “two great ‘trusts’ of  
the cotton feudal lords,” os senhores feudais.4 The profitable cotton economy in the 
area was based on compulsive cultivation that was organized on the basis of  an 
impressment system and yielded a harvest of  about 5,000 tons per year.5 African 
villagers, some 150,000 people in 35,000 families, were hauled from their homes 
and forced to grow cotton on designated patches of  land.6 There were no wages 
for this work, and when the crop was harvested at the end of  the season, the 
Africans were forced to sell it to Cotonang and Lagos & Irmão at fixed, below-
market prices, a value between five and six times less than the world price.7 
The crop risk was assumed involuntarily by the impressed workers, who simply 
starved if  there were crop failure and barely survived if  it were a success. The 
concession companies thus took no commodity risk and purchased the crop from 
the growers with a certain built-in and generous profit margin, a near riskless 
arbitrage. As with other similar enterprises, such as Companhia de Diamantes 
de Angola (Diamang), the diamond mining concession, the labourers earned a 
below-subsistence income, and the shareholders received an extraordinary return 
on their investment. Many of  those profiting could not even identify Angola on a 
map.8 As Resende writes, “The culture of  cotton is an inflammatory exploitation 
of  the indigenous people and, moreover, a major antagonism to them, for this 
type of  obligatory work (400$00 escudos per year in the worst areas…for the 
farmer, when he has the misfortune to lose his complete crop ― cases that can be 
verified ― he then receives zero for a year of  work). This is but one example of  
the many villainies that the white tribe perpetrates on the black tribe.”9

Uniformed Africans who were recruited from the army were used as enforcers 
to ensure that the conscripted labourers worked their plots and grew only cotton.10 
They were not allowed to grow food for their families on these plots, and when 
the land was exhausted, they were forced to move further and further from their 

4 Resende to Albuquerque de Freitas, 8 February 1961, personal correspondence. A trust in this 
sense is a combination of  firms holding a monopoly.
5 Edgar Pereira da Costa Cardoso, Presença da Força Aérea em Angola (Lisbon: Secretaria de Estado 
de Aeronáutica, 1963), p. 79.
⁶ Camacho, “Baixa do Cassange”, p. 65.
⁷ Ibid.
⁸ Basil Davidson, In the Eye of  the Storm: Angola’s People (New York: Doubleday, 1972), p. 128.
⁹ Fernando Pinto de Resende (Brigadeiro), Commander, 2nd Air Region, to João Faustino de 
Albuquerque de Freitas (General), Chief  of  Staff  Portuguese Air Force, 2 February 1961, 
personal correspondence regarding the “cotton war,” personal papers archive, Vol. II, No. Prov. 
323, Arquivo Histórico de Força Aérea Portuguesa, Alfragide.
10 John A. Marcum, The Angolan Revolution, Vol. II, Exile Politics and Guerrilla Warfare (1962–1976) 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1978), p. 47.
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homes to tend fresh plots. This distance could range up to fifty miles.11 This 
form of serfdom created a virulent current of unrest, as indeed the people lived 
in conditions of absolute moral and material misery.12 As Resende again writes, 
“The Governor [General Venâncio Augusto Deslandes] is the No 1 enemy of 
this system, which he has not received consent to end yet. In Mozambique it is 
still worse!...The chief agitators understand all of this well and give priority to 
proselytizing the populations in these areas. Lunda must, moreover, also be one 
of the targeted objectives, just as the diamonds.”13

Local protest dated from 1927, and over the years there developed a number 
of fledgling protest movements. Prominent among these was the syncretic or 
composite religion known as Quimbanguismo, which was founded by Simão 
Quimbango (Simon Kimbangi) in 1921 in the Belgian Congo and took root in 
Baixa do Cassange in the late 1950s. According to John Marcum, it was an outlet 
for the repressed emotions of a subject people and a special blend of Christian 
and animist practice.14 Its preachings were lifted principally from passages of the 
Bible teaching protest and revolt, and it was considered subversive and banned by 
the government.15

When Mariano left Malange in 1959, crossed the border into the Congo, and 
took a job as chauffeur to a local chief, Kizamba dos Maholos, he often drove to 
Léopoldville, where he came into contact with the UPA, the prominent Angolan 
nationalist group União das Populações de Angola or the Union of  the Angolan People. 
He returned to Malange in December 1960, and with his personal charisma, a bit 
of  Quimbanguismo, and the nationalist doctrine from the UPA, emerged as the 
leader of  a new “prophet-protest” movement known simply as “Maria.” It was 
a sort of  nationalist evangelism with the trappings of  incense and the magic of  
“Maria water,” which, when sprinkled on Africans in a “miraculous baptism,” 
made them believe that they were impervious to Portuguese bullets.16

11 Ibid.
12 António Lopes Pires Nunes, Angola 1961: Da Baixa do Cassange a Nambuangongo (Lisbon: 
Prefácio, 2005), p. 59.  
13 Resende to Albuquerque de Freitas, 2 February 1961, personal correspondence.
14 António Luís Ferronha, “Sincretismos afro-cristãos”, Grande Reportegem (August 2002): p. 72. 
See also Marcum, pp. 47–48; and Estado-Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar das Campanhas 
de África, Vol. VI, Aspectos da Actividade Operacional, Tomo I – Angola, Livro 1 (Lisbon: Estado-Maior 
do Exército, 1998), pp. 103–107. Quimbanguismo is sometimes known as Kasonzola.
15 Estado-Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África, Vol. II, Dispositivo das 
Nossas Forças Angola (Lisbon: Estado-Maior do Exército, 1989), p. 30.
16 Camacho, “Baixa do Cassange”, p. 67. This notion was not unique and was a characteristic of  
Congolese rebel mobilization. In July 1963, Pierre Mulele arrived in the Kwilu area of  the Congo. 
He was a key revolutionary figure who had traveled widely in Eastern Europe before reaching 
China, where he received sustained training in guerrilla warfare. Upon arriving in Kwilu, Mulele 
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Alongside Mariano, there was also at play the activities of  the PSA (Partido de 
Solidariedade Africana, Parti Solidaire Africain, or African Solidarity Party). This was 
a political movement founded in 1959 that advocated the independence of  the 
Belgian Congo. It espoused a communist doctrine and was hostile to the West 
and to the presence of  Europeans in Africa. It advocated violence and threats 
and through these means gained ascendancy over the other Congolese parties. 
When the Congo was granted its independence in June 1960, PSA agitation was 
directed across the Angolan border into the districts of  Malange and Lunda, and 
particularly into the locales of  Camaxilo, Lubalo, Milando, and Tembo Aluma 
adjacent to the Cuango River frontier. It was learned by the Portuguese authorities 
from captured documents and the interrogation of  prisoners much later after the 
crisis had passed that the unrest had been planned through Maholo PSA agents, 
who were infiltrated into the frontier area and aided by their fellow Malholos on 
the Portuguese side.17 The PSA advocated resistance to Portuguese rule through 
a refusal to work or pay taxes, among other things. Hence Mariano’s proselytizing 
fell on prepared ground.18

There were two wedge issues that the PSA agents had used to generate 
animosity between the local population in Baixa do Cassange and the Portuguese 
government. The first was the division of  the Maholo people, for as in many parts 
of  Africa, the Maholos were divided by an international frontier, in this case by 
the border between Angola and the Belgian Congo. When the Congo became 
independent in 1960, some of  the Maholos were “independent,” and others were 
“dependent” of  Portugal. This difference in status was promoted as a grievance 
by the PSA. The second was the longstanding notion that the ancient Congo 
Kingdom should be reestablished. This Maholo “dream” would involve annexing 

recruited a solid phalanx of  followers among members of  his own ethnic group, the Mbunda, 
as well as among the Pende, both of  whom had long been the target of  government repression. 
The rebellion began in January 1964, when Mulelist insurgents attacked government outposts, 
mission stations, and company installations. Mulele’s men, who called themselves la Jeunesse, were 
fired by a strange mixture of  leftist dogma and African magic, which they used time and again 
to put the superstitious Congolese National Army to flight. With shouts of  Mulele mai (Water 
of  Mulele), they threw themselves into battle, convinced that they were impervious to bullets. 
The rebellion was subdued in December 1965. Similarly, in a concurrent eastern rebellion led by 
Gaston Soumialot, in January 1964, he was able to recruit thousands of  dedicated supporters in 
eastern Kivu with backing from the Burundi. On 15 May, the town of  Uvira fell to the rebels, 
and, shortly thereafter, Fizi. From then on, the rebels, who were now known as Simbas (lions in 
Swahili), made increasing use of  magic to claim immunity to bullets. Panic-stricken, two heavily 
armed Congolese National Army battalions were routed by spear-toting Simbas, who believed 
that they had been rendered invincible by anti-bullet concoctions.
17 Luís Artur Carvalho Teixeira de Morais, correspondence with the author, 11 October 2010, 
Paço d’Arcos.
18 Pires Nunes, Angola 1961, pp. 63–64.
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Baixa do Cassange and parts of  the Malange District into this new “independent” 
entity, essentially a subterfuge for annexation by the new independent Republic 
of  the Congo.19

The early months of  Congo independence were chaotic, and Portuguese 
authorities believed that rogue elements of  the PSA were pursuing agitation in 
Baixa do Cassange, as it was unlikely that the fragile government of  President 
Joseph Kasavubu would officially court overt hostility with its neighbours, even if  
he disagreed with their politics. Agents of  the PSA, apparently acting independently, 
saw an opportunity for anti-colonial gain and the potential to annex a portion of  
Angola for their newly-independent country by taking advantage of  the historical 
unrest in Baixa do Cassange. The source of  the grievances lay in the obligatory 
cotton cultivation, the scandalous abuse of  the labour laws, and their exploitation 
by the concession companies. Promising these people a tempting and easy life, 
much as PSA agents had done in the Belgian Congo, they now agitated for revolt 
and expulsion of  the European population and Portuguese authorities to achieve 
PSA aims.20 As a consequence, the local people destroyed their plantations and 
killed their cattle, as they would no longer be needed. After “independence” a 
person would only have to scratch himself  to have all that he wanted. Likewise, 
PSA agents in the region, known colloquially as pessis, encouraged the people to 
destroy all of  their official Portuguese identity documents, to disobey any order 
given by the Portuguese, and to obey only Kasavubu. It is unlikely that Kasavubu 
had any knowledge of  developments in Baixa do Cassange or that his name was 
being invoked by the pessis.21 

Overt unrest began in the late months of  1960, and as the January planting 
time arrived, many of  the workers burned their seed, heaped their farm tools along 
roadsides, and joined a near-religious crusade for their vision of  independence. 
This protest against their Cotonang, Lagos & Irmão, and government oppressors 
was manifested in the destruction of  barges at river crossings on the Cambo, Lui, 
and Cuango Rivers and bridges over the Luando and Lui Rivers; the barricading 
of  various roads; the slaughter of  livestock; breaking and entering of  shops and 
Catholic missions; and the harassment of  Europeans.22 The protest originated 
around the village of  Tempo Aluma next to the posto or government outpost at 
Mangando and spread from this remote border area to the heart of  the Malange 
district. As the protest gained momentum, Cotonang and Lagos & Irmão pressured 
the government in Luanda to send troops with the objective of  pacifying the 

19 Teixeira de Morais correspondence.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Marcum, The Angolan Revolution, p. 125.
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region and opening its major roads to traffic.23 Because the rainy season that runs 
from October to March had softened the roads to mud in many areas, this last 
request was academic. Accordingly, it was decided to send some platoons of  the 
4th Company of  Caçadores Especiais (CCE) to augment the 3rd CCE at Malange, and 
these were to be supported by elements of  the Portuguese Air Force (Força Aérea 
Portuguesa or FAP), which would provide air support and reconnaissance to the 
ground force.

On 11 January 1961, the 3rd CCE under the command of  Captain Manuel 
Augusto Teixeira Teles Grilio sent a patrol from its headquarters at Malange towards 
Milando, where it arrived at dawn on the 12th. As it moved through Milando and 
towards the settlement of  Ganga-Mexita, some 5 kilometres from Milando, the 
patrol encountered about 200 natives armed with catanas and canhangulos.24 Once 
the peaceful intentions of  the force were made known to the mutineers, three 
of  them spoke with the officer leading the patrol and explained their situation. 
On the following morning when the patrol returned with a representative from 
Cotonang, they found the settlement abandoned. On the 22nd, identical rebellions 
occurred in Tembo Aluma, and then in Cunda-Ria-Baza, Quela, Marimba, Iongo, 
and Xá-Muteba, as shown on the nearby map. The revolt now included both the 
Bângala and Maholo peoples, who were heavily influenced by the PSA.25 Although 
calm appeared to reign in Milando, a section of  riflemen was installed there, and 
the 3rd CCE began extensive patrols in the border area extending eastward into 
Lunda as far as Camaxilo to determine more clearly the extent of  the rebellion.

23 José Manuel Correia, “A Guerra do Algodão”, Mais Alto (January–February 2006), p. 43. See 
also Fernando Pinto de Resende (Brigadeiro), Commander, 2nd Air Region, to João Faustino 
de Albuquerque de Freitas (General), Chief  of  Staff  Portuguese Air Force, 17 February 1961, 
personal correspondence regarding the “cotton war,” personal papers archive, Vol. II, No. Prov. 
323, Arquivo Histórico de Força Aérea Portuguesa, Alfragide.
24 Catanas are bush knives used for clearing dense vegetation, and canhangulos are home-made 
muzzle-loading hunting guns, at times a length of  water pipe mounted on a rough stock and 
loaded with metal scrap.
25 Pires Nunes, Angola 1961, p. 68.
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Map – Advance of  3rd and 4th Companies, Caçadores Especiais, Baixa do 
Cassange (Drawn by the author)

The situation in Baixa do Cassange worsened day by day. On 1 February more 
than a thousand Africans concentrated in the area of  Cunda-Ria-Baza, and on 
the next day the Europeans fled to Malange. The 3rd CCE was unable to prevent 
expansion of  the revolt or bring peace to the area, and was clearly overwhelmed by 
the magnitude of  the disturbance. Consequently, a larger force was assembled in 
the form of  a Contingent Battalion (Batalhão Eventual or BE) with its headquarters 
in Malange and comprising the 3rd, 4th, and 5th CCEs.26

26 Ibid. p. 69.

John  P. Cann



98

The battalion commander, Major Camilo Augusto Mitanda Rebocho Vaz, 
arrived in Malange on 3rd February; the 4th CCE commanded by Captain Luís 
Artur Carvalho Teixeira de Morais, on the 4th; and the 5th CCE, on the 18th. 
Rebocho Vaz’s plan to restore public order was known as Operation Cassange and 
was aimed at suppressing the disturbance in Cunda-Ria-Baza just beyond Quela, 
disarming the groups there, rounding up the ringleaders, and discrediting them in 
the eyes of  the population. This was the first military operation in several decades 
for Portuguese forces, so all was quite new to the troops.

At the briefing held on the night of  the arrival of  the 4th CCE in Malange, the 
battalion commander identified the air support as being Austers from Malange 
for reconnaissance and light emergency non-parachute supply drops, and PV-2 
Harpoons flying from Luanda for armed support and more robust emergency non-
parachute supply drops.27 The Harpoons, originally open-ocean reconnaissance 
aircraft, had been adapted as “bombers” with 12.7mm machine guns. The shocking 
part of  the brief  occurred when the major informed the assembly that neither 
type of  aircraft would be able to contact the ground forces, as the radios were 
incompatible. Hence communication between air and ground elements, such as it 
was to be, would be made through messages written on white cloth banners, by 
coded signals, or as in World War I, by hand-written paper messages tied to rocks 
and dropped into the midst of  the ground elements. Captain Teixeira de Morais 
recalls that he could hardly believe his ears, but in fact this was the procedure used 
when the first Harpoon appeared. Several days afterward the Harpoons were able to 
correct the problem; however, throughout the operation, the Austers continued 
to use the World War I system.28 

As the operation began, and the 3rd CCE passed through Quela and advanced 
towards the Cuango River on 9 February, it encountered a group of  300 to 400 
armed natives who had cut the road and various bridges. It was first necessary to 
repair the road damage and then the bridges, as the line of  communications back 
to Malange needed to be preserved, and, moreover, no advance could be made 
without passable roads. Always the reason for the hostility and destruction was 
“Maria.” When the crowd refused to disperse at the sound of  the shots being fired 

27 These were Auster D.5/160 aircraft manufactured by the British firm Auster Aircraft Co., 
later the Beagle Aircraft Co. Twenty-eight were manufactured in Great Britain, and eleven of  
these were delivered to Portugal in July 1960. These were shipped to Angola, and four of  them 
participated in the action around Baixa do Cassange. Beginning in 1962, Beagle-Auster shipped 
147 Austers in kit form to be assembled at Oficinas Gerais de Material Aeronautico (OGMA) in 
Alverca, and these were completed and delivered between the years 1962 and 1966. See Mário 
Canongia Lopes, Os Aviões da Cruiz de Cristo [The Aircraft of  the Cross of  Christ] (Lisbon: Dinalivro, 
2001), pp. 333–337.
28 Teixeira de Morais correspondence.
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in the air and severely threatened the small element of  troops, aim was adjusted 
in self-defence, resulting in the deaths of  8 mutineers and 42 wounded. The 11th 
and 12th were spent repairing the damage and then continuing the advance along 
the route to Cataxinga and Luremo Muanha through Iongo. By 23 February the 
operation for the 3rd CCE was completed, and the troops remained in the field 
until mid-March, providing support to the now-vulnerable population. After 
the insane act of  destroying their cattle, the people began to starve following 
the pacification, and this situation forced the Portuguese government to supply 
them with many tons of  food. This humanitarian operation, which would have 
been complicated under normal conditions, was made even more difficult by the 
weather and the destroyed infrastructure.

During the advance on Quela by the 4th CCE, the troops were constantly 
taunted by the mob with insults and disruptive demonstrations in the path of  
the vehicles. The situation required rigorous discipline and steady nerves, as 
the vehicles frequently became bogged in mud, and the immobilized force was 
vulnerable. This was the risk of  conducting operations in the rainy season. As 
with the 3rd CCE, the natives destroyed the bridges and pontoon crossings over 
the numerous rivers, thereby isolating the force. Resupply became a serious 
problem and was resolved through air drops. The 4th CCE continued to encounter 
large concentrations of  hostile natives who understandably had little respect for 
government authority and less for that of  Cotonang and Lagos & Irmão. The acts 
of  violence now extended to the destruction of  Cotonang and Lagos & Irmão 
facilities, commercial enterprises, and government administrative posts.29 

The troops initially made firing demonstrations to discourage the strikers, 
but such displays whether from ground troops or from aircraft only served to 
provoke the crowd, many of  whose members still believed they were immune 
to bullets. On 6 February in Teca-Ria-Quinda, on the road just beyond Quela, 
the 4th CCE was confronted with a “frontier” protected by a formidable guard 
armed with canhangulos. Portuguese troops would only be allowed to pass with the 
“authorization of  Kasavubu.” Immediately following this confrontation, the 4th 
CCE intercepted a vast crowd of  several thousand men armed with canhangulos, 
cutlasses, and other primitive weapons and headed to Quela to expel or kill the 
European population and Portuguese authorities. Following that, its plans were 
to visit the mayhem on the town of  Malange. Unfortunately, it was necessary to 
use force in stopping the mob, and casualties were taken on both sides.30 In the 
exchange, the company suffered one killed and four wounded, while the protesters 

29 Pires Nunes, Angola 1961, pp. 70–74.
30 Teixeira de Morais correspondence.
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suffered 71 dead and 41 wounded.31 The natives were disarmed and convinced to 
return to their villages, where they were to remain, and this they did.

Also on the 6th for the first time, the FAP intervened with a PV-2 Harpoon in 
bombing the settlements opposing passage of  the CCE on the road north from 
Quela towards Montalegre. These aircraft came from Air Base No 9 (Base Aérea 
No 9 or BA 9) in Luanda. Lieutenant Carlos Alves flew the first Harpoon fire-
support mission, and this and subsequent missions along the 64-kilometer Quela-
Cunda-Ria-Baza route supported the slow advance of  the ground forces. On 9 
February Alves, in attacking a hostile concentration in the vicinity of  Marimba in 
a PV-2, released a 100-pound general purpose (GP) bomb at 500 feet of  altitude, 
apparently with a no-delay contact fuse, for he returned to base with the left wing 
and engine perforated with shrapnel in many places.32 As Resende noted, the 
PV-2 crews were not trained for this air support mission, so if  they saw “a large 
concentration of  rebels identified as such, they may have the luck of  a hit.”33 
Indeed, the PV-2 crews, with little or no experience outside of  the anti-submarine 
warfare and open-ocean reconnaissance missions for which they were trained, 
adapted well to land reconnaissance and low altitude aerial bombardment. There 
were some teething difficulties. Frequently the bombs buried themselves in mud 
when dropped and often failed to explode, to the frustration of  the pilots. 

On the other hand, the view from the ground represents a contrasting 
perspective. The Harpoon sortie on the 6th represented the first opportunity that 
the 4th CCE had to talk with the Harpoons by radio, and it occurred as the force was 
approaching a large armed group with an apparently “peaceful aspect,” according 
to the Harpoon pilot’s observation. This aerial appraisal missed the mark widely, 
and it annoyed Captain Teixeira de Morais that the Harpoons refused to disperse 
the crowd with a nearby shooting demonstration in light of  his request and 
observation of  the hostile crowd. Unfortunately, there were predictable problems 
with this “peacefully armed” group, and as we have seen, blood was shed that 
could have been avoided.34

Captain Teixeira de Morais reported the incident to his superiors and requested 
that the Harpoon crews be briefed about events on the ground, as there seemed to 
be an ocean of  ignorance and a considerable misunderstanding on this matter. He 
specifically requested that air support loiter away from the crowds, as aircraft flying 
over the various gatherings of  natives aggravated the situation with their “pacific” 
posture. In fact, up to this point the aircraft had made only reconnaissance flights, 

31 Pires Nunes, Angola 1961, pp. 70–74.
32 Cardoso, Presença da Força Aérea em Angola, pp. 80–81.
33 Resende to Freitas, 17 February 1961, personal correspondence.
34 Teixeira de Morais correspondence.
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sometimes flying over large concentrations of  people and reporting them as 
being “peaceful,” for they waved to the aircraft and threw bits of  earth at them 
as a sign of  friendship when the Harpoons swooped low over the crowds. What 
the pilots did not know was that the pessis had convinced the people that the 
planes were from Kasavubu and were coming to help them. After this situation 
became known to the Harpoon crews, they responded quite effectively in delivering 
nearby demonstrations of  gunfire, bomb drops, and low-level passes to disperse 
the groups successfully. It should be noted that never was direct fire on a crowd 
requested or undertaken.35

From Quela the 4th CCE had turned north and rapidly moved through 
Montalegre, Sunginge, Caombo, Marimba, Mangando, and ultimately arrived at 
Tambo Aluma on the Congo border on 17 February. On reaching the Cuango 
River and the Congo frontier, the 4th CCE found the sanzala or settlement of  
Bumba, King of  the Mahalos, to have been abandoned in haste, as the cooking 
fires were still burning, and the cooking pots and pans were still on the fires. The 
troops could see the last of  the villagers on the far side of  the river emerging from 
the water. King Bumba was the only chief  in Baixa do Cassange to have managed 
to escape to the Congo.36 On completing its missions, the 4th CCE received 
permission to proceed south along the Lui River to help the population in the 
area of  Milando. Originally this task had been assigned to the 3rd CCE; however, 
it was unable to cross the Lui River because of  the destroyed bridges and ferries 
and was thus isolated to the east of  the river, which was swollen with the rains.37 

As the forces advanced across the land dominated by the “cottontocracy,” they 
were at a loss to understand the revolts and the profound grief  that they witnessed. 
Troops of  the 4th CCE tried to calm the thousands of  natives by promising reforms 
to their chiefs and by putting an end to the extortions of  certain venal chefes do posto, 
or outpost chiefs.38 Equally the troops attempted to impress the protesters with 
traditional shows of  force, such as low-flying aircraft and shots fired overhead, but 
the return of  the authorities and concession company agents immediately behind 
the force made any promises or displays seem hollow.39 The view of  the rebels 
was that there had been little to lose in pressing forward, particularly as all believed 
that any bullets fired at them would turn into water. Further, the promises of  the 
military leaders were thought to have meant little, as all knew that the significant 
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
38 José Correia, FAP historian, correspondence with the author, 23 February 2010. Many of  the 
chefes de posto were mulato (mestiço) Cape Verdians (cabo-verdianos) who had been imported. Being 
almost white, they were cruel to the black workers, who hated them.
39 Pélissier, Les Guerres Grises, p. 417.
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decisions would be made in Luanda or Lisbon.40

The Harpoons from Luanda had supported the advance of  the ground forces, 
without the need to fire a shot, all the way to Tembo Aluma in the heart of  the 
insurrection. As the crisis reached its height toward the middle of  February, there 
had been a reduction in the number of  PV-2 sorties from Luanda, and this had 
necessitated Austers filling the gap. Four Auster light reconnaissance aircraft had 
been operating from Carmona since 13 December and patrolling along the roads 
and border of  the Congo District well to the north and west of  Baixa do Cassange. 
Two of  these were reassigned in support of  the 3rd CCE and on 25 January began 
to fly reconnaissance missions from Malange over the troubled zones with army 
officers occupying the copilot’s seat. These small, light aircraft dropped provisions 
and messages to the advancing ground force and served as its rather tentative 
backup communications link to the headquarters in Malange. In these missions 
the Austers flew in front of  the columns and advised the troops of  potential 
ambushes. The missions were long and exhausting in that they required nearly 
four hours of  intense concentration.41 This cycle was repeated more than twice a 
day, and indeed, the pilots flew until they were completely spent and there was no 
more daylight. Their only pause was to grab a quick drink and a sandwich during 
refuelling stops between missions.42 As the confrontations between the troops and 
the mutineers became more frequent and intense, the Austers assumed a more 
aggressive role and began using army officers as “bombardiers” to disperse hostile 
crowds. The officer would fly with a box of  grenades between his feet and, when 
required, drop one into the centre of  a threatening mob from the open window 
of  the aircraft as it swooped low. On three days in February, the 18th, the 23rd, and 
the 24th, grenades were dropped, causing losses and panic in the bands of  rebels. 

Again from the ground perspective, this “bombing” had not been requested 
and proved counterproductive, as it caused many unwanted casualties. On the 
morning of  the 24th, for example, the “inoffensive” Austers swooped low over the 
large armed crowd that for many days had surrounded the European and African 
populations of  Milando, which had taken refuge in the posto. The grenades that 
they dropped had had the arming pins removed and were then inserted into a glass 
jar to retain the safety lever in place. When the glass jar hit the ground and broke 
apart, the safety lever was released and the grenade exploded. This makeshift 
delay fusing allowed the relatively slow aircraft to escape the blast, but not the 
people in the crowd. The wounds suffered by them were quite grave and required 
extensive medical care, which was administered by army medical personnel. 

40 Ibid.
41 Ibid., p. 43.
42 José Correia, FAP historian, correspondence with the author, 22 February 2010.
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Captain Teixeira de Morais noted that never did the army leave a wounded person 
without treatment in the field or fail to evacuate the more seriously wounded to 
the hospital in Malange, and these actions greatly helped progress in quelling the 
rebellion and in improving government relations with the population.43

Although rebel activity ceased shortly afterwards, the FAP continued to 
conduct reconnaissance throughout the zone until operations were concluded.44 
The Austers at Malange rotated periodically with the other two at Carmona, and 
the selfless pilots of  the four Austers, Lieutenant Colonel Augusto Soares de 
Moura, Lieutenants Corte Real Negrão and Elio Mesquita, and Sergeant Pedro 
Carvalhão, flew dozens of  missions in marginal conditions without incident until 
the conclusion of  air operations on 2 March.45 

Indicative of  Auster operations is the experience of  Negrão in reconnoitering 
the primary road that runs east some 210 kilometres between Malange and Xá-
Muteba. His timely and bold action at Xá-Muteba resulted in the calming of  an 
excited crowd and the consequent saving of  many lives. Originally his mission was 
to deliver the mail by air drop, making an initial low pass over the village to alert 
the people and then in the second pass making the drop directly into the small 
village square and the hands of  the villagers. On this day no villagers appeared on 
Negrão’s initial pass, and as he looked down, he noticed a large red stain of  fresh 
blood in the square. Glancing astern following his pass, he saw a group of  natives 
fleeing into the grass “like a band of  antelopes.”46 In the road there was a prisoner 
held by two armed men, his arms tied. This raised the Auster crew’s curiosity, so 
on the protective wrapping of  the mail package Negrão wrote: “We are going to 
land.”47

There was in Xá-Muteba a long strip of  terrain that was described as an 
“airfield” by the administration, but it was primitive. From the air it appeared clear 
and smooth and seemed to be suitable for landing and disembarking. The cleared 
field had been usable before the rains; however, the land was now a veritable sea. 
The Auster after a brief  touchdown came to a stop in a mass of  wet vegetation 
concluding in a bog. It became immediately obvious that there was an insurrection 
afoot in Xá-Muteba, as the men quickly surrounded the Auster in a rude and 
rebellious display. Negrão told them that there was a military force advancing on 
the village that would arrive in the morning, if  they could not be persuaded to 
43 Teixeira de Morais correspondence.
44 Correia, “A Guerra do Algodão”, p. 44.
45 Ibid.; José Correia, FAP historian, correspondence with the author, 23 February 2010; 
“AeródromoBase 3 – Negage, Súmula Histórica”, http://aerodino.no.sapo.pt/negage1.html (ac-
cessed 24 February 2010).
46  Cardoso, Presença da Força Aérea em Angola, p. 85.
47 Ibid.
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disband. The crowd still assumed an aggressive attitude, gripped their catanas, and 
awaited a signal. Apparently that day Negrão’s words and manner were persuasive, 
for there would be only a single victim. The crowd eventually dispersed, and 
calm reigned. The casualty was buried, and only the blood remained. The rains 
delayed Negrão’s departure, but eventually the sun came out, and with the help 
and “advice” of  the villagers, the Auster was dragged to the edge of  the field for 
a successful takeoff.48

During Operation Cassange the Harpoons flew 28 missions from BA9 in 
Luanda, and the Austers flew countless more from Malange. In reflecting on the 
operation, Resende observed how much more effective the missions of  the four 
fragile Austers were in ending the revolt compared to those flown by the worn-out 
Harpoons.49 While any casualties are unfortunate, in the case of  the “cotton war” 
they were relatively light, two dead and four wounded among the army troops. For 
the mutineers there were 243 deaths.50

48 Ibid.
49 Correia, “A Guerra do Algodão”, p. 44.
50 Camacho, “Baixa do Cassange”, p. 73; and Estado-Maior do Exército, Resenha Histórico-Militar 
das Campanhas de África, Vol. VI, Aspectos da Actividade Operacional, Tomo I – Angola, Livro 1 [Histo-
rical-Military Report on the African Campaigns, Vol. VI, Aspects of  Operational Activity, Tome 
I – Angola, Book 1] (Lisbon: Estado-Maior do Exército, 1998), 150. There are many overblown 
casualty figures, principally the 10,000 native dead offered by the UPA after it initially asserted 
7,000. As the UPA was not involved, the credibility of  its estimates is suspect. Others include 
5,000 by José Ervedosa, of  whom we will hear more in a moment, and “hundreds, perhaps 
thousands dead” by Pélissier, who vividly describes mass graves dug by bulldozers, of  which 
there were none operating in Baixa do Cassange in the rainy season. There are also accusations 
that the FAP used napalm against the population, incinerating villages with women and children 
trapped in their huts. The origin of  this falsehood is the February 1970 article by José Ervedosa 
in the French journal Africasia, page 31. It alleges that 17 villages were destroyed and that 5,000 
men, women, and children were burned alive. This article also asserts, for instance, that on 8 
February 1961 Captain Teixeira de Morais requested a Harpoon flown by Ervedosa bomb the 
sanzala Cunda-Ria-Base. On that day it rained torrentially, and the Harpoons did not fly, so Erve-
dosa’s account is suspect in many ways. This inaccurate story was picked up René Pélissier in his 
book La Colonie du Minotaure: Nationalismes et Revoltes en Angola (1926–1961) (Orgeval:Pélissier, 
1978), page 418, and repeated by Pélissier and Douglas L. Wheeler in their collaborative book 
Angola (London: Pall Mall Press, 1971), page 174. More recently there was an exposé of  the 
“atrocity” in an article by the journalist Francisco Camacho, “Baixa do Cassange: O Massacre 
que Veio do Ceu”, Grande Reportagem 137 (August 2002): pages 63–77. The charge is without 
merit and a complete fabrication. Napalm was used in Angola; however, it was not present in 
the theatre until after the uprising in Baixa do Cassange and came in late April, 1961, after the 
15 March attacks. Further, a review of  the log books of  the small number of  pilots involved 
in the “cotton war” indicates that no napalm ordnance loads were carried on any missions in 
Baxia de Cassange in February 1961. There were no NAP (napalm) entries but plenty of  MET 
(metralhamento or machinegun) and BOP (bombardeamento em picada or low-angle attack bombing). 
Lastly, the source of  the fabrication, José Ervedosa, was a former naval aviator who had come 
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The population throughout the entire Baixo do Cassange was now vulnerable 
and needed food badly, as the partial destruction of  its crops, the death of  its cattle 
and dogs, and the seizure of  its hunting arms had created a crisis. The misery was 
enormous, and the army would work diligently to feed them and alleviate their 
distress. While Operation Cassange would conclude on a humanitarian note, the 
situation would also have a decisive psychological effect on the people who had 
been reduced to this situation by the agitators, the concession company agents, 
and the government authorities. In fact, as the people became aware of  the hollow 
promises of  the pessis and understood that the army was attentively listening 
to their complaints and attempting to resolve them, they began to ask that the 
Maholos, the “cause of  all of  their suffering,” be punished, and that the troops 
remain in the region to protect them from further attacks.51 This was done.

The corrective legislation that lifted the native obligation to cultivate cotton 
and dealt a blow to the concession companies came four months too late, but the 
injustice was corrected.52 Hence Resende’s letters to Lisbon may have finally affected 
thinking at the highest levels of  government. Certainly the experience portended 
events to come, both in further colonial unrest and in a radical, humanistic, and 
positive change in Portuguese native policy. Indicative of  the spontaneous and 
localized nature of  the uprising, no African nationalist movement claimed credit 
or publicized it at the time.

In this case, airpower was simply one of  the resources available to Portugal 
in tackling the uprising. In such a situation, all the elements of  national power, 
the entire political, economic and military mix, was used to achieve success. 
Although the Portuguese Air Force made a significant contribution in Baixa 
do Cassange, it was but a single component in the artful use of  national power. 
Deslandes and Resende ultimately brought together the other, non-military 
elements in combination with the military to achieve a more lasting solution.

to the FAP at its inception; his behaviour was inappropriate and questionable, particularly for an 
officer, and he was consequently subjected to regular disciplinary measures. His difficulties are 
ably recorded by his squadron commanding officer, António Silva Cardoso, in his book Angola: 
Anatomia de uma tragédia (Lisbon: Oficina do Livro, 2000), pages 38, 47, 191, 206, 208, and 209. 
Ervedosa exercised poor judgment, was involved in a number of  dodgy dealings, and ultimately 
was relieved of  his duties and dismissed from the squadron by Silva Cardoso on the occasion 
when he returned from Lisbon to find Ervedosa playing cards with the mechanics and his duties 
unperformed. Ervedosa subsequently deserted to Algeria and generated the fabrication from his 
new anti-colonial home.
51 Teixeira de Morais correspondence.
52 Decree Law N.º43 639 of  2 May 1961.
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A PROPÓSITO DA PRIMEIRA INCURSÃO DA 6.ª 
COMPANHIA DE CAÇADORES ESPECIAIS NOS 
DEMBOS: ABORDAGEM DE ALGUNS MITOS E 
REALIDADES NA ANGOLA DE 1961

Paulo Rodrigues

Resumo 
As intervenções levadas a cabo pelas tropas portuguesas no norte de Angola 

logo após o levantamento de 15 de Março de 1961 têm vindo a ser, desde o 
início, alvo de um escrutínio que obedece, na maioria das vezes, mais a paixões de 
ordem política do que propriamente à objectividade. Uma dessas intervenções, 
em particular, gerou intenso debate: referimo-nos à então famosa incursão do 
3º pelotão da 6ª Companhia de Caçadores Especiais, comandado pelo alferes 
Fernando Robles, pela zona dos Dembos, prontamente romanceada pela 
imprensa pró-regime1 ou deturpada pelos adversários do mesmo2. Tratando-
se de um episódio profusamente badalado na imprensa, rapidamente adquiriu 
características de mito, um dos vários que têm marcado a historiografia do 
dealbar da guerra ultramarina portuguesa iniciada em 1961, e que pretendemos 
abordar aqui.

Palavras-chave: União das Populações de Angola (UPA); Guerra de África; 
Salazar; Caçadores Especiais; Alferes Robles

Abstract
The operations carried out by the Portuguese troops in northern Angola in 

the aftermath of  the so-called March 15th uprising have been, from the very 
1 Cf., p. ex., Charulla de Azevedo, João, A pequena coluna militar comandada pelo moço alferes Robles, in 
jornal “O Comércio”, Luanda, 24 de Março de 1961.
2 Cf, p. ex., jornal “Avante”, ano 32, série 6, n.º 324.
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beginning, analysed according to perspectives that obey more to political agendas 
than to objectivity. One intervention in particular generated heated debates: the 
famous mission of  the 3rd platoon of  the 6th Special Sharpshooters Company, 
commanded by 2nd lieutenant Fernando Robles, in the Dembos area. This 
episode was promptly romanticised by the pro-regime press and distorted by the 
regime’s opponents. In any case, it quickly acquired the characteristics of  a myth, 
one of  the several which can be found in the historiography of  the beginning of  
the Portuguese overseas war that started in 1961, and which the author intends 
to address in this article.

Keywords: Angola Population’s Union (UPA); War in Africa; Salazar; Special 
Sharpshooters; Second lieutenant Robles

Começando por um enquadramento da situação, podemos afirmar que, em 
finais da década de 1950, e prevendo que a crescente presença de novos países 
afro-asiáticos e/ou comunistas viesse a transformar a ONU numa cada vez mais 
forte ameaça à política ultramarina portuguesa, por um lado, e, por outro, que 
o surto de movimentos independentistas surgido alguns anos antes um pouco 
por toda a África (e que levara ao aparecimento de alguns desses novos países) 
se fizesse sentir com intensidade nos seus territórios de além-mar, o governo 
de Lisboa começou a tomar as devidas providências. Era um facto que o 
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) não passava então de um 
grupo pouco influente, formado a partir da fusão de outros pequenos grupos 
independentistas e marxistas, da mesma forma que a União das Populações de 
Angola (UPA), instalada no Congo Belga, não tinha nem meios nem apoios do 
lado português da fronteira que lhe permitissem, no futuro imediato, iniciar uma 
luta armada. Contudo, avaliando a previsível evolução da situação internacional, 
o governo de Salazar compreendeu que tinha de tomar medidas.

Estando a preparação e o dispositivo militar de então organizados no sentido 
de uma guerra dita convencional, contando com a eventualidade de um conflito 
à escala mundial entre os países da OTAN (aliados dos EUA) e os do Pacto de 
Varsóvia (aliados da URSS), houve que começar pela alteração do paradigma da 
preparação dos efectivos militares. É neste contexto que surgem a directiva do 
Estado-Maior do Exército de 12/10/1959 ou, alguns meses depois, o Centro de 
Instrução de Operações Especiais (CIOE) de Lamego, cuja principal finalidade 
era a preparação de quadros para o tipo de operações de contraguerrilha que o 
nosso Exército poderia ter de realizar num futuro próximo.

O tempo urgia de facto e, ao longo do ano de 1960, o horizonte viria a tornar-
se realmente carregado, graças a uma catadupa de acontecimentos negativos 
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para a política ultramarina portuguesa: em primeiro lugar, a independência do 
Congo Belga, que permitia a Holden Roberto (líder da UPA) movimentar-se 
mais livremente, receber apoio directo dos principais políticos do novo estado 
e promover um “efeito de contágio” para o norte de Angola, cuja população 
tinha grandes afinidades étnicas com a do Congo Belga; em segundo, a chegada 
de Capacetes Azuis tunisinos a Leopoldville, que permitiu à Tunísia proceder 
ao anteriormente prometido apoio à UPA com armas e instrução de combate3; 
em terceiro, o claro posicionamento dos EUA a favor da independência dos 
territórios ultramarinos portugueses, traduzida quer na pressão exercida 
sobre Salazar por Eisenhower aquando da visita deste a Portugal (já em final 
de mandato), quer, após a vitória de John Fitzgerald Kennedy nas eleições 
desse ano, na previsível transformação dessa simpatia norte-americana pelos 
independentistas em apoio mais directo aos mesmos, nomeadamente através das 
missões cristãs protestantes em território angolano e do estreitamento de laços 
entre Washington e Holden Roberto (que mantinha ligações com a CIA já desde 
1955)4; em quarto, a presença não só deste último, mas agora também de Viriato 
da Cruz na Conferência dos Povos Africanos desse ano (realizada em Túnis) – o 
que demonstrou aos países participantes que o independentismo em Angola já 
não era uma causa exclusiva dos bacongos no norte, factor que terá certamente 
contribuído para uma maior projecção internacional dessa mesma causa e para a 
angariação de apoios daí decorrente.

Voltando à nova realidade do Exército Português, e de acordo com o que 
ficara definido na directiva de 22 de Abril de 1959 do então ministro do Exército, 
brigadeiro Almeida Fernandes, foram criadas “unidades terrestres que, pela sua 
organização, apetrechamento e preparação, possam ser empregadas, sem perda 
de tempo, na execução das operações do tipo especial, previsíveis: operações 
de segurança interna, de contra-subversão e de contraguerrilha”. Assim, numa 
primeira fase, os futuros instrutores do CIOE (cuidadosamente seleccionados) 
receberam instrução em acções de contra-subversão e contraguerrilha ministrada 
em centros de instrução estrangeiros, destacando-se naturalmente os do exército 
francês (no qual, devido à guerra da independência da Argélia, não faltavam 
especialistas neste tipo de operações). Após o regresso daqueles militares a 
Portugal, procedeu-se ao enquadramento e preparação das primeiras unidades 
daquelas que viriam a ficar conhecidas para a História como as primeiras 
companhias de caçadores especiais, devendo-se a atribuição deste qualificativo 
(“especiais”) à necessidade de distingui-las das unidades de caçadores tradicionais, 
vocacionados não para a contra-guerrilha mas, acima de tudo, para ações de 
3 Testemunho de Holden Roberto in Furtado, Joaquim, A Guerra, ep. 1, RTP, 2007.
⁴ Cf. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v24/d442 (acervo eletrónico de 
documentos históricos do Governo dos EUA).
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patrulhamento e defesa das fronteiras.
De início, coube, pois, ao CIOE a organização e a instrução das novas 

companhias. Posteriormente, todavia, só os oficiais e sargentos receberam 
instrução naquele centro, indo depois constituir as novas companhias em 
diversos Batalhões de Caçadores espalhados pelo país (nomeadamente, numa 
primeira fase, Aveiro, Lisboa e Setúbal)5. As primeiras destinaram-se a Angola.

Assim, à data da independência do Congo Belga (29 de Junho de 1960), 
encontravam-se já presentes 3 companhias de caçadores especiais no Norte 
de Angola e em Cabinda, a que se juntou um batalhão de caçadores formado 
naquele território. Referimo-nos ao BC 3, chegado a Carmona (hoje, Uíge) 
dias antes desse acontecimento. De notar que, pese embora a colocação de um 
batalhão de caçadores nessa cidade, tal não impediu que o seu distrito viesse a 
ser um dos mais fustigados aquando do 15 de Março – o que nos leva a concluir 
que, com ou sem tropa no terreno, a revolta da UPA já vinha sendo planeada 
há vários anos e a sua preparação há muito que estava em marcha, como aliás, é 
admitido pelo próprio Holden Roberto6.

O armamento dos caçadores especiais, numa primeira fase, era composto 
por pistola Parabellum (calibre de 9 mm), espingarda de repetição Mauser 98K 
(calibre de 7,9 mm), espingarda automática FN-FAL (calibre de 7,62 mm), 
pistola-metralhadora automática FBP, m/947 (calibre de 9 mm), metralhadora 
ligeira Dreyse (calibre de 7,9 mm), metralhadoras pesadas Madsen (calibre de 
7,9 mm) e Breda (calibre de 7,9) e ainda metralhadora Browning (calibre de 12 
mm), morteiro (calibre de 60 mm), lança-granadas foguete (8,9 cm) e granadas 
de mão. Encontrando-se este material praticamente todo obsoleto, viria a 
proceder-se também à sua modernização, num processo em que o esforço do 
governo português começou por esbarrar nas dificuldades levantadas pelos 
nossos aliados da NATO, as quais se traduziriam num atraso da produção do 
armamento pretendido. Assim, as unidades no terreno apenas viriam a ser 
equipadas exclusivamente com armas automáticas mais de um ano após o início 
do conflito, em 19627.

A propósito desta demora, e ainda relativamente ao enquadramento da 
intervenção das primeiras Companhias de Caçadores Especiais em Angola, há 
ainda algo que importa esclarecer: alguma historiografia, em voga até um passado 
⁵ Sobre o CIOE e a criação das primeiras companhias de caçadores especiais, ver, Silva, António 
José dos Santos, CIOE – Da Guerra do Ultramar aos Dias de Hoje, Nova Arrancada, Lisboa, 2002, 
p. 48 e seguintes - não obstante uma ligeira imprecisão no que toca à lista de comandantes dessas 
companhias na pág. 51.
⁶ Ver Nota 3.
⁷ CECA/EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, 1998, Vol. 
I, pp. 274-275.
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recente e ainda hoje muito divulgada, acusa o governo de Salazar e as autoridades 
militares portuguesas de terem sido deliberadamente lentos na prevenção e na 
preparação da resposta aos previsíveis levantamentos de populações locais contra 
as autoridades - chegando mesmo a ignorar um aviso concreto que indicava o 
dia 15 de Março de 1961 como dia marcado para um grande levantamento8. 
Contudo, estudos mais recentes, politicamente mais neutros e amplamente 
documentados levam a considerar tais teorias, no mínimo, demasiado simplistas, 
ou até mesmo a refutá-las9.

Fernando Martins10 aponta para as divergências profundas entre Salazar 
(favorável a um desinvestimento na NATO para maior investimento em tropas e 
material para a defesa do Ultramar) e o ministro Botelho Moniz (considerado pró-
americano desde que fora adido militar nos EUA e defensor de um investimento 
em ambas as frentes, o que Salazar considerava incomportável para as finanças 
do país) como factor retardador de uma mais célere preparação para um possível 
conflito em África. De resto, é nossa opinião que a evidente probabilidade de 
as cada vez maiores discordâncias entre Salazar e Botelho Moniz poderem 
desembocar numa tentativa de golpe de estado encabeçada por este último (o 
que viria de facto a verificar-se e que dificilmente terá surpreendido o então 
Presidente do Conselho) é um dos factores fundamentais para que Salazar 
não tenha imposto o envio, logo no início de 1961, de um contingente militar 
superior ao que já estava gradualmente a ser deslocado da Metrópole sobretudo 
(mas não só) para Angola. Acresce ainda que Portugal (não sendo um país com 
uma situação financeira comparável às de uns EUA ou de um Reino Unido), 
não estava em condições de fazer uma mobilização “rápida e em força” de 
tropas para qualquer dos seus territórios ultramarinos, nem de manter um tal 
contingente nesses territórios por tempo indeterminado, sem que uma situação 
de guerra eclodisse primeiro.

Valentim Alexandre11, por seu turno, aludindo às acusações de imprevidência 
de que o governo português de então tem sido alvo, afirma que “A realidade 
é mais complicada” do que tais acusações pressupõem e que, se por um lado 
é verdade que se foram acumulando indícios, desde 1959, de que algo estava 
8 Cf, p. ex., Afonso, Aniceto e Gomes, C. Matos (coord.), Os anos da Guerra Colonial, Vol. 2, 
QuidNovi, Matosinhos, 2000 – onde se chega ao ponto de afirmar (p. 42) “Na zona norte, a mais 
exposta aos ataques, não existia nenhuma unidade militar”; ou Mateus, Dalila e Mateus, Álvaro, 
Angola 61, Texto, Lisboa, 2011, pp. 117-120.
9 Cf., p. ex., Martins, Fernando, Como Salazar preparou a guerra colonial, in jornal Observador, 9 de 
Agosto de 2014; Alexandre, Valentim, Os desastres da guerra, Círculo de Leitores, Lisboa 2021, p. 
151 e seg.; Reis, Bruno Cardoso, Mitos na resposta militar do regime em 1961, in jornal Público, 23 
de Julho de 2021.
10 Artigo citado, ver nota 9.
11 Op. Cit., ver nota 9.
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para acontecer em Angola, por outro é falso que o governo não tivesse tomado 
medidas. Simplesmente, nunca se esperou uma tal dimensão nos acontecimentos, 
o que justifica o porquê de zonas como os Dembos (zona rural, próxima de 
Luanda e longe da fronteira) estarem desguarnecidas.

Finalmente, Bruno Cardoso Reis12 (na mesma linha de Valentim Alexandre) 
refere: “Está bem documentada, desde a humilhação da França e da Grã-
Bretanha na crise do Suez, em 1956, a preocupação de Salazar com o risco de 
uma insurreição. (...). Também importa sublinhar que, em conversações secretas 
regulares (que tenho estudado) entre as quatro principais potências coloniais 
em África ao longo da década de 1950, não havia sinais, até 1959, de que a 
França, a Bélgica ou a própria Grã-Bretanha estivessem apostados numa rápida 
independência das suas colónias da África Austral (...). Parecia haver tempo”. E 
acrescenta, quanto ao alerta para um ataque a 15 de Março que as autoridades 
militares portuguesas receberam da parte da embaixada dos EUA em Lisboa, 
mas que terá sido ignorado em Luanda: “Porém, também houve avisos anteriores 
apontando para outras datas. Ainda assim – esta é parte real deste mito – é claro 
que, na forma como se lidou com esta informação, houve uma subestimação 
daquilo que os independentistas podiam fazer. Cabe notar, porém, que não havia 
memória de um ataque do tipo do 15 de Março em Angola. Eventos recentes, do 
desorganizado levantamento geral da Baixa do Cassange ao improvisado ataque 
às prisões de Luanda, alimentaram a ideia de que, a acontecer algo em Março, 
seria de tipo semelhante e fácil de conter”13.

O número de testemunhos já considerável que temos lido e ouvido ao 
longo dos anos, leva-nos a concordar com este autor, cabendo acrescentar 
que, embora se esperasse de facto que, mais mês, menos mês, ocorresse algum 
tipo de sublevação no norte de Angola, nunca se pensou que esta chegasse ao 
ponto de incluir gente proveniente do antigo Congo Belga (cuja presença está 
amplamente documentada em peças jornalísticas da imprensa e televisão da 
época). Além disso, tendo em conta a então natural e evidente desconfiança das 
autoridades portuguesas em relação aos EUA, qualquer indicação proveniente 
da CIA poderia ser facilmente encarada como manobra de distracção, sobretudo 
quando a lógica mandava à partida que um eventual ataque começasse pelo 

12 Artigo citado, ver nota 9.
13 A título de exemplo, leia-se a seguinte mensagem “muito secreta” do Secretariado_Geral da 
Defesa Nacional para o Quartel-General em Luanda, datada de 1 de Março: “(...) informação 
origem estrangeira duas fontes, comunicam serem de esperar incidentes tipo terrorismo região 
Norte de Angola, a partir de 5 de Março. Mesmas fontes não prevêem levantamentos gerais, 
mas só ataques isolados fim de provocar repressão auxílio apresentação caso Angola Conselho 
Segurança ONU”, in CECA/EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 
Lisboa, 1998, Vol. VI, Tomo I, Angola – Livro I, p. 164.
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enclave de Cabinda e não pelo então chamado “Congo Português”.
A ligação da UPA ao ex-Congo Belga não se explica apenas por este novo 

país ser local de abrigo de muitos independentistas angolanos. Com efeito, 
em ambas as margens do Rio Zaire havia “Congo”, e o povo era o mesmo. 
De resto, historicamente, o combate entre o antigo reino congolês e o reino 
de Portugal pela hegemonia na região não era novidade. Recorde-se, a título 
de exemplo, a famosa Batalha de Ambuíla (travada a 29 de outubro de 1665, 
numa zona que, em Março de 1961, viria a ser um dos epicentros da revolta da 
UPA), na qual as tropas portuguesas (comandadas pelo crioulo luandense Luís 
Lopes de Sequeira, hoje considerado por muitos um herói nacional angolano) 
conseguiram uma importante vitória sobre o Rei do Congo. Refira-se, a título de 
curiosidade, que houve portugueses brancos a combater por ambos os lados, o 
que uma vez mais prova que, sobretudo nas questões coloniais, as coisas nunca 
são “a preto e branco”. Acresce que, nesta vasta região, a presença portuguesa 
em 1961 era escassa, pelo que a revolta terá tido de facto mais a ver com uma 
pretensão independentista dos bacongos da UPA do que com uma resposta 
a situações de exploração dos trabalhadores nas fazendas ou de revolta dos 
nativos pela apropriação das suas terras por parte de cafeicultores brancos. Estas 
situações de facto ocorreram e sem dúvida que terão contribuído para a revolta 
em determinadas localidades. Não podemos, contudo, concordar com aqueles 
que defendem que essa exploração era generalizada e estava institucionalizada 
em Angola, até porque as autoridades foram procedendo a reformas, nem 
sempre eficazes (devido a casos de corrupção), mas suficientes para chegarem 
a revoltar os colonos contra “excessos de zelo” por parte dos inspectores do 
trabalho, conforme nos dá conta José Hermano Saraiva ao visitar o Congo14. 
Essa ausência de uma exploração generalizada é-nos corroborada por outros 
testemunhos que estavam no terreno à data do 15 de Março e já viviam em 
Angola antes do deflagrar da guerra. Por exemplo, a propósito das condições de 
vida dos trabalhadores das roças e fazendas, o alferes miliciano Serafim Sousa 
e Silva (BC 3)15 afirma: “Havia de tudo, boas e más instalações e até instalações 
nenhumas! Boas instalações, nas fazendas que conheci, não era sinónimo de 
grandes fazendas. (...) Lembro-me que, entre as muitas fazendas que visitei, 
quer como militar, quer mais tarde ao serviço da Mobil, aquela que possuía 
melhores instalações para todo o seu pessoal (fosse branco, negro ou mestiço) 
era chamada de Boa Entrada, e lá existia um bairro residencial com escola, igreja 
e um hospital”. As imagens da época confirmam este depoimento, revelando 
que, por vezes, em fazendas situadas a poucos quilómetros umas das outras, as 

14 Citado por Alexandre, Valentim, op. cit., p. 144.
15 Entrevista realizada pelo autor por correio electrónico a 17 de Março de 2020.
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condições de habitação divergiam fortemente: por exemplo, se olharmos para 
os registos fotográficos das fazendas Maria Fernanda e Margarido (disponíveis 
online), nos Dembos, facilmente constatamos que, enquanto na primeira os 
trabalhadores nativos viviam em cubatas, na segunda habitavam edifícios de 
alvenaria que lhes garantiam condições de perfeita salubridade. O mesmo se 
passava na zona de Carmona, onde ainda hoje existem ruínas de explorações 
com verdadeiros bairros para os trabalhadores.16

São ainda de ter em conta o facto de os bailundos (nome genérico que 
designava trabalhadores provenientes de regiões mais a sul) não terem acedido 
aos apelos dos emissários da UPA para se juntarem à revolta17 (o que certamente 
teriam feito, se se sentissem escravizados), os inúmeros episódios relatados na 
imprensa da época que atestam a fidelidade desses mesmos bailundos aos seus 
patrões18, ou até mesmo, no caso das províncias do Uíge e do Zaire (“Congo 
Português”), uma simples análise dos mapas da região, que permite concluir que 
aquele vasto território estava muito longe de estar saturado com fazendas, pelo 
que não se pode de forma alguma falar de uma efectiva ocupação do espaço dos 
nativos por parte de colonos. Diga-se, também, que existiam fazendeiros negros 
“assimilados” ou mestiços na região 19 e que a adesão dos bacongos à revolta 
não foi geral20. 

Igualmente digna de nota é a questão religiosa: os revoltosos eram, na sua 
maioria, cristãos protestantes (enquadrados por missões religiosas britânicas e 
norte-americanas), sendo de salientar que, em 1961, a percentagem de população 
protestante em relação à católica nas problemáticas zonas de Nambuangongo e 
de Carmona era de nada menos de 84% e 83%, respectivamente.21

Grosso modo, pode afirmar-se que houve quatro tipos de atitude das 

16 A propósito das relações laborais e casos de infracção da lei que, por vezes, ocorriam, leia-se 
ainda os excertos da reportagem do jornalista brasileiro Mário Morais e os comentários a esses 
mesmos excertos, in CECA/EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), 
Lisboa, 1998, Vol. VI, Tomo I, Angola – Livro I, p. 143.
17 Furtado, Joaquim, op. cit., ep. 1.
18 Angola Mártir – Reportagens dos jornais de Luanda de 20 de Março a 19 de Julho de 1961, Agência 
Geral do Ultramar, Lisboa, 1961
19 Ver, p. ex., a história do cabo Pedro Baptista, in Barão da Cunha, Manuel - Tempo Africano. 
Aquelas longas horas em sete andamentos, CM Oeiras, Oeiras, 2008, pp 65-68 e 255-268 e testemunho 
de José Mateus Lelo in Furtado, Joaquim, idem.
20 Cf. testemunhos pessoais do COR INF Rebocho Vaz, in Rebocho Vaz, Camilo - Norte de 
Angola, 1961: a Verdade e os Mitos, Coimbra, 1993 e do Furriel José Lopes Pereira (recolhido e 
gravado pelo autor deste artigo por via digital), militar incorporado em 1961 (EAMA e RINL) 
e em cujo grupo de combate existiam bacongos que permaneceram sempre do lado português.
21 CECA/EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, 1998, 
Vol. 2, p. 53.
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populações nativas do Norte de Angola relativamente ao levantamento do 15 de 
Março: adesão total (sobretudo, nas zonas mais próximas das fronteiras daquela 
que é hoje a República do Congo e a norte do Quitexe22); adesão apenas por receio 
de represálias, seguida de apresentação e pedido de protecção às autoridades 
portuguesas após a chegada dos militares à sua região23; colaboração com os 
dois lados, procurando assim sobreviver24, recusa total logo desde o início e 
colaboração com as autoridades, por vezes constituindo milícias autónomas 
(caso da “Vanguarda Salazar”, criada pelo dembo de Pango Aluquém, Francisco 
N’Gola).25 Quer na região do Congo (habitada por bacongos), quer nos Dembos 
(habitada por ambundos), verificaram-se exemplos destas quatro situações, o 
que, neste último caso, era algo que vinha de longe e que umas boas dezenas 
de anos antes (na última revolta contra as autoridades portuguesas na região) 
acontecera mais uma vez: não existia união entre os soberanos locais, tendo 
alguns deles apoiado as autoridades portuguesas, enquanto outros, por um ou 
outro motivo, aderiram à revolta.

Pelo exposto acima, resulta totalmente falso afirmar-se que a guerra em Angola 
tenha sido um conflito entre negros e brancos, ou entre nascidos em Angola e 
nascidos na Metrópole. Tratou-se, isso sim, de uma luta entre angolanos que (por 
um ou vários motivos) queriam a independência e angolanos e metropolitanos 
que pretendiam que aquela então província permanecesse portuguesa.

Não se julgue, no entanto, que nos primeiros meses após os acontecimentos 
de Janeiro (revolta da Baixa do Cassange contra os graves abusos da empresa 
luso-belga Cotonang sobre as populações nativas, abusos esses denunciados até 
mesmo pelas autoridades mais próximas do governo, e que levariam Salazar a 
nomear o reformista Adriano Moreira para Ministro do Ultramar), Fevereiro 
(assalto a prisões em Luanda) e Março (massacres nas zonas rurais do norte 
levados a cabo pela UPA) a desconfiança mútua entre negros e brancos não gerou 
um clima de profunda crispação nas zonas afectadas. Foi esse clima de tensão 
racial, desconfiança e medo que as Companhias de Caçadores Especiais (CCE) 
que, umas após as outras, iam chegando a Angola, encontraram ao desembarcar 
em Luanda após o 4 de Fevereiro e, ainda mais, depois do 15 de Março. No seu 

22 Ver, p. ex., Jornal de Angola, 20 de Novembro de 2020, pp. 22-23, com relato da adesão total da 
população da zona de Quipedro à revolta.
23 Ver, p. ex., os testemunhos do COR INF Rebocho Vaz, op. cit., do furriel mil. António Bucho 
(6ª CCE) e do soldado Jorge Leite dos Santos (CCaç 135, integrada no BCaç. 132) (ambos 
recolhidos pelo autor através de entrevistas em plataforma electrónica, respectivamente a 7 de 
Outubro e a 5 de Novembro de 2021).
24 Testemunho do soldado Jorge Leite dos Santos, ver nota anterior.
25 CECA/EME, Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), Lisboa, 1998, Vol. 
VI, Tomo I, Angola – Livro I, p. 269.
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diário intitulado “Um ano na guerra no norte de Angola”, o hoje consagrado 
autor tavirense Arnaldo Casimiro Anica (que, à data, integrava a 8ª CCE), refere:

“[29 de Março] (...) Os brancos que viviam isolados nos muceques [NOTA: 
bairros pobres] abandonaram as suas casas e refugiaram-se nos bairros dos 
brancos. Nestes bairros, os seus moradores agruparam-se em “milícias”, armados 
de caçadeiras, de catanas (grandes facas com que os pretos normalmente 
trabalham), ou simplesmente de cacetes, para à noite fazerem rondas na área das 
suas residências. [...]”26.

Não surpreende pois que, numa fase inicial, algumas companhias de caçadores 
especiais tenham sido utilizadas no policiamento dos ditos muceques27. Foi o 
caso dos elementos da 6ª CCE já aqui referidos.

Mobilizada em 2 de Outubro de 1960 pelo Regimento de Infantaria 1 
(Amadora), inicialmente para reforço à guarnição da Índia portuguesa28, sob a 
designação de “Companhia de Caçadores Especiais 67”, esta unidade viria a ser 
desviada para Angola na ressaca dos acontecimentos de 4 do Fevereiro, onde 
ficaria conhecida pela designação de 6ª Companhia de Caçadores Especiais do 
Regimento de Infantaria de Luanda ou, informalmente, por 6ª Companhia de 
Caçadores Metropolitanos - evitando-se assim confusão com as Companhias 
de Caçadores Indígenas, que já andavam pelo Norte de Angola e Cabinda desde 
meados de 1960.

Esta companhia chegou a Luanda por via aérea a 12 de Fevereiro de 1961, 
sendo inicialmente empregue na segurança à capital, nomeadamente nas já 
acima referidas acções de prevenção e controlo levadas a cabo nos muceques. 
Contudo, na sequência do levantamento de 15 de Março, viria a ser integrada 
sucessivamente no Batalhão de Caçadores do Quanza Norte e no Batalhão de 
Caçadores 230, desenvolvendo inúmeras actividades de antiterrorismo e luta 
de contra-guerrilha nas regiões de Caxito, Úcua, Píri, Vista Alegre, Cambamba, 
Quibaxe, Camabatela, Bula Atumba, Quiculungo, Aldeia Viçosa e Quitexe. Em 
Novembro regressou a Luanda, onde voltaria a participar na segurança dessa 
cidade, sendo depois transferida para a fronteira norte, para São Salvador e Nóqui 
(Abril de 1962) e depois novamente mais para sul, para Duque de Bragança 
(Novembro de 1962), onde terminaria a sua comissão, regressando à Metrópole 
em Março de 1963.

26 Arquivo Histórico Militar 2/6/163/14.
27 Ver resumo do histórico operacional da 6ª CCE, disponível no portal online “Dos veteranos da 
Guerra do Ultramar”, em http://ultramar.terraweb.biz/RMA/Imagens_RMA_6CCE_CCE67.
htm, que nos foi confirmado pelo testemunho do COR INF Fernando Robles, registado em 28 
de Março de 2018.
28 Testemunho do COR INF Fernando Robles, registado pelo autor, em 28 de Março de 2018.
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O comando desta companhia estava a cargo do capitão de infantaria Raul 
Leandro dos Santos, coadjuvado pelos alferes milicianos José Carlos da Cruz 
Teixeira e Fernando Augusto Colaço Leal Robles, tendo sido temporariamente 
adjunto o tenente miliciano Pedro Simões Dias. Revelando uma elevada 
capacidade operacional, esta unidade recebeu oito condecorações individuais29 
(uma Medalha de Prata de Valor Militar com palma, uma Cruz de Guerra de 2.ª 
classe, três Cruz de Guerra de 3.ª classe e três Cruzes de Guerra de 4.ª classe), 
tendo sofrido 6 baixas.

Foi na sequência do levantamento do 15 de Março que o 3º pelotão desta 
companhia, comandado pelo alferes Fernando Robles, se viu envolvido numa 
missão na região da chamada “estrada do Café”, itinerário que vai do Caxito a 
Carmona (hoje, Uíge), passando por Úcua, Piri, Quibaxe, Vista Alegre e Aldeia 
Viçosa. Assim, na madrugada do dia 17 de Março, uma coluna composta por 32 
militares e cerca de 50 civis (proprietários rurais que, casualmente, se encontravam 
em Luanda no dia dos massacres, ou que para lá se tinham deslocado para 
solicitar auxílio) encetou uma marcha que viria a ficar famosa.

Importa antes de mais referir que esta coluna não foi a única que, nesse 
dia, saiu para “o mato”. Com efeito, nessa mesma data, elementos de várias 
unidades o fizeram, com destaque para a 5ª CCE, que conseguiria chegar além de 
Nambuangongo30 (povoação emblemática para a UPA e que só viria a cair sob 
controlo real das tropas portuguesas vários meses depois, após uma operação de 
considerável envergadura e com o envolvimento de um efectivo militar muito 
superior). Os actos de bravura por parte da tropa portuguesa por estes dias 
sucederam-se, e muitos deles poderiam ter sido dignos de grande destaque. 
Contudo, foi a coluna do 3º pelotão da 6ª CCE que foi acompanhada por um 
conhecido jornalista (João Charulla de Azevedo), que prontamente publicou 
alguns dos episódios por ela vividos no jornal Comércio31, colocando-a, assim, 
nas bocas do povo. Estava encontrado o primeiro herói que o povo reclamava, 
como acontece em qualquer conflito. O “alferes Robles” era o jovem intrépido 
e invencível, que levara a justiça onde esta fora violada e regressara vivo. As 
conversas de café e de caserna sucediam-se, e o “diz-que-disse” também. A 
partir de então, o jovem Fernando Robles deixou de ser “simplesmente” o 
militar extremamente corajoso e empenhado em cumprir que então se revelara 
e passou a ser um herói quase sobre-humano (para os defensores do regime) ou 
um inimigo cujo nome era urgente sujar (para os adversários do mesmo)32.
29 Ver Nota 27.
30 Ver Cabrita, Felícia, 1961: os dias da raiva, in Revista Expresso, 16 de Março de 1991.
31 Alguns deles compilados em Angola Mártir – Reportagens dos jornais de Luanda de 20 de Março a 19 
de Julho de 1961, Agência Geral do Ultramar, Lisboa, 1961
32 Ver Notas 1 e 2 e Pires Nunes, A. L., Angola 1961 - Da Baixa de Cassange a Nambuangongo, 
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Os boatos na rua começaram logo quando se tratava de saber dados 
biográficos sobre o jovem militar, não estando o próprio Charulla de Azevedo 
isento de responsabilidades quanto aos mesmos33: “É um estudante de Direito 
que se voluntariou na Metrópole”, diziam uns, com base na informação errada 
veiculada por aquele jornalista. “Mataram-lhe a família no 15 de Março e foi 
para o mato vingar-se da UPA”, diziam outros, sem qualquer conhecimento da 
realidade. Como refere o tenente-coronel Pires Nunes 34, chegado a Luanda 
pouco tempo depois: “Cada dia que passava, o mito alimentava-se a si próprio 
com os boatos que nessa altura fervilhavam por tudo e por nada, confundindo-
se o mito com a realidade e, perante tantas incertezas, alguns chegaram a pensar 
se tal alferes existiria”. Na realidade, Fernando Robles era natural de Coimbra, 
onde nascera a 15 de Agosto de 1940. Filho de um militar, ingressara no Colégio 
Militar, de onde saíra para a Escola do Exército (logo a seguir rebaptizada 
como Academia Militar). Tendo chumbado a uma cadeira de física, não pôde 
continuar decidindo então voluntariar-se como miliciano para as Companhias 
de Caçadores Especiais. E agora, aos 20 anos, ali estava em Luanda. Contudo, 
apesar da juventude do alferes, o comando viu nele as características necessárias 
para lhe conferir uma missão cujas ordens eram simples, mas cujo cumprimento 
– dadas as condições que encontraria - viria a revelar-se só estar à altura de 
militares de excepção: acorrer, com o seu pelotão e pouco mais de 50 civis, à 
zona dos Dembos entre Quibaxe e Aldeia Viçosa, resgatar aqueles que pudessem 
ter sobrevivido nas fazendas e povoações atacadas e destruir os inimigos que 
encontrasse.35 

Saindo então de Luanda ao raiar da aurora36, a coluna foi ovacionada no 
Caxito e prosseguiu para o Úcua. Aqui, a atmosfera era mais crispada. Um 
fazendeiro do Piri, que fora obrigado a fugir da sua roça com alguns dos seus 
funcionários para salvar a vida, pediu-lhes auxílio para expulsar os revoltosos da 
sua propriedade, ao que o alferes, naturalmente acedeu. Resolvida a questão no 
Piri sem mortos (dado que os revoltosos fugiram aos primeiros tiros e o 
fazendeiro arranjara reforços armados), a coluna prosseguiu até Quibaxe, onde 
a sua chegada foi fortemente saudada pela população da localidade e pelos 
muitos moradores das redondezas que ali tinham procurado refúgio. A vila tinha 

Prefácio, Lisboa, 2005, p. 112.
33 Ver Nota 1.
34 Op. cit., idem.
35 Ver nota 28.
36 As fontes das informações relativas ao percurso da coluna e as ocorrências durante a sua 
missão nos Dembos abaixo referidas são, excepto indicação em contrário: Charulla de Azevedo, 
João, art. cit., e o próprio coronel Fernando Robles (ver nota 28).
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os acessos barricados, aguardando um ataque a qualquer momento. O alferes e 
o seu estado-maior (composto pelo sargento Pego e pelos furriéis Bucho e 
Raposo) reuniram prontamente com o administrador, que não tinha um mapa 
com as fazendas assinaladas que pudesse fornecer-lhes e confidenciou não saber 
o que poderiam encontrar: se os revoltosos eram centenas ou milhares, se 
estavam bem ou mal armados, se teriam entretanto recebido reforços. Ouviram-
se então as primeiras vozes a questionar se não seria imprudente passar o rio 
Dange e avançar estrada acima apenas com um pelotão, mas o alferes achou por 
bem fazê-lo logo no dia seguinte pela manhã e deixar uma secção do pelotão na 
vila, para ajudar a garantir a sua segurança. E assim foi: munidos de um guia (um 
cabo-verdiano que trabalhava em Vista Alegre havia vários anos), fizeram-se à 
estrada. Antes de chegarem à ponte do Dange, depararam-se pela primeira vez 
com uma vítima dos massacres: um motorista assassinado no interior da sua 
camioneta37. Pouco depois avistavam a dita ponte, que estava totalmente 
destruída. De imediato, procederam à reconstrução possível, tarefa que levou 
várias horas. O objectivo era irem até Vista Alegre e regressarem a Quibaxe para 
pernoitarem (as duas vilas distam apenas 65 km uma da outra), mas o estado da 
ponte e a quantidade de árvores abatidas que encontraram a bloquear a estrada 
foram de tal ordem, que só chegaram a Vista Alegre com a noite já bem alta. Pelo 
caminho, tinham ficado as primeiras fazendas, onde encontraram mortos 
barbaramente assassinados, que tiveram de sepultar. Um avião sobrevoara-os, 
largando uma mensagem na qual os aconselhava a não continuar, visto terem 
sido detectados aglomerados de revoltosos mais para a frente. Mas, para o alferes, 
recuar não era opção: a seu ver, tal só moralizaria os revoltosos e desmoralizaria 
os portugueses. Acrescia que poderia haver pessoas cercadas nas respectivas 
fazendas e populações nas aldeias a necessitar de auxílio, e as ordens eram para 
cumprir. Chegados finalmente a Vista Alegre, já de noite, dispuseram as viaturas 
em círculo e acamparam como puderam no meio das mesmas. Ao raiar da 
madrugada, verificaram estar cercados. Ouviu-se um apito e um grupo numeroso 
(onde vinham também mulheres e crianças) começou rapidamente a correr na 
sua direcção. Mas, em vez de atacarem, ao fim de umas dezenas de metros 
largaram catanas e canhangulos, ao mesmo tempo que levantavam os braços em 
sinal de rendição. Interrogados os primeiros, disseram ter sido ameaçados e 
obrigados pela UPA a atacá-los, mas, em vez disso, vinham pedir protecção. 
Protecção essa que a tropa não conseguia garantir naquele local, pelo que foi 
necessário escoltar toda aquela gente novamente até Quibaxe. Ainda por essa 
altura, depararam-se na estrada com uma pequena comitiva. Era o dembo de 
Quipenene (sanzala situada um pouco mais a noroeste de Vista Alegre), que 

37 Barreiros, A., A verdade sobre os acontecimentos em Angola, Carmona, 1961.
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vinha com alguns dos seus súbditos para saudá-los, pensando tratar-se de 
soldados enviados do Congo para combater os portugueses. Imediatamente 
detidos, os elementos do grupo foram juntar-se ao soba de Quissala na prisão de 
Quibaxe.38 Mas ali estava a prova de que era urgente avançar, enfrentar os 
revoltosos e salvar os outros, ainda que a alguns tal parecesse imprudente. Outra 
dificuldade era o terreno: ora montanhoso e densamente arborizado, ora mais 
plano e cheio de capim, que chegava a atingir uma altura de 2 metros. Os locais 
de onde a qualquer momento podia surgir uma emboscada, sucediam-se. Numa 
ou noutra ocasião, chegaram a vir balas isoladas do capim, prontamente varrido 
por uma rajada de metralhadora em resposta. Depois, silêncio e não se encontrava 
ninguém. Ataques concretos sofreram três, o mais forte dos quais a 27 de Março, 
após passarem a ponte sobre o Dange, em mais uma incursão de vários dias 
desde a sua “base” de Quibaxe até às lonjuras da margem norte daquele rio. 
Cerca de 200 revoltosos, munidos apenas de paus e catanas, carregando sem 
recuar, parecendo drogados por algum estimulante. A coluna apenas teve alguns 
feridos ligeiros, mas os nervos adensavam-se sem parar. Mais dias sucessivos 
com comida racionada, falta de água, privação de um sono reparador. Fazenda 
após fazenda, cenário de horror após cenário de horror. Ao medo e ao desgaste 
juntavam-se a raiva e a incredulidade perante uma autêntica descida aos infernos, 
ficando a pergunta sobre que tipo de seres humanos seria capaz de cometer tais 
crimes: de usar serras mecânicas para serrar crianças (cujos olhos esbugalhados 
indicavam ainda estar vivas quando foram assim assassinadas); de cortar os seios 
de uma adolescente e colocá-los no interior da respectiva vagina rasgada, com 
um pau a servir de tampa; de retalhar pai, mãe e filho de 3 ou 4 anos à catanada, 
e depois compor um quadro macabro com os cadáveres abraçados. Ao verem 
estas cenas, uns desesperavam, outros vomitavam, outros ainda ficavam apáticos. 
Os civis choravam pelos seus, já encontrados mortos ou ainda por encontrar. 
Por vezes, ainda não estavam a ver os edifícios das fazendas e já sentiam o cheiro 
dos cadáveres em putrefacção, acelerada pelos efeitos da humidade e do calor. O 
alferes procurava dar o exemplo, mantendo-se impávido. Numa fazenda, 
depararam-se com um bebé cozinhado e parcialmente comido. Referindo-se ao 
testemunho de Manuel Nunes, filho do proprietário da Roça de São Bento do 
Castelo e recolhido pela coluna do alferes Robles após vários dias de fuga pelo 
mato com a respectiva família, Felícia Cabrita escreve39: “Numa das fazendas 
encontram o dono, Manuel de Matos, atado a uma árvore, sem cabeça e sem 
mãos. O crânio estava todo limpinho, podia beber-se água nele. Ao lado, o corpo 
nu da mulher com um pau no sexo. Do filho, quase nada sobrava, tinha sido 

38 Angola Mártir ..., p. 20.
39 Cabrita, Felícia – “O 1º dia do fim do Império”, in Revista Expresso de 14/03/1998, p. 48.
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assado e comido40. O alferes mantinha a frieza, mas mais adiante a carnificina 
amolecia o mais forte. Um homem tinha os testículos na boca, a mulher estava 
toda retalhada e, numa alcofa, um recém-nascido cortado em cinco postas. 
Robles encosta-se ao jipe e chora como uma criança”. Recomposto, o alferes 
retomou o ritmo. Mais uma fazenda, mais uma ponte destruída ou uma árvore 
caída sobre a estrada para ser removida, mas avançar sempre. A guerra psicológica 
era total. Durante a noite, em várias ocasiões, ouviam cortar árvores umas 
centenas de metros mais atrás, por onde já tinham passado: o caminho para trás 
passava a estar vedado. Para a frente, logo se veria. Sempre o medo de um ataque 
em larga escala, a que a coluna certamente não resistiria. Sempre o espectro de 
uma morte por torturas inimagináveis a pairar no horizonte. Mas a coluna nunca 
deixou de avançar e conseguiu bater a zona que era suposto bater. Zonas de 
Quibaxe, Vista Alegre e Aldeia Viçosa, compreendendo, grosso modo, todas as 
fazendas entre a margem do rio Dange e a margem norte do Rio Luíca. Em 12 
dias (desde a primeira saída de Quibaxe, a 19 de Março, até à chegada definitiva 
a Aldeia Viçosa para aguardar rendição, a 31 do mesmo mês), percorreu 
aproximadamente 700 km por picadas cheias de subidas e descidas quase 
intransitáveis (estava-se no período das chuvas e a lama abundava, além de que 
os independentistas tinham destruído pontes e colocado obstáculos nas vias). 
Foram quase três semanas no terreno41, aproximadamente 40 fazendas visitadas, 
quase todas com gente para sepultar (num total de dezenas de brancos e um 
número “muitíssimo superior de bailundos”42). Aquilo que era para ser uma 
operação de poucos dias revelou-se assim uma empreitada de várias semanas 
pelo que, naturalmente, acabou por faltar a comida e a água, e as munições 
tiveram de ser racionadas. Torna-se, pois, totalmente inverosímil que o 3º pelotão 
da 6ª CCE tenha perpetrado as grandes chacinas de que o acusam: faltaram-lhe 
os efectivos (recorde-se que uma secção ficava de guarda permanente a Quibaxe), 
faltaram-lhe as munições e, sobretudo, faltou-lhe o tempo para tal. De igual 
modo (e ao contrário daquilo que a propaganda governamental de então se 

40 A prática de canibalismo por parte dos revoltosos durante este período encontra-se amplamente 
atestada por várias fontes, cf. Pires Nunes, A. L., op. cit., p. 103. De resto, barbaridades 
semelhantes às aqui descritas são ainda hoje praticadas no Congo, de acordo com um relatório 
da ONU de 2018, citado pela Agência Reuters (cf. https://www.reuters.com/article/us-congo-
violence-un-idUSKBN1JT2CF - em inglês).
41 As fontes diferem quanto à duração desta operação. Da nossa parte, socorremo-nos de Caio, 
Horácio, Angola – Os dias do desespero, edição do autor, Lisboa, 1961, pp. 60-62, que refere ter 
estado com o alferes Robles em Aldeia Viçosa a 2 de Abril, data que afirma ser a véspera do 
regresso previsto do pelotão deste último a Luanda. Sabemos hoje, contudo, que esse regresso 
acabaria por ser adiado por alguns dias, devido a atraso na rendição e ao ataque sofrido por 
elementos da 7ª CCE no Cólua (ver nota 28). 
42 Ver nota 28.
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esforçou por fazer passar), o alferes Robles não foi o “pacificador” daquela 
região: com as suas investidas contribuiu, sem dúvida, para estancar os iminentes 
ataques às mais importantes povoações a sul do Dange e ajudou a que a UPA 
perdesse força. Não obstante, os revoltosos continuaram bastante activos, 
fazendo regularmente emboscadas a colunas de veículos motorizados. Pelas 
zonas percorridas pelo 3º pelotão da 6ª CCE na operação aqui referida, estiveram 
depois estacionadas várias unidades, nomeadamente os Batalhões de Caçadores 
132 e 186, este último entre Julho de 1962 e Agosto de 1963, altura a partir da 
qual, então sim, a região passou a estar praticamente pacificada. As fotografias 
tiradas pelo furriel miliciano Ângelo Ribau Teixeira (Batalhão de Caçadores 357), 
que ali passou algum tempo em finais de 1963, dão mostras de uma sã convivência 
entre a tropa e os sobas da região (neste caso concreto, os de Vista Alegre e 
Cambamba).43 A grande actividade dos revoltosos até 1963 e a sã convivência 
entre as autoridades tribais e administrativas acima referidas concorrem, também, 
para verificarmos que a coluna do alferes Robles nunca poderia ter chacinado 
tudo o que encontrou à sua passagem.

Não se pretende, contudo, afirmar aqui que, perante a situação vivida quer 
por militares, quer por civis, não tenham existido excessos. Eles ocorreram, e o 
hoje coronel Fernando Robles reconhece-o44. Excessos de alguns fazendeiros de 
cabeça perdida, como aquele que, chegado a Aldeia Viçosa depois de lhe terem 
chacinado toda a família, abateu a sangue-frio um revoltoso confesso que estava 
a ser interrogado (não restando ao alferes outra alternativa senão dar-lhe voz de 
prisão)45. Ou como aquele que, acabado de sepultar familiares na sua fazenda, 
pegou na sua arma e abateu um negro que passava na estrada de catana na mão. 
Ou ainda, de um militar que, perante um cenário de horror, fica totalmente 
descontrolado e descarrega a sua arma num suspeito, esquecendo-se do dever 
sagrado da presunção de inocência. Tudo isto é admitido pelo então alferes que, 
por outro lado, nega categoricamente ter realizado actos “famosos” que lhe são 
imputados, entre outros o de se passear com cabeças de revoltosos espetadas 
no jipe, ou de cortar a cabeça aos inimigos abatidos, ou ainda de amarrar os 
prisioneiros de forma que uma só bala desse para matar vários46.

Não se pretende, igualmente, afirmar que a atitude da coluna em questão 

43 A boa convivência foi-nos referida verbalmente pelo próprio. Para consultar as fotografias em 
questão, visitar: http://ww3.aeje.pt/avcultur/Secjeste/Arkidigi/Cambamba.htm ; http://ww3.
aeje.pt/avcultur/Secjeste/Arkidigi/VistAlegre01.htm 
44 Revista Expresso de 16 de Março de 1991, Lisboa, p. 10 (caixa).
45 Ver nota 28.
46 Segundo o coronel Fernando Robles, este é um dos vários episódios descritos no conto de O 
alferes Robles cujo relato não corresponde exactamente à verdade (cf. Ventura, Reis Sangue no capim 
- Cenas da guerra em Angola, ed. autor, Luanda, 1962
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tenha sido passiva relativamente ao inimigo. As sanzalas que aceitaram voltar a 
hastear a bandeira portuguesa (p. ex. Cambeje)47 foram poupadas, mas aquelas 
que se revelaram hostis foram, efectivamente, atacadas, como foi o caso de 
Quipenene48 e de algumas outras. Na realidade, não restava outra solução aos 
caçadores especiais, em muito menor número do que os seus inimigos, senão 
infundir-lhes uma dose de medo que os levasse a acobardar-se (e, se possível, a 
depor as armas), o que passava por combater ideias disseminadas pelos feiticeiros, 
tais como a de que as balas dos portugueses eram água e jamais os matariam. 
A propósito desta crença, cabe aqui perguntar se, encontrando-se a tropa numa 
sanzala inimiga, não terá sido mais sensato aterrorizar os habitantes rebentando 
a tiro com a cabeça do chefe que zombava dos portugueses e se preparava para 
dar ordem de ataque aos seus homens, em vez de deixá-lo dar essa ordem e 
sofrer um ataque por parte de gente que, de outra forma, não temeria as balas.49 
Qual das duas opções teria sido, verdadeiramente, uma “atrocidade”, ou uma 
“chacina”? Da mesma forma, em todas as guerras existem ciladas montadas 
contra os inimigos, que por vezes levam a que morram inocentes. Admitindo 
desde já que isso possa ter acontecido com o 3º pelotão da 6ª CCE, perguntamo-
nos se tal não aconteceu, por exemplo, nos bombardeamentos de fábricas de 
material de guerra que tanto os Aliados como o Eixo praticaram na 2ª Guerra 
Mundial. Ou se tal não sucedeu ao longo de toda a História. Por conseguinte, 
aqueles que apelidam o alferes Robles de “criminoso de guerra”, talvez devessem 
ser coerentes e rever a forma como classificam D. Afonso Henriques e tantos 
outros grandes chefes militares.

Os autores que, ao longo dos anos, têm tentado fazer passar uma imagem 
negativa dos militares portugueses responsáveis pelas primeiras contra-ofensivas 
contra a UPA escolhem, naturalmente, o alferes Robles como alvo principal, o 
que contribui para perpetuar a lenda negra a respeito deste oficial. Assim fez, 
logo no início da Guerra, Mário Pádua, médico, militante comunista e desertor 
do Exército, em cuja obra a antipatia pela tropa e pelo governo português de 
então se nos afigura por demais evidente. Refira-se que este médico chegou 
a Angola mais de um mês depois da incursão do 3º pelotão da 6ª CCE aqui 
tratada, integrado no Batalhão de Caçadores 88, e nunca pisou as zonas de 
Quibaxe e Vista Alegre. Popularizou-se assim uma imagem negativa daquele 
pelotão, e do seu alferes em particular, que outros, politicamente mais neutros, 
perpetuam acriticamente. Em vários casos (cf. Valentim Alexandre50) os autores 
47 Angola Mártir, p. 14.
48 Ver nota 28.
49 Cf. depoimento de Álvaro Silva Tavares sobre o alferes Robles, in Furtado, Joaquim, op. cit., 
e p. 3; ver nota 28.
50 Op. cit., p. 175. De salientar que, nas notas correspondentes à coluna do alferes Robles (p. 
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remetem-nos para a obra de Pélissier La colonie du minotaure: nationalismes et révoltes 
en Angola: 1926-196151, onde as fontes indicadas relativamente à incursão em 
apreço são precisamente Mário Pádua e, sobretudo, a obra de Robert Davezies52 
Les Angolais. Esta última é uma colectânea de entrevistas a pessoas que lutaram 
contra Portugal, levadas a cabo por este sacerdote anticolonialista francês, 
colectânea essa que terá o seu valor, mas, uma vez mais, peca pelo testemunho 
indirecto na questão da coluna do alferes Robles. Assim, nas páginas 165-166 
encontramos a repetição das acusações mais comuns ao alferes, numa entrevista 
realizada mais de 2 anos após a ocorrência dos factos, dada não por algum civil 
ou combatente da UPA que tenha estado no terreno em Março de 1961, mas 
sim por um oficial desertor do Exército Português, politicamente comprometido 
com forças contrárias ao governo de então, chegado a Angola em 196353 e que, 
uma vez mais, nem sequer esteve nos Dembos.

Algo que consideramos sintomático em vários testemunhos como os que 
acabamos de citar é a forma como é contado um episódio em que, alegadamente, 
o alferes Robles convida de forma gentil os revoltosos (segundo uns) ou os 
habitantes das aldeias (segundo outros) a juntar-se para tirarem uma fotografia, 
após o que manda metralhá-los. Nas obras e páginas acima referidas, Pélissier 
diz que o oficial, nessas ocasiões, envergava uma pele de leopardo; Pela voz de 
Davezies, Honório Fortes fala num “uniforme de pára-quedista”; e, por sua vez, 
Jaime Weba refere uma indumentária de rei com um chapéu “com uma pena de 
galinha grande”. No fundo, a única coisa que estes testemunhos têm de coerente 
(para além de se referirem a um episódio que poderá ou não ter ocorrido) é o 
facto de nenhum dos seus autores ter estado na zona de Vista Alegre (onde se 
alega que tal ocorreu) à data dos acontecimentos. Weba, activista da UPA e um 
dos responsáveis pelo massacre na fazenda de Arnaldo Poço54, diz ter chegado ao 
local pouco depois, afirmando ter visto ainda um monte de cadáveres sepultados 
à pressa. Esta informação sobre a pilha de cadáveres poderá eventualmente ser 
tida como boa, mas há que salientar que a zona de acção deste revoltoso, pelo 
menos no 15 de Março, fica situada a umas largas dezenas de quilómetros de 
Vista Alegre – o que deixa no ar a questão sobre se esses cadáveres não seriam 
de facto de bailundos chacinados pela UPA e sepultados apressadamente pelos 

436), uma das duas notas da obra de Pélissier para as quais Valentim Alexandre remete (p. 
536) nem sequer diz respeito a esta coluna, mas sim a acontecimentos ocorridos na Fazenda 
Primavera (Madimba), situada a centenas de quilómetros do local onde o 3º pelotão da CCE 
atuou em Março/Abril de 1961.
51 Éditions Pélissier, Orgeval, 1978, p. 532.
52 Les Angolais, Éd. de Minuit, Paris, 1965
53 Trata-se de Honório Fortes, futuro membro do PAIGC e Ministro da Defesa de Cabo Verde.
54 Cabrita, Felícia – “O 1º dia do fim do Império”, in Revista Expresso de 14/03/1998, p. 8.
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caçadores especiais, e não de vítimas destes últimos.
Mesmo em situações em que a hostilidade para com os caçadores especiais é 

menos aberta e/ou a militância na esquerda política não salta à vista, encontramos, 
sobretudo em escritos de gente que passou pela guerra, uma notória má vontade 
para com o alferes Robles. Dir-se-ia que os autores dos escritos em questão 
procuram com isso dar um toque “politicamente correcto” aos mesmos, como 
que a quererem dizer (em consonância com o espírito predominante na cena 
politico-cultural da actualidade) que, embora tenham combatido por Portugal, 
são isentos e reconhecem que a tropa portuguesa também cometeu excessos. 
Decidem assim imolar, desonesta e despudoradamente, o alferes Fernando 
Robles nesse altar da “correcção política”. Mas, ao fazê-lo, perpetuam falsidades 
e prestam um péssimo serviço ao estudo da História, já para não falar na falta 
de civilidade em que incorrem perante a vítima. Dois casos afiguram-se-nos 
particularmente exemplificativos deste tipo de atitude: um é o do ex-sargento 
pára-quedista Joaquim Coelho, que afirma55: “Dos exemplos de incongruências, 
temos os actos de “bravura” do alferes Fernando Robles, da 6ª companhia 
de Caçadores Especiais, que, num assomo de raiva provocado por lhe terem 
assassinado familiares, (...) comandou um grupo que matou indiscriminadamente 
as populações indígenas. A loucura foi tal que o levou a descorar [sic] as regras 
elementares de precaução e deixou que o inimigo causasse dezenas de baixas 
entre os seus homens, quando progredia em zona infestada de bakongos 
instrumentalizados para estripar e esquartejar seres humanos. Provavelmente, a 
sua experiência na Baixa do Cassange, contra populações desarmadas, o tenha 
deslumbrado [sic] ao ponto de tamanha leviandade”. Ora, como é sabido, o 
alferes Robles não teve familiares assassinados, a zona onde a sua coluna actuou 
não era habitada por bacongos (uma simples consulta a um mapa étnico de 
Angola permite concluí-lo), está por provar que essa mesma coluna tenha feito 
mortes indiscriminadas (como acima demonstramos), a 6ª CCE não sofreu 
“dezenas de baixas” (as baixas sofridas por cada companhia são pesquisáveis, por 
exemplo, em sites como o da Liga dos Combatentes e da Associação Portuguesa 
de Veteranos de Guerra, sendo que as da 6ª CCE foram em número de 6) e, por 
último, a 6ª CCE nunca esteve na Baixa do Cassange (o seu histórico operacional 
também é facilmente pesquisável online).

Outro caso paradigmático é o de Rui Azevedo Teixeira56, que repete os 
lugares-comuns sobre o alferes Robles, embora com grande virulência, num 
tratamento diametralmente oposto à isenção com que brinda o sniper da UPA 
António Fernandes, conhecido por “mata-alferes”. Quanto mais não seja por 
55 Artigo republicado em vários locais, ams originariamente disponibilizado no blogue do autor, 
em https://micaias.blogs.sapo.pt/24254.html 
56 A Guerra de Angola, 1961-1974, Matosinhos, QuidNovi (2010), p. 69.
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uma questão de civilidade, é sempre conveniente confirmar as informações de 
que se dispõe, sobretudo quando as acusações que se faz são particularmente 
graves. E ainda mais quando, sendo-se comando, não é difícil chegar à fala com 
o visado (também ele comando) para confirmar determinados pormenores.

Existem registos televisivos e escritos de entrevistas ao coronel Fernando 
Robles onde, embora com menos pormenor, o militar veicula as mesmas ideias 
que nos expôs pessoalmente57. Entre eles, destacamos o documentário Ultramar, 
Angola 1961-1963, de João Garção Borges58 (Lisboa 1999, Acetato e RTP) ou 
o da Revista Expresso de 16 de Março de 1991.59 Se já por várias vezes não 
acedeu a pedidos de entrevistas, tal deve-se ao facto de considerar que, nessas 
ocasiões concretas, a isenção jornalística relativamente à sua pessoa não estava 
assegurada60.

Citando fonte desconhecida, o tenente-coronel Pires Nunes61 afirma sobre 
o então alferes Robles que “o seu heroísmo foi ter sido lançado às feras e 
sobrevivido”. Da nossa parte, acrescentamos que o heroísmo, quer do jovem 
alferes, quer dos homens do seu pelotão, foi também o de terem tido a enorme 
coragem de cumprir as ordens que tinham, em circunstâncias em que tal se 
revelou extremamente difícil. E sem sofrer qualquer baixa. Mas, mais eloquente 
do que nós, é a portaria que concede a Fernando Robles a Medalha de Prata de 
Valor Militar com palma, com que viria a ser condecorado, e cujo texto deixamos 
aqui transcrito62:

“Condecorado com a Medalha de Prata de Valor Militar, com palma, por ter 
sido considerado ao abrigo do artigo 7.º, com referência ao § 1.º do artigo 51.º, 
do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o Alferes Miliciano 
de Infantaria, Fernando Augusto Colaço Leal Robles, que durante os largos 
meses em que serviu na Companhia de Caçadores 67, se evidenciou como oficial 
decidido e excepcionalmente audacioso, contribuindo com a sua rara abnegação, 
valentia e coragem para o êxito das múltiplas operações em que, com grande risco 
de vida, participou, designadamente na limitação das acções terroristas na região 
dos Dembos, na defesa e segurança interna da cidade de Luanda, na cobertura 
da fronteira norte e no patrulhamento das zonas particularmente perigosas de 
Piri, Vista Alegre e Cambamba”.

57 Ver nota 28.
58 Disponível na plataforma Youtube em canal não oficial da produtora: https://www.youtube.
com/watch?v=vvgkgZQLwqU 
59 P. 10 (caixa).
60 Ver nota 28.
61 Op. cit., p. 112.
62 Portaria de 22 de Janeiro de 1963, que concede a condecoração, publicada na OE n.º 3 - 2.ª 
série, de 1963.
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Fernando Robles não foi nem o super-homem nem o assassino que, de um ou 
do outro lado do espectro político, quiseram fazer dele. Foi, isso sim, um militar 
do seu tempo, cuja coragem e espírito de auto-superação, por si só, constituem 
uma verdadeira lição de vida.

Imagens

1. Crianças assassinadas pela UPA a 15 de Março de 1961. 
Créditos: Horácio Caio

2. Picada nos Dembos, uma das muitas percorridas pela 6ª CCE. Note-se o tipo de 
terreno, altamente favorável a emboscadas

Fonte: perfil do Coronel Artur Freitas na rede social Facebook (republicação autorizada para este artigo)
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3. O alferes milº Fernando Robles é condecorado pelo Presidente da República, 
Américo Tomás

Créditos: Arquivo RTP
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INÍCIO DA GUERRA EM ANGOLA 1961. UMA VISÃO 
ANGOLANA 

Miguel Domingos Júnior

Resumo
Este artigo descreve o começo da luta armada em Angola, em 1961, explicando 

de que modo os nacionalistas angolanos se organizaram para o efeito e como a 
luta de libertação nacional se encontrava estruturada até 1963.

Palavras-chave: Colonialismo; Liberdade; Guerra; Libertação; 
Independência. 

Abstract
This article describes the beginning of  the armed struggle in Angola, in 1961, 

explaining how the Angolan nationalists organized for this purpose and how the 
national liberation struggle was structured until 1963.

Keywords: Colonialism; Liberty; War; Liberation; Independence.

Introdução
Este artigo examina o início da guerra em Angola, partindo das suas causas 

e da conjuntura. Por isso narra, em primeiro lugar, o ambiente político que 
prevalecia no espaço angolano, no período de 1900 a 1960, a fim de identificar 
o estado de ânimo e as motivações políticas dos angolanos, bem como a postura 
do Estado colonial português face às exigências dos nacionalistas angolanos. 
Em segundo lugar, menciona os preparativos para a guerra e os actos armados 
de 1961 contra o aparelho colonial português. Em terceiro lugar, expõe os 
desenvolvimentos iniciais da luta de libertação nacional e o seu estado em 1963. 
Por fim, surgem as conclusões. 
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1. Ambiente Político em Angola (1900-1960)
Esta reflexão começa com os factos relativos ao ambiente político que 

imperou no território angolano. Nesse sentido há que reconhecer que houve em 
Angola um incremento das dinâmicas sociais, políticas e culturais na segunda 
metade do século XIX. O escopo dessas acções era a obtenção da autonomia 
política do território angolano devido à sua condição de colónia portuguesa. Por 
força dessas acções e devido às influências políticas da metrópole e de outras 
paragens, a actividade política angolana, com sentido emancipador, ganhou 
outra tonalidade nos primeiros anos do século XX. 

Depois, com a implantação da República em Portugal, os impulsos de pendor 
independentista começaram a multiplicar-se pelo território angolano. Mas 
também despontaram alguns “perigos” e “turbulências” que puseram em causa 
o ambiente desafogado e as liberdades em Angola.1 Esses factos inquietaram as 
elites locais, já que estas desejavam muito mais espaço para a concretização do 
projecto da autonomia política. 

Entretanto, depois da Primeira Guerra Mundial, Portugal confrontou-se com 
novas dinâmicas políticas, económicas e sociais, tendo estas acções introduzido 
uma mudança radical. Assim o Partido Nacional chegou ao poder e fez as 
alterações desejadas por várias correntes políticas. Nos anos subsequentes, em 
1933, Portugal deparou-se com a implantação do Estado Novo. Deste modo, as 
posturas de cunho ditatorial e repressivo ganharam corpo na metrópole e nas 
possessões ultramarinas. Esse processo fez-se sentir em Angola, culminando 
com a imposição de inúmeras restrições políticas e culturais. Tanto mais que, no 
período de 1933 a 1960, o Estado Novo baniu todas as organizações políticas 
e culturais opostas aos seus ideais políticos. Assim se explicam as detenções de 
alguns nacionalistas angolanos, as condenações e o desterro de outros.   

As medidas repressivas do Estado Novo restringiram as liberdades, mas 
também foram os catalisadores que impulsionaram os nacionalistas angolanos 
para o desenvolvimento de actividades políticas mais acutilantes no interior e no 
exterior. É preciso notar que os esforços dos nacionalistas, até ao começo dos 
anos sessenta, visavam sobretudo a obtenção da autonomia política do território 
angolano sem recurso aos meios violentos. A luta armada não fazia parte dos 
planos das organizações políticas nacionalistas. Aliás, os factos históricos falam 
por si.

No começo de 1960, os nacionalistas angolanos possuíam um discurso 
apaziguador e desejavam tão-somente a autonomia política do território 
angolano. De resto, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 
apresentou, em 13 de Junho de 1960, uma proposta ao Governo português onde 

1 Ver Douglas L. Wheeler, 2009, p.175.
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sugeriu a “solução pacífica para o conflito colonial em Angola”.2 A proposta do 
MPLA possuía um sentido conciliador e inclusivo. Tanto mais que ele propôs 
um encontro entre o Governo português e “todos os partidos angolanos”. 
Mas a parte portuguesa respondeu de forma contundente. A resposta apareceu 
estampada no jornal o “Diário da Manhã” do dia 19 de Junho de 1960, resumindo-
se ao seguinte raciocínio: “Portugal não aceitará discutir a autodeterminação 
dos seus territórios ultramarinos”. A resposta era clara. Portugal atestou a sua 
inflexibilidade e não queria abdicar dos seus interesses.3 

Por força desse posicionamento da potência colonizadora, representantes das 
organizações nacionalistas das colónias portuguesas, que se encontravam em 
Londres, reagiram e afirmaram que a “acção directa” era a “alternativa de modo 
a fazer prevalecer o direito dos povos à autodeterminação e à independência”. 
Desta maneira, em 14 de Dezembro de 1960, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas reconheceu o direito dos povos à independência e a sua “Resolução 
nº1542” de 15 de Dezembro de 1960 declarou o território angolano como 
colonizado, sem autonomia e sob administração portuguesa. Isso significou o 
voto a favor da descolonização de Angola. E três dias antes dessa resolução, 
produzida pelas Nações Unidas, o MPLA já tinha anunciado, em Londres, a 
decisão de passar à “acção directa” devido à relutância do Governo português. 
A “acção directa” simbolizava a luta armada contra a intransigência do Estado 
português.

Estes foram alguns dos desenvolvimentos relativos a questão colonial, 
sobressaindo, assim, duas realidades. A primeira é que o Governo colonial 
português desejava salvaguardar os seus interesses na colónia de Angola e a 
segunda é que as organizações políticas angolanas (MPLA e UPA) queriam 
reverter a situação imposta por Portugal. Por isso, os nacionalistas angolanos 
desencadearam uma intensa actividade política no interior e no exterior entre 
1959 e 1960. Eles fizeram múltiplos contactos no seio das organizações Pan-
Africana e de Solidariedade Afro-Asiática, bem como em alguns espaços europeus, 
africanos, etc. Também foi nesse período que eles iniciaram as diligências para 
o estabelecimento das suas sedes em alguns países africanos. Ao mesmo tempo, 
esse esforço simbolizava a busca por bases territoriais no exterior, onde eles 
iriam estabelecer as condições para o apoio à luta armada contra o colonialismo 
português. Interessa analisar, entretanto, os preparativos para a guerra.

2 Ver Agostino Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume I 1949-
1960, p. 113.
3 Idem.
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2. Preparativos e Início da Guerra (1960-1961)
Antes de narrar os preparativos para a luta armada, é preciso perceber a 

situação militar que prevalecia no território angolano. Do ponto de vista militar 
e de segurança, a situação era calma de maneira geral e sem nenhum desafio 
bélico. Do ponto de vista da organização militar territorial portuguesa, Angola 
era uma região militar específica. Este estatuto resultou da reforma militar de 
1959, levada a cabo pelas Forças Armadas Portuguesas. 

Do ponto de vista operacional, não houve, no período de 1950 a 1960, 
actividades militares relevantes e nem tão-pouco havia ameaças factuais no 
território angolano. O dispositivo da força colonial era, antes do início da 
guerra, composto por “15 a 20 mil brancos, mestiços e africanos no exército, 
na polícia, na administração ou em organização paramilitares: uma força ridícula 
para controlar (…) todo o território”.4 Por isso, entre 1959 e 1960, chegaram 
ao território angolano mais de 1.533 toneladas de armas e munições, visando 
fortalecer o sistema defensivo local. 

Mas, em Janeiro de 1961, a situação interna de Angola começou a inspirar 
alguns cuidados por força dos protestos e das sublevações das comunidades 
camponesas ligadas ao cultivo de algodão na Baixa de Cassanje - região Nordeste. 
Por isso, unidades militares portuguesas intervieram, em 4 de Janeiro de 1961, 
a fim de conter os sublevados. Imediatamente a aviação portuguesa e mais as 
unidades de infantaria arrasaram dezassete aldeias e mataram “mais de 300 
camponeses”. Não se tratou de “uma operação militar”, mas sim do “massacre 
da Baixa de Cassanje”.5 É evidente que este acto ignóbil das forças militares 
portuguesas acirrou muito mais as forças nacionalistas para o começo da luta 
armada. Mas também as forças militares portuguesas continuavam de atalaia e 
tinham a plena consciência que, mais tarde ou mais cedo, a guerra irromperia no 
território angolano. 

Deste modo, interessa perceber como é que as duas organizações políticas 
(MPLA e UPA) começaram os preparativos para a guerra. O Movimento Popular 
de Libertação de Angola (MPLA) optou pela luta armada no fim de 1960. E, em 
Janeiro de 1961, conceberam o “Projecto de Programa de Acção Político-Militar 
do MPLA”, onde afirmaram que a “guerra revolucionária” era a “estratégia 
fundamental” no contexto da luta contra o colonialismo português.6 Esse é 
o primeiro documento conceptual do MPLA no sentido de organizar a luta 
armada. Apesar disso, faltava condições ao MPLA para orientar a luta armada a 

⁴ Ver René Pélissier, 2009, p. 250.
⁵ Ver Agostino Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume I 1949-
1960, p. 117.
⁶ Ver Itinerário do MPLA através de documentos de Lúcio Lara um amplo movimento, vol. II (1961-1962), 
p.23.
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partir do exterior. De resto, o MPLA só se instalou no Congo Leopoldville entre 
Setembro e Outubro de 1961.7 

Como entender a problemática do início da luta armada por parte do MPLA?  
A explicação encontra-se expressa nas dinâmicas políticas internas e os factos 
atestam essa realidade. De 1960 a 1961, o ambiente político era tenso em Angola 
devido ao encarceramento dos nacionalistas, ao massacre de Julho de 1960 em 
Icolo e Bengo e ao “massacre da Baixa de Cassanje” de Janeiro de 1961. As 
sentenças judiciais, aplicadas aos nacionalistas, contribuíram muito mais para o 
aumento da repulsa contra o sistema colonial português. 

Nessas condições a cidade de Luanda viu-se mergulhada numa “intensa 
agitação política”, tendo isto propiciado as condições para o início da 
“confusão” por parte dos grupos do MPLA. Os preparativos para uma acção 
armada tiveram lugar no seio das células políticas clandestinas e no meio de um 
elevado secretismo. Os grupos do MPLA muniram-se essencialmente de catanas 
e repartiram-se de acordo com um plano. Assim teve lugar a acção armada do 4 
de Fevereiro de 1961, que causou baixas no seio dos efectivos policiais. 

O MPLA alcançou os seus objectivos, visto que os seus grupos armados 
conseguiram atacar os alvos ligados ao aparelho colonial português, 
nomeadamente: a Casa da Reclusão, a Cadeia da Administração de São Paulo e 
a Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública. Mas também se fez sentir 
de forma demolidora a reacção das forças militares e policiais portuguesas. 
A interpretação do sucedido consta do texto “O POVO RASCA A NOITE 
COLONIAL”, onde se destaca a cifra das baixas, no seio dos autóctones, 
calculadas em “3.000 mortos” só na região de Luanda.8 

Interessa analisar, de seguida, as acções da União das Populações de Angola 
(UPA), para perceber como é que esta organização se preparou para o início da 
luta armada. De antemão, há que considerar que a UPA se instalou em Julho 
de 1960 no Congo Leopoldville porque o seu líder possuía vínculos nesse país. 
Instituída a sede nesse país, a UPA beneficiou de diversos apoios das autoridades 
congolesas e de núcleos de angolanos residentes. As facilidades permitiram a 
sua mobilidade nesse país e junto dos focos populacionais fronteiriços da parte 
setentrional do território angolano. Além disso, a UPA aproveitou esse momento 
e organizou uma rede de células clandestinas em Angola. 

Também a UPA fez contactos de cariz militar em busca de apoios para a 
luta armada. Eis o que os registos históricos expõem a respeito do apoio em 
meios bélicos. “O apoio directo da República da Tunísia em armas e munições; 
informações de certos meios da FLN permitem-nos tirar a seguinte conclusão: a 
⁷ Ver História do MPLA, 1º. Volume (1940-1966), p. 205.
⁸ Ver Agostino Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume I 1949-
1960, pp. 23-27.
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República da Tunísia forneceu cerca de 1.500 armas (espingardas, metralhadoras 
e pistolas e as respectivas munições)”.9 O fornecimento destes meios armados 
colocou-a numa posição privilegiada. No âmbito dos seus preparativos, em 
Dezembro de 1960, a UPA avisou algumas populações do Norte “que seriam 
tomadas graves decisões no princípio do ano novo”.10 

Para o começo das suas acções armadas, a UPA também contou com o apoio 
de “150 soldados” desertores do exército português. Estes soldados africanos 
juntaram-se a UPA mais as suas armas.11 Nessas circunstâncias e de acordo com 
o plano da UPA, os desertores passaram a accão directa no dia 14 de Março de 
1961 e incendiaram “veículos do Exército português” da área militar Norte. 
No dia 15 de Março de 1961, as forças da UPA atacaram em simultâneo “cinco 
localidades, então chamadas de distritos, nomeadamente: Luanda, Uíge, Kuanza 
Norte, Congo Português e Malanje”.12 A UPA alcançou os seus objectivos 
devido aos meios bélicos. O terror insurrecional foi a marca das suas acções 
armadas, deixando perplexas e comovidas as populações angolanas e círculos 
de observadores internacionais. O terror insurrecional da UPA foi aleatório e as 
suas acções produziram algumas imagens dantescas. 

Diante das acções armadas de 1961, as Forças Armadas Portuguesas reagiram 
em conformidade. Daí o envio de reforços para a Região Militar de Angola e a 
organização de uma série de operações ofensivas para o restabelecimento da 
ordem e o controlo das áreas críticas. As acções militares portuguesas também 
se fizeram acompanhar de um elevado grau de violência. “O exército desatou 
a metralhar aldeias. A repressão chamada pelos oficiais, “limpeza”, provocou 
um movimento de êxodo para o Congo-Leopoldville”.13 Em termos práticos, 
essas acções das Forças Armadas Portuguesas eram as primeiras sementes da sua 
contra-insurreição. Era o começo de um novo capítulo da sua história militar.

Por sua vez, os nacionalistas angolanos do MPLA e da UPA prosseguiram 
os seus esforços armados, resistindo e instalando as primeiras bases no Norte 
de Angola. Mas também os combatentes dessas organizações estavam a 
operar envoltos em inúmeras dificuldades e submetidos às pressões da contra-
insurreição do Exército português. Além do mais, essas organizações políticas 
não dispunham ainda da estruturação desejada que lhes permitisse manter o 
⁹ Ver Itinerário do MPLA através de documentos de Lúcio Lara um amplo movimento, vol. II (1961-1962), 
p. 206.
10 Ver Agostino Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume II 1949-
1960, p. 160.
11 Ver Agostino Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume II 1949-
1960, p. 161.
12 Ver Luís António da Silva (Ndulu), p. 53.
13 Ver Agostinho Neto e a Libertação de Angola 1949-1974, Arquivos da PIDE-DGS, Volume II 
1949-1960, p. 161. 
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ritmo inicial. Essa situação facilitou as ofensivas militares portuguesas e a 
reposição do aparelho colonial português nas áreas do conflito armado. Perante 
as dificuldades dessas organizações, há que analisar e interpretar os primeiros 
anos da luta de libertação nacional.

3. Luta de Libertação Nacional até 1963
Das acções armadas de 1961 até ao fim de 1963, os esforços dos nacionalistas 

angolanos visavam consolidar os ganhos iniciais e passar para outros níveis de 
organização, objectivando alcançar a independência nacional no mais curto espaço 
de tempo. Mas as duas organizações políticas (MPLA e UPA) confrontaram-se 
com múltiplas situações, tanto mais que elas se sujeitaram às dinâmicas internas 
de cada organização e às posturas dos líderes e das lideranças. Ainda assim, o 
rumo da luta de libertação nacional dependia, em grande medida, dos apoios 
externos de organizações e Estados. 

Também há que somar a tudo isso os entraves devido às contradições no 
seio de cada movimento e as desavenças políticas entre os dois. Isso impediu, 
por exemplo, a criação de uma frente comum e unida. A ideia sobre a “Frente 
Angolana de Libertação” surgiu em Abril de 1961.14 E, a 10 de Maio de 1962, o 
assunto voltou a ser aflorado, partindo da perspectiva da constituição da “Frente 
Unida Nacional Angolana (FUNA)”. Alguns nacionalistas defendiam de forma 
acérrima essa ideia, incluindo líderes políticos africanos porque a dispersão das 
forças não estava a facilitar a empreitada.

No sentido da estruturação da luta armada no território nacional, a UPA 
e o MPLA organizaram os seus braços armados. A UPA criou, em 1961, o 
Exército de Libertação Nacional de Angola (ELNA) e o MPLA concebeu, em 
1962, o Exército Popular de Libertação de Angola (EPLA). Entre 1962 e 1963, 
guerrilheiros dos dois movimentos frequentaram cursos em escolas militares na 
Tunísia, na Argélia e em Marrocos. Apesar dessas acções formativas no exterior, 
a actividade guerrilheira era inefectiva como um todo.

 Por isso, algumas vozes apelaram ao MPLA e à UPA para que conjugassem 
os esforços armados. Assim, a 6 de Junho de 1962, veio à tona a proposta para 
a “Formação de Uma Aliança Militar e Criação dum Comando Unificado para 
os Combatentes pela Libertação de Angola”, seguido do “Projecto de Aliança 
Militar entre o MPLA e a UPA”.15 Só que essas ideias não ganharam força. Aliás, 
parte das dissensões internas do MPLA e da UPA resultaram, de maneira clara, 
desses projectos.
14 Ver Itinerário do MPLA através de documentos de Lúcio Lara um amplo movimento, vol. II (1961-1962), 
p. 299. 
15 Ver Itinerário do MPLA através de documentos de Lúcio Lara um amplo movimento, vol. II (1961-1962) 
pp. 404-405.
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Entretanto, a legitimidade dos movimentos de libertação dependia da sua 
entrega à luta armada. Por isso, cada movimento de libertação tinha de levar 
a cabo acções armadas no interior de Angola e deveria possuir algum espaço 
territorial com plena actividade guerrilheira. Este requisito era essencial para a 
obtenção do reconhecimento por parte da Organização de Unidade Africana 
(OUA). A UPA alcançou esse reconhecimento, nos primeiros anos da luta, mas 
o MPLA tinha inúmeras dificuldades. Estas decorriam das secessões internas e 
dos impedimentos das autoridades do Congo Leopoldville. O MPLA teve de 
rumar forçosamente para o Congo Brazzaville, em 1963, onde conseguiu os 
apoios e relançou as suas actividades até que obteve o reconhecimento por parte 
OUA. Na verdade, o MPLA e a UPA prosseguiram as suas actividades políticas 
e guerrilheiras, mas no meio de imensas dificuldades. 

Conclusões
Este artigo espelhou o ambiente político em Angola nos anos cinquenta e 

sessenta do século XX e as primeiras acções armadas no contexto da luta pela 
independência nacional, bem como retratou factos relativos a organização e o 
desenvolvimento da luta de libertação. Finalmente, os primeiros anos da luta de 
libertação de nacional (1961-1963) foram momentos de determinação, bravura, 
coragem, resiliência, sacrifício, mas também de dúvidas, incertezas, sangue, dor, 
luto, traições, etc. Assim se fez a história da primeira parte da luta de libertação 
nacional em Angola. 
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O FIM DO IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS. 
O CASO DA GUINÉ-BISSAU

Fernando Policarpo

Resumo
As colónias africanas do Império Colonial Português, mantiveram-se até 

1974, sendo a maior parte no continente africano. Após a 2.ª Guerra Mundial 
e com a Guerra Fria, criou-se na comunidade internacional um clima propício 
à autodeterminação desses povos colonizados. As super-potências Estados 
Unidos (EUA) e União Soviética (URSS) uniram-se no apoio aos movimentos 
emancipalistas das colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé, Angola e 
Moçambique. Na Guiné, o PAIGC, sob a liderança de Amílcar Cabral, conduziu 
a politização dos povos e desencadeou a luta armada em 23 de Janeiro de 1963, 
contra a Administração Portuguesa, com o apoio directo da URSS e da Guiné 
Conacri e, indirecto, do Senegal. Até 1965, o Exército Português não foi capaz 
de encontrar a resposta adequada à ofensiva psicológica e militar do PAIGC, 
permitindo aos guerrilheiros que consolidassem posições em toda a Frente Sul, 
ocupando a ilha do Como e que abrissem as hostilidades na Frente Norte e na 
Frente Leste. A operação militar mais significativa desencadeada neste período 
foi a “Batalha da Ilha do Como”.

Palavras-Chave: Colonialismo; Guerra Fria; Movimentos de Libertação; 
Luta Armada; Séc. XX

Abstract
The African colonies of  the Portuguese Colonial Empire remained until 1974, 

most of  them on the African continent. After the 2nd World War, a favorable 
climate for the self-determination of  these colonized peoples was created in 
the international community. The superpowers, Russia and America, joined in 
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supporting the emancipation movements in the colonies of  Cape Verde, Guinea, 
S. Tomé, Angola and Mozambique. The Cold War facilitated the creation of  
an international climate for the liberation of  colonized peoples. In Guinea, the 
PAIGC, under the leadership of  Amílcar Cabral, led the politicization of  peoples 
and unleashed the armed struggle on January 23, 1963, against the Portuguese 
Administration, with direct support from Russia and Guinea Conacri and indirect 
support from Senegal. Until 1965, the Portuguese Army was unable to find an 
adequate response to the PAIGC’s psychological and military offensive, allowing 
the guerrillas to seize and consolidate positions across the Southern Front, 
occupying the Island of  Como and opening hostilities on the Northern Front 
and on the Eastern Front. The most significant military operation unleashed 
during this period was the “Battle of  the Island of  Como.

Keywords: Colonialism; Cold War; Liberation Movements; Armed Struggle; 
20th Century

1. O Desmoronamento do Império Colonial Português. 
O Império Português perdeu as Índias Ocidentais no século XVII e o Brasil 

em 1822. Chegou ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com todas as 
outras possessões intactas. Privado da supremacia militar e comercial na Índia, 
o governo português fixou toda a sua atenção na riqueza do Brasil. O Império 
Africano, cuja economia assentava, essencialmente, na exploração esclavagista, 
definhou depois da independência do Brasil. A partir de então, Portugal manteve 
as colónias africanas abandonadas, inexploradas e sem qualquer desenvolvimento 
até ao Acto Colonial de 1933. Ciente do perigo que as colónias enfrentavam, com 
a proliferação das novas ideias anti-coloniais, de natureza liberal e socialista, 
o Governo Português empreendeu um desenvolvimento apressado das suas 
colónias africanas, convicto de ser essa a melhor forma de as proteger. 

Ironicamente, esse desenvolvimento proporcionou a consciência 
independentista nos povos africanos, na medida em que muitos dos seus 
elementos tiveram acesso à educação na capital do Império, fundindo-se, 
aparentemente, com as elites coloniais. Poderia ter sido este o caminho para 
salvar o Império? Puro engano! O movimento anticolonialista mundial estava 
lançado e germinava com apoios paradoxais, de soviéticos e americanos, a que 
se juntou, depois, a voz da ONU! Toda a formação de quadros africanos que se 
realizou em Portugal acelerou a politização desses povos, despertando-os para a 
criação da sua consciência independentista. Foram muitos os contributos que os 
países do bloco socialista e do bloco ocidental, governo americano em destaque, 
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deram à formação de quadros africanos, preparando-os para regressarem ao seu 
chão e iniciarem a politização dos seus respectivos povos, com o firme propósito 
de os conduzirem ao caminho da autodeterminação!

As nações entretanto libertadas organizaram estratégias de ajuda aos restantes 
povos, concretamente na África e na Ásia. Nestas duas grandes áreas geográficas, 
a influência comunista dominava as iniciativas de apoio às independências, quer 
vindas da União Soviética, quer da China, recentemente declarada comunista 
sob a liderança de Mao Tse Tung. Foram criadas estratégias de apoio efectivo, 
fornecendo quadros políticos, forças militares, armamento, apoio logístico e 
financeiro.

As nações recém-independentes em África, como o Gana, a Guiné Conacri e 
o Egipto, entre outras, organizaram-se numa frente comum, definindo estratégias 
de apoio à libertação das colónias existentes no continente, entre as quais as 
cinco portuguesas: Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. 

Depois da 1.ª Guerra Mundial, nada ficou como antes. A Europa, por tão 
destruída, virou-se sobre si própria, abdicando da sua presença estratégica pelo 
mundo e, por consequência, do seu protagonismo internacional.  Os EUA 
não perderam tempo a substituir a influência europeia nas regiões onde ela 
enfraqueceu. A sua acção diplomática levou a muitos países a inesperada visão da 
doutrina da autodeterminação de todos os Povos ainda colonizados, enquanto 
a Rússia Bolchevique se afirmava claramente como inimiga do colonialismo. 
A recém-criada Sociedade das Nações também tornou público o seu apoio aos 
movimentos emancipalistas.

No período 1920-1939, alguns povos alcançaram a independência por comum 
acordo com a Inglaterra, potência colonizadora, o Egipto, em 1922 e o Iraque, 
em 1932. A independência destes territórios reforçou a motivação dos demais. 
Apesar de todos os atrasos, a mentalidade dos povos africanos evoluiu muito 
neste período, apesar de o movimento pan-africanista português ter iniciado o 
seu percurso de forma muito atribulada. A criação da Junta de Defesa dos Direitos 
de África (1912) foi evoluindo através de uma sucessão de organismos, até à 
formação do Conselho Nacional Africano, em 1931, órgão que procurou congregar 
todos os esforços para lutar pela causa africana, mas no quadro da grande 
Nação Portuguesa (Continente e Ultramar), como claramente o expressou 
o deputado José Magalhães, eleito por São Tomé e Príncipe: “Os regionalistas 
africanos não proclamam a ‘África para os africanos’; mas também não podem aceitar ‘a 
Africa para os Europeus”1. As orientações do Conselho Nacional Africano, desde 
a sua fundação, estão em linha com a estratégia do governo português para os 
territórios ultramarinos. É nossa convicção de que aquele Conselho foi criado 
por impulso de Lisboa.
1 Resenha Histórica das Campanhas de África (1961-1974), vol. I, 2.ª ed. 1988.
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Como é conhecido, o fim da 2.ª Guerra Mundial destacou duas superpotências 
na cena internacional: os EUA e a URSS. Cada uma destas potências passou 
a actuar com vista a construir as suas áreas de influência estratégica em todo 
o mundo, recorrendo a meios políticos, económicos, militares, diplomáticos 
e culturais, aplicando-os onde pudessem ser mais eficazes. Directa, ou 
indirectamente, apoiaram também o uso da força militar, sempre que todos os 
outros meios falharam. Tratava-se de disputar a liderança do mundo e, no auge 
dessa “peleja”, muitos povos foram enredados nas teias de interesses da potência 
que os envolvia e aliciava. Desta disputa resultou a divisão do mundo em dois 
“blocos”, gerando enormes tensões que, normalmente, se continham nos limites 
do pragmatismo diplomático. Cada potência definiu as suas áreas, objectivos e 
alvos estratégicos de interesse. Seguiu-se, depois a acção concertada dos meios 
para garantir o controlo dessas áreas. Neste quadro de partilha forçada de áreas 
de interesse estratégico, o domínio da África e de parte da Ásia, tornou-se o 
objectivo prioritário das duas potências. 

É no âmago desta definição estratégica do manifesto interesse pelo 
continente africano que devemos encontrar a explicação para a convergência, 
inexplicável, de russos e americanos, no objectivo de controlar este continente. 
Os EUA concluíram que, para terem êxito junto dos povos africanos, tinham 
que apoiar as independências das colónias que ainda faltava libertar. Seria mais 
profícuo relacionar-se com eles, do que como usurpador, privilegiando os 
valores económico-liberais para estabelecer boas relações com os novos países. 
A conferência de Bandung, de onde resultou o lema “A África para os africanos”, 
deu a Moscovo a grande oportunidade para desencadear ofensivas diplomáticas 
no Sudoeste Asiático e em África, permitindo-lhe penetrar estrategicamente em 
ambos os continentes2.

Nos territórios onde ainda não havia qualquer embrião de movimento 
independentista, Moscovo promoveu as condições para a sua criação, 
disponibilizando ajuda político-ideológica, financeira e militar. Foi analisada 
a situação das colónias portuguesas, cujos representantes reclamaram a 
independência de Angola, Moçambique e Guiné. A consciencialização dos povos 
africanos e da comunidade internacional, levou à independência da maioria das 
colónias do Continente. Antes da conferência Bandung, havia apenas cinco 
países africanos independentes, depois, e até 1963, alcançaram-na mais 32 países 
africanos, provenientes de colónias administradas pela França, Inglaterra e 
Bélgica. Nessa altura, havia quatro colónias portuguesas, uma inglesa (Rodésia 
do Sul) e a Namíbia, partilhada pela África do Sul e pela Alemanha.

2 Fernando Policarpo, A Guerra de África – Guiné. 1963-1974, Porto, Editora Quidnovi, 2010.
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2. E Agora, Portugal?
Defendendo veementemente a soberania plena sobre os territórios 

ultramarinos, Portugal iniciou uma campanha no seio da ONU, desde a sua 
entrada na Organização, em 14 de Dezembro de 1955. Inclusivamente, a partir 
de 1951 e prevendo o pior cenário, o governo português, tomou um conjunto 
de iniciativas para criar a imagem de um Portugal d’Aquém e d’Além Mar, uno e 
indivisível. Alterou a Constituição, integrando o Acto Colonial de 1933; mudou 
a designação do Ministério das Colónias para Ministério do Ultramar; fez publicar 
a Lei Orgânica do Ultramar (1952); aprovou o Estatuto dos Indígenas Portugueses das 
Províncias da Guiné, Angola e Moçambique (1954), criando três categorias de nativos: 
os brancos, os assimilados e os indígenas. Nesse mesmo ano, os territórios coloniais 
foram integrados na Política de Segurança e Defesa Nacional3. Todas estas iniciativas 
visavam esvaziar os argumentos e pressões da comunidade internacional, 
demonstrando que os territórios ultramarinos não eram colónias, mas sim partes 
integrantes e descontínuas do território nacional.

O Governo sustentava esta posição ao arrepio do Art.º 73.º da Carta das 
Nações Unidas, que determinava a obrigatoriedade de todos os seus membros 
prestarem informação anual sobre o estatuto e as condições em que se 
encontravam todos os territórios não-autónomos, sobre a sua administração. 
Depois, poucos meses após a entrada na Organização, o secretário-geral do 
ONU questionou se Portugal administrava algum território dependente, não 
autónomo, conforme os definia o Art.º 73 da Carta. A resposta insistiu que esses 
territórios “já eram independentes com a independência da nação”4. Em 1957, a ONU 
censurou publicamente Portugal por ter torpedeado o espírito e a letra do Art.º 
73, reafirmando que Portugal mantinha colónias. Não questionava a soberania 
de Portugal; mas criticava severamente a admissão do Indigenato, na legislação 
portuguesa, ou seja, Portugal mantinha populações privadas de liberdades 
fundamentais e do direito de cidadania.

Acossado, o governo português decidiu fazer a fuga para a frente, 
continuando a criar novas estruturas administrativas e militares unificadoras de 
todo o “território nacional”. Seguiu-se uma profusa produção legislativa no que 
toca ao reforço da estrutura militar das colónias, bem como em toda a filosofia 
orçamental para o Ultramar. O Ministério do Exército ordenou a criação de 
unidades terrestres, especializadas na contra-guerrilha. O Conselho Superior 
de Defesa Nacional aprovou o “Plano de Reapetrechamento das Forças Terrestres dos 
Territórios Ultramarinos”. 

3 Idem.
4 Franco Nogueira, Salazar. A Resistência (1958-1964), Vol. V, Livraria Civilização Editora, Porto, 
1984.
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Em Abril de 1960, a AG/ONU rejeitava qualquer moldura jurídica que 
deturpasse a dimensão colonial dos territórios portugueses de Além-Mar, exigindo 
o cumprimento do Art.º 73ª, mediante criação de um governo próprio para cada 
um desses territórios. Em resposta, Portugal não reconhecia competência à AG/
ONU para fazer qualquer tipo de exigência sobre os territórios ultramarinos. Na 
XV Sessão da AG/ONU, iniciada a 20 de Setembro do mesmo ano, foi aprovada 
uma proposta da URSS que consagrava o direito aos povos dos territórios 
coloniais à independência. Reconhecia, especificamente, que Portugal possuía 
territórios coloniais e que lhes negava o direito à autodeterminação. Esta recusa 
era interpretada como “uma ameaça ao bem-estar da humanidade e à paz internacional”5. 
Assim, deixou de reconhecer as províncias ultramarinas como partes integrantes 
da nação portuguesa, fazendo aprovar as Resoluções 1514, 1541 e 1542, que 
tratavam, respectivamente, da “Declaração Anticolonialista” da definição de 
“Território Não Autónomo” e da “Imposição ao Governo Português” de prestar 
informações detalhadas sobre o verdadeiro estatuto dos seus territórios africanos. 
Igualmente elucidativo foi o comportamento das duas superpotências. Sendo 
ideológica e estrategicamente rivais na disputa das áreas de influência, viriam a 
convergir no apoio aos movimentos independentistas africanos, especialmente 
depois do início da luta armada em Angola. Os EUA foram generosos nos 
apoios diversos que concederam a muitos dos movimentos, principalmente no 
apoio diplomático internacional para as suas causas e no apoio financeiro que 
disponibilizaram para financiar a sua propaganda e o seu apetrechamento para 
a guerrilha, sendo Kennedy o grande inspirador da estratégia americana para 
África na ajuda aos movimentos independentistas6

Pelo exposto, Portugal viu-se confrontado numa complexa encruzilhada da sua 
História, confrontado com a hostilidade da comunidade internacional, por querer 
preservar as poucas colónias que ainda mantinha. O acordo entre as potências 
sobre o destino das colónias motivou os movimentos, ditos de libertação, a 
desencadearem a luta armada nos territórios portugueses de África. Teria bastado 
ao governo português seguir a experiência de outras nações coloniais europeias, 
tomando a iniciativa de promover o direito de autodeterminação aos povos das 
suas colónias, com serenidade e firmeza, de modo que daí resultassem vantagens 
para ambas as partes. Competia ao governo português encontrar uma solução 
para o estatuto dos seus territórios coloniais, num quadro de entendimentos 
e consultas permanentes com os seus parceiros europeus. Portugal optou por 

5 O texto da moção aprovada pela AG/ONU considerava, expressamente, como territórios não 
autónomos o Arquipélago de Cabo Verde, a Guiné Portuguesa, São Tomé e Príncipe, São João 
Baptista de Ajudá, Angola, incluindo o enclave de Cabinda, Moçambique, Goa e dependências 
e Timor.
6 Fernando Policarpo, op. cit.
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seguir uma via diferente, contrariando a lógica da emancipação dos povos. 
Assim, preferiu empenhar-se numa guerra sem objectivo estratégico claro e sem 
calendário político de solução. Durante 13 anos, as Forças Armadas Portuguesas 
sustentaram a mais longa frente de batalha do mundo, de Lisboa a Timor. As 
FFAA Portuguesas cumpriram tudo aquilo que se exigiu delas, por ser esse o 
seu desígnio. Porém, o governo não foi capaz de, simultaneamente, construir 
uma solução política para o problema colonial. Prevendo o desencadear de 
acções hostis nas províncias, foram criadas as Regiões Militares de Angola e de 
Moçambique, bem como sete Comandos Territoriais Independentes, incluindo o da 
Guiné, designado Comando Territorial Independente da Guiné (CTIG). 

3. O Caso Específico da Guiné Portuguesa
A criação do PAIGC é uma consequência directa do impulso dado pela 

Conferência de Bandung (1955) aos movimentos independentistas das colónias 
africanas. Em 18 de Setembro de 1956, Amílcar Cabral fundou o movimento 
em Bissau, apoiado pelo irmão, Luís Cabral, Aristides Pereira, Rafael Barbosa, 
Júlio de Almeida, Fernando Fortes e Eliseu Turpin, entre outros. A palavra de 
ordem principal era “actuar e operar na clandestinidade”7. Apesar de terem sido 
criados outros movimentos, com o mesmo objectivo de obter a independência 
do território8, a partir de 1962 apenas dois movimentos são protagonistas, o 
PAIGC e a FLING (Frente de Libertação para a Independência da Guiné). 

Mas foi o PAIGC quem desempenhou o papel preponderante na luta armada 
contra a administração portuguesa, beneficiando das recentes independências da 
Guiné Conacri (1958) e do Senegal (1960). Proclamou, como objectivo imediato, 
unir os povos da Guiné e de Cabo Verde, apesar da rivalidade histórica existente 
entre os dois povos, assente na diferenciação com que as autoridades coloniais 
trataram os dois povos. Aos negros e mestiços das ilhas permitiu-se-lhes o 
acesso amplo à escolarização, tornando-os mais aptos para exercer funções na 
administração colonial. Os cabo-verdianos desempenhavam os cargos mais 
qualificados e beneficiaram sempre de um tratamento privilegiado. Essa distinção 
germinou a revolta nos guineenses e um sentimento de superioridade nos cabo-
verdianos, realidade que explica que a maioria dos fundadores do PAIGC, 
Amílcar Cabral incluído, fossem cabo-verdianos. De tal forma que quando os 
guerrilheiros do PAIGC desencadearam as hostilidades contra as autoridades 

7 Idem.
8 Alguns foram apoiados pelo Senegal, como a UPG (União Popular da Guiné, em 1958; a UDC 
(União Democrática Cabo-Verdiana) em 1959; o MLG (Movimento de Libertação da Guiné) em 
1961; e a UNGP (União dos Naturais da Guiné Portuguesa) em 1962. Um outro, foi apoiado 
pela Guiné Conacri, o MLGCV (Movimento de Libertação da Guiné e Ilhas de Cabo-Verde) 
fundado em 1958. Nos anos seguintes, muitos destes movimentos viriam a fundir-se.
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civis e militares portuguesas, os comandantes dos grupos eram mestiços de 
origem cabo-verdiana, enquanto os combatentes eram naturais da Guiné. Esta 
diferenciação será futuramente responsável pelo mau relacionamento, tensões e 
conflitos que se irão instalar entre os dois povos, mesmo ao nível da direcção do 
Partido. Não obstante, Amílcar Cabral acreditava que conseguiria ter autoridade 
para estabelecer os compromissos necessários, com vista a derrotar o adversário 
comum. Acreditava que o PAIGC conseguiria gerir esse estatuto de partido “bi-
nacional”, capaz de promover a independência dos dois territórios distintos, sob 
a mesma bandeira. 

Entre os estudiosos deste período existe a convicção que Amílcar Cabral 
planeou à distância, com Sekou Touré da guiné Conacri, a greve dos trabalhadores 
portuários de Bissau, em 1959, os quais vinham pedindo, sem sucesso, aumentos 
salariais. Acabaram por entrar em greve, em Agosto desse ano. A administração 
da CUF, em Lisboa, autorizou o aumento de salários, mas o administrador local 
da empresa decidiu reservar para si a competência de processar os aumentos, 
quando entendesse mais oportuno. Os grevistas não cederam e mantiveram-se 
em greve e o administrador chamou a polícia, composta essencialmente por 
efectivos africanos, crendo que assim os trabalhadores seriam mais facilmente 
convencidos a voltarem ao trabalho.

No dia 3 de Agosto, os grevistas concentraram-se no cais de Pidjiguiti, onde 
foram cercados pela polícia e as forças militares metropolitanas descarregou 
sobre eles intenso tiroteio, apesar de todos se encontrarem desarmados. Muitos 
grevistas atiraram-se ao mar, procurando a fraca protecção da água9. O massacre, 
que contabilizou 50 mortos, constituiu o ponto de viragem na estratégia do 
PAIGC, até aqui desenvolvida de forma pacífica, passando a dar prioridade aos 
camponeses10. 

A partir de Conacri, o PAIGC definiu, então, três objectivos prioritários 
para a sua actuação: formar quadros e militantes para implantarem núcleos 
do partido no interior da Guiné Portuguesa; garantir o apoio activo ou, pelo 
menos, a neutralidade dos países vizinhos, principalmente do Senegal; obter 
toda a ajuda internacional que fosse possível. Os apoios não se fizeram esperar. 
A china declarou publicamente prestar todo o apoio à formação de quadros 
do novo partido, sendo Amílcar Cabral e uma delegação do PAIGC recebidos 
pelo governo de Pequim, em 1960. Receberam conhecimentos de formação 
ideológica e de guerrilha, aprenderam que a guerra subversiva devia ter como 
objectivo principal a conquista das populações e a articular acções visíveis, com 
9 Fernando Policarpo, op. cit.
10 Numa derradeira tentativa de resolver a questão colonial pelo diálogo, Amílcar Cabral enviou 
ao governo português, em finais do ano de 1960, um memorandum no qual se inscreviam as “12 
medidas, para a liquidação pacifica da dominação colonial em África”. Nunca obteve resposta.

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323



149

acções clandestinas, de natureza psicológica ou acções armadas11. 
Entretanto, com o apoio do exército da Guiné Conacri, o PAIGC ia treinando 

e organizando as suas unidades de combate, em instalações cedidas para o efeito, 
contando ainda com meios logísticos, técnicos e armamento, que ia chegando 
de países amigos. Efectivamente, Sekou Touré aderiu, sem reservas, à estratégia 
soviética de criar países de sua influência em África, colaborando generosamente 
com Moscovo e permitindo que o seu país se transformasse numa retaguarda 
segura, onde o PAIGC instalou as suas bases de treino militar, bases de operações 
e de apoio logístico, com capacidade de servir toda a estrutura dirigente do 
partido e a estrutura militar de combate. 

Já Senghor, presidente do Senegal, não era um apoiante da estratégia 
soviética. Revia-se mais no modelo político-económico da Europa Ocidental. 
Porém, isso não o impediu de ser um defensor da libertação dos povos africanos, 
constituindo o seu conceito de negritude um contributo valioso para a sua causa. 
Senghor manteve sempre uma atitude prudente, não activa, mas dubiamente 
colaborativa, autorizando que os guerrilheiros do PAIGC utilizassem o seu 
território, para nele promoverem a criação de infraestruturas logísticas, como a 
“Base de Cumba Mori”, na faixa fronteiriça senegalesa, que corria ao longo da 
fronteira norte da Guiné portuguesa. Essa liberdade de movimentos permitiu 
às unidades do PAIGC movimentarem-se pela fronteira da Guiné portuguesa, 
para combater ou transportar material logístico, ou apoio às operações na frente 
Norte. 

Em Junho, Amílcar Cabral foi convidado a deslocar-se à ONU, tendo 
apresentado perante a Comissão um relatório sobre a situação na Guiné, que ele 
intitulou de “O nosso Povo, o Governo Português e a ONU”12. No regresso, dedicou-se 
a preparar a ofensiva militar armada contra as tropas portuguesas. Em Janeiro de 
1963, ordenou à componente militar do seu Partido que desencadeasse acções 
armadas contra o Estado Português, na Guiné. Preparou-se para implantar no 
terreno uma organização administrativa de enquadramento das populações, 
investindo muito na mentalização ideológica, nos cuidados primários de saúde, 
na educação e no recrutamento de homens para receberem treino militar e de 
combate e engrossarem as fileiras dos combatentes pela independência. Tratava-
se de agir de forma subversiva junto das populações, mobilizando-as para 
participarem activamente na tomada do poder, no futuro.

11 As acções psicológicas, para além de visarem condicionar a vontade das populações envolvidas, 
pretendiam, acima de tudo, enfraquecer a vontade do adversário. Estas operações psicológicas, 
procuravam, essencialmente, desenvolver acções de propaganda, com o objectivo de explorarem 
as fraquezas e ressentimentos da população em relação à administração portuguesa, tentando 
desequilibrar a balança do apoio político a favor do PAIGC.
12 Fernando Policarpo, op. cit.
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4. O Início do Conflito Armado na Guiné Portuguesa 1963-1965
Atento a todos os movimentos do PAIGC no interior do território, o governo 

da província da Guiné intensificou a vigilância e as medidas preventivas, tudo 
fazendo para contrariar a acção do adversário. Em 1962, a PIDE procedeu à 
prisão de Rafael Barbosa e Fernando Fortes, enquanto colocava no terreno uma 
nova organização de voluntários mista, procurando, dessa forma, contrariar o 
crescendo de influência do PAIGC junto das populações.

Entretanto, o PAIGC iniciou as hostilidades em 23 de Janeiro de 1963, 
desencadeando um ataque armado à guarnição portuguesa de Tite, na margem 
sul do Geba. Neste primeiro ataque, os guerrilheiros demonstraram um bom 
padrão de organização e de treino militar, bem como armamento moderno 
de qualidade, com potencial de fogo equivalente, quiçá superior, às forças 
portuguesas. 

Vindos da Guiné Conacri, transpunham a fronteira sul com enorme facilidade, 
por terra, por mar e por rio, e penetravam no território. Durante os seis meses 
seguintes, garantiram o controlo de algumas áreas nas regiões dos rios Geba e 
Corubal e ocuparam a ilha de Como. Simultaneamente, prepararam a abertura da 
Frente Norte. Na Frente Sul, no segundo semestre de 1963, apoderaram-se de 
diversas embarcações militares portuguesas a motor (A Mirandela, o Arouca, o 
Bandim e o Bissau), colocando-as ao serviço do transporte de armas e munições, 
homens e comida, de Conacri para a Frente Sul, penetrando pelos rios Corubal, 
Cacine e Cumbijã. Ainda neste semestre, o movimento instalou as bases avançadas 
de Kadigné, nas Ilhas Tristão, de Kandiafara, à entrada do “Corredor de Guilege” 
e de Sansalé, a partir da qual desencadeavam acções sobre a região de Cafine 
e Cadique13. A utilização das embarcações capturadas à Marinha Portuguesa 
explica o aumento das acções armadas na região sul do território.

O Exército Português demonstrava incapacidade para conter o alastramento 
da guerrilha. O comandante militar, Brigadeiro Louro de Sousa, informou 
o governo de Lisboa das enormes dificuldades que sentia em conter esse 
alastramento, por ter à sua disposição meios militares simbólicos. No seu relatório, 
afirmava que a batalha podia considerar-se quase perdida. Alarmado, o governo 
providenciou o reforço de meios militares, humanos e equipamentos para a 
Guiné, indicando ao Comandante Militar que estabelecesse como prioridade 
operacional a reconquista da ilha do Como. Para dar ânimo ao comandante, às 
tropas ali estacionadas e a todas as que iam chegar, o governo enviou a Bissau 
o ministro da Defesa para assistir ao lançamento dessa grande operação, com o 
nome de código Tridente, conhecida como a “batalha da ilha do Como”.

13 Fernando Policarpo, op. Cit.

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323



151

Esta operação de “grande envergadura” iniciou-se no princípio de Janeiro 
de 1964, tendo-se prolongado por 70 longos dias. Saldou-se por um fracasso, 
pois as tropas portuguesas sofreram imensas perdas, não conseguiram desalojar 
os guerrilheiros do PAIGC, nem reconquistar a ilha. Devemos destacar a 
participação nesta operação do Batalhão de Cavalaria, comandado pelo Tenente-
Coronel Fernando Cavaleiro, e do Destacamento de Fuzileiros n.º 8, comandado 
pelo 1.º Tenente FZE, Alpoim Galvão. A “batalha da ilha do Como” foi uma das 
mais duras campanhas realizadas na Guiné14.

A experiência recolhida durante este primeiro semestre do conflito armado 
revelou algumas fragilidades, que não poderiam ser ignoradas. O território 
configurava um teatro de operações com perigosas fragilidades tácticas. Por ser 
um território pequeno, dava vantagem aos grupos de guerrilha que, num período 
de 24 horas, tinham a capacidade de realizar acções agressivas sobre diversos 
alvos, muito profundos no terreno, e regressar às suas bases de estacionamento 
em segurança, localizadas no Senegal, ou na Guiné Conacri, furtando às tropas 
portuguesas a capacidade de retaliar com sucesso. Acrescia ainda o facto de a 
fronteira ser muito longa, apresentar um traçado variável e de o território ser 
compartimentado em quatro partes longitudinais, demarcadas pelos rios Cacheu, 
a Norte, Geba, na região central e Corubal, no Sul. Esta compartimentação 
dificultava, sobremaneira, os deslocamentos das tropas portuguesas de umas 
regiões para as outras. A orografia do terreno obrigava a envolver os três 
ramos das Forças Armadas, pois as operações desenrolavam-se em terreno, ora 
firme, ora pantanoso, ou aquático, obrigando a adaptar as tropas de combate 
a estas características. Forças terrestres, navais e aéreas eram indispensáveis ao 
cumprimento de qualquer missão, independentemente da sua dimensão.

A operação Tridente foi complementada com uma série de operações mais 
pequenas, mas não menos importantes, pois permitiram reconhecer o dispositivo 
do inimigo em toda a região sul. Em Março de 1964, foi lançada a “Operação Rio 
Camexibó”, por lanchas da Marinha, transportando secções do Destacamento de 
FZE N.º 8. O objectivo era penetrar neste rio e identificar todas as ligações que 
ele permitia estabelecer com toda a rede fluvial de abastecimentos do PAIGC. 
A “Operação Rio Camexibó” tornou possível constatar que o PAIGC dispunha 
de uma forte implantação armada e de uma completa liberdade de movimentos 
na região sul, servida pelos rios Caraxe, Nhafuane, Camexibó e Inxanche, dispondo 
da capacidade de abastecer as suas bases de Cassumba, Cassunja, Campeane e 
Canefaque, sem necessitar de navegar pelo rio Cacine, mais exposto à visibilidade 
e regularmente patrulhado pela Marinha portuguesa15. 

14IIdem.
15Idem ibidem.
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Com as informações recolhidas durante esta operação, foi planeada, para 
Abril de 1964, a operação Hitler, cuja missão consistia em montar emboscadas 
de grande envergadura, na confluência dos rios, e capturar ou destruir as 
embarcações inimigas, carregadas de abastecimentos. Pretendia-se, também, 
afirmar a superioridade aérea. A operação Hitler acabou por ser abortada durante 
o seu decurso, por razões políticas, pois o cumprimento completo do plano da 
operação obrigaria a penetrar em território da Guiné-Conacri. Por essa razão, 
o comandante-chefe suspendeu-a. Foi a última operação que se fez na região 
Sul, até à chegada do Brigadeiro António Spínola, em 1968. Sem a presença 
militar portuguesa no Sul, o PAIGC pôde reforçar e abastecer as suas bases 
sem restrições e navegar em toda a rede fluvial. Permitiu-se ainda manter uma 
presença permanente junto das populações e exercer a sua acção psicológica 
com tranquilidade.

De qualquer forma, o insucesso da operação da ilha do Como acentuou a 
convicção de que a situação operacional continuava a fugir ao controlo. Nos finais 
de 1964, temia-se que, se o PAIGC aumentasse os seus efectivos, intensificasse 
as suas acções armadas e diversificasse os alvos a atingir, poderia impor uma 
pesada derrota às unidades do Exército Português ali destacadas. Continuava a 
não existir uma estratégia definida e um conceito táctico claro, para fazer face 
aos crescentes sucessos do PAIGC. Em 1964, o Governo decidiu substituir o 
comandante Militar, nomeando o General Arnaldo Schultz, com a dupla função 
de comandante-chefe e de governador geral da província da Guiné.

5. A Estratégia Militar do PAIGC
A estratégia militar da guerrilha indiciava, desde o início, dividir o território 

da Guiné em duas partes, uma com sede em Bissau, a Oeste, e a outra a Leste, 
polarizada em Nova Lamego. O objectivo do PAIGC seria concentrar todo 
o seu potencial militar com vista a isolar a região de Bissau, para constranger 
o Exército Português a movimentar-se livremente por todo o território. Esta 
estratégia continha riscos, pois a região Leste era habitada pela etnia Fula, a 
segunda maior do território e muito fiel à soberania Portuguesa. Os estrategas 
do PAIGC acreditavam que, se conseguissem isolar Bissau, tornavam impossível 
a defesa do Leste, obrigando as tropas portuguesas, estacionadas nessa região, a 
retirarem-se. Seguidamente, lançaria a ofensiva final sobre a capital. 

Era esta a situação quando o novo comandante-Chefe, General Arnaldo 
Schultz, chegou ao território para tomar posse. Altura em que o PAIGC abre as 
hostilidades na frente Leste e consolida as posições que ocupava no interior do 
território. Algumas dessas posições ficaram célebres entre os combatentes, como 
a “Mata do Cantanhez” e “Mata do Óio-Morés”, bases estratégicas avançadas para 
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apoio às operações. Localizavam-se em matas muito densas, de vegetação quase 
impenetrável ao homem e à luz solar. Eram as duas únicas bases existentes, que 
concentravam meios logísticos em alimentos, armamento e munições. Dispunham 
de infraestruturas educativas e sanitárias para apoio directo aos combatentes 
e outros militantes. Tinham capacidade para promover o recrutamento e de 
ministrar treino militar. Mantinham-se em ligação permanente com as bases 
da rectaguarda, protegidas fora do território, no Senegal e na Guiné Conacri, 
através de linhas de comunicações bem estruturadas e vigiadas, usualmente 
designadas de “itinerários de abastecimento”. Tratava-se de aquartelamentos 
bem defendidos, cuja posse conferia ao PAIGC vantagens estratégicas, tácticas 
e psicológicas. Os militares portugueses designavam estas bases de “santuários”, 
significando a aceitação da incapacidade de as reconquistar, ou até de operar nas 
proximidades dos seus limites. 

A partir destas bases avançadas, o comando da guerrilha acompanhava de 
perto as acções de controlo da população e podia estruturar de forma mais 
eficaz as operações militares a desencadear na sua área de acção. Para além de 
tudo isso, a presença permanente no interior do território “inimigo” facilitava 
a recolha de informações tácticas. As acções de guerrilha concretizaram-
se por fases e alastraram como um incêndio, dirigidas de formas metódica e 
eficiente, ignorando conceitos básicos da arte da guerra, como os de “frente” 
e “rectaguarda” do campo de batalha. Ao PAIGC foi fácil interiorizar todos os 
princípios da guerrilha, porque não conheciam outra doutrina militar. 

Os grupos guerrilheiros flagelavam, à distância, os aquartelamentos das 
tropas portuguesas, com armas ligeiras e pesadas, ou montavam emboscadas 
às forças de quadrícula, explorando os trilhos mais utilizados. Concretizada 
a acção, dispersavam-se e “desapareciam” rapidamente, procedendo muito 
raramente à exploração do sucesso. Estas acções visavam provocar baixas nas 
tropas portuguesas, com vista a enfraquecer o seu moral e circunscrevê-las aos 
aquartelamentos. Contando com o apoio das populações, os grupos de combate 
do PAIGC dispunham de informações actualizadas do estado geral das tropas 
portuguesas. Os habitantes das aldeias que viviam dentro dos aquartelamentos 
passavam, diariamente, informações aos guerrilheiros sobre a chegada de novas 
unidades portuguesas de substituição e sobre as rotinas de saída e os itinerários 
adoptados pelos grupos de combate portugueses. Assim, os guerrilheiros podiam 
planear as suas emboscadas para os locais obrigatórios de passagem.

Até 1965, o PAIGC obteve o controlo de uma grande parte da zona Sul do 
território e todas as tentativas feitas pelo poder militar português para recuperar 
as regiões de Madina do Boé e de Guilege, fracassaram. O PAIGC manteve, 
definitivamente, a posse do Corredor de Guilege, itinerário essencial de 
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abastecimento que, proveniente da Guiné Conacri, estabelecia a ligação directa 
com as bases avançadas do Sul. Todas as operações levadas a cabo pelas tropas 
portuguesas para inverter esse status quo fracassaram.

A abertura da Frente Leste obrigou o comando-chefe a desdobrar os efectivos, 
fragilizando todo o dispositivo. A longa fronteira permitia ao PAIGC operar 
livremente ao longo dela, entrando e saindo da Guiné, sem qualquer dificuldade.

6. As Dificuldades Sentidas pelo Exército Português
Diferentemente dos guerrilheiros do PAIGC, as Forças Armadas Portuguesas 

foram forçadas a abandonar o modelo convencional de fazer a guerra e de se 
preparar do zero para a luta subversiva. Foi necessário substituir doutrinas 
tácticas e estratégicas, ajustar modelos de formação e treino, adaptar os meios 
de apoio de combate e o seu emprego e, acima de tudo, preparar as mentes 
de Oficiais e Sargentos do quadro permanente para interiorizarem uma nova 
maneira de ministrar treino militar e de fazer a guerra.

Contrariamente à guerra convencional, em que a concepção, o planeamento e 
a conduta das operações visavam a conquista de objectivos previamente definidos 
no terreno, com vista a obter a rendição do inimigo, na guerra de guerrilha o 
objectivo essencial a conquistar é a população, cuja colaboração é determinante 
para a vitória. Neste tipo de confronto, o inimigo é fluido e versátil, a sua táctica 
segue o princípio da economia de meios, com acções rápidas e retirando em 
seguida de forma planeada, entranhando-se na mata, recolhendo às suas bases, 
ou acoitando-se junto da população das aldeias que lhes conferia protecção e 
cedia alimentação. A sua zona de acção é todo o território. Dispersa os meios, 
em vez de os concentrar, e não tem como prioridade conquistar objectivos de 
forma metódica e previsível. Utiliza o efeito surpresa, as acções de desgaste e 
a sabotagem. O seu objectivo principal é vencer pelo desgaste, pela saturação, 
pela pressão continuada, de modo a conseguir quebrar a vontade ao adversário e 
conduzi-lo lentamente à aceitação da derrota.

O planeamento e a acção do Exército Português focou-se, prioritariamente, 
na salvaguarda da posse do território, procurando aproximar-se das populações 
e, simultaneamente, conter o ímpeto atacante do PAIGC. Mas as dificuldades 
para instalar um dispositivo fixo de quadrícula eram imensas. Exceptuando 
algumas povoações mais expressivas, como Bissau, Bafatá, Mansoa, Farim 
e Nova Lamego, a restante população continuava a viver num estádio de 
chocante primitivismo. Sempre que o dispositivo militar planeava a ocupação 
de novos pontos estratégicos em todo o território, acentuava-se a dificuldade 
em materializar essa ocupação. Não havia qualquer infraestrutura construída, 
a unidade que ia ocupar determinado ponto teria de construir todo o seu 
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aquartelamento, itinerários de acesso e pistas de aviação para o abastecimento 
logístico e transporte de pessoal.

Não havendo produção agrícola local, essas unidades permaneciam na total 
dependência alimentar da cadeia de abastecimentos, operada a partir de Bissau. 
As tropas que prestaram serviço na Guiné foram as mais castigadas no aspecto da 
alimentação, cuja base era composta, maioritariamente, por produtos enlatados. 
A fama rapidamente se divulgou, colando-se ao teatro de operações da Guiné, o 
epíteto de “Vietnam Português”, destino de pesadelo para os combatentes.

A guerra subversiva exigia uma resposta global, desenvolvendo e articulando 
acções políticas, sociais, económicas, psicológicas e militares, dentro e fora do 
teatro de guerra. Esta acção concertada exigia uma coordenação muito estreita 
entre as Forças Armadas, as autoridades administrativas e as populações. 
Tratava-se de um “mundo novo”, com um dispositivo complexo, que exigia 
o empenhamento de elevados efectivos, portugueses e guineenses. Qualquer 
resposta às accções subversivas deveria merecer do Exército Português o 
desenvolvimento simultâneo de múltiplas acções. Era indispensável conhecer a 
importância relativa de cada grupo étnico da Guiné, bem como a sua projecção 
de ambos os lados da fronteira.

A Administração político-militar da Guiné teria de garantir a sobrevivência 
e a subsistência da população e, principalmente, o bem-estar das tropas. Os 
serviços administrativos teriam de interferir em todo o sistema produtivo e de 
distribuição de bens, apoio sanitário e educativo, que levou anos a implementar. 
Quando o conflito eclodiu não existia qualquer organismo responsável por dirigir 
as acções psicológicas. As primeiras preocupações com o desenvolvimento de 
acções psicológicas despertaram durante o ano de 1963. O comando emitiu 
directivas e instruções avulsas, ordenando a elaboração de relatórios periódicos, 
com o objectivo de despertar e motivar as unidades para esta componente do 
conflito. Contudo, a primeira directiva de acção psicológica só foi publicada pelo 
comandante-chefe e governador General Schultz, em 1965. Ele estava convicto 
que, sem as acções psicológicas no terreno, não conseguiria fazer face à subversão 
activa, de forma eficaz.

Nestes três anos de guerra activa e, por vezes, feroz, perpassa uma amarga 
realidade: a acção militar das tropas portuguesas limitou-se a suportar os embates 
hostis, a distribuir, pelo território, as novas unidades de reforço do efectivo 
que iam chegando de Lisboa. Essas unidades, com imensas responsabilidades 
nas operações de quadrícula, não dispunham de meios mínimos para recolher 
informações, ou promover acções psicológicas junto das populações. Instalavam-
se numa atitude defensiva, sendo visível algum desnorte e muita desmotivação 
nos comandos das unidades e subunidades territoriais, carentes de planos, de 
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ordens claras e meios adequados.
Esta atitude passiva poderá ter resultado do facto de o comando-chefe 

e comandos subordinados terem desvalorizado o potencial e o valor dos 
combatentes do PAIGC, desprezando elementos essenciais que, analisados 
com atenção, poderiam ter ditado uma estratégia mais agressiva e consequente. 
Podemos mesmo falar de negligência inicial na avaliação da ameaça e uma 
manifesta impreparação no planeamento da resposta militar.

Até 1968, o comando-chefe cedeu sempre a iniciativa ao PAIGC, permitindo 
as suas incursões e a criação de bases avançadas permanentes. Com esta conduta, 
mostrou ao inimigo uma indisfarçável incapacidade de lidar com a nova realidade 
militar, da forma mais eficaz. 
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INÍCIO DA LUTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL (1963): 
UMA VISÃO GUINEENSE

Sandji Fati 

Resumo
O presente artigo visa apresentar uma visão guineense dos factos sobre o 

início da Luta de Libertação Nacional na Guiné-Portuguesa (1960-1965). 
Procura-se debruçar sobre o contexto geral do início da Luta de Libertação 

Nacional na Guiné-portuguesa e a inerente organização militar, sem, no entanto, 
descurar com as dimensões político-ideológicas, indissociáveis aos objectivos 
militares. 

Assim, a nossa lente guineense cingirá essencialmente na contextualização 
deste período histórico, as grandes decisões políticas, os aspectos de organização 
militar, missões definidas e objectivos a alcançar, entre outros aspectos relevantes 
que enformaram o decurso e condução do processo de Luta de Libertação 
guineense, de 1959 a 1965, ou seja, o início da luta armada. 

Palavras-chave: Guiné-Portuguesa; início da Luta de Libertação; Congresso 
de Cassacá; FARP.

Abstract
This article aims to present a Guinean point of  view of  the facts regarding 

the beginning of  the National Liberation Struggle in the Portuguese Guinea 
(1960-1965). 

It seeks to focus on the general context of  the beginning of  the National 
Liberation Struggle in that former Portuguese territory and the inherent military 
organization, without however neglecting the political-ideological dimensions, 
inseparable from the military objectives. 

Revista Portuguesa de História Militar
Ano I, nº 1 (Dezembro 2021).
Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965
ISSN 2795-432

Revista

Portuguesa de

História 
Militar



160

Thus, our Guinean point of  view will essentially focus on the contextualization 
of  this historical period, the major political decisions, the aspects of  the military 
organization, as well as the defined missions and objectives to be achieved, 
among other relevant aspects that shaped the course and conduct of  the Guinean 
Liberation Struggle process from 1959 to 1965, i.e., the beginning of  the armed 
struggle.

Keywords: Portuguese Guinea; beginning of  the Liberation Struggle; Cassaca 
Congress; FARP.

Introdução 
O presente artigo insere-se na evocação dos 60 anos do início da Luta de 

Libertação Nacional em África – 1961-1975, em concreto o período 1960-1965, 
e visa apresentar uma visão guineense dos factos desse período determinante 
no nascimento do Estado da Guiné-Bissau e no colapso do regime salazarista/
colonial em Portugal. 

Nos anos 1960, O reconhecimento do direito a autodeterminação dos 
povos pelas Nações Unidas, associado ao esforço clandestino dos movimentos 
de libertação nos territórios ultramarinos da Guiné-Portuguesa e congéneres, 
numa altura em que a maior parte das potências coloniais já se vergavam perante 
os ventos de mudança que provinham nas respectivas colónias, revelaram-
se determinantes para o sucesso dos movimentos de libertação. Contudo, 
em Portugal, o regime de Salazar mantinha-se irredutível na preservação da 
integridade do ultramar, desafiando a nova postura internacional face a questão 
colonial.

Procura-se, por conseguinte, debruçar sobre o contexto holístico de início e 
dinâmica da luta armada na Guiné-portuguesa e a inerente organização militar 
na óptica de dualidade de vontades, sem, contudo, descurar com as dimensões 
político-ideológicas, indissociáveis aos objectivos militares. 

Numa segunda fase, debruçar-se sobre o marco e a importância estratégica 
do Congresso de Cassacá e a Criação das FARP, duas decisões que alteraram 
de forma indubitável a estratégia da luta, correlação de forças e moldaram 
indelevelmente curso e sucesso da Luta de Libertação Nacional, contrastando, 
no entanto, com a situação do oponente. Na terceira e última fase, fazer sumula 
sucinta deste artigo. 
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Assim, no que se refere à metodologia, a nossa abordagem assenta no método 
qualitativa, através de testemunho pessoal na qualidade de Combatente da 
Liberdade da Pátria, consulta de bibliografia relevante, entrevistas dos grandes 
protagonistas desse período singular do século XX, bem como de fontes de 
conhecimento complementares que enriquecem o presente estudo.

1. Contexto da Luta de Libertação Nacional 
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova agenda marca a Ordem 

Internacional, particularmente a Organização das Nações Unidas que na 
sua Resolução Nº1514 (XV) da Assembleia Geral «Proclama solenemente a 
necessidade de pôr rápida e incondicionalmente fim ao colonialismo sob todas 
as suas formas e em todas as suas manifestações».

No seu ponto 2: «Todos os povos têm o direito à liberdade e autodeterminação; 
em virtude deste direito, eles determinam livremente o seu estatuto político e 
prosseguem livremente o seu desenvolvimento económico, social e cultural» 
(Moreira, 2005, p. 283).

Encontrávamo-nos em 1960, a maior parte das potências coloniais existentes 
na altura acabam por ceder, de uma ou outra forma, a independência as suas 
Colónias. Esta nova realidade provocou o renascer de tantos países africanos 
independentes que esse ano passa a ser denominado o ano de África. 

O poder instituído em Portugal na altura parecia não compreender os sinais 
do tempo e manteve a sua posição de não conceder a independência às suas 
Colónias.

Segundo o discurso de Ribeiro «Em Portugal, o regime adoptou uma linha 
política bem conhecida e que passava pela irredutível preservação da integridade 
do ultramar, num espaço uno e indivisível que se estendia do Minho até Timor.».

Por outro lado, «Seria bastante útil se Portugal aceitasse, de acordo com 
o artigo 73º, informar as Nações Unidas sobre os territórios ultramarinos. 
Essa decisão, acompanhada de efectivas medidas promotoras da autonomia e 
da autodeterminação, reduziria a pressão das Nações Unidas e evitaria “mais 
Congos”. De resto, os Estados Unidos tinham por certo que as reformas seriam, 
a longo prazo, a melhor garantia da continuidade dos laços entre Portugal e as 
suas províncias e dos mútuos benefícios…». (Antunes, 1993, p.164)

Pelo contrário, uma deterioração continuada nos territórios de África 
inutilizaria, na óptica americana, as vantagens económicas até então usufruídas 
por Portugal. Rusk retomou o argumento de Eisenhower alegando: «A História 
mostra que relações como as que existem entre a Inglaterra e a Índia são a longo 
prazo economicamente mais proveitosas do que as relações coloniais abruptas 
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e cruelmente quebradas, como no caso da República da Guiné» (Antunes, 1993, 
p. 165). 

Daqui decorremos que a não resolução por parte de Portugal de viabilizar a 
independência das suas colónias foi uma grande perda para ambos os lados, i.e., 
para o país que de alguma forma teimava em não aceitar a independência das suas 
colónias e, simultaneamente para os novos países que queriam ser reconhecidos 
como tal. 

Se tivermos em conta o nível cultural das populações das colónias naquela 
altura, reconhecemos que certamente Portugal estaria em condições mais 
favoráveis de “impor” uma modalidade política e económica, desde que se 
verificasse alguma liberdade e direitos que as populações africanas reivindicavam.

Aliás, somos de parecer que uma solução com condições mais favoráveis para 
Portugal provavelmente acarretaria posteriormente para todos, “colonizadores 
e colonizados”, um menor esforço quer a nível político como diplomático e 
económico, para não referirmos as perdas humanas entretanto verificadas com 
as guerras de libertação.

Conforme Antunes, «a aplicação à África portuguesa do modelo anglo-
indiano de relações pós-coloniais, sugerida por Rusk, foi também refutada. 
Salazar acentuou a incapacidade dos negros «sem os brancos a África não 
seria nada e voltaria rapidamente ao tribalismo». Eram necessárias sucessivas 
gerações para formar líderes competentes e técnicos em África, argumentou 
Salazar, e o exemplo das relações entre a Índia e a Inglaterra não colhia porque 
“na Índia existia um grau de civilização que a África negra só alcançará daqui 
a muitos anos”». Não há dúvida que Oliveira Salazar tinha alguma razão ao 
refutar a comparação anglo-indiana com os povos de África, uma vez que na 
nossa opinião a diferença não só estava entre os povos indianos e africanos, 
como também, na forma de colonização inglesa e portuguesa. Por exemplo, no 
caso da Guiné portuguesa, em 1958, após cinco séculos de colonização contava 
com uma população de 510.777 habitantes e destes 504.928 não sabiam ler 
nem escrever ou seja 98,85% da população era analfabeta (Anuário estatístico 
do ultramar, 1977). Mesmo Portugal, nesses anos de sessenta vivia, segundo 
Calheiros: «Isolado do resto do mundo, Portugal era então um país económico e 
socialmente muito atrasado… A grande maioria da população ainda se dedicava à 
agricultura, praticada geralmente segundo processos tradicionais, alguns mesmo 
ancestrais, pouco rentáveis… No ensino, a escolaridade era obrigatória apenas 
até à 3ª classe… No País grassava o analfabetismo» (Calheiros, 2011, p. 257).

Estas diferenças culturais entre os povos indianos e africanos assim como 
entre Portugal e Inglaterra foram certamente a grande razão das diferentes 
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escolhas tidas no processo para a independência, por parte de um país, e na sua 
negação, por parte do outro país. 

Entretanto, tal como aconteceu nas colónias das outras potências coloniais, 
começaram a surgir na Guiné portuguesa movimentos independentistas, 
inicialmente manifestavam-se sob formas culturais e desportivas. Contudo, estes 
movimentos e ideias independentistas foram acelerados com as independências 
entretanto verificadas nos países francófonos vizinhos, por exemplo a República 
do Senegal e da Guiné Conakry. Face à intransigência do então governo português 
em negociar com os Movimentos Independentistas existentes nas suas colónias 
«A única resposta possível à violência colonial era, segundo Herbert Marcuse, o 
“direito natural” que os povos oprimidos tinham ao seu dispor para se defenderem 
contra a “coisificação” e a “desumanização” de que eram vítimas, utilizando os meios 
ilegais, quando os legais não funcionavam.». Este tipo de resposta à intransigência 
portuguesa era, no fundo, uma tese idêntica a que Amílcar Cabral defendia e 
que começava por este a ser equacionada para a resolução da situação que se 
verificava e tardava em ter resposta pacífica (Sousa, 2011, p. 237).

Assim, em 3 de Agosto de 1959, a revindicação do aumento salarial dos 
marinheiros do Pindjiguite que culminou num massacre para estes, não só 
serviu de propaganda política contra o governo colonial, na arena internacional, 
porquanto também justificou a solução da luta armada como a única via para 
a obtenção da Independência da Guiné e das Ilhas de Cabo Verde. «Nós, 
africanos das colónias portuguesas, lutamos contra o colonialismo português, 
para   defender os direitos do nosso povo e os verdadeiros interesses de todos os 
povos do mundo. Os africanos querem que Portugal respeite rigorosamente as 
observações definidas na Carta das Nações Unidas. Exigimos que Portugal siga 
o exemplo de Inglaterra, da França e da Bélgica e reconheça o direito dos povos 
que domina à autodeterminação e à independência.

As organizações africanas anticolonialistas das colónias portuguesas, que 
representam as aspirações legítimas dos seus povos, querem restabelecer a 
dignidade humana dos africanos, a liberdade e o direito de decidirem do seu 
futuro. Estas organizações querem que o povo beneficie de um verdadeiro 
desenvolvimento social, baseado num trabalho produtivo e no progresso 
económico, na unidade e na fraternidade africana, na amizade e na igualdade 
entre todos os povos, incluindo o povo português. Querem a paz ao serviço 
da humanidade. As organizações africanas que lutam contra o colonialismo 
português acreditam na existência de meios pacíficos para a conquista da 
Independência. No entanto, não temos ilusões e, uma vez que Portugal quer 
utilizar a violência para defender os seus interesses, somos obrigados a responder 
com violência…» (Cabral, 1960, p. 65)
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Amílcar Cabral, de uma forma que nos parece competente e hábil, depois 
de um estudo aprofundado da situação quer no ambiente interno – a situação 
de Portugal e das suas colónias – como o externo – o ambiente internacional 
favorável, procura congregar todos os movimentos das colónias numa mesma 
luta, conforme Barrento: «…Os movimentos de libertação nacional dos 
antigos territórios do Ultramar Português, apesar de em situação de manifesta 
inferioridade, usaram a bandeira de autodeterminação, que acolhia grande 
simpatia e apoios internacionais e exploraram a oposição que em Portugal 
existia ao regime político vigente.» Esta acção verifica-se depois de esgotadas 
todas possibilidades de negociar a independência junto do Governo colonial 
português e Amílcar decide aqui que a única via para obtenção da Independência 
(Guiné e Cabo Verde), passa por instalar-se no exterior, isto é, nas Repúblicas da 
Guiné Conakry e do Senegal que, entretanto, tinham lá obtido a independência 
da França (Barrento, 2009, p. 66). Com a hospitalidade e facilidades encontradas 
junto dessas autoridades, sobretudo a da Guiné Conakry provavelmente por ser 
a de maior orientação marxista socialista, onde já se encontravam vários outros 
movimentos independentistas e, recorde-se, entre os quais se estabelece uma 
grande rivalidade quanto à liderança e protagonismo na condução do processo 
de independência da Guiné.

No entanto, somos hoje forçados a pensar que Amílcar Cabral, socorrendo 
da sua formação académica, experiências profissionais e políticas, no seio do 
MAC entre outros, e profissional que já possuía na altura e associado ao seu 
alto conhecimento da política e do direito internacional, superava de longe 
intelectualmente a esmagadora maioria dos líderes das outras organizações 
políticas da Guiné, que só tinham estudos primários e, desta forma foi 
relativamente fácil impor um pensamento político que procura, através da 
independência da Guiné, obter a independência de Cabo Verde. Amílcar é cabo-
verdiano e o seu ensejo político é libertar o seu povo da colónia portuguesa que 
de outro modo seria praticamente impossível face à colagem estatutária, por 
parte de Portugal, deste arquipélago com os outros da Macaronésia.

Consciente da quase impossibilidade da independência das Ilhas de Cabo 
Verde por via negocial e armada, como nos referimos atrás, talvez fosse essa 
a razão que levou Amílcar Cabral a “bater-se” pela unificação de todos os 
movimentos independentistas guineenses e cabo-verdianos, esta acção teve lugar 
tanto em Dakar como em Conakry.

Contudo, as lideranças da maior parte destes movimentos independentistas, 
quer da parte cabo-verdiana como da guineense, eram contra a ideia da unidade 
da Guiné com as Ilhas de Cabo Verde, aqui «o percurso de Amílcar Cabral, 
que o levaria a assumir a liderança do movimento de libertação da Guiné e 
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de Cabo Verde, na Guiné Conakry, não foi isento de dificuldade…». Com a 
fusão da maioria dos movimentos independentistas da Guiné, uma vez que 
os movimentos cabo-verdianos abandonaram o conceito de luta armada em 
conjunto com a Guiné, cria-se o PAIGC e rapidamente se inicia a formação 
político-ideológica dos militantes inspirando-se nas doutrinas revolucionárias da 
época e nos sacrifícios que a luta armada impunha, necessários para a obtenção 
das independências da Guiné e das Ilhas de Cabo-Verde.

Entre os militantes que se iam juntando em Conakry, muitos deles já tinham 
servido no Exército colonial e tinham algum conhecimento de instrução militar, 
foram designados instrutores e deu-se início à instrução base a todos aqueles 
que se apresentavam. Depois de preparados foram enviados para as diferentes 
áreas da então Província portuguesa para divulgarem os objectivos e as razões da 
Luta de Libertação Nacional. Nesta altura, já tinha regressado da China Popular 
o primeiro grupo de militantes guineenses que aí fora enviado para receber 
treino no domínio da doutrina de guerrilha, neste grupo encontravam-se muitos 
daqueles que seriam os Comandantes históricos das Forças Armadas. Esta 
fase foi uma época muito difícil face às atrocidades e brutalidades que foram 
cometidas contra as populações da Guiné, devido às denúncias e traições que 
muitos dos nossos compatriotas faziam junto das autoridades coloniais.

Nesta altura verifica-se que muitos guerrilheiros não voltaram a Conacri devido 
a grandes baixas provocadas pelas autoridades coloniais ou porque abandonam 
pura e simplesmente o movimento de libertação pois o sacrifício e sofrimento 
eram enormes. Nos anos sessenta do século passado surge, face ao “contágio” 
das independências verificadas um pouco por toda a África, o Pan-africanismo 
responsável pela criação da Organização de Unidade Africana (OUA). É neste 
contexto que Amílcar Cabral revela, uma vez mais, a sua inteligência e capacidade 
política e diplomática no seio dos líderes africanos ao granjear de simpatia não 
só para a causa da independência da Guiné e Cabo Verde como também para 
o movimento político que liderava face aos outros movimentos que também se 
arrogavam como legítimos representantes dos povos da Guiné portuguesa e das 
Ilhas de Cabo Verde.

Esta procura de reconhecimento dos movimentos independentistas junto 
quer dos países africanos como da Comunidade Internacional, exigia que estes 
mostrassem a realização de acções em prol das suas populações e do movimento 
independentista, assim, muitos desses movimentos, com a ausência de uma 
estratégia bem definida, precipitam-se no início da luta armada sem consolidação 
dos princípios e planos de acção e sem definição dos objectivos a alcançar. Como 
exemplo paradigmático do que se referiu verificou-se, em 1962, com a FLING 
que, sem uma preparação prévia e com forças mal treinadas e mal equipadas, leva 
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a cabo o que será a sua primeira e última acção armada na zona de S. Domingos no 
Norte da Guiné. Segundo o Inspector Costa Pereira: «…elementos radicados no 
território do Senegal teriam atacado Susana, São Domingos, Bigene e Guidage, 
atingindo viaturas e dispositivos militares, danificando pontes e pontoes. 
Surgem, entretanto, divisões no seio dos nacionalistas, com o surgimento, entre 
outros, do Movimento de Libertação da Guiné, que contesta a presença de cabo-
verdianos no PAIGC». As forças coloniais, que obtiveram conhecimento prévio 
do ataque, acabaram por infligir pesadas baixas nas forças da FLING, obrigando 
os sobreviventes a uma debandada generalizada. Em consequência desse ataque 
no seio da FLING verificou-se o abandono da luta por muito dos seus militantes 
e homens que acabaram ou por abandonar a ideia da luta pela independência ou 
se juntar ao PAIGC (Mateus, 1974, p. 231).

Como nos ensina a inteligência humana, «o melhor é aprender com o erro dos 
outros» e assim com os erros da FLING, o PAIGC prepara-se minuciosamente 
o início da luta armada. Esta preparação advém dos esforços desenvolvidos 
na arena internacional, aqui Amílcar Cabral não só consegue apoios políticos 
para a sua luta como também algum armamento. Contudo, uma parte deste 
não consegue entrar no território porque, entretanto, foi apreendido pelas 
autoridades da Guiné Conakry e alguns dos dirigentes chegaram a ser presos. 
Só com a chegada do Amílcar Cabral a Conakry esta situação foi revertida e 
os dirigentes do PAIGC presos foram libertados pelas autoridades da Guiné 
Conakry que pensavam que aquele armamento se destinava a encetar um golpe 
militar naquele país (Cabral, 1984, p. 144).

2. Início da luta armada
Embora com a realização de um planeamento de operações considerável, era 

reconhecida a falta de equipamento e armamento, mas mesmo assim decidiu-se 
iniciar a luta armada.

A primeira acção teve lugar em 23 de Janeiro de 1963 contra o aquartelamento 
de Tite. Este ataque teve um impacto muito forte porque nessa altura Tite era 
comandado por um capitão, conhecido por «Capitão curto», que ficou célebre 
pelas brutalidades e atrocidades que cometia contra os militantes e simpatizantes 
da causa da independência Nacional, a simples população daquela região de 
Quinara ou contra os prisioneiros que ali eram levados provenientes doutras 
partes da Província. Um pouco por toda a Província praticavam-se acções de 
terror, porém, a situação da região de Quinara era horrível. Os factos relatados 
pelas populações são hediondos, mas, a bem da verdade e em memória dos 
caídos, não podemos deixar de referir desde fuzilamentos seguida de “passeata” 
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com as cabeças cortadas, a queima de corpos com gasolina, o afogamento em 
barris de água, o arrastamento de pessoas amarradas aos jeep willys, toda as 
formas e métodos de tortura foram realizados contra as nossas populações. 
As casas, ou seja, os casebres cobertos de “padja” (colmo), eram queimados e 
era impedido a saída dos seus habitantes, quem o conseguisse sair, era abatido 
a tiro. Citando Amílcar Cabral, numa declaração proferida na 4ª Comissão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Dezembro de 1962, faz acrescentos 
às notas do Inspector Costa Pereira, denunciando a repressão brutal na Guiné. 
«Dezenas de aldeias foram atacadas, sendo queimadas casas dos nacionalistas. 
Militantes do PAIGC são afogados nos rios e no mar, alguns regados com gasolina 
e queimados. Os cadáveres foram mutilados. Bernardo Soares, professor de 28 
anos, casado, responsável do PAIGC em Empada, é preso e torturado durante 
uma semana, tendo sido posteriormente regado com gasolina e queimado. E 
Vitorino Costa, estudante de 24 anos, membro do Comité Central do PAIGC, é 
morto em Tite1. A aldeia de Morés, na floresta de Oio, foi atacada e incendiada. 
Entre 15 de Junho e 31 de Julho foram presos dois mil africanos em toda a 
Guiné. Destes, 250 são enviados para o Campo de Concentração do Tarrafal2. 
A repressão alastra pelo Sul do país, fazendo miliares de vítimas. Em Bissau foi 
decretado o recolher obrigatório3.»

Deste modo, o ataque ao quartel de Tite deu muito ânimo não só à guerrilha, 
naquela altura ainda embrionária, como também às populações que sofriam 
aqueles horrores. Rapidamente se foi transmitindo de boca em boca (tradição 
oral) e espalhando os acontecimentos verificados em Tite com aquela primeira 
acção. Afinal, era possível ter êxito no combate aos colonialistas. Além dos 
ataques, muitos actos de sabotagem foram realizados, como por exemplo, 
corte de árvores nas picadas, cortes dos fios telefónicos dos CTT, dificultando 
as comunicações entre as autoridades coloniais. Nos lugares onde os actos 
aconteciam eram deixadas mensagens de ameaça às autoridades portuguesas.

Em resposta a este ataque a brutalidade e violência do poder colonial contra 
as nossas populações foi aumentando, mas por outro lado foi também crescendo 
a aderência à causa da luta de libertação. Os ataques por parte do PAIGC foram-
se multiplicando um pouco por todo o território da Guiné dita portuguesa. 
Paralelamente com estes ataques, e baseado numa diplomacia inteligente, 
1 Irmão do Comandante Manuel Saturnino Costa.
2 Segundo António Cardoso, quem pagava a alimentação dos presos era o Governo da respectiva 
colónia. Angola dava 20 escudos por dia para cada preso, mas para Guiné dava apenas 5 
escudos… Não admirar que alguns presos tenham morrido. E que, só depois disso, tenham 
passado a ter duas refeições diárias. (Mateus, Dalila Cabrita, A PIDE/DGS na Guerra Colonial, 
1961 – 1974, p. 129).
3 Mateus, Dalila Cabrita, A PIDE/DGS na Guerra Colonial, 1961 – 1974, p. 231.
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rapidamente Amílcar Cabral granjeou novos apoios, desde equipamentos até 
armamento (Mateus, 1961, p. 231).

3. O Congresso de Cassacá
O Congresso de Cassacá revelou-se vital para o curso da Luta de libertação 

Nacional. Apesar da existência de directivas organizacionais emitidas pela 
direcção do Partido com vista à uniformização de procedimentos e com o 
objectivo de seguir uma estratégia concertada, a guerrilha foi-se organizando à 
imagem dos chefes que dirigiam os diferentes grupos de guerrilha.

Começaram-se a verificar claros sinais de impreparação dos Chefes de guerrilha 
face ao baixo grau de preparação de alguns que eram os Chefes. Instalou-se um 
espírito de superstição e de desconfiança entre todos que foi minando a luta 
armada em prol de um objectivo comum. Paralelamente, as doenças por falta de 
higiene pessoal e ausência de cuidados médicos de base contribuíram também 
para agudizar aquele ambiente. Verificou-se, nesta altura, a morte de muitos no 
seio da guerrilha e da população por suspeição e superstição alegando feitiços 
de uns contra os outros. Nesta altura verificava-se, também, uma vulnerabilidade 
maior face aos ataques terrestres e aéreos do exército colonial, contra grandes 
acampamentos, denominados bases centrais ou barracas. 

Ao tomar conhecimento da situação, que considerou grave e uma ameaça à 
luta de libertação, o Secretário-geral do Partido, decidiu convocar uma reunião 
no interior do país com todos os responsáveis do movimento de guerrilha. Esta 
reunião ficou conhecida pelo nome do Congresso de Cassacá, nome da localidade 
onde foi realizada. Para a reunião foram convocados, como se referiu, todos os 
Comandantes de guerrilha, responsáveis e dirigentes do Partido e durante vários 
dias após depoimentos das testemunhas e vítimas dos desmandos e crimes 
cometidos, foram tomadas severas medidas contra aqueles que cometeram 
crimes e abusos contra as populações civis e, nalguns casos, militares. 

Nesse Congresso foram, ainda, tomadas decisões que nos anos seguintes se 
manifestaram muito importantes para o decurso da luta de libertação. Foram 
criadas, por exemplo, condições para o funcionamento de uma administração 
nas zonas libertadas, escolas, hospitais e postos sanitários, lojas, denominadas 
armazéns do povo, que funcionavam à base da permuta, centros de produção, 
centro de instrução político militar, a realização de seminários periódicos e o 
envio de jovens para estudo no estrangeiro. Esta não era a verdadeira razão 
da nossa vitória. A força das nossas vitórias estava não só, na sua justeza da 
nossa Luta de Libertação Nacional, denominada pela esquerda portuguesa como 
Guerra Colonial e reconhecida pela direita portuguesa de Guerra do Ultramar 
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mas, por um forte apoio recebido do então bloco leste (Varsóvia).

4. Criação das Forças Armadas Revolucionários do Povo (FARP)
Com alguma atenção, podemos constatar que o Eng.º Agrónomo Amílcar 

Lopes Cabral, muito antes de se assumir como único líder dos movimentos de 
libertação da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, muito cedo se revelou um grande 
comandante militar, preocupando-se com os aspectos da formação dos seus 
camaradas, os futuros chefes militares. 

Confirmado por Dalila: «Em Junho (1962), são detidos vários elementos do 
PAIGC, alguns dos quais tinham frequentado cursos de preparação militar em 
países de leste.» 

Em 1966, o próprio Amílcar relembra a importância da formação dizendo: 
«Nunca devemos esquecer o valor que teve para a nossa luta a escola política que 
funcionou em Conakry entre 1960 e 1962». Das decisões saídas do Congresso de 
Cassacá, a 16 de Novembro de 1964 em Caurandin, foram criadas as primeiras 
unidades das Forças Armadas Revolucionárias do Povo que passaram a ser o 
“Braço Armado” do PAIGC (Mateus, p. 231). Era a primeira vez, que todas as 
etnias se encontravam juntas e sob o mesmo poder político, conscientes de 
uma geografia, história e destinos comuns e decidem lutar pela sua liberdade e 
Independência.  Etnias ou povos que ao longo dos séculos, sempre resistiram 
à dominação colonial, desde 1644, de uma forma isolada e interétnica, muitas 
vezes fomentada pela própria autoridade colonial (Mateus, p. 231).

A partir daquela data, muito se fez para tornar cada vez mais eficaz a o “Braço 
Armado” do PAIGC. Nasciam as primeiras unidades militares “regulares”, 
denominadas Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP), estas eram 
diferentes das unidades de guerrilha subordinadas aos comandos regionais. 
Enquanto as milícias conhecidas por Forças Armadas Locais (FAL) tinham por 
missão proteger e manter a ordem nas zonas libertadas.

Importa referir que foi a partir daquela data que Amílcar Cabral se revelou um 
estratega militar, emitindo Directivas, Ordens de Missão e Ordens de Combate, 
procurando sempre uma relação biunívoca entre as acções militares e a estratégia 
superiormente definida (FARP, 1966, p. 23). Fazendo-se sentir que as acções 
militares realizadas visavam uma estratégia bem delineada e que esta influenciava 
aquelas. 

Para mim, os maiores dotes militares do Amílcar, manifestam-se exactamente 
nas escolhas que faz dos rapazes que iriam comandar as nossas Forças Armadas, 
ao ter escolhido: Francisco Mendes, João Tomás, Osvaldo Viera, Domingos 
Ramos, João Bernardo Vieira, Rui Demba Djassi, Paulo Correia (Budua), 
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Constantino Teixeira (Tchuchu Ackson) Amílcar Cabral revelou-se, um autêntico 
Júlio César, na escolha dos seus generais Romanos.

Rapazes que acabaram por se destacar pelo mérito, pela sua dedicação e 
sacrifício em prol dos objectivos da luta. Jovens que se tinham comprometido 
com a causa do nosso Povo, ao invés de colaborarem com o processo da luta (ou 
seja jovens que não se limitaram a colaborar mas sim decidiram comprometer-
se com o nosso processo da luta de libertação nacional. O mérito destes jovens 
rapazes, que a maioria chegou a luta, pelas mãos do Camarada Rafael Barbosa, está 
nas suas capacidades de executarem na prática as directivas político-militares que 
foram recebendo do Amílcar Cabral. Basta lembrarmos do nível de escolaridade 
e cultural das nossas populações na época. 

A minha admiração e gratidão, por estes rapazes residem nos seguintes 
aspectos: Como é que conseguiram administrar e incutir nos seus homens, então 
recrutas. A noção de ordem unida, lições de armamento (desarmar e armar 
diferentes tipos de armas), o sentido de disciplina militar (porquê que o fulano 
deve obedecer sicrano), respeito pela hierarquia político militar. Foram os jovens 
Comandantes, como Domingos Ramos, Osvaldo Vieira e Nino Viera, com a 
ajuda dos jovens Comissários Políticos João Tomás e Francisco Mendes (Chico 
Té), Carmen Pereira, Chico Bá, que traduziram na prática as directivas que 
Amílcar chamava de palavras de ordem, por exemplo4: «Camaradas, devemos, 
nas nossas Forças Armadas, respeitar ao máximo o princípio de disciplina. Não 
fomos nós que inventamos isso. Quando se está num Exército ou grupo armado, 
é preciso haver um chefe, o chefe tem que ser obedecido.» (Seminário de 1969, 
p. 7).

Por isso, nunca mas nunca, compreenderei a atitude do Camarada Aristides 
Pereira. Adjunto de Amílcar Cabral e Secretário-geral do PAIGC, depois da 
morte do Amílcar, vem nos dizer que praticamente, esses rapazes eram todos uns 
bandidos… Que grande injustiça e ingratidão, sabendo ele quantos guineenses 
foram fuzilados por terem opinado contra a unidade dita unidade da Guiné e 
Cabo Verde. Para o Aristides Pereira5, todos os dirigentes guineenses, além de 
incapazes e alcoólatras, como trata os Camaradas Chico Té e Osvaldo Vieira, o 
resto era uma cambada de traidores, segundo este dirigente cabo-verdiano, «…o 
Osvaldo, o Nino … sabiam do que se estava a tramar. O próprio Chico também 
sabia, tanto é assim que ele tinha rebates de consciência. Outro que sabia é o 

4 PARA A MELHORIA DA ACÇAO DAS NOSSAS FORÇAS ARMADAS, p. 7, Seminário 
de 1969.
5 Aristides Pereira, «Porque eu desde início – sempre! assumi a posição que eu era cabo-verdiano. 
“Sou cabo-verdiano” e daí não saio. A minha posição é esta: bato-me pela minha terra (quando 
são os guineenses que se batem e morrem para libertar Cabo Verde),
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Carlos Correia, que se deu por doido naquela altura. Isso devia dar-lhes um 
certo peso na consciência porque eles sabiam da conspiração e nada fizeram para 
travá-la» (Pereira, p. 181).

Só lendo as declarações de Senhor Mário Dias, que se pode melhor compreender 
a escolha do Amílcar Cabral. A escolha não foi por um mero acaso ou “par azar”. 
Foi uma escolha bem pensada e precisa porque ela recaiu sobre indivíduos, que 
na altura, eram indivíduos com uma base de preparação acima da média da nossa 
população. Não é por acaso, que Mário Dias, ex-sargento dos Comandos do 
exército colonial português, disse que o 1º Curso de Sargentos Milicianos (CSM) 
que houve em 1959 na Guiné. «Foi um alfobre de quadros para o PAIGC». Isto 
porque, o contingente dos Rapazes de Amílcar, futuros Comandantes da Luta, 
que em 1961, foram enviados para a China, para o treino na Academia Militar 
de Nanquim, em Pequim, dos dez: João Bernardo Vieira (Nino), Francisco 
Mendes, Constantino Teixeira, Pedro Ramos, Manuel Saturnino, Domingos 
Ramos, Rui Djassi, Osvaldo Vieira, Vitorino Costa e Hilário Gomes. Três foram 
condiscípulos do Sargento Mário Dias, a saber: Domingos Ramos, Constantino 
Teixeira (Tchuchu Akson) e Rui Djassi.

Desde a data da criação das Forças Armadas Revolucionárias do Povo e até 
a Independência da Guiné e Ilhas de Cabo Verde, Amílcar Cabral procurou 
introduzir melhorias e adequação do dispositivo das forças conforme a evolução 
da situação operacional, graças aos seus corajosos e jovens Comandantes, 
não os tendo nos (TO) teatros das operações, estou em crer que mais difícil 
seria. Enquanto Presidente do Conselho da Guerra, ou seja, enquanto esteve à 
frente dos destinos da luta pela independência, Amílcar Cabral realizou quatro 
reestruturações: a primeira foi em 1966; a segunda foi em 1968; a terceira em 
1970 e quarta em 1972. Estas reestruturações visavam sempre a obtenção de 
maior operacionalidade das nossas Forças Armadas. Reestruturações, que 
sempre procuraram adaptar as nossas Forças Armadas às situações concretas e 
reais da nossa luta.

Inicialmente empenhou-se pela multiplicação e implantação territorial das 
unidades guerrilheiras, denominadas Secções e Subsecções. Estas unidades 
eram dirigidas não só pelos Comandantes operacionais como também 
pelos Comissários políticos e estavam implantadas nas áreas mais pequenas 
territorialmente designadas por Zonas, Regiões ou Inter-regiões. Esta dispersão 
do dispositivo revelou alguns constrangimentos de emprego, nomeadamente, um 
certo descontrole nas acções realizadas, algumas vezes com conflitos positivos 
outros negativos, e ainda a falta de unidade de Comando, no mínimo, a nossa 
organização militar, nos primeiros tempos da guerra, se apresentava de uma 
forma muito difusa. 
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Alguma confusão reinava entre diferentes tipos de forças, milícias, guerrilhas 
e exército popular. Ao decidir a reestruturação de 1966, a primeira, Amílcar 
Cabral, disse que era: «Para evitar as confusões entre a guerrilha e o exército 
temos de definir claramente as funções complementares de cada um desses 
elementos.» (FARP, 1966, p. 11).

Na minha opinião, a primeira Reestruturação, que se fosse os dias de hoje, 
chamá-la-íamos de Reforma. Foi a reestruturação que deu alguma consistência 
a nossa organização militar. Em que ficou nitidamente visível, alguma doutrina 
e ciência militar. Era notório a rapidez com que Amílcar aprendia as lições 
militares que recebia dos seus conselheiros militares dos países que apoiavam a 
nossa luta, sem tirar-lhe o mérito e a capacidade de liderança e génio militar de 
que era dotado. 

Conclusão 
Ao longo deste artigo tentamos explicitar que o esforço clandestino dos 

movimentos de Libertação nos territórios ultramarinos da Guiné-portuguesa 
e nos territórios congéneres, associado ao reconhecimento do direito a 
autodeterminação dos povos pelas Nações Unidas, numa altura em que a maior 
parte das potências coloniais já se vergavam perante os ventos da mudança que 
provinham nas respectivas colónias, precipitaram o inicio da Luta armada na 
Guiné-portuguesa em 23 de Janeiro de 1963 contra o aquartelamento de Tite, 
liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC). 

Com efeito, debruçamo-nos sobre como o Congresso de Cassacá revelou-
se vital para reorientação da Luta de libertação e correlação de forças, cuja 
convocação deveu-se a verificação de claros sinais de impreparação dos Chefes 
de guerrilha face ao baixo grau de preparação de alguns. Deste congresso 
resultaram decisões que nos anos seguintes se manifestaram muito importantes 
no processo de luta armada. Foram criadas, por exemplo, condições para o 
funcionamento de uma administração nas zonas libertadas, escolas, hospitais e 
postos sanitários, lojas, denominadas armazéns do povo, que funcionavam à base 
da permuta, centros de produção, centro de instrução político militar, a realização 
de seminários periódicos e o envio de jovens para estudo no estrangeiro. Das 
grandes decisões saídas de Cassacá, a 16 de Novembro de 1964 em Caurandin, 
foram criadas as primeiras unidades das Forças Armadas Revolucionárias do 
Povo que passaram a ser o “Braço Armado” do PAIGC, corporizando a unidade 
e luta única de todas as etnias da Guiné sob mesmo poder político, conscientes 
de uma geografia, história e destinos comuns, decidem lutar pela sua liberdade 
e independência. Etnias ou povos que ao longo dos séculos, sempre resistiram 
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à dominação colonial, desde 1644, de uma forma isolada e interétnica, muitas 
vezes fomentada pela própria autoridade colonial.

A partir daquela data, somos de parecer, Amílcar Cabral se revelou um génio 
estratega militar, emitindo Directivas, Ordens de Missão e Ordens de Combate, 
procurando sempre uma relação biunívoca entre as acções militares e a estratégia 
superiormente definida. Fazendo-se sentir que as acções militares realizadas 
visavam uma estratégia bem delineada e que esta influenciava aquelas. Do nosso 
ponto de vista, as maiores decisões da fase inicial da luta e dotes militares do 
Amílcar manifestam-se exactamente nas escolhas que faz dos rapazes que iriam 
comandar as nossas Forças Armadas. Rapazes que acabaram por se destacar 
pelo mérito, pela sua dedicação e sacrifício em prol dos objectivos da luta. 

O mérito destes jovens rapazes, que a maioria chegou a luta, pelas mãos do 
Camarada Rafael Barbosa, está nas suas capacidades de executarem na prática 
as ditrectivas político-militares que foram recebendo do Amílcar Cabral. Basta 
lembrarmos do nível de escolaridade e cultural das nossas populações na época. 
Assim, a minha admiração e gratidão por estes rapazes residem na forma como 
conseguiram administrar e incutir nos seus homens, então recrutas, a noção de 
ordem unida, lições de armamento (desarmar e armar diferentes tipos de armas), 
o sentido de disciplina militar (porquê que o fulano deve obedecer sicrano) e 
respeito pela hierarquia político militar. 
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UMA PERSPETIVA PORTUGUESA SOBRE O “TEATRO 
DE OPERAÇÕES” DE MOÇAMBIQUE

Nuno Calhaço

Resumo
O conflito iniciado, a partir de 1961, nas várias parcelas dos territórios 

administradas por Portugal em África, consubstanciou-se como um conflito 
“único”. O objetivo dos movimentos pró-independência desses territórios visava 
“expulsar” os “colonos” portugueses do mesmo, com o apoio da ex-União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas e da China, na sua “luta” contra o Ocidente, 
através de uma “Guerra Revolucionária”. Esses territórios em África voltaram a 
ser cobiçados por várias potências mundiais, face à vaga independentista surgida 
em 1961, levando à necessidade de garantir o emprego do instrumento militar 
português em “operações de afirmação de soberania”, para assegurar o Interesse 
Nacional.

No Teatro de Moçambique, a atividade subversiva só teve início a partir de 
1964, estando as Forças Armadas Portuguesas detentoras de algum conhecimento 
e experiência operacional na tipologia de conflito subversivo, levando-as a 
“construir” uma “capacidade contrassubversiva” ao longo dos anos, decorrente 
da experiência retirada desse conflito “único”. Os primeiros anos do conflito em 
Moçambique conduziram à necessidade de emprego de uma estratégia militar 
defensiva, orientada para os distritos de Cabo Delgado, do Niassa e de Tete, 
tendo como o resultado operacional o insucesso dos movimentos subversivos, a 
partir de 1968, face aos resultados operacionais das Forças Armadas Portuguesas.

Palavras-chave: Moçambique; Guerra Subversiva; Capacidade 
Contrassubversiva; Forças Armadas Portuguesas; Exército Português
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Abstract
The conflict started in 1961 in territories administrated by Portugal, in Africa, became 

a “single” conflict. The main purpose of  independence movements on those territories, was to 
“expel” Portuguese settlers from the same territories, with support of  former Union of  Soviet 
Socialist Republics and China, on their struggle against the West, through a Revolutionary 
War. Those territories in Africa were, once again, coveted by world main powers, motivated 
by independency ideals that emerged in 1961, leading Portugal to guarantee his sovereignty by 
using his military power in “sovereignty operations” to ensure Portuguese National Interest.

In Mozambique, subversive activities began in 1964, in a moment were Portuguese Armed 
Forces are having some knowledge an operational experience in a subversive conflict, which 
leading them to build a “countersubversive capability” over the years, arising from their own 
experience on that “single conflict”. The first years of  the conflict in Mozambique, led to their 
need to employ a defensive military strategy, towards Cabo Delgado, Niassa and Tete districts, 
which result of  failure of  subversive movements, since 1968, face Portuguese Armed Forces 
operational results.

Key words: Mozambique; Subversive War, Counter-Subversive Capability; 
Portuguese Armed Forces; Portuguese Army

Introdução
Os “perigos” aludidos por Andrade Corvo (2005) à soberania dos territórios 

administrados por Portugal em África tiveram, ao longo do século XX, um 
recrudescimento, face à “evolução” da ordem internacional. Com efeito, pese 
embora a sua relevância estratégica estar alinhada com os objetivos económicos, 
políticos e ideológicos de Portugal, onde o estatuto de potência europeia, com 
mais tempo de presença em África, legitimava a sua presença no continente 
africano, a cobiça por parte de outras potências europeias e mundiais, desde 
finais do século XIX, com o objetivo do controlo e da exploração dos recursos 
naturais aí existentes, bem como perante as vantagens da sua localização 
estratégica, foram ameaças “permanentes” à soberania portuguesa em África.

A necessidade imperiosa de Portugal poder garantir um espaço no continente 
africano, para atingir os seus objetivos estratégicos como potência europeia e 
mundial, com a construção do “novo Brasil em África”, durante a segunda 
metade do século XIX, desde cedo colidiu, com os intentos britânicos para a 
mesma região, a partir de 1890, por intermédio do Ultimato Britânico a Portugal 
e com o fim do “Mapa Cor-de-rosa”. Este acontecimento, para além de provocar 
um sentimento antibritânico em toda a sociedade portuguesa, conduziu a uma 
aproximação à França, perante as ameaças às possessões africanas portuguesas 
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que se materializaram, no início do século XX, por Inglaterra e pela Alemanha, 
destacando a fragilidade de Portugal na competição no tabuleiro de grandes 
potências, onde o Interesse Nacional teria que, inevitavelmente, estar alinhado 
com o interesse de aliados europeus nesse mesmo espaço geográfico.

Já durante o início do século XX, foi visível a reduzida relevância político-
diplomática portuguesa na salvaguarda do, então, Interesse Nacional, onde 
o interesse britânico, “recíproco” com o português, havia contribuído para a 
manutenção do “Império Ultramarino Português” no mundo, nomeadamente 
durante o período da Grande Guerra, levando Portugal a procurar participar na 
mesma, ao lado dos aliados, na frente europeia, através de uma oportunidade 
única para garantir a soberania dos territórios por si administrados em África. 
Estas ameaças levaram à necessidade em garantir a integridade territorial 
dos territórios de Angola e Moçambique, a partir de 1914, com a projeção 
de destacamentos militares mistos da Metrópole para esses territórios, para 
salvaguardar o Interesse Nacional (do “novo” regime republicano).

Após o fim da Grande Guerra, os “perigos” à afirmação da soberania 
nacional nestes territórios mantiveram-se. Nesse sentido, após 1919, a difusão 
pelo mundo de ideais de cariz pró-independentista, estruturados por ideais 
marxistas-leninistas e promovidos pela ex-União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (ex-URSS), embora de forma muito incipiente, procuraram aliciar e 
influenciar as populações autóctones desses territórios para se revoltarem contra 
a presença portuguesa, neste continente. Essa influência foi mais “visível” depois 
do final da 2.ª Guerra Mundial, com o aparecimento dos primeiros movimentos 
independentistas Pan-Africanos, no período entre guerras1 “patrocinado” por 
países emergentes na ordem internacional de então. Nesse particular, o apoio dado 
pelo bloco de Leste aos países “não-alinhados” ou “neutralistas2”, no continente 
asiático, e, posteriormente, aos países africanos, bem como a influência que a 
Organização das Nações Unidades (ONU) imprimiu ao processo de contestação 
da presença portuguesa, face ao artigo 73.º da Carta, potenciou o aparecimento 
de movimentos independentistas nas possessões administradas por Portugal em 
África, tendo a Conferência de Bandung servido de “catalisador geral” para a 
crise que se abateu nos territórios portugueses.

O presente ensaio tem como Objetivo Geral (OG) avaliar o emprego do 
instrumento militar português, no início do conflito nos territórios administrados 
por Portugal em Moçambique, entre 1961 e 1965. Para o efeito, no sentido de 
poder atingir este OG, formulou-se como Questão Central (QC): Como pode 
ser avaliada a participação das Forças Armadas Portuguesas, durante o período 
1 CECA, 1988, pp. 40-41.
2 Moreira, 1959.
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de 1961 e 1965, em Moçambique? Decorrente do OG identificado, estruturou-
se o presente ensaio em três Objetivos Específicos (OEsp), os quais enformam 
a estrutura do referido estudo, nomeadamente: OEsp1 - Descrever as causas e o 
início do conflito subversivo, em Moçambique; OEsp 2 – Analisar a Estratégia 
Militar empreendida por Portugal, no território de Moçambique; OEsp 3 – Avaliar 
o emprego do instrumento militar português no “Teatro” de Moçambique, entre 
1961 e 1965. Como Questões Derivadas (QD), as quais estão alinhadas com os 
OEsp, formularam-se: a QD1 – Como podem ser identificadas as causas do início 
do conflito subversivo, em Moçambique? a QD2 – Como pode ser analisada, em 
termos estratégico-militares, a participação militar portuguesa no território de 
Moçambique? e a QD3 – Qual o impacto do emprego do instrumento militar 
português no “Teatro” de Moçambique, entre 1961 e 1965?

Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se um raciocínio indutivo e uma 
estratégia de investigação qualitativa, assente num desenho de pesquisa de um 
estudo de caso. Paralelamente, face à abordagem temporal do conflito, procurou 
circunscrever-se, em termos de delimitação temporal, ao período de 1961 e 
1970, ficando circunscrito, em termos espaciais ao território moçambicano. 
Em termos de delimitação conceptual, procurou dar-se ênfase aos conceitos de 
Guerra Subversiva e Guerra Revolucionária, constantes no “Exército na Guerra 
Subversiva3”.

1. O início das atividades subversivas em Moçambique
Para melhor se entender o conflito em Moçambique, iniciado em setembro 

de 1964, importa recuar a 1961, ano em que se deu início ao conflito subversivo 
nas possessões administradas por Portugal, em África. Face aos acontecimentos 
ocorridos a partir de 4 fevereiro, em Luanda, e perante os massacres desencadeados, 
entre 15 de 17 de março, desse mesmo ano, na região norte do território de Angola, 
bem como perante a instabilidade verificada, a partir de 1963, na Guiné-Bissau, 
com ataques a aquartelamentos portugueses neste território (nomeadamente ao 
quartel de Tite), a insurreição armada de caráter subversivo motivada por ideais 
pró-independentistas, incorreu nos territórios administrados por Portugal, em 
África. Estes marcos temporais, que a História não deixará “apagar”, conduziu 
ao início de uma nova fase da “Guerra Revolucionária”4 que, durante a Guerra 
Fria, teve lugar nos vários territórios administrados por europeus em África e 
na Ásia. 

Durante este mesmo período, os acontecimentos ocorridos no “Império 
Português do Oriente”, perante os ataques convencionais perpetrados pela União 
3 Exército, 1966ª.
4 Oliveira, 1960.

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323



181

Indiana às possessões portuguesas no Estado da Índia, aprofundaram as ameaças 
à soberania portuguesa na região, e os “perigos” à segurança e defesa nacional 
das várias parcelas pertencentes do, então, “Império Ultramarino Português”, 
contribuindo para a escalada de um conflito “apoiado” pelo exterior. Perante 
este desencadear de ataques convencionais e de caráter subversivo às possessões 
administradas por Portugal, em várias parcelas do mundo, podemos inferir que 
a Guerra de África, entre 1961 e 1974, foi um conflito “único”, “espalhado” 
nas várias parcelas do território ultramarino português, inserido no contexto do 
“Fim dos Impérios”, durante a Guerra Fria. 

Para Portugal, o seu “Império Ultramarino” representava um forte “motor” 
para a sua economia5, para além de simbolizar, igualmente, um fator de prestígio 
internacional do país6, no contexto externo, pelo que a sua perda ou abandono, 
em qualquer dos cenários, traria repercussões à continuidade do regime 
vigente, bem como agravaria os perigos à estabilidade do país, na nova ordem 
internacional da Guerra Fria. Para além destes argumentos, os receios que essa, 
eventual, “perda” pudesse trazer à segurança interna dos referidos territórios, 
bem como às suas populações (brancas ou negras), conduziu à opção estratégica 
nacional de resistência à vaga independentista que, a partir de 1961, assolou os 
territórios administrados por Portugal, em África, procurando evitar presenciar 
factos semelhantes aos ocorridos no ex-Congo Belga, em 1960, face à “(…) 
tremenda confusão política e social, com gravíssimas repercussões humanas 
(…)”7, tornando-se um reforço da posição estratégica portuguesa, na defesa do 
Interesse Nacional, a partir de 1961.

O “alargamento” deste conflito ao território de Moçambique, pese embora 
a descontinuidade territorial com a Metrópole e com as restantes possessões 
africanas e asiáticas, estava inserido nessa mesma guerra “única”, inserida 
na Guerra Fria, onde os principais objetivos estratégicos dos movimentos 
subversivos, presentes no território, visavam criar um sentimento de insegurança 
nas populações residentes, quer fossem originárias da Metrópole ou naturais do 
território moçambicano. Esses seus intentos, visavam explorar as fragilidades 
étnico-religiosas nas populações autóctones de Moçambique, na expectativa 
que a sua atividade clandestina e de guerrilha, conduzisse à fuga imediata do 
território das populações brancas e dos “colonos” que aí residiam e, dessa 
forma, à semelhança do que havia acontecido no ex-Congo Belga, garantir uma 
independência “forçada” e unilateral do território moçambicano. 
5 Couto, 2020.
6 Paralelemente, o “Portugal uno e indivisível, do Minho a Timor” constava na base doutrinária 
da sociedade portuguesa da época, o que legitimava a vontade da defesa do Território Nacional, 
à época (CECA, 1990, p. 34).
7 CECA, 1990, p. 24.
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Como “ignidor” dessa alteração da ordem e estabilidade no território 
moçambicano, foi aproveitada a fratura étnica e religiosa existente no interior da 
sua população, por intermédio de apoios externos provenientes dos territórios da 
Tanzânia (Tanganica) e do Malawi, especialmente orientados, geograficamente, 
para os distritos de Cabo Delgado, do Niassa e de Tete, os quais tinham ligações 
físicas terrestres, étnicas e religiosas privilegiadas. Nesse sentido, o centro de 
gravidade de todo o conflito residiu na população residente em Moçambique, 
quer fosse autóctone ou metropolitana, onde o seu controlo permitia legitimar 
a continuidade da presença portuguesa e das autoridades de facto instituídas no 
território, ou, no sentido inverso, legitimar o ideal e o esforço de independência 
total, protagonizado pelos movimentos independentistas neste território. 
A “fragilidade” com que as populações do território se encontravam face à 
difusão dos ideais independentistas neste território, serviria como elemento 
determinante para a continuidade das ações subversivas, na procura do auxílio 
destas às suas ações de guerrilha, num ambiente de total clandestinidade, bem 
como no que respeita ao “universo” de recrutamento para a sua causa, em 
especial em cidadãos “menos esclarecidos”, reforçando, dessa forma, o esforço 
para atingir os seus objetivos estratégicos, com o abandono do território pelos 
“colonos” portugueses. 

Motivados por ideais revolucionários, propagandeados pelos ideais marxistas-
leninistas e maoistas, inseridos na denominada “Guerra Revolucionária”, o 
apoio externo da ex-URSS e da China, bem como de outros países alinhados 
com o Comunismo, em muito contribuiu para o início das ações subversivas em 
Moçambique. Nesse sentido, foram exploradas as referidas diferenças étnicas e 
religiosas existentes entre as várias regiões e populações no território, favorecidas 
por ligações étnicas com os habitantes de países vizinhos, nomeadamente a 
Tanzânia e o Malawi, para além da “excentricidade” que a localização geográfica 
e a distância das províncias sublevadas tinham face à Capital, Lourenço Marques8, 
a qual representava uma limitação para o controlo total do território, com a 
presença limitada de forças militares ou de controlo policial nas regiões.

Perante o primeiro OEsp proposto, nomeadamente o de “Descrever as 
causas e o início do conflito subversivo, em Moçambique”, poderá afirmar-se 
que o mesmo se constitui como um conflito inserido num “conflito único” em 
todo o “Ultramar Português”, inserido na fase final do “Fim dos Impérios” 
8 Esta excentricidade está relacionada com o distanciamento da capital às províncias “mais 
afastadas”, onde a fragilidade dos apoios da administração ultramarina a essas parcelas do 
território moçambicano era mais vincada (derivado a esse distanciamento), tornando-se, 
integrado com divisões étnico e religiosas, um dos motivos para a sublevação das populações de 
etnia maconde, ajaua e maraves (CECA, 1989, p. 51), localizados, maioritariamente nos distritos 
de Cabo Delgado, Niassa e Tete, respetivamente.
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em África e na Ásia. Portugal, face às suas debilidades estruturais internas, 
procurou salvaguardar esses mesmos territórios, não tão só por questões 
económico-financeiras, mas, também, por razões de prestígio internacional e 
na vontade em garantir o bem-estar e a proteção de todos os cidadãos desse 
território, face aos resultados já visíveis na “onda independentista” que havia 
assolado outras parcelas de territórios africanos, tornados independentes. Essa 
mesma instabilidade, acicatada pela profusão de ideais marxistas-leninistas em 
todo o continente africano, estava inserida no contexto global da Guerra Fria, 
com particular enfâse por parte da ex-URSS, tendo, para tal, sido exploradas 
as fraturas étnico-religiosas entre as várias etnias que integravam o território 
moçambicano, com especial destaque para as regiões periféricas, devido ao 
seu afastamento face ao centro político-administrativo do território. De igual 
modo, a distância deste centro aos distritos mais afastados, onde a presença 
militar e de segurança era mais reduzida, potenciou a difusão, no seio das suas 
populações, das referidas ideologias pró-independência, mais concretamente 
nos distritos de Cabo Delgado, do Niassa e de Tete. A ligação étnico-religiosa 
com as comunidades dos países vizinhos, tais como a Tanzânia, o Malawi, com 
os referidos distritos, garantiu um apoio importante às ações subversivas em 
território moçambicano, através do apoio logístico aos movimentos subversivos 
que operavam no território, bem como no apoio à preparação de ações armadas, 
com o estabelecimento de “santuários” fora do território moçambicano.

2. A Estratégia Militar empreendida por Portugal
No plano estratégico-militar, face ao enquadramento internacional de 

Portugal, a partir de 1961, e, mais detalhadamente, no que se refere ao início 
do conflito em Moçambique, a partir de 1964, foi possível preparar, a partir do 
início da insurreição armada em Angola, discretamente, algumas “capacidades 
militares” destinadas a contrariar as ações subversivas características de um 
conflito subversivo9, as quais foram evoluindo ao longo dos anos, face à 
experiência operacional acumulada nos vários Teatros. 

Com o início das ações militares em Moçambique, paralelamente aos 
restantes Teatros, o Exército Português foi o Ramo das Forças Armadas 
Portuguesas (FFAA) onde “assentou” o esforço principal de guerra para fazer 
face aos efeitos decorrentes das ações subversivas, tendo, para tal, aprofundado 
e contribuído a implementação de uma “capacidade contrassubversiva”, que lhe 
permitiu adaptar-se e fazer face ao modus operandi dos movimentos subversivos 
em Moçambique10. O conhecimento das formas de atuação subversivas contra 
9 Designado, inicialmente, por “guerra de guerrilhas”, em 1961.
10 Esta “Capacidade Contrassubversiva” foi, também, desenvolvida, em simultâneo e de forma 
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as forças militares portuguesas, bem como contra as próprias populações, e o 
conhecimento da sua manobra logística e de apoio de retaguarda (especialmente 
no que concerne ao seu recrutamento e obtenção de novos aderentes à sua 
causa), foram fatores que contribuíram, neste e nos Teatros de Angola e da 
Guiné, para um esforço coletivo e “único” num conflito, também ele, ”único” 
nos territórios portugueses administrados por Portugal em África11. 

Perante esse conhecimento e adaptação contínua ao ambiente subversivo, 
podemos referir que esta já não era “nova”, depois de alguns anos em conflito 
nos Teatros de Angola e da Guiné, pelo que o início do conflito em Moçambique 
permitiu constatar um bom nível de proficiência das forças militares 
portuguesas, face à experiência operacional e tática “acumulada” noutros 
Teatros, na materialização do controlo territorial, na proteção de populações 
e na neutralização e destruição das forças subversivas e de todas as suas bases 
de apoio, quando identificadas. Dessa forma, essa adaptação doutrinária e de 
emprego operacional e tático, levou à necessidade de adaptação à nova tipologia 
de atuação das “guerrilhas”, já seguida em Angola e na Guiné, mas contribuindo 
para uma “adaptação” da mesma ao “novo” modo de emprego operacional 
por parte das forças terrestres portuguesas, então adaptado ao Teatro de 
Moçambique, não estando dissociada do conhecimento operacional “retirado” 
dos territórios de Angola e da Guiné. Nesse sentido, a experiência obtida e em 
adaptação contínua ao modus operandi dos movimentos subversivos veio, em 
Moçambique12, de forma preventiva, garantir uma preparação prévia das FFAA 
para o que ser viria a acontecer neste território, pelo que a preparação das forças 
terrestres ao conflito em Moçambique não foi surpresa13.

Contudo, perante a necessidade de garantir o esforço principal do conflito 
“único” iniciado em 1961, em Angola, e alargado à Guiné-Bissau, a partir de 
1963, o efetivo existente em Moçambique era considerado insuficiente, pelo que 
existiu a necessidade de balanceamento de forças militares, especialmente forças 
terrestres, para integrarem o esforço de guerra em Moçambique, a partir de 1964 

concorrente e complementar, nos restantes territórios de Angola e da Guiné, embora com 
especificações próprias de cada território, ao longo de todo o conflito.
11 Ainda antes dos incidentes ocorridos em Angola (15 de março), existiu uma vontade dos 
responsáveis políticos portugueses em poderem projetar, antecipadamente, cerca de 10.000 
homens em Angola e Moçambique, com a finalidade de garantir a afirmação territorial nacional 
das forças portuguesas no Ultramar: Leandro, 2020.
12 A 4ª Região Militar, em Moçambique, era constituída, de acordo com a reorganização do 
Exército de 1959, em três comandos territoriais, norte, centro e sul (onde se localizava a capital). 
Esta organização militar foi-se adaptando ao longo dos anos do conflito, com o estabelecimento 
de Zonas de Intervenção e Setores, nos quais estava integrado o dispositivo territorial de 
quadrícula.
13 Teixeira, 2017, p. 557.
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e nos anos seguintes (CECA, 1989, p. 66), conforme a Figura 1.

Figura 1 – Perspetiva de evolução do dispositivo militar terrestre em Moçambique, antes do 
início do conflito (Fevereiro de 1963 a Maio de 1964). Fonte: CECA (1989)

Na preparação doutrinária e na formação técnico-tática para as primeiras 
abordagens à guerra subversiva, o Exército Português, para além de garantir 
um ajustamento do seu dispositivo territorial, com a reorganização territorial na 
Metrópole e dos territórios administrados por Portugal, em África, no início de 
1960, constituiu algumas unidades militares com preparação e treino para um 
confronto subversivo. Nesse sentido, logo em 1960, depois da sua formação 
e treino no Centro de Instrução de Operações Especiais, em Lamego, foram 
projetadas para o norte de Moçambique duas Companhias de Caçadores 
Especiais (CCEsp), com formação e treino operacional adequado para o que se 
esperaria encontrar, no âmbito da luta anti-guerrilha14. As principais atribuições 
destas unidades foram destinadas, sobretudo, a criar um sentimento de maior 
segurança e confiança nas populações residentes nas áreas e regiões passíveis 
de sofrerem uma maior influência por parte dos movimentos independentistas, 
reforçando, quando possível, a estrutura militar já existente no território. As 

14 As mesmas unidades do Exército estavam preparadas para um conflito de caráter convencio-
nal com a ex-URSS e/ou os países de Leste, com limitações em termos de treino e preparação 
para a “guerra de guerrilhas”.
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suas áreas de atuação integravam áreas de responsabilidade “alargadas” a todo o 
norte do território, nomeadamente aos distritos de Cabo Delgado e do Niassa, 
com menor preocupação o distrito de Tete, tornando-se, essas unidades, forças 
com reduzida dimensão para a área territorial passível de subversão, a qual se 
tornou muito extensa para as forças existentes.

Paralelamente ao emprego de CCEsp, antes do início do conflito eclodir em 
Moçambique, operaram junto à fronteira com a Tanzânia, junto ao Rio Rovuma, 
unidades ou equipas de “pseudo-caçadores”, atuando como forças civis, 
contando com apoio de forças militares portuguesas estacionadas na região, com 
a finalidade de controlo do fluxo de apoios da Tanzânia (Tanganica) para os 
distritos de Cabo Delgado e do Niassa15.

No Teatro de Moçambique, o conflito iniciou-se em 25 de setembro de 
1964, tendo ficado circunscrito à região norte do território, ao distrito de 
Cabo Delgado, com o ataque ao posto administrativo de Chai, e ao distrito do 
Niassa, com o assalto ao Posto Administrativo de Cobué, alastrando, a partir 
de novembro do mesmo ano, à região oeste do território, no distrito de Tete, 
com um conjunto de ataques a militares ao Posto Administrativo de Charre, 
perpetrados pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Face à 
dispersão territorial das suas zonas de ação e dos seus “santuários” de apoio 
aos movimentos subversivos, localizados na Tanzânia e no Malawi, as atividades 
subversivas centraram-se, principalmente, nos anos seguintes às regiões norte 
do território (Cabo Delgado e Niassa), apoiadas pelas etnias Maconde (Cabo 
Delgado), Nianja e Ajauas (Niassa), deixando espaço para, no ano de 1965, o 
Comité Revolucionário de Moçambique (COREMO)16 iniciar as suas ações 
subversivas contra as autoridades portuguesas, pelos Maraves, no distrito de 
Tete17.

A contenção das atividades subversivas da FRELIMO, ao norte do território, 
teve para além da reação das forças militares portuguesas, a “limitação” do 
seu alargamento para sul, face à concentração de cidadãos de etnia macua e de 
outras etnias defensores da presença portuguesa, o que retirava capacidade de 
alastramento dos ideais subversivos para sul do Planalto dos Macondes. Contudo, 
essa profusão dos ideais pró-independentistas teve impacto na região norte do 
distrito de Tete, onde a etnia marave tinha maior incidência18.

Com efeito, o início do conflito em Moçambique esteve ligado às atividades 
subversivas da FRELIMO, a partir de 196419, na frente norte (Cabo Delgado 

15 CECA, 1989, p. 65.
16 Considera-se como um movimento dissidente da FRELIMO: Teixeira, 2017, p. 557.
17 CECA, 1988, pp. 113-115.
18 CECA, 1989, p. 51.
19 Face a dissidências internas na FRELIMO a partir de 1967, com a “decapitação” da sua 
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e Niassa), contando com os apoios obtidos provenientes da fronteira com a 
Tanzânia e do Malawi, tendo reiniciado as suas ações operacionais na frente de 
Tete, após a redução da atividade operacional da COREMO, neste distrito, e 
devido ao seu insucesso em toda a frente norte. Pelo lado da COREMO, a sua 
atividade no distrito de Tete teve o seu ponto mais forte a partir de início de 1965, 
com a realização de ações subversivas pontuais, especialmente direcionadas para 
alguns centros urbanos, como Vila Coutinho, tendo reduzido a sua atividade 
operacional a partir de início de 1968 neste distrito e em todo o território 
moçambicano20. 

A atividade subversiva destes movimentos, em Moçambique, consistia na 
realização de ataques, flagelações e outras ações diretas a aquartelamentos e a 
colunas de viaturas militares portuguesas, na colocação de engenhos explosivos 
improvisados e minas nos itinerários, e na realização de emboscadas, flagelações 
e ataques a aldeias, povoações e elementos das populações (branca e negra), 
com a finalidade de poder “expulsar” os “colonos” portugueses do território 
moçambicano. Dessa forma, a instabilidade constante das suas ações na região, 
conduziu, inevitavelmente, ao reforço e ao aumento da presença militar no 
território, após 1964. 

De um modo geral, a manobra subversiva em Moçambique21 compreendia 
um conjunto de ações militares de nível tático, com o objetivo de “entravar 
certas atividades e serviços essenciais” e “atuar contra as forças de manutenção 
da ordem”, através de golpes de mão, emboscadas, ações de flagelação e de 
obstrução de itinerários22, apoiados por alguns setores da população que atuavam, 
clandestinamente, na região norte e oeste do território. Alguns países vizinhos 
garantiam, também, a continuidade das ações subversivas em Moçambique, com 
apoio logístico e de informações, recorrendo, para tal, ao apoio de “santuários” 
no exterior do território. Tendo o fator iniciativa do seu lado, os movimentos 
subversivos moçambicanos, para além de atuarem na clandestinidade, tinham 
uma dimensão local, sendo detentores do conhecimento do terreno e os seus 
militantes disporem de uma elevada rusticidade e adaptação ao meio envolvente, 
o que lhes permitia atuar, no mesmo, com elevada facilidade e fluidez de 

liderança.
20 CECA, 1988, p. 113.
21 Doutrinariamente, o modus operandi dos movimentos subversivos, compreendia uma fase pré-
insurrecional, onde constava a “Preparação da subversão”, como fase preparatória (Primeira 
fase), e a “Criação do ambiente subversivo”, como fase de agitação (Segunda Fase), e uma fase 
insurrecional, compreendendo a “Consolidação da organização subversiva”, como fase do 
terrorismo e da guerrilha (Terceira Fase), a “criação de bases e de forças pseudo-regulares”, 
como fase do “Estado Subversivo” (Quarta Fase), e a “Insurreição geral”, como “fase final” 
(Quinta Fase): Exército, 1966a, p. I-11.
22 Exército, 1966a, pp. I-19.
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movimentos, levando-os a atuar em reduzidos escalões táticos (grupos, pelotões 
e pequenas unidades constituídas)23.

No contexto da estratégia militar adotada pelas forças portuguesas, a 
inexistência de recursos humanos e forças militares nas zonas onde a atividade 
subversiva mais se fez sentir24, em Moçambique, levou a que as forças do Exército 
concretizassem, a partir de 1964 e nos primeiros anos do conflito, uma estratégia 
militar defensiva nas regiões de Cabo Delgado, do Niassa e de Tete25, centrada no 
controlo territorial por intermédio da atribuição de áreas de responsabilidade de 
quadrícula, quer para o controlo das populações, concentradas em aldeamentos, 
quer para a proteção das forças militares, no apoio à população, através de ações 
de apoio no âmbito da ação psicossocial, na construção de aldeamentos, para 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para a sua proteção, e controlo dos 
movimentos, entre outras medidas, conforme a Figura 2 e a Figura 3.

Figura 2 – Perspetiva do dispositivo militar terrestre em Moçambique, no início do conflito, 
balanceado para norte e oeste do território (Outubro de 1964). Fonte: CECA (1989)

23 Idem, pp. I-2 - I-3.
24 Devido ao esforço inicial de guerra ter sido balanceado para Angola e para a Guiné-Bissau.
25 O dispositivo territorial existente foi-se adaptando, com a formação de zonas de intervenção 
em Tete (norte do Rio Zambeze): CECA, 1988, p. 159.
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Figura 3 – Perspetiva da evolução do dispositivo militar terrestre, no norte de Moçambique 
(entre maio e outubro de 1965). Fonte: CECA (1989)

Somente, após 1970, o Exército intensificou a sua ação militar, através de uma 
estratégia ofensiva, com a realização de operações militares ofensivas e de grande 
envergadura, como a Operação “Nó Górdio” para a destruição e deslocalização 
das bases dos movimentos, integrada com o reforço da melhoria das condições de 
vida das populações locais das províncias afetadas, por intermédio da “Operação 
Fronteira”26.

Face ao OEsp 2, onde se pretende “Analisar a Estratégia Militar empreendida 
por Portugal, no território de Moçambique, entre 1964 e 1965”, pode-se inferir 
que após os primeiros ataques protagonizados pelos movimentos subversivos 
em Moçambique, os quais se localizaram na região norte do território, as forças 
portuguesas já eram detentoras de um elevado conhecimento doutrinário e 
operacional, no que diz respeito ao conflito subversivo, fruto de três anos de 
experiência operacional em Angola e um ano na Guiné-Bissau. Nesse sentido, 
apesar de se “adivinhar” o início desses ataques em Moçambique, o dispositivo 
militar terrestre tornou-se insuficiente, perante as necessidades existentes 
em Angola e na Guiné, apesar do reforço contínuo com alguns contingentes 
militares, ainda antes de 1964, o qual conduziu a uma prévia adaptação ao espaço 
físico do Teatro moçambicano, por parte das forças terrestres portuguesas. Só 
com o início do conflito, em 1964, alinhado com uma maior presença militar 
26 Teixeira, 2017, p. 559.
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junto das populações, foi possível garantir “controlo possível” da situação militar 
geral neste território, tornando-se o reforço de vários contingentes existente, 
mas insuficiente. Desse modo, a instabilidade ficou circunscrita às regiões norte 
e oeste do território, nos distritos de Cabo Delgado e do Niassa, bem como ao 
distrito de Tete, onde a excentricidade e distanciamento desses mesmos distritos 
face ao centro político do território, potenciou o alastramento da insurreição 
e da adesão aos movimentos subversivos, onde existia uma ténue presença 
militar, a par da existência de habitantes etnicamente favoráveis à revolta, como 
os macondes, os ajauas, os nianjas e os maraves, apoiados a partir do exterior, 
nomeadamente da Tanzânia e do Malawi.

3. As Forças Armadas Portuguesas face ao “novo” modus operandi 
subversivo em Moçambique

Como anteriormente aludido, o início do conflito em Moçambique havia 
contado com alguma preparação por parte das FFAA, face à tipologia de conflito 
anteriormente iniciado em Angola27 e na Guiné, com uma adaptação rápida 
ao modus operandi dos movimentos subversivos neste território. Nesse sentido, 
o início do conflito subversivo entre forças portuguesas e os movimentos 
subversivos, em Moçambique, inserido numa estratégia militar defensiva, entre 
1964 e 1965, revelou, igualmente, para as forças militares portuguesas, uma 
adaptação doutrinária em termos militares no Teatro, face aos movimentos 
subversivos existentes no território, para além de uma adaptação às populações 
residentes neste. Essa adaptação esteve, principalmente, centrada na ação que 
o Exército Português, com a missão de garantir o controlo territorial, apesar 
do seu insuficiente dispositivo existente, integrada na execução de “operações 
de afirmação da soberania”28, exercendo, dessa forma, o esforço principal em 
todo o conflito, ficando a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa, com 
missões complementares ao esforço principal, numa atuação conjunta e/ou 
complementar.

Por essas razões, foi possível às forças subversivas da FRELIMO e da 
COREMO obter a iniciativa, entre 1964 e 1965, numa fase inicial do conflito, 
perante a insuficiente presença de forças terrestres no território moçambicano,

27 Embora o conflito “único” no Ultramar Português tenha sido iniciado em Angola, em março 
de 1961, a experiência retirada da Guerra da Independência da Argélia e de outros países, tais 
como a França, a Bélgica e a própria Inglaterra e os EUA, puderam contribuir para uma adap-
tação provisória à tipologia de conflito que se veio a verificar em Angola, não estando, dessa 
forma, as forças militares portuguesas “totalmente” desamparadas da evolução e adaptação ao 
conflito subversivo, na década de 60, do século XX.
28 Garcia, 2021.
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possibilitando a obtenção de alguma vantagem estratégico-militar “no terreno”.
Dessa forma, as FFAA procuraram garantir o controlo efetivo do território 

moçambicano, entre 1966 e 1967, em particular das regiões onde as ações 
subversivas tiveram mais incidência (Cabo Delgado, Niassa e Tete), através do 
reforço da sua presença militar, com vista a garantir um ambiente de maior 
segurança às populações (brancas e negras), por intermédio do controlo de áreas 
de quadrícula, onde os batalhões do Exército, destacados ou constituídos nos 
territórios, tinham por missão assegurar a “ocupação” territorial e a “proteção” 
das populações29, numa lógica de reforço das “ações de afirmação da soberania”. 
Essas forças de escalão batalhão, tinham atribuídas zonas de ação de “quadrícula” 
sob sua responsabilidade, podendo as mesmas serem redistribuídas em áreas 
de responsabilidade às suas companhias, para, dessa forma, ser materializada a 
referida ocupação territorial, numa vertente mais descentralizada. Por seu turno, 
esses batalhões estavam integrados numa estrutura superior, os Comandos de 
Setor, nas regiões onde a atividade subversiva mais se fazia sentir (nos distritos de 
Cabo Delgado, do Niassa e de Tete) e/ou em regimentos, os quais tinham áreas 
de responsabilidade atribuídas, onde a atividade subversiva era nula ou quase 
nula sob responsabilidade Região Militar (respeitante aos restantes distritos). 
Os vários Comandos de Setor integravam as Zonas de Intervenção ou Zonas 
Operacionais, algumas das quais com comando militar conjunto, ficando estas 
sob o Comando-Chefe de um Oficial General das FFAA, para atividades de 
caráter operacional, podendo, por outro lado, ficar integradas na Região Militar 
de Moçambique30. A principal atribuição do Comandante-chefe consistia em 
“coordenar” as ações militares de caráter conjunto das FFAA, ao passo que, 
para o Comando da Região Militar, estava adstrita a responsabilidade da “(…) 
conduta das operações terrestres”, sobretudo em matérias relacionadas com 
informações e a condução das operações militares, para as forças da guarnição 
normal e para as forças de reforço31. 

Para a Região Militar de Moçambique existiam responsabilidades operacionais 
para o respetivo Comandante, estando organizadas em locais onde a ameaça era 
diminuta ou inexistente (restantes distritos, excetuando os de Cabo Delgado, 
do Niassa e de Tete), o que permitia uma maior economia de forças, com o 
consequente balanceamento das mesmas para os distritos onde se materializava 
o esforço de guerra.

As forças do Exército exerceram, no âmbito da “manobra militar interna” 
no território moçambicano, ações e missões características do controlo de 

29 CECA, 1990, p. 109.
30 CECA, 1990, p. 118.
31 CECA, 1988, p. 204.
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“quadrícula”, através da sua presença e ocupação territorial na proteção 
das populações, mas também destinadas ao isolamento, flagelação e redução 
(aniquilamento e conquista)”32 das atividades dos movimentos subversivos33. 
Para além das forças de “quadrícula”, existiam unidades de elevada prontidão 
operacional e de rápido emprego tático, para atuação em qualquer local ou 
região, as quais estavam sob o comando do Comandante-Chefe de Moçambique, 
nomeadamente as forças de intervenção34 e as forças de apoio de fogos35. Estas, 
para além de garantirem o apoio às unidades de quadrícula ou de intervenção, 
na realização das suas ações diárias, procuravam servir, como “forças de reação 
imediata” para a realização de operações específicas no território moçambicano36. 

As missões atribuídas ao Exército, visavam garantir a “ocupação militar” de 
áreas, a “neutralização” das ações de “flagelação”, realizadas pelos movimentos 
subversivos sobre as forças portuguesas, a “interdição das comunicações”, a 
“destruição de recursos, de bases e de refúgios”, a “destruição de elementos 
combatentes” e, em casos muito excecionais (caso se verificassem) a “recuperação 
de áreas territoriais”37. As mesmas missões procuravam, ainda, garantir ações de 
segurança e de defesa de pontos militares portugueses considerados sensíveis, 
tais como acantonamentos, quartéis e outros “pontos essenciais”, bem como 
a segurança de colunas militares em deslocamento, quer fossem motorizadas 
ou apeadas, através da proteção de itinerários, podendo ser apoiados por meios 
aéreos de vigilância e de combate ar-terra. Estes meios aéreos garantiam, também, 
um alerta oportuno às forças no terreno, bem como um determinante poder de 
fogo sobre possíveis ações subvesivas realizadas contra as forças portuguesas, 
garantindo a sua proteção e a preservação do potencial de combate. 

A finalidade das suas tarefas visava impedir a liberdade de ação dos 
movimentos subversivos, através da realização de um conjunto de operações 
táticas, tais como as operações de cerco, o deslocamento para a linha de cerco, 
com a destruição de forças cercadas, o ataque a acantonamentos e bases 
32 Através de “forças de intervenção”.
33 CECA, 1990, p. 109.
34 Estas forças eram constituídas por unidades do Exército, em escalões reduzidos (batalhão e/
ou companhia/esquadrão), e por forças especiais (Comandos, Unidades de Milícias e Grupos 
Especiais). De acordo com o Teatro e o grau de comando e controlo, poderiam estar sob a de-
pendência direta do Comando-Chefe, dos Comandantes de Zona de Intervenção/Operacional 
e dos Comandos de Setor: CECA, 1988, p. 160. 
35 As unidades de apoio de fogos incluíam unidades de Artilharia (Campanha e Antiaérea) e de 
morteiros e canhões sem recúo, podendo atuar de forma integrada nas áreas dos batalhões ou 
companhias, em pequenos escalões táticos, ou integradas nos Comandos de Setor, podendo 
integrar as forças de intervenção, sob o Comando-Chefe: CECA, 1988, p. 160.
36 Idem, 1988, p. 160.
37 CECA, 1990, p. 107.
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subversivas, em povoações ou nas matas, com a perseguição e limpeza de 
militantes dos movimentos, por patrulhamentos motorizados ou apeados na 
selva, com a finalidade de neutralizar as ações subversivas e controlar as parcelas 
do território, por operações especiais, através da realização de emboscadas, 
golpes de mão, operações de cerco e limpeza de povoações, e de batidas, com a 
finalidade de capturar material e armamento dos movimentos e desarticular as 
suas ações e o apoio conferido pelas suas bases38. Complementarmente, as forças 
do Exército garantiram uma ação concertada em vários domínios, em especial 
ao nível da Ação Psicológica, junto das populações, com o objetivo de alterar 
perceções e influenciar comportamentos e atitudes, dos possíveis aderentes 
aos movimentos, bem como das populações residentes, integrado num esforço 
“global” de nível psicossocial, onde a presença das forças terrestres era essencial. 
Esse esforço, concertado com o de outros setores, contribuiu para o esforço 
global de “controlo” das populações, com a finalidade de reforçar a legitimidade 
da presença portuguesa em Moçambique.

Para além das operações de quadrícula, as FFAA não realizaram, neste período 
inicial, entre 1964 e 1970, operações militares conjuntas de grande envergadura, 
em virtude da sua necessidade de adaptação ao ambiente subversivo, característico 
do território, bem como à limitação do número de forças militares. Somente mais 
tarde, a partir de 1970, foi possível desencadear operações militares próximas às 
operações convencionais de grande envergadura, destinadas a neutralizar e a 
destruir quartéis, identificados, “positivamente”, nas matas moçambicanas, bem 
como em ações diretas contra forças subverivas constituidas e em movimento, 
caracterizando a fase ofensiva deste conflito.

Por seu turno, contribuindo para o controlo efetivo de todo o território 
moçambicano, a Força Aérea Portuguesa, face à sua flexibilidade de atuação e 
de emprego táctico, foi essencial no apoio dado às forças terrestres no controlo 
territorial, quer seja durante a execução de ações de patrulhamento aéreo, 
em ligação com as forças no solo, quer seja no ataque a forças pertencentes 
aos movimentos subversivos, neutralizando e destruindo, com oportunidade, 
material e pessoal aderente aos movimentos, para além de ser um importante 
vetor de monitorização da atividade operacional subversiva no terreno. 
Paralelamente, o emprego de meios aéreos em prol do reabastecimento logístico 
de forças terrestres, aquarteladas a centenas de quilómetros das suas bases de 
apoio logístico principais, bem como no apoio à evacuação médica de baixas 
portuguesas, em tempo oportuno, foi um fator importante para a consolidação 
e o robustecimento das ações militares terrestres no terreno, de forma articulada 
e conjunta.
38 Exército, 1961; Exército, 1966b.
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No espaço marítimo, as forças navais da Marinha Portuguesa procuravam 
contribuir para o esforço global do conflito, apoiando o reabastecimento de 
forças nas regiões ribeirinhas, no controlo dos principais cursos de água 
(Zambeze e, dentro do possível, do Rovuma) e onde se localizavam os principais 
portos marítimos, em especial no distrito de Cabo Delgado, bem como no 
Lago Niassa, procurando “cortar” as comunicações dos elementos subversivos 
aos seus “santuários” por via marítima, localizados no Malawi e na Tanzânia. 
Paralelamente, procuravam apoiar as ações das forças terrestres portuguesas, 
isolando e vigiando as ligações marítimas entre a Tanzânia e as costas marítimas 
de Cabo Delgado, nas quais era proveniente grande parte dos apoios aos 
movimentos que operavam neste distrito.

Neste ponto, procurando responder ao OEsp 3, o de “Avaliar o emprego 
do instrumento militar português no “Teatro” de Moçambique, entre 1964 e 
1965”, pode-se afirmar que as FFAA procuraram, desde o início das hostilidades 
em 1961, destacar para o Teatro de Moçambique, forças militares necessárias 
e capazes de garantir o controlo efetivo do território, inserido em “operações 
de afirmação da soberania”, ficando, embora de forma insuficiente, o esforço 
desse emprego operacional nas unidades do Exército. Os meios da Marinha 
Portuguesa e da Força Aérea Portuguesa procuraram, tendo por base os seus 
recursos, reforçar e complementar o dispositivo e as missões do Exército, 
nos distritos de Cabo Delgado, Niassa e Tete, através de uma organização 
territorial base de “quadrícula”, integrada em setores operacionais, em zonas 
de intervenção e sob responsabilidade operacional do Comandante-Chefe 
do Teatro de Moçambique. Essas zonas de ação atribuídas a unidades de 
escalão batalhão, com a responsabilidade de “quadrícula”, eram repartidas por 
áreas de responsabilidade às suas companhias, para uma ocupação territorial 
descentralizada. Sob as ordens do Comando-Chefe de Moçambique, podiam 
ser empregues forças de intervenção e forças de apoio de fogos, podendo 
servir como “forças de reação imediata”, integrando ações inseridas na Ação 
Psicológica sobre as populações e no apoio Psicossocial, em paralelo com ações 
militares da Região Militar.

Inserido num “conflito único”, em todo o “Ultramar Português”, o emprego 
do instrumento militar português em Moçambique, entre 1964 e 1965, pode ser 
caracterizado por conter algumas adaptações das FFAA à tipologia de conflito 
subversivo, através de uma preparação operacional nas suas forças terrestres, 
obtidas pela experiência operacional e de conhecimento, desde 1961, em Angola, 
e desde 1963, na Guiné-Bissau, tornando-se numa vantagem estratégica para 
Portugal, mas contando, numa fase inicial, com um dispositivo militar terrestre 
insuficiente. Integrado nesta estratégia, o “alargamento” do conflito a ações 
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de âmbito psicossocial sobre as populações, com a consequente construção 
de aldeamentos, bem como outras medidas de cariz social, pôde garantir um 
esforço global para a resolução da instabilidade no território, mantendo, dessa 
forma, a legitimidade no território e, consequentemente, o controlo efetivo do 
mesmo por Portugal.

Conclusões
Procurando sintetizar e responder à QC, podemos referir que o conflito 

subversivo em Moçambique, esteve inserido num conflito “único” e mais lato, 
nas possessões administradas por Portugal em África, num período de “Fim dos 
Impérios” europeus em África e na Ásia, durante a Guerra Fria. A necessidade 
de Portugal justificar a defesa do seu Interesse Nacional, em África, prendeu-se 
por questões económicas, de prestígio internacional e na vontade de proteção 
das suas populações, face aos efeitos nefastos que o processo independentista 
havia revelado nesse continente, sobretudo no ex-Congo Belga, onde a própria 
credibilidade do Estado Português e a continuidade do Governo/Regime vigente 
estava em risco.

A partir do exterior, no contexto de Guerra Fria, foram exploradas as fraturas 
étnicas e religiosas existentes nas várias comunidades moçambicanas, para 
que se degenerasse o conflito subversivo, em Moçambique, à semelhança do 
verificado em Angola e na Guiné. Complementarmente, a reduzida presença 
das autoridades locais nos distritos mais afastados e distantes do centro político-
administrativo do território, Lourenço Marques, contribuiu para essa profusão e 
aliciamento dos ideais defendidos pelos movimentos subversivos, pelo que, desse 
modo, é compreensível o início das atividades subversivas nos distritos de Cabo 
Delgado, do Niassa e de Tete, perante a forte presença de etnias maconde, nianja, 
ajaua e marave. Dessa forma, a subversão tinha maior facilidade de profusão 
dos seus ideias independentistas, sob as suas populações mais afastadas e sobre 
forte influência externa, podendo angariar aderentes para a luta armada contra 
as autoridades de facto instituídas, utilizando os “santuários” fora do território 
(Tanzânia e Malawi) para a sua preparação e atuação em território moçambicano.

Contudo, a preparação prévia das FFAA em Angola e na Guiné, potenciou o 
desenvolvimento de uma “capacidade contrassubversiva” nas FFAA, em especial 
no Exército, pelo que aquando dos primeiros atos subversivos em território 
moçambicano, em 1964, existia alguma preparação militar e doutrinária nas 
FFAA para enfrentar o conflito, resultado da experiência operacional obtida em 
Angola e na Guiné-Bissau, embora com um insuficiente dispositivo territorial. 
Com um dispositivo territorial já implementado, na 4.ª Região Militar, mas 
limitado, o início do conflito no norte e oeste de Moçambique, tornou-se de 
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maior dificuldade de controlo por parte das FFAA, com enfâse para a ação do 
Exército, passando o foco a incidir no controlo das populações, através da sua 
concentração e proteção em aldeamentos, o que esteve alinhado com uma maior 
presença militar junto das mesmas.

Pelo lado dos movimentos subversivos, a sua atividade operacional 
caracterizava-se pela atuação na clandestinidade, realizando ataques e flagelações 
a aquartelamentos e a colunas motorizadas, na colocação de engenhos explosivos 
e minas nos itinerários, e na realização de emboscadas, flagelações e ataques a 
aldeias, povoações e elementos das populações (branca e negra), com o objetivo 
de limitar a circulação de forças militares em apoio à estabilização no território 
e criar o medo e a insegurança nas populações, suprimindo e neutralizando a 
atuação das FFAA. Os apoios conferidos pelos seus “santuários”, em termos 
logísticos e de informações, associado ao conhecimento do terreno e à sua 
adaptabilidade e rusticidade ao meio ambiente envolvente, garantiram, em certa 
medida, uma elevada flexibilidade de atuação, utilizando pequenos escalões 
táticos, com o objetivo último de “expulsar” os “colonos”. Contudo, a “política 
de aldeamentos” limitou a sua ação de recrutamento e de apoio à sua causa, noa 
anos seguintes, passando a partir de 1967, a existirem limitações nesses mesmo 
apoios, alinhado com uma maior presença das forças terrestres do Exército 
Português nas áreas críticas.

A nível nacional, a estratégia militar adotada, nos primeiros anos do conflito, 
a partir de 1964, circunscreveu-se a ações defensivas e de controlo territorial, 
nos distritos de Cabo Delgado, do Niassa e de Tete, procurando garantir o 
controlo permanente do território com a compartimentação do mesmo em 
áreas de responsabilidade de “quadrícula”, atribuídas a batalhões do Exército, 
em número insuficiente, as quais estavam integradas em Setores e em Zonas 
de Intervenção ou Operacionais, sob o Comando-Chefe de um Oficial General 
das FFAA, para além das responsabilidades da própria Região Militar. Associada 
a esta estratégia militar, ao longo dos anos do conflito, a adoção de medidas 
de apoio às populações, tais como o reforço na construção de aldeamentos 
e do apoio psicossocial, onde o Exército teve um papel de destaque na Ação 
Psicológica, fortaleceu o esforço conjugado para a estabilidade nas regiões mais 
afetadas, garantindo um aumento da legitimidade portuguesa no território, junto 
das populações, com o aumento da ineficiência da FRELIMO e da COREMO, 
a partir de 1967. Ademais, para a sua manobra tática e operacional, as forças 
terrestres tinham forças de intervenção, para serem empregues como “forças de 
reação imediata”, em qualquer ponto do território, com elevada flexibilidade e 
de descentralização nas suas ações táticas, o que reforçou, em muito, a estratégia 
defensiva empreendida. A utilização de outras ações de caráter de apoio social, 
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como a construção e concentração em aldeamentos das populações, bem 
como no caráter de apoio Psicossocial, permitiu balancear o esforço militar, 
insuficiente, a partir de 1964, com outra tipologia de ações, com o objetivo de 
controlo das populações.

Dessa forma, a atuação do instrumento militar português no Teatro de 
Moçambique pode concluir-se como eficaz, apesar dos vários momentos de 
“iniciativa” por parte dos movimentos subversivos, os quais ficaram circunscritos 
ao norte e a oeste do território, com o controlo da presença subversiva da 
FRELIMO, nos distritos de Cabo Delgado e do Niassa, e da COREMO, no 
distrito de Tete. A concretização de “operações de afirmação da soberania”, 
largamente estruturadas pelas unidades do Exército, puderam garantir, na sua 
plenitude, embora com limitações, durante os primeiros anos do conflito, um 
contrapoder às ações dos movimentos subversivos, tendo como resultados 
operacionais a incapacidade das ações dos movimentos aturarem na frente 
norte, a partir de 1968, apesar de várias tentativas no sentido contrário, bem 
como na frente oeste, depois de 1968, embora de forma mais limitada. Esta ação 
das forças terrestres foi robustecida por intermédio dos meios navais e aéreos 
da Marinha Portuguesa e da Força Aérea Portuguesa, que contribuíam, também, 
para esse resultado militar, reforçando a presença e a atividade operacional no 
interior do território, em apoio às forças do Exército, complementando as suas 
missões de patrulhamento e controlo territorial.

O emprego do instrumento militar português, a partir de 1964, em 
Moçambique, provou essa capacidade de adaptação das FFAA ao “ambiente 
subversivo”, com a edificação de uma “capacidade anti-subversiva”, relegando 
os movimentos subversivos moçambicanos para a sua frente de Tete, onde ainda 
tinham alguma capacidade para realizarem ações militares, até 1974.
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RESISTÊNCIA À DOMINAÇÃO COLONIAL 
PORTUGUESA NO INÍCIO DA LUTA ARMADA EM 1964: 
UMA VISÃO MOÇAMBICANA

Fernando Francisco

Resumo
O presente artigo1, cujo objecto é trazer elementos relevantes da resistência 

do povo moçambicano face à colonização portuguesa, em diferentes fases, antes 
do início da Luta Armada de Libertação de Moçambique, em 1964.

Para uma melhor compreensão, o mesmo vai contar com um amplo contexto 
histórico em fases, nalguns casos não de forma cronológica, mas capaz de 
apresentar evidências sobre a resistência face à dominação colonial portuguesa. 
A razão disso é o facto de existência de vários movimentos de resistência à 
dominação colonial portuguesa em Moçambique, sendo a luta armada, o 
culminar desses movimentos de resistência, daí a sua importância.

Deste modo, teremos a primeira fase que é marcada com achegada dos 
portugueses em Moçambique, em 1498 e os primeiros movimentos de resistência, 
a segunda fase começa com o período marcado pela fraca relação económica 
entre Portugal e Moçambique, seguido do Golpe de Estado de 1926, em Portugal 
e instituição do Ensino Rudimentar e Educação não Formal pela Missão Suíça 
em Moçambique, a terceira fase tem início a partir da promoção da cultura de 
algodão, até ao momento de ligação de Eduardo Mondlane à Igreja Metodista, 
a quarta fase, do Massacre de Mueda à fundação da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO) e consequente criação de condições para o início da 
luta armada, que foi o fim último para se alcançar a Independência Nacional, já 
que por via diplomática era um acto impensável para a Administração Colonial 
Portuguesa. 

1 Texto adaptado no Antigo Acordo Ortográfico, em vigor na República de Moçambique. 
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Colonial Portuguesa; Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO)

Abstract
The present article aims to bring to the fore some relevant elements of  

the Mozambican people’s resistance against the Portuguese colonization, in 
different times, before the beginning of  the Armed Struggle for the Liberation 
of  Mozambique, in 1964.

For a better understanding, it will rely on a broad historical context divided 
into phases, in some cases not chronologically, but nonetheless capable of  
presenting evidence of  resistance against the Portuguese colonial domination. 
The reason for this is the fact that there were several instances in the struggle 
against the Portuguese colonial domination throughout the Mozambican history, 
and the armed struggle was the ultimate result of  those, hence its importance.

Thus, the first phase is marked by the arrival of  the Portuguese in Mozambique 
in 1498 and the first resistance acts; the second begins with the period marked by 
the weak economic relationship between Portugal and Mozambique, followed 
by the Coup of  1926, in Portugal, and by the establishment of  rudimentary 
education and non-formal education by the Swiss Mission in Mozambique; the 
third starts with the promotion of  the cotton culture; and finally, the fourth - 
from the Mueda Massacre to the foundation of  the Mozambique Liberation 
Front (FRELIMO) and the consequent creation of  conditions for the beginning 
of  the armed struggle - which was a last resort solution to achieve National 
Independence, since diplomatic means were unthinkable for the Portuguese 
Colonial Administration.

Keywords: Mozambique; Armed Struggle for the Liberation; Portuguese 
Colonial Administration; Mozambique Liberation Front (FRELIMO)

1. Contexto histórico que caracterizou a resistência do povo 
moçambicano face a administração colonial portuguesa, até ao início da 
luta armada em 1964

A criação da FRELIMO e os processos subsequentes conducentes ao início 
da luta armada, são considerados o culminar de todos os processos de resistência 
do povo moçambicano desde a dominação colonial portuguesa. Por isso, uma 
abordagem sobre o início da luta armada sem fazer menção ao passado histórico 
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que ditou as diferentes fases da resistência de moçambicanos, será insignificante. 
Para o efeito, vamos agrupar os momentos em quatro fases.

Primeira fase – Da chegada dos portugueses em Moçambique e registo 
de primeiros movimentos de resistência contra dominação colonial 
portuguesa

No princípio de 1498 embarcações dirigidas por Vasco da Gama atracaram 
na costa sul de Moçambique (Inhambane), sendo a partir daí que sucessivamente 
foram aparecendo, de passagem, outras embarcações que se cruzavam e 
disputavam pelo espaço na costa moçambicana e pelas rotas marítimas do 
Oceano Índico com os swahillis, árabes e indianos (Cabaço, 2007, pp. 27-30).

Actos de resistência iniciam meses antes de Conferência de Berlim (1884-
1885), quando o Ngungunhana “tomou o poder”, face ao interesse das grandes 
potências europeias por Moçambique (Grã-Bretanha e Alemanha), apesar 
de que já tinha o domínio português, o qual se sentia pressionado. Neste 
caso, Ngungunhana, percebendo da existência de rivalidades entre a potência 
colonizadora de Moçambique e a Grã-Bretanha e Alemanha, procura tirar 
vantagens disso, reforçando as suas capacidades guerreiras contra a dominação 
colonial portuguesa, a “ofensiva militar” portuguesa contra si, no início de 1885, 
num momento que já tinha perdido lealdade diante dos seus guerreiros, isso 
contribuiu para a invasão do seu império (Império de Gaza), mesmo assim, 
Ngungunhana não se rendeu até as últimas consequências que foi a sua prisão 
a 28 de Dezembro de 1885 ordenada por Mouzinho de Albuquerque, na altura 
“Governador Militar do distrito de Gaza”, de seguida deportado para à capital 
portuguesa, onde “Ngungunhana e a sua comitiva foram expostos à curiosidade 
popular. Cruzaram Lisboa numa jaula antes de serem exibidos no Jardim 
Botânico de Belém e depois levado ao Arquipélago dos Açores (Ilha Terceira), 
onde passou o resto da sua vida até 1906, ano que perdeu a vida2. 

A Conferência de Berlim (de 15 de Novembro de 1884 à 26 de Fevereiro 
de 1885), impôs o traçado definido pelas potências europeias no continente 
africanos, sem no entanto ter se dado o devido respeito e consideração aos 
interesses dos povos africanos, o que afectou de forma significativa os aspectos 
culturais, linguísticos, étnicos, entre outros, portanto, a ideia dominante das 
potências europeias era da “incapacidade dos africanos de puderem estabelecer 
“um sistema de organização política estruturado e dotado de limites territoriais 
mais ou menos precisos e delimitados geograficamente”3.

2 dw.com/ngungunhane-o-rei-moçambicano, que-lutou-contra-a-ocupação-portuguesa (441770)
3 Francisco, 2018, pp. 134-136
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Tanto que à generalidade de estudos sobre ocupação de África pelas potências 
europeias faz menção de não se der “conta dos laços que ligam os seus povos”. 
Por isso, Patrício (s/d) citado por Francisco4 enaltece a ideia de fronteiras 
arbitrárias pelo facto dos próprios africanos não terem tomado parte da sua 
definição e delimitação, constituídas apenas para a satisfação dos interesses 
das potências ocidentais. O mesmo ocorre em relação a divisão administrativa 
de Moçambique, também não houve preocupação de envolver os nativos na 
definição dos limites, por isso que os laços culturais, linguísticos, étnicos e 
tantos outros ficaram afectados, prova disso verifica-se por exemplo nas línguas 
nacionais, os falantes podem estar para além de uma província, como é o caso 
de emacua, falada na Província de Nampula e uma boa parte das províncias da 
Zambézia, de Cabo Delgado e de Niassa, evidências claras da arbitrariedade na 
definição dos limites.

A potência colonial portuguesa tendo em conta os escassos recursos materiais 
e financeiros que tinha, as suas prioridades estavam orientadas “para a ocupação 
da parte costeira” de Moçambique, sendo essa, também, “uma forma a garantir 
a defesa contra qualquer agressão ou invasão inimiga, pois, provável inimigo só 
podia alcançar Moçambique por via marítima, não se falava de aviões, mas sim 
barcos e isso levou a que ao longo da costa fossem construídas fortificações da 
defesa com efectivos militares, designadas por fortalezas, equivalente ao que se 
designa por castelo em Portugal, onde eram erguida infra-estruturas consideradas 
estratégicas na época. Depois, com o andar do tempo, “o próprio processo de 
definição das fronteiras foi permitindo a penetração para o interior, sendo dessa 
forma que se consolidou “a missão de edificação das actuais delimitações e 
demarcações com os países vizinhos, bem como entre províncias (Francisco, op. 
cit. p. 153).

Segunda fase – Da fraca relação económica entre Portugal e 
Moçambique até ao Golpe de Estado em Portugal de 1926 e da instituição 
do Ensino Rudimentar à Educação não Formal pela Missão Suíça 

Um outro marco importante a ter que sublinhar tem a ver com o Golpe de 
Estado em Portugal de 1926, “fruto da política portuguesa do princípio do século 
XX”, nessa altura a situação económica era considerada débil, o impacto era sentido 
em todas as classes sociais, mas a classe social baixa (operários e camponeses) 
é a que estava mais afectada, por isso as “manifestações de protesto” e como 
corolário, surge o “Estado Novo”. “Até cerca de 1930 as relações económicas 
entre Portugal e Moçambique eram muito fracas, daí que o “Estado Novo 
saído do Golpe de Estado de 1926 tinha como objectivo alterar esta situação”. 
4 op. cit, pp. 135-137
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Entre 1930 e 1937 foram lançadas as bases do Nacionalismo Económico, cujo 
objectivo era colocar a economia moçambicana “verdadeiramente ao serviço de 
Portugal”5.  

Nos anos 1930, o governo ditatorial colonial português decidiu criar o 
Ensino Rudimentar em Moçambique, que “não tinha em vista facilitar o acesso 
da população negra a uma educação semelhante à dos brancos e de um escasso 
número de assimilados”. Era um ensino de diferenciação entre indígenas6 e 
cidadãos7. Embora a ideia do ensino rudimentar reforçasse “a exploração do 
trabalho e a reprodução da autoridade colonial”, tinha como objectivo principal 
promover as populações indígenas da “condição primitiva”, para um “estatuto de 
civilizada”, dessa forma, seria possível encontrar indivíduos que podiam se tornar 
portugueses, por via disso, serem úteis e servirem os interesses da administração 
colonial, como são exemplos de interpretes, funcionários da administração, 
professores, entre outros. Enquanto para os assimilados se observa o mesmo 
estatuto dos brancos, não estavam sujeitos ao ensino rudimentar8.

Eduardo Mondlane oriundo do ensino rudimentar e depois Educação não 
Formal através da Missão Suíça, destinada aos jovens da classe não assimilada, 
sendo desta forma que, “a Missão Suíça terá encorajado o desenvolvimento de 
uma consciência africana mais alargada que a consciência étnica, desenvolvendo 
um conceito e uma perspectiva nacional em contraposição à local, fomentando 
a luta ideológica perante a opressão portuguesa”9.

A ideia do nacionalismo foi reforçada por Eduardo Mondlane, que segundo 
Torgal, Pimenta e Sousa10, foi em “resultado da confluência de diversos 
factores”, destacando-se: (i)  “das influências internas que resultam do meio 
social e cultural” da comunidade onde nasceu e cresceu; (ii) “das influências 
externas decorrentes da conjuntura política, económica e social internacional”, 
que sofreram mutações influenciados pela componente espaço-temporal; 
(iii) da “influência que o próprio Eduardo Mondlane cria, resultante do seu 
posicionamento crítico e activo”.

No entanto, segundo os mesmos autores11, a Missão Suíça encorajou os 
jovens moçambicanos para “o desenvolvimento de uma consciência africana 

⁵ IEDA, s/d, p. 6
⁶ Indígenas - embora o termo tenha significado de originalidade da pessoa, era a designação 
usada para as pessoas da classe baixa.
⁷ Cidadãos, termo usado para designar os brancos e negros assimilados (aqueles que conviviam 
com brancos e se expressavam em língua portuguesa.
⁸ Torgal, Pimenta e Sousa, 2008, p. 151
⁹ idem, p. 152
10 2008, p. 149
11 idem, pp. 151-152
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mais alargada que a consciência étnica”, que era considerada dominante. Para 
isso, a influência protestante teve um papel preponderante no posicionamento 
de Eduardo Mondlane, ainda enquanto estudante da Missão, mas também como, 
“posteriormente como pastor e catequista”. Foi na fase de pastor e catequista 
da Missão Suíça “que nele se abre uma nova etapa no processo de formação 
política e ideológica”. Chegado à Lourenço Marques (atual cidade de Maputo), 
Mondlane: “teve de enfrentar os problemas inerentes a uma grande cidade, em 
que a diferenciação entre ricos e pobres era mais vincada. Teve, igualmente, que 
suportar os problemas do dia-a-dia associados com o seu estatuto de homem 
negro, com discriminação por todo o lado, o uso obrigatório da caderneta 
indígena e outras barreiras de classe e cor12.

Face à tudo que que foi vendo e vivendo, Mondlane, “como africano,  
apercebeu-se bem da política colonialista, e é talvez neste período que decide 
enveredar por um combate político firme pelos “direitos do seu Povo”, associado 
às tensões e repressão dos movimentos associativos e políticos nos anos 1935, 
sendo nessa altura que tomou conhecimento da “actividade política e cultural 
do Grémio Africano de Lourenço Marques (GALM), mais tarde, por volta dos 
anos 1939/1940, Mondlane foi enviado para Inhambane, onde tinha como 
missão transmitir a experiência de Educação Informal introduzida pela  Igreja 
Presbiteriana aos grupos de jovens da Igreja Metodista, onde “frequenta o curso 
de agricultura e introduz a experiência de trabalho com os jovens”13.

Terceira fase – Da promoção da cultura de algodão até a ligação de 
Eduardo Mondlane à Igreja Metodista

Esta fase foi caracterizada essencialmente pela (i) centralização administrativa 
e política; (ii) redução dos direitos das companhias; (iii) estabelecimento de 
uma Zona de Escudo; e (iv) a promoção da cultura do Algodão. Sendo estas as 
acções as autoridades portuguesas consideravam de extrema importância, tanto 
que era estratégia face a Crise Económica Mundial que teve grande impacto na 
economia e na produção em Moçambique e que foi um problema sentido por 
todas as colónias, originando uma acentuada “redução da produção de matérias-
primas, consequentemente, baixa de preços para cerca de metade”14.

No caso vertente de Moçambique, “a baixa de preços atingiu especialmente 
o amendoim, milho, copra, açúcar e sisal”, enquanto “os preços do caju e do 
algodão se mantiveram”. Por isso, “face a crise”, os proprietários das plantações 
decidiram: (i) reduzir os custos, abandonando as atividades dispendiosas, (ii) 
12 Torgal, Pimenta e Sousa (op. cit. p. 152)
13 Torgal, Pimenta e Sousa, (op. cit. p. 153)
14 IEDA, op. cit, p. 6
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despedir trabalhadores, (iii) encerrar fábricas menos rentáveis; (iv) comprar 
certos produtos directamente aos camponeses a preços baixos, no lugar de 
produzi-los; v) reduzir salários; (vi) introduzir novos métodos de produção, 
como é o caso do uso de tração animal e do estrume. Como consequência 
dessas medidas, a mão-de-obra moçambicana na África do Sul e Rodésia do Sul 
diminuiu consideravelmente, porque a crise também teve impacto nas economias 
e produção desses países15.

Importa ainda referir que se por um lado, antes de 1926 a indústria têxtil 
portuguesa precisava 17 000 toneladas de algodão anualmente, enquanto 
Moçambique e Angola juntos só tinham capacidade para produzir de 800 
toneladas. Foi a partir disso que “em Novembro de 1926 Portugal decretou 
o cultivo de algodão por camponeses africanos (lei que vigorou até 1961 mas 
reforçada em 1946 pelo Decreto no 35 844)”. Era obrigação dos camponeses 
de Moçambique e Angola produzirem algodão e havia concessão de terras 
para o efeito, de seguida foram erguidas fábricas pelas companhias para o 
descaroçamento do algodão e respectivos armazéns. Para isso, forneceriam 
sementes aos produtores de algodão16. 

Por outro, deve se dizer que durante o período em que Mondlane esteve 
ligado à Missão da Igreja Metodista , teve oportunidade de trocar ideias com 
jovens “negros que tinham feito estudos na Rodésia”, o que condicionou a 
“tomar consciência de uma realidade mais abrangente, que não se circunscrevia” 
apenas ao seu país, mas toda África Austral. Sendo  notório nesse período, 
“a sua preocupação a respeito das leis coloniais como as relacionadas com a 
obrigatoriedade de produção de algodão, de controlo da população indígena e 
sobre os pesados impostos a pagar, sob pena de ser preso17. 

Concedido uma bolsa de estudo em 1944, pela Igreja Metodista, Eduardo 
Mondlane “partiu para a África do Sul, onde fez os estudos secundários na 
Escola da Missão de Lemana, no norte do Transval, trabalhando ao mesmo 
tempo como catequista”, naquele país onde a descriminação racial era muito 
mais intensa que Moçambique, este “conseguiu conciliar os seus estudos com as 
suas actividades religiosas”, alargando de forma considerável “os seus horizontes 
e o seu conhecimento político no contexto da África Austral”. De referir que 
a visão de Eduardo Mondlane diante da administração colonial portuguesa não 
era bem vista, tendo sido interrogado algumas vezes pela PIDE18, em todo o 

15 Idem
16 ibidem, p. 15
17 Torgal, Pimenta e Sousa, op. cit. pp. 153-154
18 PIDE – Polícia Internacional de Defesa de Estado (máquina repressiva da administração 
colonial portuguesa).
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caso, sempre se manteve elemento activo da Missão Suíça19. 
Em 1950 consegue uma outra bolsa de estudo para Portugal, onde deu início 

ao curso de História e Filosofia, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Estando em Lisboa e onde teve a oportunidade de manter “contactos 
importantes com Agostinho Neto, Marcelino dos Santos, Mário Pinto de 
Andrade, Amílcar Cabral e outros estudantes das colónias portuguesas. Nos 
encontros com essa juventude africana das colónias portuguesas, Eduardo 
Mondlane fez parte do grupo de alunos que frequentou a Casa dos Estudantes 
do Império (CEI)”, onde, também “partilhou experiências do meio africano”, 
incluindo a realidade sul africana onde frequentou o ensino secundário. “Para 
além da CEI, Eduardo Mondlane “recebeu influências políticas e associativas 
por parte do Centro de Estudos Africanos (CEA), do Clube Marítimo Africano 
(CMA) e da Casa de África (CA), todos eles sediados em Lisboa”. Um ano depois, 
isto é, em 1951, Eduardo Mondlane obteve uma outra bolsa de estudos para os 
Estados Unidos da América (EUA), onde iniciou os estudos em Antropologia 
e Sociologia na Universidade de Oberlin, em Nova Iorque, onde frequentou 
e concluiu o bacharelato e mais tarde, frequentou e concluiu o Mestrado e 
Doutoramento na Universidade North Western20.

Devo salientar aqui que os primeiros contactos de Eduardo Mondlane 
com os EUA tinham sido em Hartford, onde passou algum tempo a apoiar 
especialistas de estudos da fonética Bantu. Para além disso, repartia o seu tempo 
de estudos universitários com discursos e palestras sobre Moçambique e África 
nas conferências e reuniões, muitos deles em círculos cristãos. É assim que a 
sua estadia nos EUA é foi considerada uma oportunidade ímpar, pois conheceu 
políticos de renome oriundos de muitos países e trocou várias experiências. 
De seguida, em 1952   representou a África na Conferência da UNESCO21, 
realizada em Nova Iorque, onde o seu foco foi sobre os problemas dos países 
subdesenvolvidos e dependentes. De sublinhar que nos EUA esteve sempre 
próximo da Igreja Metodista, com a qual tinha trabalhado em Moçambique22. 

O percurso profissional de Eduardo Mondlane inicia-se em 1957, quando foi 
nomeado oficial de investigação no Departamento de Curadorias das Nações 
Unidas, até 1961, quando decide abandonar o cargo que tinha nas Nações 
Unidas, e dedicar-se exclusivamente à causa da independência de Moçambique, 
O seu trabalho como funcionário deu-lhe uma experiência directa sobre a 
situação política do continente africano, particularmente no período em que se 

19 ibidem
20 ibidem, pp. 154-155
21 UNESCO - United Nations Education Science and Cultural Organization.
22 ibidem
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intensificam os esforços a fim de favorecer os processos de descolonização em 
todo o mundo23. 

Do mesmo modo, “o conhecimento e a experiência que trazia sobre a 
Tanganica, os Camarões e o Sudoeste Africano”, fizeram com encontros com 
“dirigentes políticos africanos”, exemplo de Mualimo “Julius Nyerere, de quem 
se torna amigo”. Diga-se que o facto de ter sido funcionário das Nações Unidas 
condicionou para o alargamento do seu horizonte “sobre os conflitos em curso” 
e reforçou “as suas ideias sobre a necessidade de combater o colonialismo e a 
dominação política em Moçambique”, tanto que em 1950, apenas quatro países 
africanos tinham alcançado as suas independências (Egipto, Etiópia, União Sul 
Africana e Libéria) e entre 1956 e 1962 assiste-se “os processos de descolonização 
de muitos países africanos, essencialmente, os das colonias inglesas e francesas, 
enquanto as colónias portuguesas em África procuravam reforçar o seu domínio 
em Moçambique e Angola, tanto que Moçambique estava rodeado pelos Regimes 
da segregação racial do Apartheid na África do Sul e da minoria branca de Iam 
Smith na Rodésia do Sul. Tanto que em “Angola e Moçambique os colonos 
brancos, cujo número tinha crescido rapidamente a partir dos finais dos anos de 
1940, também se sentiram ameaçados pelas mudanças políticas”24.

Quarta fase – Do Massacre de Mueda até a fundação da Frente de 
Libertação de Moçambique e criação de condições para o início da Luta 
Armada

O Massacre de Mueda (Cabo Delgado), a 16 de Junho de 1960, ocorrido depois 
“das últimas campanhas de ocupação do território desenvolvidas no primeiro 
quartel do século XX”, cuja resistência é dita como aquela que representou o 
espírito nacionalista, pelo número de macondes25, camponeses produtores do 
algodão, que reivindicavam os baixos custos de venda algodão e outras formas 
de exploração, portanto, presentes no local do encontro (junto à Administração 
Colonial Portuguesa em Mueda), acompanhando os seus representantes que 
tinham sido convocados para um encontro, no qual não houve consenso e em 
respostas às reivindicações, os representantes ficaram imediatamente presos e o 
povo maconde que os acompanhava, afrontaram o aparato militar fortemente 
armado, resultando no assassinato de cerca de 600 pessoas, entre homens 
e mulheres, jovens e adultos. Sendo este um dos marcos importantíssimo da 

23 Torgal, Pimenta e Sousa, op. cit. pp. 155-156 
24 idem, pp. 155-156
25 Macondes – Uma tribo do Planalto dos Macondes que inclui os seguintes distritos da Província 
de Cabo Delgado: Mueda, Macomia, Muidumbe, Nankade e Palma, cuja língua é Emaconde, 
falada apenas por povos oriundos ou de origem do Planalto dos Macondes.
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resistência contra o colonialismo português em Moçambique e, acredita-se que 
foi o Massacre de Mueda que deu força aos nacionalistas moçambicanos que já 
tinham noção sobre o processo da descolonização, para melhor se organizarem 
para enfrentar o colonialismo português26. 

Em 1961, Eduardo Mondlane decidiu visitar Moçambique. Durante a 
sua estadia no país teve apoio das Missões Suíça e Metodista Episcopal, que 
prontamente ofereceram alojamento e, manteve encontros com os seus 
parentes e antigos amigos, facilitando desse modo a sua visita à Moçambique, 
onde “testemunhou as más condições de vida das populações africanas, da 
sua educação, saúde e outros serviços sociais providenciados pelo governo, a 
diferenciação racial, a repressão política e a crise económica”, tudo isso que 
testemunhou serviu para reforçar “o seu comprometimento com a necessidade 
de lutar pelo seu país”27. 

Julgo ser de extrema importância fazer menção aos Movimentos Nacionalistas 
das Colónias Portuguesas que se reuniram em Casablanca (Marrocos), em 
1961, Moçambique esteve representado pela UDENAMO28, que “fez um 
apelo vigoroso à unidade dos movimentos nacionalistas”. Em Casablanca foi 
criada uma comissão com a missão de “analisar e coordenar os problemas 
comuns e a evolução política nas colónias” De igual modo, houve contributo 
muito valioso de alguns “dirigentes políticos, como é o caso do Presidente do 
Gana, Kwame Nkrumah, este também apoiou a formação de frentes unidas, 
e, no Tanganica, o próprio Presidente Julius Nyerere exerceu uma influência 
pessoal sobre os movimentos sediados no seu território com vista à unificação”. 
Assim, Eduardo Mondlane decidiu demitir-se do cargo que desempenhava nas 
Nações Unidas e aceitou “o convite” dos líderes das organizações nacionalistas 
moçambicanos (UDENAMO, MANU29, e UNAMI30) no exílio, “mantendo 
inclusive correspondência e contacto permanente com estes, tendo de seguida 
participado no I Congresso realizado em Dar-Es-Salam entre os dias 23 e 
28 de Setembro de 1962, o qual ditou a unificação dos mesmos consequente 
fundação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), um movimento 
26 Oliveira, 2019, p. 6
27 ibidem, p. 157
28 UDENAMO - União Democrática Nacional de Moçambique, fundada em Outubro de 1960 
na Rodésia do Sul, agregando moçambicanos originários do centro e sul, radicados na Rodésia 
do Sul (Garcia, 2010, pp. 13-18 e Brito, 2019, pp. 32-34).
29 MANU - Mozambique African National Union, fundada em 1961 no Quénia, e que agrupava 
naturais das regiões setentrionais de Cabo Delgado, que trabalhavam nas plantações de sisal dos co-
lonos ingleses (Torgal, Pimenta e Sousa, 2008, p. 158, Garcia, 2010, pp.13-18 e Brito, 2019, 32-34).
30 UNAMI - União Nacional Africana de Moçambique Independente, fundada em 1961, em 
Niassalândia (Malawi), com origem na Associação Nacional Africana de Moatize, criada em Tete 
em 1959 (Torgal, Pimenta e Sousa, 2008, p. 158, Garcia, 2010, pp.13-18 e Brito, 2019, 32-34).
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nacionalista com ideias claras e comprometimento de todos com a “necessidade 
de lutar por Moçambique, do qual Eduardo Mondlane fora eleito presidente a 
28 de Setembro de 196231. 

Com base na experiência de vida e seu profissionalismo, agregado aos 
“apoios que recebeu provenientes de diversos quadrantes políticos, rapidamente 
tornaram-no líder capaz de unificar” as três organizações nacionalistas numa 
“única frente comum”, a FRELIMO e todos os processos que foram tendo 
lugar a partir daí, que concorriam para o processo de Luta de Libertação do país. 
Para do apoio logístico recebido de diversos quadrantes políticos, teve também 
apoio das Nações Unidas32. 

Os momentos que se seguiram foram de definição das linhas orientadoras e 
da estratégia que conduziria ao início da luta armada, bem como os objectivos da 
Revolução Nacional, tarefas que seriam disseminadas no interior de Moçambique, 
para permitir a adesão do povo moçambicano às causas da libertação do país 
contra a dominação colonial portuguesa. Associado a isso, foi definido como 
prioridade o “desenvolvimento de uma educação livre de ideologias e aberta a 
todas as camadas sociais e incremento da diplomacia junto de todos os países que 
pudessem alimentar a causa da libertação dos povos africanos. Para o efeito, a 
“FRELIMO que estabeleceu a sua sede em Dar-Es-Salam, tinha como objectivos: 
(i) a liquidação total da dominação colonial portuguesa e de todos os vestígios 
do colonialismo e do imperialismo; (ii) a conquista da independência imediata e 
completa de Moçambique e a defesa e realização das reivindicações de todos os 
moçambicanos explorados e oprimidos pelo regime colonial português33.

Foi assim que a partir de 1963, em três momentos, os primeiros duzentos 
e cinquenta jovens foram recebidos e trinados militarmente na Argélia, sendo 
que Samora Machel34 fez parte deste grupo de jovens. Mais tarde, para além 
da Argélia, a China, a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas (URSS) e a 
própria Tanzânia (Bagamoyo) desempenharam, também, um papel crucial nesse 
processo de treinamento militar aos jovens que tinham a missão de iniciar a luta 
armada, mas também, enquanto a luta armada decorria, o envolvimento de jovens 
não militares em diferentes actividades de apoio aos combatentes, era notória, 
exemplo disso, foi o papel das jovens do sexo feminino, que mobilizavam outros 
31 Oliveira, 2019, p. 157 e Januário, 2019, pp. 14-15
32 Oliveira, op. cit. p. 158
33 idem
34 Samora Machel sucede Eduardo Mondlane após o seu assassinato em 1969 e conduz a Luta 
de Libertação Nacional até a proclamação da Independência em 1975, tendo perdido a vida 
num acidente de aviação que ocorreu em Mbuzini (território sul africano), a 19 de Outubro de 
1986, quando regressava da Zâmbia onde fora participar numa cimeira cujo pano de fundo era a 
eliminação do Apartheid na África do Sul.
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jovens para a sua adesão às causas da libertação do país, bem como “explicação 
da política da FRELIMO e da necessidade de apoiar a luta armada”35.

2. Estratégia da FRELIMO para o início e durante a luta armada
Embora a FRELIMO tenha sido fundada no exterior (Tanzânia), a sua 

estratégia tinha em vista criar as Zonas Libertadas no interior de Moçambique, 
sob seu controlo e longe do alcance da administração portuguesa. Deste modo, 
as Zonas Libertadas eram quase que uma miniatura do que se pretendia alcançar 
em todo o país com o desencadeamento da luta armada. Elas estavam sob 
controlo efectivo da FRELIMO36.

Pedro de Pezarat Correia, no capítulo sobre “Teorias Globais do Poder 
Mundial”,  no Manual de Geopolítica e Geostratégia, refere-se ao aproveitamento 
dos factores geográficos para “o reforço e a consolidação do poder…”, 
mas também, a FRELIMO tinha estrategicamente privilegiar a “posição de 
hegemonia”, face aos Estados e líderes mundiais que apoiavam os processos de 
descolonização em África e no mundo inteiro, mas acima de tudo, como devia 
se lidar com os líderes dos países vizinhos que não apoiavam a pretensão deste 
movimento libertador de condução da guerra de libertação. Foi com base nessa 
estratégia que a FRELIMO recebeu apoio logístico diverso dos países como a 
União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas (URSS), China, Roménia, Bulgária, 
entre outros, mas também apoio para os treinos militares como são os casos da 
Tanzânia, Argélia, Cuba e tantos outros países37.

Outra estratégia definida pela FRELIMO assim que a guerra começou, foi 
envolvimento directo das mulheres na luta armada, embora se trate de uma 
experiência não comum, pois, havia uma percepção quase generalizada sobre 
“a participação feminina em atividades militares” de combate e de condução da 
guerra serem “sempre vistas como atividades exclusivamente masculinas”38.

Foi assim que em 1967, três anos após o início da luta armada, a FRELIMO, 
decidiu enviar as primeiras 25 jovens ao Centro de Preparação Político-Militar 
de Nachingwa (Tanzânia), para os treinos militares e depois integradas na frente 
de combate, nas mesmas condições reservadas aos guerrilheiros homens. Devo 
sublinhar que foi este grupo de jovens mulheres que para além da participação 
activa na luta de libertação nacional, criou o Destacamento Feminino (DF) e tinha 
tarefas acrescidas de assistência aos feridos de guerra e filhos dos combatentes 
nas Zonas Libertadas, juntamente com outras mulheres que ingressaram depois. 
35 Brito, op. cit. pp. 15-16 e Isacman & Stephen (1984) citado por Penicela, 2012, pp. 21-22
36 Dantes, https://brasilescola.uol.com.br/guerra-independencia-mocambique.htm
37 Correia, 2018, p. 149
38 Carreiras (2011), citado in Penicela, 2012, p. 7
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Tendo sido um marco importante, pois, no seio dos Camaradas39 percebeu-
se que as mulheres são iguais aos homens40. De referir aqui que muitas outras 
jovens, camponesas das aldeias comunais de Cabo Delgado, difundiam ao lado 
de outros jovens de sexo masculino notícias deste movimento libertador do país, 
antes e durante a luta armada. Este movimento juvenil liderado por jovens de 
ambos os sexos, permitiu a adesão de muitos outros jovens entre mulheres e 
homens de outras províncias como, Niassa, Zambézia, Manica, Tete e depois a 
zona sul (Maputo, Gaza e Inhambane), estes já eram detentores de informação 
sobre a existência da FRELIMO e respectivos objectivos, incluindo a luta armada 
para o alcance da Independência.

Até ao início e durante a luta armada contra o colonialismo português a 
FRELIMO, que detinha poucos recursos e sem aviação, nem carros de combate, 
a sua estratégia consistia no emprego racional dos recursos para a derrota de 
um inimigo bem equipado militarmente. Para tal, segundo Ribeiro41, “se torna 
necessário descobrir as suas posições, alcançá-las com maior brevidade, atacá-las 
com maior intensidade e continuar a avançar”.  

Para o início da luta armada, os comandantes que já se encontravam no 
interior de Moçambique, posicionados tinham noção das consequências 
das suas decisões, uma vez que as mesmas visavam atingir um fim que era 
derrubar a máquina da dominação colonial, isso implicou na “continuidade do 
planeamento”, que permitiu a revisão dos planos à medida que os planos se 
alteravam no terreno e à medida que existisse nova informação42.

O Manual do Processo de Decisão Militar faz alusão ao comando e controlo, 
nomeadamente, o “controlo directivo”, tendo em conta que havia comandantes 
em diferentes locais que apenas aguardavam o início da luta armada, a “iniciativa 
disciplinada dos comandantes subordinados, bem como a tropa visava atingir 
êxito nas operações. É neste contexto que a pesar das incertezas que pairavam, 
o trabalho de reconhecimento das posições do exército português, o que 
determinou o início das operações com segurança a 25 de Setembro de 1964, 
Marcando desta forma o início da luta armada para a libertação do país43.

3. Notas finais
Como nota de fecho devo dizer que a presença e fixação portuguesa em 

39 Camarada era a designação usada na FRELIMO a quem estivesse directamente ligado à causa 
da liberdade de Moçambique contra a dominação colonial portuguesa.
40 Penicela, idem, p. 22
41 2017, pp.67 e 68
42 IESM, 2006, pp. 4-5
43 idem, p. 7

Fernando Francisco



212

Moçambique teve sempre questionamentos, manifestações contra e resistência 
à dominação. O Massacre de Mueda face às reivindicações do povo, por estes 
não concordarem certas coisas, incluindo o baixo preço de venda de algodão, 
trabalho forçado a que estavam sujeitos, foi considerado o auge da paciência. 
Depois seguiram-se todos os processos que ditaram a unificação das três 
organizações nacionalistas (UDENAMO, MANU e UNAMI) e criação da 
FRELIMO, movimento libertador liderado por Eduardo Mondlane, no qual 
vincou a compressão comum do que estava a acontecer no teatro operacional, 
incluindo a compreensão sobre o inimigo e da tropa da FRELIMO, criando-se 
garantias da consolidação de unidade de esforço durante as operações em Cabo 
Delgado, que foram se intensificando com o decorrer do tempo e ao mesmo 
tempo abriram-se novas frentes de combate em Niassa, Zambézia e Tete.  

Pode-se referir que não foi apenas o nível de preparação militar, político e 
ideológico que as operações correram com sucesso, a disciplina, a iniciativa, a 
determinação e o respeito pela cadeia de comando são aspectos considerados 
cruciais o decurso da luta armada que durou dez anos, cujo fim foi com a assinatura 
dos Acordos de Lusaka a 7 de Setembro de 1974, seguido da proclamação da 
Independência, sendo Presidente Samora Machel, que esteve na presidência 
da FRELIMO e na direcção da luta armada depois do assassinato de Eduardo 
Mondlane em Fevereiro de 1969.   
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ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR

Personalidade política mais marcante do século XX português, Salazar foi 
ministro das Finanças de 1928 a 1932 e presidente do Conselho de Ministros de 
1932 a 1968.

Filho de pais humildes dedicados à agricultura, nasceu no Vimieiro-Santa 
Comba Dão, a 28 de Abril de 1889, e ingressou no seminário de Viseu em 1900. 
Oito anos depois abandonou o seminário e enveredou pelos estudos académicos, 
matriculando-se na Universidade de Coimbra. Concluiu o curso de Direito e 
depois o doutoramento em Ciências Económicas, sendo professor assistente 
de Economia Política e Finanças. Durante esse período, desenvolveu actividade 
política no Centro Académico da Democracia Cristã e foi eleito deputado pelo 
círculo de Guimarães, renunciando quase de imediato face à anarquia republicana 
que reinava no Parlamento.

Entretanto, em 28 de Maio de 1926, o general Gomes da Costa lidera a revolta 
militar que põe fim ao sistema parlamentar, implantado em 5 de Outubro de 1910, 
e inicia-se a Ditadura Militar. Dois anos decorridos, o então presidente Óscar 
Carmona convoca Salazar para abraçar a pasta das Finanças e colocar ordem 
nas contas públicas da Nação: «Sei muito bem o que quero e para onde vou», 
disse, e de «mago» das Finanças, que conseguiu um saldo positivo das contas 
do Estado logo no primeiro ano, o homem providencial guindou-se a chefe de 
governo quatros anos depois. Obcecado com a estabilidade política, o equilíbrio 
das contas públicas e a ordem social, Salazar funda o regime do Estado Novo 
em 1933, um regime autoritário, de partido único (a União Nacional) e de cariz 
corporativo, posto ao serviço da Nação, vincando «não discutimos Deus, não 
discutimos a pátria, não discutimos a família». Para o efeito, bloqueou os sectores 
da direita radical nacionais-sindicalistas, bloqueou o socialismo, neutralizou a 
corrente monárquica, controlou o capitalismo, dignificou as Forças Armadas 
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e vincou uma ordem interna assenta num aparelho de vigilância e de repressão 
através da PIDE e da GNR, que obrigou opositores ao exílio e identificou o 
comunismo bolchevique como inimigo principal. Assente em capitais próprios, 
lançou, entretanto, uma vasta política de obras públicas e o sector primário 
prevaleceu face à industrialização.

No campo internacional, Salazar teve de lidar com acontecimentos 
particularmente complexos, nomeadamente a Guerra Civil de Espanha (1936-
1939) e a segunda Guerra Mundial (1939-1945). No primeiro caso, apoiou os 
nacionalistas de Franco contra a Frente Nacional de Manuel Azãna, garantindo 
depois um equilíbrio peninsular assente nas boas relações entre Lisboa e Madrid, 
no segundo, assente no pragmatismo diplomático, evoluiu da neutralidade até à 
colaboração com os Aliados que, com a complacência do Reino Unido, permitiu 
a Portugal permanecer fora da beligerância. Finda a guerra, e contrariando as 
expectativas dos seus adversários ideológicos, Salazar não só se manteve no 
poder, como pôde incluir Portugal como membro fundador da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, em 1949, uma aliança político-militar constituída 
por democracias. A inserção na ONU ocorreu em 1955.

Mas o derradeiro e, porventura, mais difícil desafio sobreveio com as 
descolonizações na Ásia, primeiro, e África, depois, sendo obrigado a canalizar 
tropas para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, a partir de 1961, para garantir 
o «Portugal uno e pluricontinental do Minho a Timor» face aos movimentos de 
luta armada que propugnavam pela independência dos respectivos territórios. 
Não sem antes o regime abanar com o «terramoto» Humberto Delgado nas 
eleições presidenciais de 1958, o desvio do paquete Santa Maria por Henrique 
Galvão em 1961 e, nesse mesmo ano, a tentativa de golpe de Estado ensaiada 
pelo ministro da Defesa Botelho Moniz e a queda do Estado Português da Índia. 
Portugal é um país em guerra e Salazar revela total intransigência sob qualquer tipo 
de cedência na África Portuguesa, justificada pela trilogia «geografia, heroísmo e 
comércio», afirmando “a mais estreita e amigável colaboração, se julgarem útil; 
a maior correcção se formos dispensados de colaborar; a defesa dos territórios 
que constituem Portugal até ao limite dos nossos elementos humanos e dos 
nossos recursos, se entenderem por bem converterem as suas ameaças em actos 
de guerra e trazê-la aos nossos territórios”. A guerra seguiu o seu curso durante 
treze anos nas três províncias ultramarinas que, no limite, estaria na base para o 
soçobrar do regime do Estado Novo, em 25 de Abril de 1974. 

Epílogo a que Salazar não assistiu por ter morrido a 27 de Julho de 1970, 
quase dois anos após uma queda que lhe provocou um derrame cerebral e o 
afastou da condução dos destinos da Nação.
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ÁLVARO HOLDEN ROBERTO

O primeiro líder angolano que propugnou uma solução armada para a 
independência, nasceu no M’Banza Congo a 12 de Janeiro de 1924 e bebeu do 
avô, Miguel nekaka, e do tio, Manuel Nekaka, o sentimento anti-colonislista. Fez 
os estudos primários e secundários em Léopoldville (Congo Belga), trabalhando 
oito anos como contabilista na administração belga do território, além de 
frequentar um estágio político-diplomático na representação da Guiné-Conacri 
na ONU, em 1959-1960.

Em 1954, deu início à actividade política segregacionista, com a criação da 
União dos Povos do Norte de Angola (UPNA), assente na etnia Bacongo. Quatro 
anos depois, passou a designação para União dos Povos de Angola (UPA), de 
forma a retirar o movimento de uma conotação tribal e regionalista. Foi na 
qualidade de dirigente da organização que participou na primeira conferência 
dos Povos Africanos, ocorrida no Gana. Em 1960, chegou a acordo com o recém 
formado MPLA de Agostinho Neto, mas negou-o de seguida, impondo-se como 
o rosto da libertação de Angola, colheu a simpatia americana da administração 
de John Kennedy e teve o Zaire de Mobuto Sese Seko, de quem era parente, 
como santuário da sua força de guerrilha.

Então, entre 15 e 18 de Março de 1961, os guerrilheiros da UPA sacudiram 
o Norte de Angola com uma sanha assassina de inaudita brutalidade tribal. 
Milhares de bacongos, empunhando catanas e canhangulos, transpõem para 
Sul a fronteira do Congo, irrompem de madrugada, em pequenos grupos, nas 
fazendas e postos administrativos de São Salvador e Quimbele, varrem a baixa de 
Cassange e envolvem a cidade de Carmona, chegando a Caxito, Quibaxe e Catete. 
Quase mil portugueses e largos milhares de africanos, entre homens, mulheres e 
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crianças, são assassinados, violados ou esquartejados, as fazendas são queimadas, 
as plantações de café e de algodão arrasadas e as estradas cortadas. O objetivo 
de Holden Roberto, sossegadamente instalado, nessa altura, em Nova Iorque, 
era acabar com a presença portuguesa no território, aterrorizar e submeter as 
etnias não baconga e tornar Angola independente sob a sua égide. Enquanto na 
metrópole portuguesa as notícias eram silenciadas, em Angola o terror tomava 
conta das populações e a insegurança sentia-se pela primeira vez. Mas Holden 
Roberto esbarrou nas suas contradições. Não só as populações autóctones não 
se submeteram, como a reação dos colonos brancos foi imediata e também 
ela brutal, complementada com a decisão de Salazar em fazer de Angola um 
exemplar caso de pacificação. Na verdade, o maior erro de Holden Roberto 
residiu no despropósito da acção empreendida, que colou o movimento a um 
primitivo tribalismo africano, mal-aceite internacionalmente e que deu brado 
nas Nações Unidos, inquietou Washington e motivou Lisboa ao lançamento de 
campanhas militares de pacificação sem contemplações.

Em 1962, transformou a UPA em FNLA (Frente Nacional de Libertação 
de Angola) e levantou o Exército Revolucionário Angolano no exílio (GRAE). 
Pôde sempre contar com o apoio do Zaire de Mobutu, mas tinha contra si o 
Congo Brazzaville, a Zâmbia e … o MPLA de Agostinho Neto. A sua estrela foi 
empalidecendo, em detrimento do rival, recebendo o movimento um profundo 
golpe de credibilidade quando Jonas Savimbi, seu braço direito, se afasta e funda 
a UNITA. Remetido a uma bolsa de refúgio na área dos Dembos e apesar de 
continuar a contar com o apoio americano e receber material de Leste, Holden 
Roberto chega aos acordos de Alvor de Janeiro de 1975, em Portugal, destinados 
a resolver o futuro de Angola, desacreditado e com curta força negocial. 

Seguiu-se a guerra civil, a partir de 1975, entre os três movimentos de 
libertação. Contudo, a derrota das forças da FNLA, em Quifangondo, às portas 
de Luanda, face às forças do MPLA, apoiadas por tropas cubanas, a 10-11 de 
Novembro, praticamente ditou o ocaso de Holden Roberto e do seu movimento. 
Um dos seus derradeiros actos públicos ocorreu nas eleições presidenciais de 
1992, onde teve votação residual face a José Eduardo dos Santos e ao próprio 
Jonas Savimbi. Morreu em Luanda, a 2 de Agosto de 2007.
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ANTÓNIO AGOSTINHO NETO

Agostinho Neto, nasceu em Caxicane (Ícolo e Bengo), a17 de Setembro de 
1922, filho de Agostinho Pedro Neto e de Maria da Silva Neto, professora. Cedo 
a família se mudou para Luanda, onde o pai foi catequista da missão metodista 
americana em Luanda (mais tarde pastor e professor nos Dembos), onde obterá 
o certificado da escola primária, em 10 de junho de 1934, iniciando os estudos 
secundários no Liceu Salvador Correia, em 1937, que concluiu em 1944.

Deixa posteriormente Angola indo para a metrópole, a fim de frequentar 
a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, onde se torna um dos 
fundadores da secção Casa dos Estudantes do Império (CEI), e funda a revista 
Movimento, em colaboração com Lúcio Lara, Orlando de Albuquerque e o 
grupo “Vamos Descobrir Angola”. Em 1948, ganha uma bolsa de estudos dos 
metodistas americanos, transferindo a matrícula para a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, continuando a atividade no seio da CEI.

Nesse ano foi preso pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), 
ficando detido durante três meses. Ao ser libertado, em parceria com Amílcar 
Cabral, Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José Tenreiro, 
fundam clandestinamente o Centro de Estudos Africanos, que viria a ser 
encerrada pela PIDE em 1951. Neste ano, é eleito representante da Juventude 
das Colónias Portuguesas (JCP) junto ao Movimento de Unidade Democrática 
– Juvenil (MUD-J), grupo ligado ao Partido Comunista Português (PCP). As 
atividades na JCP levam-no a nova prisão pela PIDE, nesse ano e, de novo, 
em 1955, sendo condenado a 18 meses de prisão. Assim, quando em 10 de 
Dezembro de 1956 é fundado o Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA), Agostinho Neto está preso.

Libertado em Julho de 1957, terminou os seus estudos licenciando-se em 
Medicina pela Universidade de Lisboa, em 27 de Outubro de 1958. Em 1959 
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integra o Movimento Anticolonial (MAC).
Em Dezembro de 1959, ruma para Luanda, onde abre um consultório 

médico, passando a organizar as atividades políticas do MPLA, assumindo a 
liderança do movimento neste ano. Em Junho de 1960 é preso em Luanda, 
gerando grandes manifestações de solidariedade. É enviado para a prisão na 
metrópole e posteriormente deportado para o arquipélago de Cabo Verde, onde 
permanece até Outubro de 1962. Logo após a libertação é novamente preso, 
sendo transferido para o Aljube, sendo libertado em Março de 1963. Após a 
libertação permanece em Lisboa até Junho, fugindo com a família, para Kinshasa, 
onde o MPLA tinha a sede no exílio, reassumindo as funções de presidente 
efectivo do MPLA durante a Conferência Nacional do Movimento. Nesse ano 
desloca a sede do MPLA para Brazavile em consequência da sua expulsão do 
Zaire, que passou a dar o apoio total à Frente Nacional de Libertação de Angola 
(FNLA) de Holden Roberto. Aí passa a coordenar totalmente o núcleo militar 
do MPLA, abrindo as frentes de Cabinda (1963) e do Leste de Angola (1966).

Em 1968 transfere a sua família para Dar es Salaam, onde permanecerá 
até inícios de 1975. Na sequência do 25 de Abril de 1974, ocorre o cessar das 
hostilidades, em Outubro desse ano. Em 1975 é recebido em Luanda, nos 
preparativos para o Acordo do Alvor, onde e acorda o estabelecimento de um 
governo de transição, incluindo Portugal, o MPLA, a FNLA e a União Nacional 
para a Independência Total de Angola (UNITA). Em Março eclode a guerra civil 
e Agostinho Neto assume o comando militar das Forças Armadas Populares 
de Libertação de Angola (FAPLA/EPLA) na Campanha para Conquista de 
Luanda, entre Julho de 1975 e Setembro de 1976.

Declarada a independência a 11 de Novembro de 1975, Agostinho Neto 
é proclamado primeiro presidente, continuando Comandante-em-Chefe 
das FAPLA e Presidente do MPLA, alinhando o país com o bloco socialista, 
angariando o apoio de Cuba e estabelecendo um regime de partido único.

Agostinho Neto morreu num hospital em Moscovo, a 10 de Setembro de 
1979, no decorrer de complicações ocorridas durante uma operação a um cancro 
do fígado.
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AMÍLCAR LOPES CABRAL

Amílcar Cabral nasceu em Bafatá, a 12 de Setembro de 1924, filho do 
professor Juvenal Lopes Cabral (cabo-verdiano de ascendência guineense), e 
de Iva Pinhel Évora (guineense de ascendência cabo-verdiana). Aos oito anos 
a família mudou-se para Santa Catarina (ilha de Santiago/Cabo Verde), onde 
fez o ensino primário. Posteriormente mudou-se com a mãe e os irmãos para 
o Mindelo (São Vicente), onde em 1943 terminou o curso liceal, no Liceu Gil 
Eanes. Em 1944, mudou-se para a cidade de Praia (Santiago), onde começa a 
trabalhar na Imprensa Nacional. 

Em 1945, consegue uma bolsa de estudos, ingressando no Instituto Superior 
de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Cabral logo se envolve em 
reuniões de grupos oposicionistas, aderindo às teses marxistas e, particularmente 
ao lado de outros alunos vindos da África, que conheceu na Casa dos Estudantes 
do Império. Conclui a licenciatura em 1950, trabalhando dois anos na Estação 
Agronómica de Santarém. Vai para Bissau em 1952, contratado pelo Ministério 
do Ultramar como adjunto dos Serviços Agrícolas e Florestais da Guiné. No ano 
de 1953, o recenseamento agrícola dá-lhe a oportunidade de percorrer grande 
parte da província, adquirindo um conhecimento profundo da mesma. Cedo as 
suas atividades políticas, como a criação da primeira a Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural da Guiné, aberta a assimilados e indígenas, despertam a 
antipatia do Governador da Província, Melo e Alvim, que o obriga a emigrar 
para Angola, onde se vem a juntar ao MPLA.

Em 1955, participa da Conferência de Bandung, envolvendo-se activamente 
na questão afro-asiática. Em 1956 juntamente com Aristides Pereira, o seu irmão 
Luís Cabral, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e Elisée Turpin, funda o Partido 
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Africano da Independência (PAI), assumido o cargo de seu secretário-geral. Em 
3 de Agosto de 1959, o PAI participa activamente na greve de trabalhadores do 
porto de Pidjiguiti, fortemente reprimida pelo governo provincial. 

Em 1962, o PAI muda a sua designação para PAIGC (Partido Africano para 
a Independência da Guiné e Cabo Verde) e, no ano seguinte, estabelece uma 
delegação na cidade de Conacri, iniciando a luta armada em 23 de Janeiro de 1963, 
com o ataque ao quartel de Tite, no sul da Guiné-Bissau. Neste ano, Amílcar 
Cabral visita a República Popular da China onde se assume que a revolução 
deveria partir do campesinato. Em 1970, Amílcar Cabral, acompanhado de 
Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, é recebido por Sua Santidade o Papa 
Paulo VI, em audiência privada. 

Em 20 de Janeiro de 1973, Amílcar Cabral é assassinado em Conacri, por 
dois membros do seu próprio partido (assassinato que a propaganda anti Estado 
Novo assacou, erradamente, à PIDE). Afirma-se que Amílcar Cabral profetizara 
seu fim, ao afirmar: “Se alguém me há de fazer mal, é quem está aqui entre nós. 
Ninguém mais pode estragar o PAIGC, só nós próprios.” 
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EDUARDO CHIVAMBO MONDLANE

Primeiro líder da Frente Nacional de Libertação de Moçambique (Frelimo), 
nasceu no sul do território, em Manjacaze, na província de Gaza, a 20 de Junho de 
1920. Filho de um chefe tradicional e pastor presbiteriano, a partir dos seis anos 
cresceu sob a influência da mãe, que lhe terá incutido o fervor anti-colonialista. 

Fez os estudos primários numa missão religiosa suíça situada perto de 
Manjacaze, prosseguiu os secundários numa escola presbiteriana na África do 
Sul e inscreveu-se em Antropologia e Sociologia na universidade de Joanesburgo, 
em 1944. Quatro anos depois, vê-se brigado a interromper os estudos devido 
à implementação da política de Apartheid e regressou a Moçambique, onde 
chegou a ser detido por suspeitas de actividades estudantis subversivas. Apoiado 
na Igreja Presbiteriana, demanda à metrópole e inscreve-se na universidade de 
Lisboa, disposto a dar continuidade aos estudos. Na Casa do Império conhece 
e priva com Agostinho Neto e Amílcar Cabral mas, ao contrário destes, não 
conclui a formatura. Efectivamente, ainda sob a protecção dos religiosos suíços, 
abandona Lisboa e segue para os Estados Unidos, onde permanecerá durante 
dez anos, casa com uma cidadã americana, obtém o grau doutor em Sociologia 
na universidade do Illinois, em 1958, e torna-se funcionário das Nações Unidas 
até 1961, ano em que regressa a Moçambique.

Toma, então, contacto com o evoluir do nacionalismo autóctone e os 
movimentos emergentes e instala-se na Tanzânia. Com o apoio do presidente 
Julius Nyerere, funda a Frelimo, em 1962, a partir da unificação de três movimentos 
moçambicanos existentes para lutarem pela independência. Secundou, assim, 
o processo iniciado em Angola (1961) e na Guiné-Bissau (1963), organizando 
uma série de ataques a Norte do território, em 1964: em Niassa, ao posto 
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administrativo de Cóbue, a 24 de Setembro; em Cabo Delgado, ao posto de 
Chai, na noite do mesmo dia; em Tete, à sede do posto administrativo de Charre, 
a 23 de Dezembro. A primeira fase da guerra é de iniciativa da Frelimo e o núcleo 
original compreendia 250 guerrilheiros rudimentarmente equipados e fracamente 
armados, treinados na Argélia e que praticavam curtas incursões junto à fronteira 
do Rovuma. Depois, com apoio em material da União Soviética e doutrinário da 
China, a guerrilha passou a operar sobretudo na zona de Mueda (Cabo Delgado), 
a partir da Tanzânia e com o apoio da etnia maconde. Contudo, devido à curta 
influência junto das populações fronteiriças, à oposição dos macuas aos macondes 
e à presença militar portuguesa, a Frelimo não pôde progredir para Sul, fixando-
se entre os rios Rovuma e Messalo. A partir do Malawi, abriu, então, uma nova 
rota de guerrilha mais a Oeste, em direção à zona do Niassa, com o objetivo 
de a unir a Cabo Delgado e desenvolver uma extensa zona libertada. Apesar 
dos raides a aquartelamentos, emboscadas a colunas militares, a disseminação 
intensiva de minas nos itinerários e a coação exercida sobre as populações negras 
para aderirem à contra-subversão, os resultados foram mitigados. Outra faixa de 
penetração foi, então, aberta, a partir da Zâmbia, em direção ao rio Zambeze e a 
Tete. Sem grandes efeitos. As Forças Armadas Portugueses estavam preparadas 
para enfrentar a ameaça. Afinal, ao contrário do que aconteceu em Angola, com 
a intempestiva acção da UPA de Holden Roberto, decorreram mais de três anos 
até a subversão se concretizar e houve experiências acumuladas e ensinamentos 
adquiridos, pelo que até 1969 a Frelimo resistiu para existir enquanto movimento 
de libertação reconhecido como tal Organização de Unidade Africana (OUA).

Gozando longas temporadas nos Estados Unidos, Mondlane preocupou-se 
em educar, formar e treinar quadros, manter unidas as diversas facções étnicas 
presentes no movimento e enraizar uma consciência de independência nos seus 
homens. Apesar das dificuldades, permaneceu líder do movimento e foi reeleito 
presidente no II Congresso realizado no Niassa, em Julho de 1968. Mas já então 
se sentiam divisões e contratempos no seio do movimento, como o do motim 
e abandono dos estudantes, em Maio desse ano e, depois, do padre Mateus 
Gwengere, influente personalidade, em inícios de 1969. De igual modo, existiam 
correntes a defender que o método da luta armada devia endurecer e as áreas 
de actuação a diversificar, onde se destacava Samora Machel, que lhe havia de 
suceder. Então, a 3 de Fevereiro de 1969, Eduardo Mondlane foi assassinado por 
uma encomenda armadilhada, que lhe era dirigida e ele próprio estranhamente 
abriu, em Dar-es-Salaam, na Tanzânia. Entre uma acção da PIDE ou perpetrada 
dentro da própria Frelimo, ficaram por apurar os autores e as motivações do 
atentado.
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ADRIANO JOSÉ ALVES MOREIRA 

Adriano Moreira nasceu em Grijó de Vale Benfeito (Macedo de Cavaleiros), 
em 15 de Setembro de 1922, filho do polícia António José Moreira e de sua 
mulher D. Leopoldina do Céu Alves.

Cedo os pais vieram para Campolide, Lisboa, onde o pai chega a sub-chefe 
da PSP, aqui fazendo Adriano Moreira os seus estudos primários e liceais, no 
Liceu Passos Manuel, onde se matriculou em 1932. Continuou os estudos na 
Faculdade de Direito onde, em 1944, com 21 anos, completou a licenciatura com 
17 valores, especializando-se no ano seguinte em Ciências Histórico Jurídicas.

Após concluir a licenciatura em Direito, iniciou a sua carreira profissional na 
função pública, como jurista no Arquivo Geral do Registo Criminal e Policial, 
em 1944, embora manifestasse simpatia pela Oposição Democrática, assinando 
mesmo uma lista do Movimento de Unidade Democrática (MUD), em 1945.

Em 1947, é admitido no departamento jurídico da sucursal da General Electric. 
Ao mesmo que irá realizar o estágio de advocacia, com o advogado Teófilo 
Carvalho dos Santos, conotado com a oposição ao salazarismo, acompanhado 
este, no ano seguinte, na assistência jurídica à família do general José Marques 
Godinho, que havia falecido na prisão. Neste processo entra em choque com o 
poderoso ministro Santos Costa e acaba preso, no Aljube, acusado de «ofensa à 
dignidade do Estado», sendo, na ocasião, companheiro de cela de Mário Soares.

Em 1948 concorreu a professor na Escola Superior Colonial, actual ISCSP. 
Neste instituto foi responsável pelo estudo de ciências como a sociologia, 
a ciência política, as relações internacionais, a estratégia e a geopolítica. Foi, 
juntamente com Manuel Sarmento Rodrigues, um dos responsáveis pela 
introdução institucional nos meios universitários portugueses, nos anos 1950, 
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do lusotropicalismo de Gilberto Freyre aproximando-se através dele do ideário 
do Estado Novo.

Entre 1957 e 1959 foi membro da delegação Portuguesa na Organização 
das Nações Unidas e, neste ano, o Presidente do Conselho chamou-o para 
Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina, cargo que manteve até 
1961. A 13 de Abril de deste ano, foi nomeado Ministro do Ultramar, tentando 
colocar em prática as teses do lusotropicalismo, ao elaborar uma série de 
reformas, como a abolição do Estatuto do Indigenato, permitindo aos indígenas 
o acesso à cidadania portuguesa, o direito a fixarem-se e circularem em todas as 
parcelas do território nacional e também o acesso à educação. Levou a cabo a 
adoção de um Código de Trabalho Rural, criou escolas do Magistério Primário 
e fundou o ensino superior nas províncias ultramarinas, com a abertura dos 
Estudos Gerais Universitários, em Angola e Moçambique.

A sua experiência ministerial coincide com a eclosão da guerra em Angola, 
cabendo-lhe, antes de mais, orientar politicamente o contra-ataque português em 
Angola e preparar globalmente a defesa do Ultramar. Neste domínio algumas 
das suas políticas desgradaram a Salazar que, por via delas, o demitiria em 4 de 
Dezembro de 1962, regressando à vida de professor universitário.

Após o 25 de Abril, aderiu ao Partido do Centro Democrático Social (CDS), 
sendo deputado à Assembleia da República até 1995, quando renunciou ao 
mandato, vindo a ser Presidente do partido de 1986 a 1988 e, interinamente, de 
1991 a 1992.

Em 2015, foi indicado pelo CDS-PP para o Conselho de Estado, exercendo 
funções até 2019.

Doutor honoris causa por diversas universidades nacionais e estrangeiras 
e membro de inúmeras academias, é Presidente honorário da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, presidente e fundador da Academia Internacional da 
Cultura Portuguesa, Curador Honorário da Fundação Oriente e actual Curador 
da Universidade Candido Mendes. Foi co-fundador do Movimento da União 
das Comunidades de Língua Portuguesa e presidiu aos seus dois primeiros 
congressos em Lisboa e Lourenço Marques.

Senador e académico de referência, o próprio refere que “a minha vida foi a 
escola, sobretudo. A intervenção política foi mais por obrigação cívica”.
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ANTÓNIO AUGUSTO PEIXOTO CORREIA

Ministro do Ultramar, nasceu em Vila Nova de Gaia, a 11 de Outubro de 
1913. Frequentou a Escola Naval e como oficial da marinha, foi Guarda marinha 
(1932), 2.º tenente (1937), 1.º tenente (1944), sendo neste posto chefe de gabinete 
do Governador da Guiné Sarmento Rodrigues (governador entre 25 de Abril de 
1945 e Janeiro de 1949), presidente da Câmara Municipal de Bissau, presidente 
do Conselho dos Desportos, capitão dos Portos, vice-presidente da Comissão 
Orientadora da Radiodifusão e membro residente do Centro de Estudos da 
Guiné Portugueses (CEGP). Foi promovido a Capitão-Tenente em 1954, sendo 
neste posto Governador de Huíla (Angola) em 1955, Chefe de gabinete do 
Ministro do Ultramar em 1956, e Governador de Cabo Verde entre 1957 e 1958. 
Promovido a Capitão-de-fragata (1959).

Entretanto, foi nomeado Governador da Guiné, cargo que desempenhou no 
período de 1958 a 1962, durante o qual se deu o massacre de Pidjiguiti, no porto 
de Bissau.

Entre 1960 e 1970 foi Vice-presidente do Conselho Ultramarino.
Após a conclusão da sua carreira militar foi nomeado Ministro do Ultramar 

a 4 de Dezembro de 1962, considerando-se que o seu carácter discreto, aliado 
ao seu profundo conhecimento de África, poderia, de algum modo, aliviar o 
ambiente de alguma crispação derivado do consulado do seu antecessor (Adriano 
Moreira). Desempenhou este cargo até 19 de Março de 1965, publicando, na 
sequência do mesmo, o seu livro Lutar na paz (1965).

Foi procurador na Câmara Corporativa durante a IX Legislatura (1965 
a 1969). Foi, posteriormente Chefe da 2.ª Repartição do Departamento da 
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Defesa Nacional entre 1969 e 1970 e foi deputado à Assembleia Nacional na X 
Legislatura (1969 a 1973), participando activamente na Revisão da Lei Orgânica 
do Ultramar.

António Augusto Peixoto Correia, faleceu a 16 de Março de 1988.
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ÁLVARO RODRIGUES DA SILVA TAVARES

Governador de Angola, Álvaro Silva Tavares nasceu na Ponta do Sol, Ilha de 
Santo Antão, Cabo Verde, em 3 de Fevereiro de 1915.

Licenciou-se em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa exercendo a advocacia até 1945. Enveredou posteriormente pela 
magistratura, que exerceu como Procurador da República junto da Relação de 
Goa Procurador-Geral do Estado da Índia, Delegado do Procurador da República 
da Guiné, Juiz do Julgado Municipal Especial de Manica (Moçambique) e Juiz de 
Direito em Luanda (Angola).

Administrativamente, foi Governador da Guiné, de 1956 a 1958, Sub-
secretário de Estado da Administração Ultramarina, de 1958 a 1960, Governador-
Geral de Angola, de 1960 a 1961, Delegado do Governo junto do Banco de 
Angola, em 1961, Conselheiro da I Subsecção do Conselho Ultramarino, de que 
seria Presidente, em 1962, Comissário do Governo junto do Banco Nacional 
Ultramarino, de 1964 a 1969 e Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, 
de 1970 até à Revolução de 1974.

Foi deputado à Assembleia Nacional nas VIII Legislatura (1961-1965), IX 
Legislatura (1965-1969), X Legislatura (1969-1973) e XI Legislatura (1973-
1974), sendo procurador à Câmara Corporativa por designação do Conselho 
Corporativo.

Como referido, sendo Juiz, exerceu o cargo de Alto Comissário e de 
Governador-Geral da Província de Angola, entre 15 de Janeiro de 1960 e 23 de 
Junho de 1961 (antecedido por Horácio José de Sá Viana Rebelo), no período em 
que eclodem as hostilidades no território, com o levantamento de 4 de fevereiro 
em Luanda e os ataques da UPA aos fazendeiros do Norte, a 15 de Março. Foi 
substituído por Venâncio Augusto Deslandes.
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VENÂNCIO AUGUSTO DESLANDES

Venâncio Deslandes, nasceu em Carnide, Lisboa, a 8 de Maio de 1909, filho 
do Coronel Alberto Augusto da Silva Deslandes e de sua mulher D. Maria da 
Glória Rodrigues.

Foi aluno do Colégio Militar, entrando posteriormente na Escola Militar, 
curso de Cavalaria. Foi promovido a Alferes a 1 de Novembro de 1928 e serviu 
na Arma de Cavalaria até 1935, ano em que passou para a Aeronáutica, depois de 
ter concluído o respectivo curso na Escola Militar de Aeronáutica.

É como Tenente de Aeronáutica que integra a Missão Militar Portuguesa de 
Observação em Espanha, mais vulgarmente conhecida como “Viriatos”, que 
participou na Guerra Civil Espanhola ao lado das forças nacionalistas.

Posteriormente, na Escola do Exército foi Professor Adjunto das 16.ª, 17.ª e 
18.ª cadeiras, de 1940 a 1947, e Professor Catedrático da 17.ª cadeira de 1948 a 
1950.

Comandou a Base Aérea N.º 2 (Ota), de 1951 a 1953, e foi Professor Eventual 
do curso de Altos Comandos no Instituto de Altos Estudos Militares.

Foi eleito Deputado da Assembleia Nacional na VI (1953-1957) e VII (1957-
1961) Legislaturas sendo, nesta última legislatura, Subsecretário de Estado da 
Defesa Nacional e Embaixador de Portugal em Madrid, Espanha, de 11 de Julho 
de 1959 a 11 de Junho de 1961.

Atingiu o posto de General de Aeronáutica da Força Aérea Portuguesa a 15 
de Março de 1958, sendo nesse ano Subchefe do Estado Maior da Força Aérea.

Foi nomeado, em Junho de 1961, 117.º Governador-Geral e Comandante-
Chefe das Forças Armadas em Angola, por Adriano Moreira, Ministro do 
Ultramar àquela data, afastando-se o anterior Governador-Geral Dr. Silva 
Tavares. Assim, centralizou-se num só indivíduo o poder militar e a autoridade 
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militar e civil. Reforçando a concentração de poderes, o General Deslandes 
assumiu funções quando a UPA assolava ainda o Norte de Angola, após o ataque 
surpresa que desencadeara as hostilidades, a 15 de Março de 1961.

Controlada a situação, e concluída a reocupação de todo o Norte através 
da Operação Viriato e da reconquista de Nambuangongo, chegou a proclamar 
oficialmente, em 7 de Outubro desse ano, o fim da guerra em Angola. Nestas 
funções o General Deslandes lançou um vasto plano de fomento para Angola, o 
chamado “plano Deslandes” que, no essencial, pretendia envolver a população 
angolana no processo de decisão, o que colidiu com muitos interesses enraizados 
como, por exemplo, a tributação da Diamang.

Deve-se-lhe a criação de um Serviço de Centralização e Coordenação 
de Informações militares (tendo como adjunto um elemento da PIDE), 
considerado vital para a condução política e o comando das forças nos TO. A 
sua administração e as suas iniciativas encontraram forte resistência no Ministro 
do Ultramar e no próprio Presidente do Conselho, que em 26 de Setembro de 
1962 o demitiu e, pouco depois, o próprio ministro.

Regressado à metrópole, foi Procurador à Câmara Corporativa na VIII 
Legislatura (1961-1965) e, neste último ano, foi Secretário-adjunto do Secretário-
Geral da Defesa Nacional.

De 16 de Agosto de 1968 a 4 de Setembro de 1972, o General Deslandes 
ocupou o cargo de 6.º Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de 
Portugal.

Faleceu em São Sebastião da Pedreira, Lisboa, a 9 de Novembro de 1985.

Citar este texto:
___________  Venâncio Augusto Deslandes. Revista Portuguesa de História 
Militar - Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965. Lisboa. ISSN 2795-
4323. Ano I, nº 1 (Dezembro 2021), https://doi.org/10.56092/BJNW9217

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323



245

Revista Portuguesa de História Militar
Ano I, nº 1 (Dezembro 2021).
Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965
ISSN 2795-432

VASCO ANTÓNIO MARTINS RODRIGUES

Nascido em Lisboa a 30 de Abril de 1930, foi Governador-Geral da Província 
Ultramarina da Guiné-Bissau, entre 1962 e 1965, com o posto de Capitão de 
Fragata.

Para além dos cursos de progressão na carreira naval, estava habilitado com 
os cursos de Comando Naval do U. S. Naval War College e o de Aviador e 
Observador Aeronáutico.

Antes de assumir o cargo de Governador da Guiné, foi Secretário-Geral 
de Moçambique. Durante o seu mandato, o Comando Chefe e a conduta 
operacional da guerra competia ao Brigadeiro Fernando Louro de Sousa. Os 
dois militares sucederam ao comandante António Peixoto Correia, que de 1958 
a 1962 acumulou os dois cargos.

Estava há pouco meses no exercício de funções na Guiné quando a guerra, 
levada a efeito pelo PAIGC de Amílcar Cabral, deflagrou em Janeiro de 1963. 
À semelhança do comandante-Chefe, percebeu a urgência de readaptação da 
metodologia de emprego de forças militares e não militares para fazer face à acção 
subversiva. Mas o processo revelou-se moroso e, por exemplo, a implementação 
de modelos de acção psicológica, com vista a captar a simpatia dos autóctones, 
só seria efectivamente implementada a partir de 1965. Durante o primeiro ano 
de guerra, as forças portuguesas sentiram dificuldades em conter a guerrilha, que 
garantiu o controlo de áreas nas regiões dos rios Geba e Corubal e ocuparam a 
ilha do Como. Enquanto isso, manifestavam grande liberdade de movimentos 
a partir do santuário da Guiné-Conacri. A resposta, que mereceu a presença no 
território do Ministro da Defesa, General Gomes de Araújo, foi o lançamento 
da Operação Tridente, organizada pelo Brigadeiro Louro de Sousa e comandada 
pelo Tenente-Coronel Fernando Cavaleiro, que durou de Janeiro a Março de 
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1964. Não obstante o sucesso da operação de limpeza alcançado, a iniciativa 
militar do PAIGC não foi refreada.

Seguiram-se contradições e divergências entre o Governador Martins Rodrigues 
e o comandante militar Louro de Sousa, nomeadamente sobre competências de 
comando e a aposta numa ocupação física, desligada do envolvimento positivo 
das populações, com contínuo desgaste das forças, acompanhado de fracos 
resultados. Entendidos pelo escalão superior como falhos de visão estratégica e 
insuficiente de capacidade de reacção aos acontecimentos, que facilitou, no seu 
entender, o avanço do inimigo, sobretudo no Sul do território.

Como consequência, em Maio de 1964 ambos foram substituídos nas 
respectivas funções pelo Brigadeiro Arnaldo Schulz, que acumulou o cargo de 
governador e de comandante-chefe.

Em 1965, Vasco António Martins Rodrigues foi nomeado Adido Naval às 
embaixadas de Portugal em Washington e Otava e, mais tarde, Procurador à 
Câmara Corporativa por designação do Conselho Corporativo, pela indústria 
de pesca das províncias ultramarinas, enquanto parlamentar na XI Legislatura e 
representante da província da Guiné, enquanto.

Na década de 1970, sendo Capitão-de-mar-e-guerra, foi professor do Instituto 
Superior Naval de Guerra.
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JOSÉ AUGUSTO DA COSTA ALMEIDA 

Natural de Moçambique (14 de Junho de 1912) e oficial general da Força 
Aérea Portuguesa, assumiu os cargos, em acumulação, de Governador-Geral 
e Comandante-Chefe de Moçambique, em Maio de 1964, em substituição do 
Vice-Almirante Manuel Sarmento Rodrigues.

Quatro meses decorridos, inicia-se a guerra no território, com as primeiras 
acções armadas da Frelimo a Norte. O acontecimento, associado ao facto de 
acumular funções, impele Costa Almeida a permanecer em Lourenço Marques, 
centrado na condução estratégica da política, economia, diplomacia e acção 
psicológica da guerra, cabendo a efectiva coordenação e a conduta militar 
operacional ao comandante da Região Militar, a partir de Nampula. Ou seja, 
os órgãos principais dos quartéis generais dos três ramos das Forças Armadas 
eram transferidos para Norte, funcionando junto das regiões afectadas. Daqui 
resultou, atendendo até à própria distância entre os centros de poder governativo 
e militar, deficiências de coordenação e de unidade de acção.

A despeito de administrar a Província Ultramarina consciente da necessidade 
de fazer face às carências das populações autóctone e garantir a vida corrente 
aos metropolitanos, por um lado, e de acompanhar a guerra à distância, que se 
desenrolou no eixo Cabo Delgado-Niassa, durante o seu mandato, por outro, a 
guerra pautou-se por um ritmo de baixa intensidade, de contenção da ameaça da 
guerrilha e de controlo de danos e de custos.

Após Salazar sofrer o acidente no forte de Santo António Estoril, em início 
de Agosto de 1968, Marcello Caetano toma as rédeas da governação em finais 
de Setembro e decide-se pela separação de poderes nas províncias. Assim, nesse 
mesmo ano o General José da Costa Almeida cessa funções e é substituído no 
cargo de Governador-Geral pelo médico Baltasar Rebelo de Sousa, e empossa 
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General do Exército António Augusto dos Santos no cargo de Comandante-
Chefe.

O General José da Costa Almeida faleceu em Lisboa a 18 de Setembro de 

1998.

Citar este texto:
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CARLOS MIGUEL LOPES DA SILVA FREIRE

Carlos Silva Freire, nasceu nos Anjos, Lisboa, a 29 de Setembro de 1907, 
filho de José Maria Freire, Oficial da Administração Militar e de D. Palmira da 
Conceição de Silva Freire.

Fez a instrução primária no Estoril, onde a família residia, entrando poste-
riormente no Colégio Militar, em Outubro de 1917, estando o seu pai em África, 
como Capitão da Administração Militar e Governador do Distrito de Benguela. 
Termina os estudos no Colégio Militar no ano lectivo de 1923-24, tendo sido 
nomeado Comandante do Batalhão de Alunos, devido ao seu excelente percurso 
escolar.

No ano lectivo seguinte iniciou o curso de Engenharia Militar, assentando 
praça como 2º Sargento-Cadete no Regimento de Cavalaria Nº 2, em 26 de Julho 
de 1924, e frequentando os estudos preparatórios durante três anos na Faculda-
de de Ciências à Escola Politécnica. 

Em 1927-28 entra na Escola Militar (Paço da Rainha), para iniciar os quatro 
anos de estudos da arma, que concluiu no ano lectivo de 1930-31, com a média 
de curso mais elevada de sempre do curso de Engenharia. Promovido a Alferes 
em 1 de Novembro de 1931, foi colocado no Regimento de Telegrafistas (Sapa-
dores), permanecendo nessa unidade até Janeiro de 1940, obtendo cinco louvo-
res do respectivo Comandante. 

Todavia, em 1938-39, obteve licença para frequentar as Faculdades de Direito 
e de Letras de Lisboa, um percurso preparatório para o recém-criado Curso de 
Estado-Maior, no Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM). Curso onde, 
uma vez mais, é o primeiro classificado. Em 27 de Setembro de 1941 é promo-
vido a Capitão.

Em Agosto de 1942, integra uma missão à Alemanha, chefiada pelo Coro-
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nel Tirocinado Ferreira de Passos, Director do IAEM. Na Frente Leste num 
aeródromo militar em Kursk, a 8 de Setembro de 1942, deflagrou uma bom-
ba explosiva, atingindo quatro oficiais portugueses, entre eles Carlos Freire. Foi 
posteriormente agraciado simbolicamente com a Cruz de Mérito da Ordem da 
Águia Alemã, 3º grau.

No regresso é colocado no Estado-Maior do Exército e desenvolveu o pla-
neamento das grandes manobras de 1943 e de 1945. Ganha o concurso de pro-
fessor catedrático da cadeira de Táctica de Engenharia, da Escola do Exército, 
leccionando entre Junho de 1943 e Dezembro de 1944, quando opta por assumir 
o cargo de professor dos cursos de Estado-Maior, no IAEM, em acumulação 
com o serviço no Estado-Maior do Exército.

Frequenta o curso para promoção a oficial superior e é promovido a Major 
(do Corpo do Estado-Maior) em 26 de Junho de 1945.

Dedica-se à problemática das “informações”, indo, em 1949, frequentar em 
Inglaterra o curso de Special Intelligence Course.

Durante a visita de Franco a Portugal, em Outubro de 1949, foi nomeado 
oficial-às-ordens do General Juan Vigon, um nome considerado na guerra civil 
vizinha.

Carlos Freire é promovido a Tenente-Coronel em 5 de Maio de 1950, por es-
colha. A partir de Outubro de 1950, frequenta a Escola Superior de Guerra, em 
Paris, o Curso Superior de Guerra, sendo-lhe proposto no final do curso, pelo 
Ministro do Exército, a frequência de um estágio no Estado-Maior Francês, na 
Direcção do Pessoal Militar do Exército de Terra e outro na Escola de Tropas 
Pára-quedistas. O relatório deste último estágio será a primeira contribuição para 
a criação deste tipo de força em Portugal.

Regressado a Lisboa, chefia a 3ª Repartição (Organização) do Estado-Maior 
do Exército, ocupando-se da montagem orgânica da “Divisão NATO”, em 
constituição no Campo Militar de Santa Margarida. É promovido a Coronel em 
Novembro de 1953 e, até finais de 1955, desenvolve actividade quer no Estado-
-Maior do Exército, quer como professor e director dos cursos de Estado-Maior.

Neste período vai à Índia, numa visita de inspecção como adjunto do Chefe 
do Estado-Maior do Exército, General Barros Rodrigues, no Verão de 1955.

No ano lectivo de 1956-57, frequenta o Curso de Altos Comando, no IAEM, 
sendo, uma vez mais, o melhor do curso. Em 24 de Setembro de 1957 é promo-
vido a Brigadeiro, com 49 anos, sendo o Oficial-General mais novo do Exército, 
permanecendo no IAM como professor. Em 1958, é nomeado para o cargo de 
Sub-Chefe do Estado-Maior do Exército, sendo Vice-Chefe o General Adelino 
Veríssimo e Chefe o General Beleza Ferraz. É promovido a General em 2 de 
Dezembro de 1959. O seu último cargo na metrópole foi Ajudante-General do 

Revista Portuguesa de História Militar
Ano I, nº 1 (Dezembro 2021).
Dossier: Início da Guerra de África 1961-1965
ISSN 2795-432



253

Exército.
Em Maio de 1961, é nomeado Comandante da 3.ª Região Militar de Angola e, 

a 6 de Junho, munido de uma “instrução pessoal e secreta” do CEMGFA, chega 
a Luanda, assumindo interinamente as funções de Encarregado do Governo e 
Comandante-Chefe de todas as forças em Angola. 

Entretanto, a 23 de Junho aterra no Aeroporto/Base Aérea Nº 9 (Luanda) o 
novo Governador-geral, com funções de Comandante-Chefe, General Aviador 
Venâncio Deslandes, a quem Freire transmite poderes. A partir de então, com 
o enorme reforço de batalhões e companhias expedicionárias que chegavam, 
concentra a suas funções nas operações de reocupação do território, ataque às 
forças adversárias, abertura de itinerários, controlo da segurança dos espaços e 
das populações, organização da quadrícula do dispositivo militar, abastecimento 
logístico e serviços de apoio às tropas e, como corolário, restabelecimento da 
rede de administração civil.

Entre sucessos e dificuldades, desastres e problemas inesperados, as opera-
ções que superiormente coordenou foram-se desenrolando com manifesto su-
cesso, envolvendo a Marinha e a Força Aérea. Mas foi o uso da cobertura aérea, 
decisiva nesta fase da guerra, que lhe exigiu o supremo sacrifício. No dia 10 
de Novembro, o Dakota através do qual o General Freire e boa parte do seu 
Estado-Maior faziam inspecção aérea junto à fronteira Sul, no Chitado, despe-
nhou-se, custando a vida de 18 pessoas, entre elas o General Freire, o brilhante 
estratega da reocupação do Norte de Angola.

Citar este texto:
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FERNANDO LOURO DE SOUSA

Nasceu em Lisboa, a 29 de Agosto de 1911, e foi Comandante-Chefe da 
Província Ultramarina da Guiné-Bissau.

Frequentou o Colégio Militar e as faculdades de Ciências e de Direito da 
Universidade de Lisboa. Alistou-se na Escola Militar em 1928, Arma de 
Infantaria, e foi promovido a Alferes em 1934. No posto de Capitão, frequentou 
o curso de Estado-Maior no Instituto de Altos Estudos Militares (1940-1943). 
Cumpriu comissões de serviço em Moçambique, como oficial superior e, como 
Coronel Tirocinado, comandou o Regimento de Infantaria N.º 13 (1962-1963).

Ainda como Coronel foi nomeado Comandante Chefe e Comandante Militar 
das Forças Armadas da Guiné, em 19 de Março de 1963, permanecendo no 
cargo até 26 de Maio do ano seguinte, sendo, entretanto, promovido a Brigadeiro. 
«Coabitou» com o Capitão de Fragata Vasco Martins Rodrigues, Governador-
Geral, e foi neste período de tempo que se desencadeou a luta armada levada a 
efeito pelo PAIGC e colocada no terreno a Operação Tridente, uma das de maior 
envergadura, em meios humanos e materiais, de toda a Guerra de África (Janeiro-
Março de 1964). Na verdade, foi sua a Directiva que estabeleceu e organizou a 
operação, emitida a 23 de dezembro de 1963. A ideia era efectuar uma operação 
conjunta com os três ramos destinada a limpeza nas ilhas de Caiar, Como e 
Catunco, destruir a guerrilha que actuava na zona e recuperar psicologicamente 
a população para o lado português.

Comandada no terreno pelo Tenente-Coronel Fernando Cavaleiro e, apesar 
de ser relativamente bem sucedida, a operação não foi capaz de cercar e destruir 
os guerrilheiros, nem de quebrar a sua vontade de combater. O PAIGC retomou 
a iniciativa e, a partir de meados de 1964, transfere o esforço da guerrilha para 
Sul, às ordens de Nino Vieira. A verdade é que a guerra na Guiné sofre então um 
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agravamento no território, as forças portuguesas confrontam-se com um inimigo 
bem organizado, armado e equipado, e metódico no planeamento das acções. 
Esta situação, a par do relacionamento pouco convergente entre o Comandante-
Chefe e Governador leva à destituição do cargo do brigadeiro Louro dos Santos 
e do próprio Governador. Cargos que seriam assumidos em acumulação pelo 
Brigadeiro Arnaldo Schultz, à semelhança do que tinha sucedido anteriormente 
com o Capitão de Fragata António Peixoto Correia (1958-1962).

Louro de Sousa regressa à metrópole e é colocado na Direcção do Serviço 
de Transportes. Promovido a General, em Janeiro de 1969, comandou a Região 
Militar de Évora até 1971 e, até 1974, altura em que foi exonerado em 30 de Abril 
pela Junta de Salvação Nacional e passado à situação de reserva, foi Quartel-
Mestre General do Exército. 

Passou à situação de reforma em 29 de Agosto de 1981 e faleceu a 23 de 
Outubro de 1989.
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JOÃO ALEXANDRE CAEIRO CARRASCO

General do Exército oriundo da arma de Infantaria, foi comandante da 
Região Militar de Moçambique, entre 1962 e 1965.

Nasceu em Março de 1902 em Mafra. Ingressou na Escola Militar a 3 de 
Janeiro de 1922, concluindo o curso em 1924, ano em que foi promovido a 
Alferes. Major em 1949, Coronel em 1956, ano em que assumiu o comando do 
Regimento de Infantaria Nº 1, Brigadeiro em 1959 e a General em 1962. Entre 
as décadas 1935 e 1951 prestou serviço em Moçambique (duas comissões), 
Macau, Angola e Índia.

A 3 de Agosto de 1962, foi nomeado por escolha para comandante da Região 
Militar de Moçambique. Nessa altura, no território existia a convicção da falta 
de consciencialização para o tipo de guerra subversiva em curso em Angola e 
na Guiné e que se previa eclodiria também em Moçambique. Para o efeito, o 
General Caeiro Carrasco propôs cursos de sensibilização para esta tipologia de 
conflito aos oficiais superiores e procurou mentalizar as tropas para as missões 
que lhe competiam nesse âmbito, delineando cursos de guerra subversiva, cães 
de guerra, sapadores, educação física, transmissões e operações/informações. 
Entretanto, mobilizou um conjunto de oficiais para frequentarem o Curso de 
Comandos em Angola (Quibala-Norte), que decorreu de 15 de Junho a 15 
de Setembro de 1963, e organizou um centro de instrução de Comandos em 
Nammacha, que funcionou de 13 de fevereiro a 7 de julho de 1964, fazendo dos 
grupos aí treinados uma espécie de reserva operacional que dependiam de si. 
Os cerca de 50 militares formados desenvolveram as primeiras operações nos 
distritos de Niassa e Cabo Delgado, de reconhecimento e interdição de possíveis 
infiltrações do inimigo. Outras missões seriam desenvolvidas, incluindo no 
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distrito da Zambézia, sendo certo que a partir de 1966 os grupos de comandos 
passaram a vir de Angola.

É partir do ataque de guerrilheiros da Frelimo ao posto Administrativo do 
Chai, no distrito de Cabo Delgado, em 25 de Setembro de 1964, que a guerra 
em Moçambique se assume, fazendo da zona Norte o palco dos confrontos. 
O General Carrasco centrou, então, o dispositivo militar em Mueda, capital 
tradicional do planalto dos Macondes e o ponto de convergência das principais 
vias de comunicação. Porém, assente numa visão exclusivamente militar para 
lidar com a ameaça, decidiu-se fixá-la, para a anular, entre os rios Messala e 
Rovuma, criando para o efeito uma malha de forças de quadrícula, instalando 
batalhões e companhias em pontos chave, para realizar acções de controlo da 
população, patrulhas para garantir a segurança das vias de comunicação e acções 
ofensivas para destruir as bases dos grupos de guerrilheiros. 

Por fim, assente que só com uma conduta musculada era possível abater o 
inimigo, a 2 de Julho de 1965 lançou a operação Águia, uma grande operação 
de demonstração de força, envolvendo avultados efectivos destinados a realizar 
golpes de mão, emboscadas, armadilhas, acções de destruição de acampamentos, 
palhotas e machambas. A despeito de a operação durar até 8 de Setembro e 
terem sido mortos ou feridos cerca de 300 elementos afectos à Frelimo, além 
da captura de alguma armamento e equipamento, a capacidade operacional do 
inimigo manteve-se e pôde continuar a interagir e a pressionar as populações da 
zona, à medida que foi orientando o seu pendor actuante mais para Noroeste. 

O General Carrasco, a quem apontavam a alcunha de «John the killer» e 
granjeava de prestígio junto da população branca no território, mostrava-se 
desfasado nos conceitos e nos métodos para travar as acções de guerrilha da 
Frelimo ou destruir a sua vontade de combater. Mereceu reparos dos superiores 
e seria inclusivamente criticado pelo então seu 2.º Comandante, Brigadeiro 
António Augusto dos Santos. 

Regressou à metrópole em 14 de Agosto de 1965, sendo nomeado director 
da Arma de Infantaria. Passou à situação de reserva dois anos depois, por ter 
atingido o limite de idade, ano em que o comando militar da região foi entregue 
ao general António Augusto dos Santos. Faleceu a 2 de Dezembro de 1975.
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A QUEDA DO ESTADO PORTUGUÊS DA INDIA

António de Faria Menezes

Resumo
Este artigo descreve a disputa entre Portugal e a India, com ênfase na 

estratégia militar, que culminou com a queda do Estado Português da India e 
o fim da presença lusa de 500 anos naquela região. Após décadas de disputa e 
perante a intransigência portuguesa numa solução mediada, o fracasso da sua 
manobra diplomática em garantir o bloqueio ao uso da força militar, a India 
desencadeou a Operação Vijay, invasão militar dos territórios de Goa, Damão e 
Diu com força desproporcionada perante uma reduzida e obsoleta capacidade 
militar expressa no Plano Sentinela.

Abstract
This article describes the dispute between Portugal and India, with emphasis 

on military strategy, which culminated in the fall of  the Portuguese territories of  
India and the end of  the 500-year-old portuguese presence in that region. After 
decades of  dispute and in the face of  portuguese intransigence in a mediated 
solution, the failure of  its diplomatic maneuver to ensure the blockade of  the 
use of  military force, India unleashed Operation Vijay, the military invasion of  
the territories of  Goa, Damão and Diu with disproportionate force in the face 
of  a reduced and obsolete military capability expressed in the Sentinel Plan. 

Palavras-Chave: Estado português da India; Goa; Damão; Diu; Operação 
Vijay; Plano Sentinela

Keywords: Portuguese State of  India; Goa; Daman; Diu; Operation Vijay; 
Sentinel Plan
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1. Antecedentes 
A independência da India em 1947 e a sua ambição de ter um território uno 

sem partes administradas por potências estrangeiras, entra em conflito com 
a posição portuguesa de defender Goa, Damão e Diu como parte integrante 
de Portugal, uma realidade política, una e pluricontinental com a metrópole e 
províncias ultramarinas.

Este confronto na interpretação do estatuto jurídico e político do Estado 
Português da India, como colónias que importaria integrar, ou partes soberanas 
dum mesmo Estado, rapidamente saltou para o palco das organizações 
internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas (ONU), onde preponderava 
a defesa do direito à autodeterminação e independência dos povos sujeitos a 
administração colonial. O clima de confrontação surgido com a Guerra Fria e 
sobretudo a oportunidade de aceder a recursos ou trazer para a influência dos 
dois blocos, novos países ou regiões, fazia também pender a balança contra os 
interesses de Portugal e a sua política ultramarina.

A India, na liderança do movimento dos países não-alinhados, apresentava-
se como exemplo da libertação colonial por meios pacíficos, sustentando de 
forma ativa, os diversos movimentos de independência que surgiam no dealbar 
da queda dos impérios europeus. A questão de Goa, Damão e Diu era, sem 
dúvida, uma exceção insustentável para a sua plena afirmação internacional e os 
ventos da história corriam claramente a seu favor.

Portugal mobilizou a diplomacia assente na força do direito e da sua soberania 
de 450 anos sobre os seus territórios em três eixos e aliados. Em primeiro lugar 
junto à Inglaterra, cimentado no Tratado de Windsor e na “velha aliança”, 
pressionando através desta a India, no sentido de respeitar a integridade de Goa, 
Damão e Diu, dissuadindo-a em último caso pela sua presença e apoio, do recurso 
à opção militar. Em segundo lugar na OTAN, onde era membro fundador desde 
1949, procurando escorar apoios para invocar a cláusula de solidariedade de 
defesa coletiva e a sua extensão para territórios fora da Europa. Por fim tentando 
o apoio junto à administração americana e sua influência na ONU para isolar a 
India e bloquear qualquer intenção desta de resolução pela via militar.

Infelizmente para os nossos propósitos, a manobra diplomática, onde 
assentou toda a prioridade e inclusive, o absoluto convencimento nacional da 
impossibilidade da utilização da força pela India, não resultou em nenhuma das 
frentes.

A Inglaterra, após a independência da India e da entrada desta na 
Commonwealth, em nenhum caso empregaria meios militares na defesa do 
estado português da India, mesmo que assim fosse solicitado no âmbito do 
tratado de Windsor. Em comunicado lacónico sempre expressou o desejo de 
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se encontrar uma solução negociada que estaria disposta a mediar. Em sede da 
OTAN, ficou claro que os meios aliados e a sua utilização no caso de agressão 
contra a soberania dos Países aliados, não teria aplicação fora do teatro de 
operações europeu. Com a mudança americana para a administração Kennedy 
e a sua declaração de apoio à independência das colónias, a posição portuguesa, 
valorada, no contexto da guerra fria, pela facilidade de utilização da base das 
Lajes pela aviação americana, não encontrou a firmeza necessária ao bloqueio da 
opção militar pela India.

A India, entretanto, foi garantindo os necessários apoios em sede dos 
países não alinhados e junto aos movimentos anticoloniais, protagonizando a 
sua liderança, defendendo em todas as organizações internacionais o fim de 
territórios administrados por potências estrangeiras, onde incluía Goa, Damão 
e Diu. Escorada como membro da Commonwealth na impossibilidade da 
Inglaterra defender militarmente territórios alheios, sobretudo na região que 
entregou de forma pacífica, desenvolveu uma manobra diplomática de impedir 
bloqueios dos previsíveis aliados da posição portuguesa e sobretudo um apoio 
da Rússia para vetar qualquer decisão, contrária aos seus interesses, do conselho 
de segurança.

A anexação dos territórios de Dadrá e Nagar- Aveli em 1954, o posterior 
bloqueio terrestre, as ações de protestos pacíficos e depois apoio a ações 
terroristas aos restantes territórios, foram premonitórios da libertação, na sua 
leitura, de Goa, Damão e Diu, com recurso a todos os instrumentos de ação 
estratégica nunca descurando a opção militar.

Em 18 de dezembro de 1961, a India pela força das armas invadiu o estado 
português da India pondo fim a 14 anos de conflito. Para Portugal, foi uma invasão 
duma parcela do seu território contra os princípios do direito internacional por 
um Estado estrangeiro, apenas reconhecido na ONU em 1974. Para a India, a 
libertação de Goa, Damão e Diu, constituiu a sua plena afirmação como potência 
regional.

Para o regime dirigido por Salazar foi um rude golpe, não apenas pela natureza 
da capitulação militar sem o determinado sacrifício de sangue que, na ideia ultima 
do regime, provocaria um clamor internacional, dando o desejado suporte para 
a política ultramarina, mas também porque os ventos da história trouxeram à 
ribalta a fragilidade das velhas alianças, face a novos interesses e alinhamentos, 
expondo que para manter a ideia de um Portugal do Minho a Timor, ficaríamos 
sempre isolados e apenas dependentes de nós e das nossas capacidades.

Ao querer ser firme contra os ventos da história, claramente anticolonialista, 
crendo na infalibilidade da manobra diplomática junto a aliados e nas organizações 
internacionais, e mesmo na postura pacifista da liderança indiana que nunca 
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admitiria o recurso à força, o regime adotou uma postura de sacrifício militar, 
sem que reunisse, como era seu dever, os meios necessários para resistir a uma 
ação sempre desproporcionada face ao poderio militar indiano. 

O Estado português da India não era defensável militarmente com os meios 
aí destacados, nomeadamente sem ter o mínimo de paridade em meios aéreos 
e liberdade de movimento para uma manobra tática assente na mobilidade em 
sucessivas linhas de retardamento até a uma defesa na ilha de Goa e península de 
Mormugão para ganhar tempo para uma solução mediada internacionalmente.

Imbuídos da necessária racionalidade que o tempo agora permite, numa 
análise pragmática dos acontecimentos, e sempre com ênfase na perspetiva 
militar, julgamos ser interessante, perceber a estratégia operacional, o terreno 
onde esta foi consumada, a organização e a estrutura de comando político e 
militar, os aspetos tangíveis e não tangíveis das capacidades militares, os planos 
elaborados e sobretudo a condução das operações, ao nível operacional e tático, 
procurando, em jeito de conclusão, retirar as consequências políticas, estratégicas 
e militares da Queda do Estado Português da India. 

2. O Estado Português da India. Uma análise militar ao Teatro de 
Operações.

O Estado Português da India distava cerca de 12.000 Km da capital, sendo 
constituído a norte, por Diu na costa do Guzarate, por Damão no Golfo de 
Cambaia e por Goa e Ilhas de Angediva, S. Jorge e Morcegos na Costa Malabar, 
numa dimensão territorial semelhante ao Algarve, com uma população de 
700.000 habitantes, entre hindus, muçulmanos e cristãos.

A ligação entre os três territórios era possível por mar, com recurso a marinha 
mercante ou meios navais, ou por meios civis por ar, sendo os movimentos 
terrestres, entre os territórios e nos próprios, limitados à fraca rede de estradas, 
as poucas alcatroadas estavam limitadas pela dificuldade de não permitirem o 
tráfico simultâneo em duas faixas, sendo mais tarde interditados por bloqueio, 
após a anexação de Dadrá e Nagar- Aveli.

De facto, em termos militares, quer em situação de paz ou agravado no caso 
de eventual conflito, uma vez reduzida a mobilidade estratégica, estaríamos na 
presença de três teatros de operações separados e, diria mesmo isolados, na 
sua eventual defesa, dispondo a India da total iniciativa para, em simultâneo 
ou de forma repartida, movimentar e concentrar forças sobre os territórios 
portugueses.

O território de Diu constituía um ponto forte defensivo contra um ataque 
terrestre, mas vulnerável se sujeito a cerco, uma vez perdido o controlo do mar 
e do ar, dependendo a sua resistência da capacidade de manter operacional o 
aeroporto e da duração dos abastecimentos e munições para dar combate.
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No caso de Damão, enclave junto à costa, este era dividido pelo rio Sandalcalo 
em Damão pequeno a norte, onde se situava o aeroporto e Damão grande a 
sul. A fronteira com a India não se apoiava num obstáculo natural e o terreno 
apenas favorecia uma defesa no sentido norte-sul, sendo Damão grande o 
último reduto. Na capacidade de manter operacional o aeroporto para reforço e 
reabastecimento estaria a chave da resistência. 

Goa, e sobretudo Panjim, por constituir o centro do poder político e militar, 
constituía o centro de gravidade a defender ou a conquistar, e dos aspetos 
militares salientavam-se como limitadores aos movimentos, os dois rios, o Zuari e 
o Mandovi que demarcavam a ilha de Goa, que naturalmente importaria reforçar 
em caso de defesa, sendo a aproximação no sentido este-oeste a mais direta, 
embora com limitações ao movimento de viaturas fora dos itinerários. A península 
de Mormugão com a sua infraestrutura portuária e o aeroporto internacional de 
Dambolim constituía também um objetivo estratégico a controlar para permitir 
o reforço e continuação duma defesa. Os principais cursos de águas, sendo de 
difícil transposição, possuíam pontes que materializavam áreas de passagem para 
movimentos de viaturas, existindo redes de embarcações e ferry civis sobre os 
rios Mandovi e Zuary. Importa reter que na sua máxima extensão o distrito de 
Goa tinha de norte para sul cerca de 100 Km e de este para oeste cerca de 60 
Km.

A única linha de caminho de ferro existente provinha do território indiano 
até ao porto de Mormugão, estava destinada ao transporte e escoamento de 
mercadorias, sendo propriedade de entidades privadas estrangeiras e sem especial 
interesse para atividades militares. 

A população vivia essencialmente da agricultura e do comércio, sendo também 
empregue na indústria de extração mineira e na administração pública, sendo 
muito procurada a integração na polícia, guarda fiscal ou nas tropas coloniais. 
Não existiam quaisquer conflitos de natureza étnica ou religiosa, havia um clima 
de cordialidade e respeito entre as comunidades cristã, hindu e muçulmana. Com 
a embora a independência da India em 1947, o movimento anticolonialismo 
despontou com ações de protesto e mesmo com atos de terrorismo, estando 
a sua génese sustentada numa elite goesa, sobretudo hindu e com maior nível 
de educação e estudos, a maioria não residente, sediada em Bombaim e com 
ligações ao partido do congresso indiano. As elites goesas locais adequavam 
as suas ambições políticas numa postura de adaptação aos tempos e poderes 
reinantes, procurando sobretudo gerir os seus negócios e interesses, aspirando, 
sem dúvida, assumir um papel mais relevante na administração política dos 
territórios, mas sem frontal oposição à presença portuguesa ou a defesa duma 
solução quer de independência ou integração plena na India. 
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3. A Estratégia Militar Portuguesa – O Plano Sentinela.
Com a entrada em 1949 na OTAN e de forma marcante entre 1951 e 1959, 

com o apoio americano em reequipamento por contrapartida da utilização 
das Lajes, as forças armadas portugueses modernizaram-se, não apenas em 
organização e procedimentos, mas sobretudo em doutrina e treino operacional, 
para padrões semelhantes aos seus aliados, num quadro de defesa convencional 
no teatro de operações europeu.

Infelizmente, este incremento em capacidade militar não chegou ao estado 
português da India, onde em termos de equipamento num breve retrato, 
poderíamos observar um exército ainda saído da 1ª guerra mundial, sem 
armas automáticas, reduzida capacidade anticarro ou antiaérea, uma situação 
deplorável em munições e explosivos, viaturas blindadas desgastadas, sistemas 
de comunicações assentes em instalações fixas, parque de viaturas de transporte 
obsoleto e uma mescla de tropas metropolitanas e coloniais, organizadas por 
companhias e esquadrões, mais ordenadas para tarefas de guarnição, dispersas 
em diversas posições e aquartelamentos num dispositivo de clara presença 
territorial. Acresce ainda a existência dum sistema robusto de Polícia e da 
Guarda Fiscal, embora com as mesmas deficiências apontadas no armamento 
e munições, que garantia a ordem pública e o controle de fronteiras, integrando 
assim o dispositivo militar terrestre nos três territórios e que na sua dimensão 
máxima em 1957 teve cerca de 12.000 homens.

Em termos navais, era imperativo garantir uma presença permanente de 
meios para assegurar o controlo marítimo e a ligação entre as diferentes parcelas. 
Para esse efeito, no seu empenhamento máximo, a componente naval possuía 
dois navios de guerra e três lanchas de fiscalização, bem como uma estação radio 
naval em Bambolim, fundamental para a ligação com a metrópole e entre os três 
territórios. Na altura da invasão apenas o aviso Afonso de Albuquerque e as três 
lanchas de fiscalização garantiam a presença naval.

Não existiam meios aéreos militares no território, existindo meios civis que 
asseguravam o transporte de passageiros e carga para a metrópole e restantes 
províncias ultramarinas, existindo acordo com o Paquistão para efetuar escalas 
no seu território.

Em termos de organização administrativa, o Governador era simultaneamente 
o Comandante Chefe do denominado Comando Territorial Independente do 
Estado da India (CTIEI), com quartel general (QG) em Pangim, dependendo 
nas suas funções militares, em termos logísticos do Ministério do Exército e em 
termos operacionais do Secretariado Geral da Defesa. Sob seu comando estavam 
as forças terrestres e as forças navais cada qual com o seu respetivo oficial general 
comandante. A sua Carta de Comando atribuía-lhe competências para defender 
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a soberania dos territórios e para em último caso negociar o cessar-fogo, mas em 
nenhum caso, a rendição dos territórios. 

Numa análise ao panorama militar importa referir que após a anexação de 
Dadrá e Nagar- Aveli em 1954 e com o aumento de tensão verificado com ações 
de insurreição e bloqueio terrestre, houve de facto um reforço do dispositivo 
militar proveniente da metrópole e das províncias ultramarinas africanas, que 
permitiu fazer frente com sucesso à estratégia indiana de insurgência e incentivo 
à revolta das populações. De facto, terá sido a derrota desta atividade subversiva 
pelas forças portuguesas que terão levado a India a escalar para uma intervenção 
convencional.

Com o recrudescer da posição indiana e não obstante a presença na fronteira 
de movimentações tendentes ao recurso á força militar, a plena confiança no 
êxito da manobra diplomática assente na legitimidade da soberania portuguesa, 
a assunção política que a solução contra uma ameaça desproporcionada da India 
nunca seria militar, e o surgimento da insurreição sobretudo em Angola, levou 
a uma redução para patamares mínimos do dispositivo em Goa, Damão e Diu. 
Esta redução foi feita não apenas em efetivos, de forma significativa nas forças 
terrestres no caso de Goa, de 7500 para cerca de 3500 militares, mas retirando 
também unidades completas e bem treinadas, como foi o caso dos batalhões 
constituídas por tropas africanas, cenário este agravado ainda pela transferência 
dos equipamentos e armamento mais modernos, para Angola, Moçambique e 
Timor.

De forma tangível em 1961, para a execução da estratégia terrestre, existiam 
em Goa, oito Companhias de Caçadores, das quais três constituídas por tropas 
naturais, quatro Esquadrões de Reconhecimento, duas Batarias de Artilharia, das 
quais uma de tropa natural, um Destacamento de Engenharia e uma Companhia 
de Manutenção. Em Damão encontravam-se duas Companhias de Caçadores 
e uma Bataria de Artilharia, constituindo o Agrupamento Constantino de 
Bragança, e em Diu, uma Companhia de Caçadores e uma Bataria de Artilharia, 
constituíam o Agrupamento António da Silveira. 

Em termos navais para a execução da estratégia naval e conjunta, identificava-
se em Goa, o Aviso Afonso de Albuquerque e a lancha de fiscalização Sirius, 
em Damão a lancha de fiscalização Antares, e finalmente em Diu a lancha de 
fiscalização Vega.

O Plano Sentinela, elaborado segundo orientação política e não escorado 
em avaliações militares, sujeito a constantes modificações e com falta de 
anexos importantes, definia o conceito de defesa militar para os três territórios 
contra uma ação armada das forças indianas, embora centrado em Goa, onde 
a manobra assentava no balizamento e retardamento do avanço inimigo em 

António de Faria Menezes



268

direção a Mormugão e ilha de Goa, com a identificação desta região como 
área a defender, numa fase inicial, pelo máximo período de tempo, para depois 
concentrar o potencial remanescente na posição final de resistência na península 
de Mormugão. Estabelecia ainda como missões aos escalões subordinados, sem 
qualquer critério ou racional, um quadro temporal de retardamento e um grau 
de resistência definido sem relação com o avanço inimigo, nunca especificando 
como se faria o desempenhamento das forças envolvidas e apoios necessários 
do comando superior.

Apesar dos imensos sinais de que a India estaria a movimentar forças para a 
proximidade da fronteira e relatos que dificilmente haveria sucesso na manobra 
diplomática, nos meses que antecederam a invasão, nunca se procurou testar a 
execução do Plano Sentinela, nem se cuidou em preparar as posições das unidades, 
o estabelecimento de comunicações ou mesmo o deslocamento dos postos de 
comando de agrupamentos e do comando militar, conforme estabelecido no 
conceito operacional.

Para dar cumprimento ao Plano Sentinela foram constituídos, inicialmente 
três Agrupamentos1, a norte o Agrupamento D. João de Castro, a leste o 
Agrupamento Centro, e a Sul o Agrupamento D. Afonso de Albuquerque. 
Na defesa da península de Mormugão foi decidido constituir por reforços e 
cedências de forças dos outros agrupamentos, o Agrupamento Vasco da Gama. 
Como Reserva foi definida a Companhia de Caçadores número 6, localizada em 
Velha Goa.

Como possibilidades do inimigo o Plano estabelecia como hipótese, o ataque, 
apoiado por meios aéreos e navais, com o esforço a Sul com uma Divisão 
Mecanizada para conquistar Mormugão, e dois ataques secundários, um ao 
Centro com uma Brigada para apoiar o ataque a Mormugão e a Norte com 
duas brigadas para conquistar a ilha de Goa, podendo conjugar estas ações com 
assaltos aerotransportados ou desembarques anfíbios para controlar o aeroporto 
de Dambolim e porto de Mormugão.

Este conceito de defesa, definia, a nosso ver de forma confusa, duas áreas 
decisivas, a ilha de Goa e península de Mormugão, sem uma afirmação clara 
onde convergir e resistir, levando à dispersão de meios, já exíguos, na defesa 
destes dois objetivos. Também a prevista resistência na ilha de Goa e a posterior 
retirada, á ordem, das forças remanescentes, para Mormugão, sem a definição 
clara da sua missão ulterior, levava a diferentes interpretações sobre o comando 
e controlo das forças nas suas posições finais.

Assumir a perda da capital política, Panjim, com a retirada do governo e 
comando militar para Mormugão, sem um conceito de controlo ou defesa 

1 Ver Mapa sobre Plano Sentinela.
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da população que permanecesse nas suas residências, configurava uma 
vulnerabilidade que se explorada poria em risco qualquer missão ulterior em 
Mormugão. Na verdade, a ausência da definição clara do estado final operacional, 
a finalidade última de qualquer operação militar, como por exemplo, defender 
na ilha de Goa e garantir condições para um reforço via Mormugão para 
continuar a combater ou o estabelecer duma linha de cessar-fogo para forçar 
uma intermediação, conduziria, como infelizmente a realidade veio a confirmar 
a uma capitulação anunciada. Também a seleção duma manobra exigente em 
termos de mobilidade e comando e controlo, requerendo um grau mínimo de 
superioridade aérea e uma rede de transmissões fiável que não foram nunca 
garantidas, transmitiam uma descrença geral nos comandantes responsáveis pela 
sua execução. Estranhamente e só possível porque a ameaça da invasão não estava 
presente nos planeadores militares, nunca se preparou, em tempo, um sistema 
de obstáculos assente nos principais cursos de água, a requisição do sistema de 
ferry e barcaças para fins militares, e mesmo as demolições planeadas no Plano 
de Barragens, das diversas pontes sobre as principais vias de comunicação,  não 
estavam devidamente coordenadas com o estabelecimento de posições de fogo 
direto ou indireto que permitissem retardar ou defender nesses obstáculos.

Os acontecimentos precipitam-se no mês de dezembro de 1961, com diversas 
incursões contra postos de fronteira e incidentes na ilha de Angediva, e proveniente 
do Governo em Lisboa, chegam telegramas trocados entre embaixadas que 
confirmam a concentração de forças indianas e, mais alarmantes, que da parte 
da Inglaterra e dos Estados Unidos, não haveria a desejada solidariedade que 
impedisse à India o recurso à solução militar.

A 14 de dezembro é recebido do Presidente do Conselho uma mensagem 
onde é dada ordem ao Governador para defender o território mesmo com 
sacrifício total, definindo um período de luta de pelo menos 8 dias para permitir 
uma mobilização política internacional. Em 15 de dezembro pelas 1630 foi dada 
ordem para executar o Plano Sentinela, tendo as unidades dos Agrupamentos 
entrado em posição.

Em 18 de dezembro 1961 as forças indianas invadem Goa, Damão e Diu, 
com 45.000 homens, apoiados por meios aéreos e navais, e como preparação 
tornam inoperacional o Aeroporto de Dambolim e silenciam as comunicações 
destruindo a estação radionaval de Bambolim. Forças do Agrupamento D. João 
de Castro, a norte, em posições de retardamento estabelecem o contato com 
forças da 50ª Brigada Paraquedista, e são forçadas pela ação inimiga a retirar 
para a ilha de Goa. O Agrupamento Centro entra em contato com as guardas 
avançadas da 17ª Divisão, inicia o retardamento deste ataque principal, executa 
as demolições das pontes e retira sem obrigar o inimigo a desenvolver o grosso 
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das forças, entregando quase sem resistência a parte central do território e o nó 
crucial de Pondá. A sul, forças de reconhecimento do Agrupamento Afonso 
de Albuquerque estabelecem contato com as forças indianas, são sobrevoadas 
por meios aéreos, e não se apercebendo que se trata duma manobra de deceção, 
iniciam retirada sem pressão inimiga para norte. Forças navais indianas dão 
combate ao Aviso Afonso de Albuquerque e forçam o seu encalhe, tornando-o 
inoperacional. Em 18 de dezembro, no final do primeiro dia de combate, o 
remanescente das forças do Agrupamento D. João de Castro e do Agrupamento 
Centro encontram-se na ilha de Goa, e forças inimigas da 50ª Brigada Paraquedista 
controlam pontos de passagem sobre o Rio Mandovi, estabelecem bases de 
fogos nessa margem, regulam fogos sobre Panjim e aguardam ordem para atacar 
Goa. O Governador e o Comandante militar optam por permanecer juntos, 
movimentando ainda na manhã de 18 de dezembro, o posto de comando para 
a península de Mormugão deixando o escalão avançado em Agaçaim. Perante 
a forte ameaça sobre a ilha de Goa, por norte e este, surgem bandeiras brancas 
e a rendição das forças policiais em Panjim, e o comandante do Agrupamento 
D. João de Castro inicia negociações para a rendição da ilha de Goa. As forças 
indianas acordam em cessar-fogo até às 10h00 de 19 de dezembro.

Com a notícia da tomada eminente de Panjim e da queda da ilha de Goa, 
as forças dos Agrupamentos Afonso de Albuquerque e Vasco da Gama que 
ainda não foram empenhadas na península de Mormugão, recebem ordem para 
destruir material viaturas e armamento, consumando o Governador a rendição 
formal das forças portuguesas em 19 de dezembro pelas 14h00. Em 36 horas as 
forças indianas forçam a capitulação militar do Estado Português da India.

4. A Estratégia Militar Indiana – A Operação Vijay
Em finais de outubro de 1961, num seminário que reuniu diversos movimentos 

anticolonialistas e países não alinhados, organizado em Nova Delhi, o primeiro 
ministro Nehru afirmava que a India, face à intransigência portuguesa em 
entregar, de forma negociada, os territórios de Goa, Damão e Diu, não descurava 
o recurso a outras formas de coação para libertar, na sua visão, aquelas colónias.

A India detinha umas forças armadas com experiência operacional, herdeira 
das forças que combateram, na altura sob comando britânico, na II guerra 
mundial, com meios aéreos, navais e terrestres de última geração, afirmando-
se neste domínio como uma potência regional. Tinha por isto, instrumentos 
militares para executar qualquer forma de estratégia determinada pela política.

Na verdade, enquanto no campo diplomático se debatiam alianças e 
posições, foram emanadas orientações políticas para a elaboração dum plano 
militar, envolvendo meios navais, aéreos e terrestres, com a finalidade de 
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resolver militarmente o conflito. Foi atribuído ao Tenente General Chandury, 
comandante da Região Militar Sul, essa responsabilidade. Em 11 de novembro o 
plano militar foi concluído e presente para decisão política. Nascia a Operação 
Vijay, a primeira operação conjunta executada pela India na sua história.

Em linhas gerais, a conquista de Goa, nomeadamente da sua capital política 
Panjim, era eleita como objetivo estratégico a alcançar e qualquer manobra 
teria que privilegiar a rapidez, sendo inclusive decidido que a operação deveria 
estar concluída em três dias, evitando assim qualquer tentativa de intervenção 
internacional para um cessar-fogo ou o reforço que permitisse prolongar a 
resistência. Na avaliação militar estudada, claramente sobrevalorizada conforme 
a realidade veio a demonstrar, estimava-se que as forças portuguesas teriam cerca 
de três batalhões, quatro esquadrões de reconhecimento com autometralhadoras, 
três batarias de artilharia com material 105 mm em Goa, três companhias e uma 
bataria de artilharia em Damão e Diu, respetivamente, e que nas fronteiras haveria 
posições de escalão seção e pelotão, organizadas com base nas forças policiais. 
Em termos aéreos foi considerado a inexistência de meios aéreos de combate, 
mas prevista a existência de alguns bombardeiros no aeroporto de Dabolim, 
considerando-se também a existência de proteção antiaérea nessa infraestrutura. 
Em termos navais foram considerados a permanência de três navios de guerra de 
superfície e algumas lanchas de fiscalização armadas. Estimava-se que a manobra 
das forças portuguesas seria retardar desde a fronteira até aos principais cursos 
de água, executando uma rede de obstáculos minados e destruições seletivas 
nos principais itinerários e que exerceria o esforço na defesa da ilha de Goa e 
da capital política Panjim. Para Damão e Diu, foi estimada limitada resistência 
e inclusive uma rendição após a queda de Goa.  Foi considerada a possibilidade 
de reforço das forças portuguesas em meios aéreos e navais antes do início da 
invasão, sendo considerado impossível o reforço em meios terrestres em tempo 
útil após o início da operação. De realçar ainda que o moral das forças portuguesas 
era considerado baixo. Como preocupações estratégicas foram apontados como 
ameaças externas, a possível intervenção de meios aéreos ou navais do Paquistão.

Sob o comando do Major General Candeth, comandante operacional 
da operação em Goa, a manobra operacional2 estabelecia o esforço a este, 
explorando a rapidez e o terreno com melhores itinerários na região central, 
com forças da 17ª Divisão, que atacaria com duas Brigadas mecanizadas, a 
48ª e a 63ª em primeiro escalão, reforçadas com carros de combate e apoiadas 
por destacamentos de Engenharia com meios de redução e transposição de 
obstáculos, para conquistar em três dias a região de Velha Goa- Panjim, com a 
finalidade de derrubar o governo, impedir o massacre da população e delapidação 

2 Ver Mapa sobre ação desencadeada pelas forças da União Indiana.
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do património, impedindo qualquer intervenção internacional conducente a um 
cessar fogo. No apoio a esta manobra e considerando que as linhas de obstáculos 
naturais dificultariam a aproximação, mais curta, mas julgada mais demorada, de 
norte para sul, forças da 50ª Brigada Independente Paraquedista, sob o comando 
do Brigadeiro Sagat Singh, teriam como missão controlar pontos de passagem 
e apoiar a conquista da Ilha de Goa. A sul, seria realizada uma manobra de 
deceção, simulando a manobra de uma brigada, para fixar forças portuguesas e 
facilitar a conquista de Mormugão pelo ataque da 17ª Divisão, com recurso ao 
2º Batalhão (Sikh) reforçado com meios da Polícia (SRP). Esta ofensiva previa 
ainda a utilização de dois Regimentos de Reconhecimento e o apoio de fogos de 
um Grupo de Artilharia com material autopropulsado. No contexto operacional, 
meios aéreos seriam usados no bombardeamento prévio do aeroporto de 
Dambolim, com a intenção de o tornar inoperacional, na destruição da estação 
radionaval de Bambolim, impedindo as comunicações exteriores de Goa com a 
metrópole e restantes parcelas territoriais, e garantindo o apoio aéreo tático às 
operações. A componente naval teria como missão apoiar a manobra terrestre 
com fogos navais, efetuar um bloqueio naval que impedisse o reforço ou retirada 
de forças, e destruir ou capturar os meios navais portugueses.

Para a manobra operacional em Damão e Diu, o plano considerava a utilização 
de forças do 1º Batalhão de Infantaria (Maratha) apoiado por uma Bataria de 
artilharia, e forças do 20ª Batalhão de Infantaria (Rajput) reforçado com uma 
Companhia de Infantaria (Madras), apoiados por meios aéreos e navais para 
controlar os aeroportos e posteriormente conquistar respetivamente Damão e 
Diu.

Em 29 de novembro o plano foi aprovado politicamente para execução à 
ordem, sendo atribuído ao Comando Militar Sul a responsabilidade operacional, 
devendo as forças identificadas estar concentradas até 11 de dezembro. Na 
verdade, esta concentração de meios, exigindo requisição e desvio de significativos 
meios rodoviários e ferroviários, foram reportados nas instâncias internacionais 
e chegaram ao conhecimento do governo português, não existindo assim, 
estrategicamente, qualquer efeito surpresa.

Importa referir que embora o dia D estivesse referido como 16 de dezembro, 
por ser o tempo necessário para a concentração de forças e apoios, existiu ainda 
um protelamento político para garantir que os últimos esforços diplomáticos 
indianos, junto às Nações Unidas, Inglaterra e sobretudo Estados Unidos da 
América permitissem, no mínimo, um não afrontamento em caso de recurso à 
opção militar. Também importante foi a garantia da Rússia que vetaria qualquer 
resolução em sede da ONU que revertesse o facto consumado da libertação de 
Goa, Damão e Diu.
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Assim, o Dia D foi a 18 de dezembro, e embora tenha sido considerado 
desfasar o ataque em Damão e Diu, para tirar partido do sucesso em Goa, foi 
decidido nas vésperas, que o ataque seria simultâneo. Também foram descartadas 
operações aerotransportadas ou desembarques anfíbios, por não existirem 
vantagens táticas significativas. No sentido de reconhecer itinerários e posições 
junto à fronteira, foram realizadas incursões de pequenos destacamentos a 17 de 
dezembro nos principais eixos de progressão para reconhecimento e balizagem 
de movimentos das forças já em zonas de reunião avançadas. Estas ações, foram 
tidas como forças invasoras pelos portugueses e tiveram como efeito a retirada 
de postos de fronteira e algumas posições avançadas, sem combate significativo, 
podendo ser afirmado que o avanço das colunas ao raiar da aurora de 18 de 
dezembro foi feito sem contato ou combate, mesmo alguns quilómetros no 
interior da fronteira.

Conforme planeado, procedeu-se à destruição por bombardeamento 
da estação radio naval de Bambolim e da pista do aeroporto de Dambolim, 
tornando-os inoperacionais, e durante esse ataque foi constatado que a defesa 
antiaérea era insignificante e que as operações seriam conduzidas em completa 
supremacia aérea. Após uma breve preparação de artilharia, a ofensiva foi 
conduzida conforme o plano, com as forças em guarda avançada das duas 
brigadas que executavam o esforço no sentido leste- oeste, e dos dois batalhões 
que progrediam no sentido norte- sul, limpando campos de minas e pequenas 
resistências pelo fogo, sendo apenas limitativo ao seu movimento, as execuções de 
demolições de pontes nos itinerários que obrigavam a parar as viaturas blindadas 
e carros de combate. A sul, a operação de deceção teve resultados inesperados, 
tendo a unidade penetrado até Canácona, e feito retirar forças portuguesas bem 
para norte.

Na verdade, a resistência em qualquer dos eixos de progressão era muito 
reduzida e apenas obrigava a empenhar as guardas avançadas, nunca forçando 
a desenvolver o grosso das forças, sendo a ação portuguesa descrita como 
“defesa por demolição” sem forçar o contato, apenas flagelando por fogo direto 
e morteiros e retirando após destruir pontes e pontões, que não sendo batidos 
pelo fogo eram facilmente reduzidos pela engenharia indiana.

Desta forma, o ataque secundário a norte, pela 50ª Brigada Independente 
Paraquedista atingiu a margem norte do Rio Mandovi, controlando pontos de 
passagem sobre a rede de obstáculos, na linha geral Betim- Peligão – Banasterim, 
tendo inclusive controlado a parte norte de Pondá, no final da tarde de 18 de 
dezembro, indo mais para Sul do que o determinado e só se detendo no assalto 
a Goa nesse dia, por falta de comunicação com o comandante operacional que 
acompanhava o esforço na região central. Este excecional sucesso deve-se ao 
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mérito tático da força e à inesperada fraca resistência defensiva encontrada.  O 
Comandante da Brigada para forçar o ritmo do avanço estabeleceu inclusive 
incentivos dentro da Brigada para a primeira força a entrar e conquistar Panjim.

Na região central, forças da 17ª Divisão progrediram rapidamente, sendo 
apenas demoradas pelas destruições efetuadas, tendo atingido os objetivos 
intermédios na linha geral Banasterim- Pondá às 1200 horas de 18 de dezembro, 
aguardando apenas fazer chegar à frente meios logísticos para iniciar movimentos 
na direção de Goa e Mormugão. Não tendo comunicação do controlo das 
passagens e do sucesso do ataque a norte, e havendo também relatos de intenção 
de rendição de algumas posições portuguesas a Sul, não foi explorado o sucesso, 
dando ordem à 50ª Brigada Independente Paraquedista para assumir o ataque 
principal e forçar a entrada em Pangim por Norte ainda em 18 de dezembro.

As forças navais indianas efetuaram o bloqueio aos portos e entraram em 
combate com o vaso de guerra Afonso de Albuquerque, tendo-o deixado 
inoperacional e forçado o seu encalhe.

Entretanto pelas 1800 de 18 de dezembro são içadas bandeiras brancas em 
Panjim e uma delegação liderada por um padre católico traz uma comunicação 
escrita propondo discutir termos de rendição, ficando acordado tréguas até 
às 10h00 de 19Dez. Esta declaração não foi transmitida ao destacamento que 
guarnecia o Forte da Aguada, onde estavam presos opositores goeses, cuja 
libertação foi tentada por forças de reconhecimento indianas. Ignorando por 
desconhecimento as tréguas acordadas, e agindo conforme as ordens recebidas, 
o destacamento deu combate, tendo-se rendido apenas na manhã de 19 de 
dezembro.

A sul, as forças do 2º Batalhão de Infantaria reforçado com elementos da 
Polícia especial indiana (SRP), não encontrando resistência, forçam a retirada das 
forças portuguesas para norte, facilitando a progressão das forças no esforço, em 
direção a Margão. São relatadas viaturas e armamento abandonado e destruído e 
bandeiras brancas reconhecidas por sobrevoo de aeronaves indianas. Durante a 
noite e primeiras horas da manhã as forças portuguesas retiram para Mormugão 
onde se rendem. Em 19 de dezembro forças da 50ª Brigada Independente 
Paraquedista recebem ordem para conquistar Pangim e aceitar a rendição do 
Governador. 

Em Damão e Diu, a manobra terrestre indiana3 não teve o sucesso 
previsto, fruto duma avaliação sobranceira do potencial relativo de combate, 
nomeadamente no valor do terreno preparado, da vontade de combater “até ao 
último cartucho” dos respetivos comandantes e sobretudo pela falta de meios 
de transposição de obstáculos, no caso de Diu, tendo sido forçado a recorrer ao 
poderio aéreo e naval para obter dessa forma a rendição. O inesperado grau de 
3 Ver mapas sobre Agrupamentos Constantino de Bragança e António da Silveira.
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resistência oferecido pelas guarnições portuguesas na defesa dos aeroportos e 
das cidades e fortes, pode encontrar explicação no corte de comunicações com 
Goa em 18 de dezembro e a manutenção ao plano original de resistir até ordens 
em contrário. De qualquer forma, independentemente da intensidade dessa 
resistência, em 19 de dezembro, Damão e Diu renderam-se perante o intenso 
bombardeio naval e aéreo. A Operação Vijay resolveu assim pela via militar 14 
anos de confronto e selou o fim do Estado Português da India. 

Conclusões
Com o fim do império britânico e a independência da India em 1947, o 

Estado Português da India apresentava-se como um fator de conflito óbvio para 
a ambição da liderança de Nehru dum espaço liberto de territórios administrados 
por potências estrangeiras.

Para Portugal a defesa intransigente dum estado pluricontinental, uno de 
Lisboa a Timor, com a negação do estatuto de colónia a Goa, Damão e Diu, 
não permitia qualquer solução negociada, sendo notório que, em último caso, 
era preferível perder a India, mesmo com sacrifício militar, para salvaguardar a 
política ultramarina e manter o restante conjunto territorial. A força do direito 
internacional estava do seu lado, mas claramente estava em contraciclo com os 
ventos da história, inclusive com os interesses dos seus aliados.

A India afirmava-se como líder do movimento dos países não alinhados e 
apoiava de forma indireta os movimentos anticoloniais que despontavam nas 
regiões dos antigos impérios em colapso, agora palco dos interesses das duas 
potências no clima da guerra fria, sendo inaceitável ter territórios administrados 
por Portugal no seu espaço. Tinha claramente força e meios para fazer valer a 
sua ambição e a vontade política para assim fazer.

A estratégia portuguesa foi priorizada na manobra diplomática, tentando 
mobilizar aliados ocidentais, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos da 
América, no sentido de obter apoios dissuasores, invocando tratados e alianças, 
para bloquear o uso da força pela India na resolução do conflito. Com a posição 
inglesa de neutralidade no respeitante à ajuda militar contra um membro da 
Commonwealth, com a recusa dos aliados em estender a cláusula de defesa 
coletiva da OTAN aos territórios ultramarinos, e as posições de apoio aos 
movimentos anticolonialistas defendida pela administração Kennedy, a posição 
portuguesa ficou isolada e apenas dependente da decisão indiana de deixar cair a 
capa do pacifismo e recorrer ao uso da força militar.

O Estado Português da India não era defensável militarmente face à 
desproporção de meios e recursos que a India poderia mobilizar no tempo e 
local escolhido. Existia uma clara assimetria em quantidade, agravada esta com a 
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redução de efetivos em 1960, mas também em qualidade, nomeadamente meios 
modernos, e sobretudo em experiência em combate. As forças portuguesas 
estavam dimensionadas para ações de contrainsurreição e completamente 
vulneráveis contra uma força militar moderna e desproporcionada em 
capacidades aéreas, navais e terrestres.

O Plano Sentinela era um desastre anunciado desde a sua conceção, pois nunca 
fora completado nos diferentes anexos, nem sequer treinado pelos comandos e 
tropas, sendo de impossível exequibilidade pela aposta num conceito operacional 
que exigiria, no mínimo, paridade aérea e mobilidade tática.

A liderança política e militar em Goa foi aceitando a redução da capacidade 
militar até ao nível mínimo, apenas capaz de fazer frente a ações armadas de 
grupos insurgentes e cultivando em todos os níveis de comando a crença na 
impossibilidade duma invasão militar. Se o fator tangível do potencial relativo 
das forças em presença pendia desproporcionalmente para a India, o moral das 
tropas era baixo para uma resistência efetiva como foi exigido politicamente.

A estratégia operacional da India materializada no planeamento e execução 
da primeira operação conjunta, a operação Vijay, pode ser considerada exemplar, 
nomeadamente pelo potencial esmagador colocado na manobra terrestre e o 
ritmo operacional imposto na conquista de Goa, respondendo assim ao objetivo 
político de libertar Goa, Damão e Diu, sem permitir intervenção internacional 
ou cessar-fogo sem o estado final militar consumado.

A estratégia operacional portuguesa nos três teatros de operações, Goa 
Damão e Diu, dispersando meios num retardamento incipiente, sem apoio 
de fogos sobre os obstáculos preparados, a organização em agrupamentos de 
combate desarticulados entre si e sem uma rede fiável de comando e controlo, 
potenciados pela confusão causada pela rendição da Ilha de Goa e na mudança 
do comando político e militar para Mormugão, facilitou um desfecho militar, 
que embora previsível, poderia ter sido mais consistente, demorado e honroso. 

Como paradoxo da história militar portuguesa dos anos 60, fica a constatação 
que enquanto nos modernizávamos para combater como aliados na defesa da 
Europa, em Goa, Damão e Diu, tentamos combater, isolados, uma ameaça 
convencional moderna com um dispositivo obsoleto de contrainsurreição. 
Em 36 horas, com alguns atos de heroísmo, numa capitulação militar, com 31 
mortos, 57 feridos e 4.668 prisioneiros de guerra terminou a presença de 450 
anos na India. Entretanto em África, uma nova ameaça despontava, exigindo do 
Estado, que não esquecesse as lições aprendidas na India, dando as condições 
imprescindíveis para garantir militarmente o tempo para uma solução política. 
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SOCIO-POLITICAL MOOD AND SOCIO-ECONOMIC 
SITUATION IN UKRAINE AT THE BEGINNING OF
THE SOVIET-GERMAN WAR (1941)

Igor Vetrov and Oleksandr Lysenko

Resumo
A situação sócio-política e sócio-económica nas terras ucranianas em relação 

à preparação e início da guerra germano-soviética foi analisada com base em 
fontes do ego (epistolares, diários, memórias de participantes na guerra) e 
documentos oficiais. Os autores encontraram diferenças no arquétipo mental, 
valores e simpatias políticas, práticas sociais e padrões de comportamento da 
população ucraniana que vive, por um lado, na URSS, por outro - na Polónia 
e na Roménia. As formas e consequências da “Sovietização” da Região da 
Ucrânia Ocidental, levada a cabo por meios brutais e visando uma reforma 
radical do sistema político e económico, laços sociais e modo de vida tradicional, 
unificação ideológica e destituição das instituições políticas e públicas, opressão 
das confissões religiosas e outros tipos de repressão de massas, foram estudados 
no artigo. Os autores traçaram a evolução da atitude da população da URSS 
perante a guerra e a lealdade/deslealdade para com os militares e civis do 
Exército Vermelho (patriotismo, derrotismo, deserção, desvio), bem como vários 
padrões de comportamento (conformismo/não-conformismo) e estratégias de 
sobrevivência em condições extremas e de guerra.

Palavras-chaves: Segunda Guerra Mundial e a Guerra Germano-Soviética; 
Ucrânia; mentalidade; soldados do Exército Vermelho; civis; condição moral e 
psicológica; estratégias de sobrevivência; lealdade política.
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Abstract
The socio-political and socio-economic situation in the Ukrainian lands in 

connection with the preparation and beginning of  the German-Soviet war has been 
analyzed based on ego sources (epistolary, diaries, memoirs of  war participants) 
and official documents. The authors found differences in the mental archetype, 
values and political sympathies, social practices and patterns of  behaviour of  
the Ukrainian population living, on the one hand, in the USSR, on the other - 
in Poland and Romania. The ways and consequences of  «Sovietization» of  the 
Western Ukrainian Region, carried out by brutal means and aimed at a radical 
reform of  the political and economic system, social ties and traditional way 
of  life, ideological unification and ousting of  political and public institutions, 
oppression of  religious denominations and other denominations types of  mass 
repression have been studied in the article. The authors traced the evolution 
of  the attitude of  the population of  the USSR to the war and the loyalty/
disloyalty towards Red Army servicemen and civilians (patriotism, defeatism, 
desertion, deviation), as well as various patterns of  behaviour (conformism/
nonconformism) and survival strategies in extreme and war conditions.

Keywords: World War II and the German-Soviet War; Ukraine, mentality, Red 
Army soldiers; civilians; moral and psychological condition; survival strategies; 
political loyalty.

The aggression of  Nazi Germany and its allies against the USSR came as a 
big surprise to most Ukrainians. The accents of  Soviet propaganda in the period 
from September 1939, when the Wehrmacht and the Red Army invaded Poland, 
were placed in such a way as to diminish the image of  Germany as a potential 
adversary after the branding of  the fascist policy of  the Third Reich. However, 
such a way of  reluctance to irritate and provoke Berlin could not completely 
relieve the tension and anxious expectations in society. Disoriented by so sharp 
turn in the foreign policy course, citizens were lost in speculation as to what 
this might mean: whether it was a line of  strategic cooperation with Hitler or a 
flexible manoeuvre aimed at postponing the great war? The militarization of  the 
economy and mass consciousness in the USSR created the basis for the moral and 
psychological preparation of  citizens for a possible war. The military doctrine of  
the Soviet leadership was based on the concept of  short-lived war: in the event 
of  an aggressor’s attack, it was supposed to give him a decisive rebuff, transfer 
military action to enemy territory and complete the military campaign. In early 
June 1941, the head of  the Main Political Directorate of  the Russian Armed 
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Forces, A. Shcherbakov, sent a directive to the troops as follows: “The foreign 
policy of  the Soviet Union has nothing to do with pacifism, with the desire to 
achieve peace, whatever it may be.… Thus Leninism teaches that the country 
of  socialism, using the favourable international situation, must and have to take 
the initiative of  offensive military action against the capitalist environment to 
expand the front of  socialism. The international situation has worsened, the 
military danger for our country is approaching like never before. Under these 
conditions, Lenin’s slogan “to defend one’s land in another’s territory” can at any 
time turn into practical actions”1. 

In scientific discourse, this issue has a special place. In modern Ukrainian 
historiography, the sentiments of  the civilian population and the military are 
covered through the prism of  the deconstruction of  the Soviet myth of  the 
«unity of  the party and the people» risen to repel the enemy and «nationwide» 
Soviet patriotism. Conceptual rethinking of  the initial stage of  the war marked 
the work of  M. Koval. He for the first time, an attempt was made to overcome 
the rigid schemes of  the Soviet ideological narrative, to present a version 
devoid of  ideological layers of  Ukrainian war history from the standpoint 
of  Ukrainocentrism2. V. Hrynevych presents in his publications a broad 
retrospective of  the perception of  war by representatives of  various strata of  
Ukrainian society and Red Army soldiers, which are reflected in different patterns 
of  behaviour.3 The publications of  Yu. Nikolayets and Yu. Kostenko reveal the 
moral and psychological condition of  servicemen and civilians of  Ukraine at the 
initial stage of  the war 4. The political expectations of  the nationally conscious 
part of  Ukrainian society during the period 1939–1941 are characterized 

1 Цит. за: 1941 год: В 2 кн. / Под ред. В.П.Наумова. Москва, 1998. С. 301–302.
2 Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.): 
Спроба сучасного концептуального бачення. К., 1994; Його ж. Україна: 1939–1945: 
Маловідомі і непрочитані сторінки історії. Київ: Вища школа, 1995; Його ж. Друга 
світова війна і Україна, 1939–1945: історіософські нотатки. К., 1999; Його ж. Україна 
в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). Т. 12. // Україна крізь 
віки. У 15-ти тт. / За заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. Київ: 
«Альтернатива», 1999; Його ж. 1941 рік. Проблеми історичної пам’яті // Український 
історичний журнал. 2001. № 3. 
3 Гриневич В. Німецько-радянська війна 1941–1945 рр. У кн.: Політична історія Укра-
їни. ХХ століття. Т.4. Україна у Другій світовій війні (1939–1945). К: Генеза, 2003. 
С. 129–304; Його ж. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої 
світової війни (1939–1945 рр). К., 2007; Його ж. Неприборкане різноголосся: Друга 
світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. Київ-
Дніпропетровськ, 2012. 
4 Ніколаєць Ю., Костенко Ю. Морально-психологічний стан Червоної армії в ході 
перших боїв (червень 1941 р.) // Воєнна історія. 2002. № 3–4. С. 34–49.
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in the synthetic work of  V. Kosyk, the appendices of  which contain unique 
documents from the German archives5. T. Snyder’s fundamental work contains 
a broad retrospective of  the attitude of  the Soviet and Nazi totalitarian regimes 
to the population of  the territories, which the scientist metaphorically called 
«bloody lands»6. In the works of  Russian historians, much attention is paid to the 
militarization of  society, as well as its moral mobilization to fight the aggressors7. 
General problems of  political culture and relevant practices in the Soviet reality, 
including during the war, are considered in the works of  Ukrainian and foreign 
political scientists, historians, sociologists8. Significant achievements belong to 
researchers of  Soviet realities at the turn of  the ‘30s and ‘40s and the attitude of  
Soviet society to the Stalinist totalitarian regime9.

⁵ Косик Володимир. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / [пер. з фр. Р.Осадчу-
ка]. Париж; Нью-Йорк; Львів: [б.в.], 1993.
⁶ Snyder Тimoty. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
⁷ 1941 год: В 2 кн. / Под ред. В.П.Наумова. Москва, 1998; Голубев А.В. «Если мир 
обрушится на нашу Республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1920–1940-е 
годы. М., 2008; Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского 
общества в контексте мировых войн. М., 2012; Дружба О.В. Великая Отечественная 
война в сознании советского и постсоветского общества: динамика представлений об 
историческом прошлом. Рн/Д, 2000; Невежин В.А. Синдром наступательной войны. 
Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. М., 1997; Он же. 
«Если завтра в поход…». Подготовка к войне и идеологическая пропаганда в 30–40-
х годах. М., 2007; Бордюгов Г., Бухараев В. Национальные истории в революциях и 
конфликтах советской эпохи. – Москва, 1999.
⁸ Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива 
і сучасні реалії. К., 1997; Вrovkin V. Russia After Lenin: Politics, Culture and Society, 
1921–1929. – London, 1998; Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture 
from Revolution to Cold War. – Princeton, 2000; Bordiugov G. The Popular Mood in the 
Unoccupied Soviet Union: Continuity and Change During the War // The People’s War: 
Responses to World War II in the Soviet Union / Ed. R.W. Thurston, B. Bonwetsch. – Urbana; 
Chicago, 2000. Р. 54–70. Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations 
in the Time of Stalin. – Bloomington, 2000; Hoffman D.L. Stalinist Values: The Cultural 
Norm of Soviet Modernity, 1917–1941. – Ithaca; London, 2003; Stalinism as a Way of Life 
/ Ed. L. Siegelbaum, A. Sokolov. – New Haven, 2000; Lenoe M. Closer to the Masses: 
Stalinist Culture, Social Revolution and Soviet Newspapers. – Cambridge, 2004; Popular 
Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism. / Еd. P. Corner. – Oxford, 
2009 та інші.
⁹ Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі: українсько-російське прикордоння, 1870–
1990-ті роки. К.: Основи, 2002; Weiner Amir. Making Sense of War: The Second World 
War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Prinston, N.j.: Princeton University Press, 
2001; Branderberger Devid. Propaganda State in Crisis Soviet Ideologie, Indoctrination and 
Terror under Stalin, 192701941. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2011» Jones Jef-
frey W. Everyday Life and the «Reconstruction» of Soviet Russia during and after the Great 
Patriotic War, 1943–1948. Bloomington, Ind.: Slavica Publishers,2008 та інші.
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The presence of  a rich list of  literature, however, does not cover all aspects 
of  this multidimensional topic. If  the issues related to the Kremlin’s ideological 
actions and the mood of  the population and servicemen of  the Soviet armed 
forces have been thoroughly covered, the peculiarities of  the socio-economic 
situation of  the civilian population remain insufficiently studied. The discovery 
of  new documents constantly deepens the understanding of  many aspects of  the 
topic. A striking example is a transfer in 2010 by the Vienna Technical Museum 
(Austria) to the National Museum of  Ukrainian History in World War II of  a 
collection of  letters seized by a Wehrmacht unit at the post office in Kamianets-
Podilskyi and other Ukrainian cities in the summer of  1941. These ego-sources 
were elaborated and partially published in the Unread Letters of  the 41st10.

The beginning of  the Second World War directly affected only the inhabitants 
of  those Ukrainian lands that were «reunited» with the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic by force of  arms during 1939-1940. At this time, the so-
called «Sovietization» took place here - the planting of  the Soviet socio-political 
and socio-economic system. The radical reformatting of  the way of  life was 
initially perceived positively by many residents of  Western Ukraine. But soon 
mass repressions, the forced imposition of  «socialist» forms of  management 
(including collective farms), oppression of  the church, liquidation of  all political 
parties and non-communist public organizations led to the spread of  a negative 
reaction of  the population to these activities. Instead, in other regions of  the 
Ukrainian SSR, the public was concerned about bringing the USSR closer to 
Germany. Security forces constantly monitored and recorded public opinion. 
The special message of  the NKVD of  the USSR to the secretary of  the Central 
Committee of  the CP (B) of  Ukraine Khrushchev dated August 27, 1941showed 
that some representatives of  various strata of  Ukrainian society approved and 
others sharply criticized the non-aggression treaty with Germany. «The treaty 
is a victory for Hitler, who secured his eastern borders to invade England and 
France and then deal with us,»said Rudensky, technical director of  the Art 
publishing house. The lawyer of  the Kyiv Bar Association said: “We bowed in 
front of  Hitler, we bowed because although our army is strong, we do not have 
a rear. In the event of  war, the rear will be against Soviet authority». But the 
worker of  the plant № 215 F. Plotnytsky (Kyiv) sharply assessed the situation: 
“Hitler is not stupid, he pities his people. He sees that he has a crisis in raw 
materials, so he decided for the benefit of  his people to temporarily change the 
policy towards the Soviet government. And we will tear away from our people 
and give them to the Germans if  only they would not touch us. Our people are 
accustomed to pulling the strings, they will starve to death, but they will be afraid 

10 Непрочитані листи 41-го.. Дослідження, документи, свідчення. К., 2012.
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to say and demand because they are intimidated by arrests and deportations»11.
Meanwhile, the Soviet leadership made considerable efforts to homogenize 

the western Ukrainian region. Introducing the collective farm system, the new 
government confiscated not only the property of  large landowners but also the 
«kulaks» - peasants who owned more than 3.5 hectares of  land. Brutally breaking 
the traditions of  private property and individual management, the Bolshevik 
regime turned the local society against itself. Wealthy landlords resisted 
collectivization, but the authorities resorted to «eliminating the kulaks as a class» 
by deporting this «harmful» stratum. Collective farm slavery, combined with an 
extremely burdensome tax policy, doomed farmers to poverty. Protests took all 
possible forms: from passive to active and even extreme. A poor man Cheremykh 
hanged in the village Kotsyubyntsi (Ternopil Region). He complained in a death 
note that after his land was taken away, he had nothing to live on. In another 
village, Vasylkivtsi, a peasant who was forced to sign an application to join a 
collective farm cut his abdomen with a scythe by himself12. Local armed groups 
of  Ukrainian nationalists, supported by a large part of  the local population, 
carried out terrorist acts against government officials and activists who assisted 
in the Kremlin’s policy in the region. In March 1941 in the Goshiv village 
(Stanislav region) a village council deputy was shot dead through a window. In 
April in the Strugantchy village similarly was shot the accountant of  the local 
collective farm13.

The «cleansing» of  Western Ukraine covered all segments of  society: the 
intelligentsia, the clergy, workers, peasants, public and political figures. Between 
1939 and 1941, 10.5 thousand Ukrainians, 2.5 thousand Jews, and 16.5 
thousand Poles were arrested in Western Ukraine14. In addition, four waves 
of  deportations took place at this time. Polish researcher Andrzej Szczesniak 
points out that during the first stage of  deportations 220 thousand people were 
deported, the second - 320 thousand, the third - 220 thousand15. According 
to Ukrainian historians (V. Hrynevych, T. Vronska, Y. Shapoval and others), in 
11 Радянські органи державної безпеки у 1939 червні 1941 р.: документи ГДА СБ України 
/Упор. В.Даниленко, С.Кокін. 2-е вид., перероб. Ч.2. К: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2013. С. 306–308, 318.
12 Львівські вісті. 1941. 13 листопада. С. 3.
13 Старка В.В. Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних 
трансформацій 1939–195  рр. Монографія. Тернопіль, 2019. С. 250.
14 Мазур Г. Політика радянської влади щодо населення Західної України в 1939–1941 
рр.: суть і наслідки // Україна – Польща: важкі питання. Т.4: матеріали IV Міжнародного 
семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». – 
Варшава, 8–10 жовтня, 1998 р. – 1999. С. 91–108, С. 95.
15 Скоропаденко З. Західна Україна – Сибір. Хресний шлях: роки 1939–1941 // День. № 
41. 2 березня 2002.

Revista Portuguesa de História Militar, Ano I, n.º 1
ISSN 2795-4323



289

general, all types of  repression affected almost 1.2 million people (about 10% of  
the region’s population). All this together, instead of  mass loyalty, created for the 
Soviet government the image of  an inhumane totalitarian dictatorship and, with 
the beginning of  German aggression, largely determined the behaviour of  the 
people and their attitude to the Bolshevik regime and the German occupation.

Before the threat of  war, Stalin resorted to mass deportations of  citizens of  
certain nationalities, fearing that they might become the «fifth column» of  the 
enemy in the Soviet rear. N. Nymark noted in this regard that «the deportation 
and persecution of  national groups were not dictated by the real threat of  war 
and enemy penetration, but mainly by Stalin’s generalized xenophobia and his 
pathological fear of  losing power due to subversive activities of  either the Fourth 
International or hostile statesmen»16. During the pre-war operations of  the 
NKVD against various national groups (Germans of  the Volga region, Poles, 
Koreans, Iranians and others), 350 thousand people were arrested, of  whom 247 
thousand were executed.17 With the outbreak of  World War II, the flywheel of  
ethnic deportations gained new momentum. According to the resolution of  the 
Central Committee of  the CPSU (b) and the Council of  People’s Commissars 
of  the USSR of  August 26, 1941, 84.6 thousand ethnic Germans were forcibly 
deported from the territory of  Ukraine to the eastern regions of  the USSR18.

Ordinary people perceived the beginning of  the war as a personal tragedy. 
«Anyone who has not experienced this,» Valentyna Verbytska recalled, «will 
never understand what a person feels when he hears such news. Confusion, 
helplessness, fear. But life is life. You need to find your place in it, although there 
are circumstances when you have no choice.19

Some part of  the population of  Ukraine, in particular the older generations, 
who remembered the times of  the German-Austrian occupation of  Ukraine in 
1918, hoped that the German presence would ensure liberation from Stalinist 
tyranny, the order in the economy, return private property and civil rights, 
destroy the hated collective farm system. In November, special bodies recorded 
the statement of  the head of  the technical inspection of  the construction 
department № 211 GULAG NKVD of  the USSR Starostin (his brother was 

16 Наймарк Н.М. Геноциди Сталіна. / Пер. з англ. В.Старка. К.: Вид дім «Києво-
Могилянська акадамія, 2011. С. 74.
17 Jannsen M., Petrov N. Stalin`s Loyal Executioner: People`s Cоmmissar Nikolai Ezov, 
1895–1940 / Stanford: Hoover Institution Press. 2002. P. 99.
18 Бугай М.Ф. Депортації населення з України (30–50-ті рр.) // Український історичний 
журнал. 1990. № 1. С. 37–42.
19 Друга світова. Родинна пам’ять / Національний музей історії України у Другій світовій 
війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л. Легасова (кер. проєкту), І. Ковальчук, 
О. Стяжкіна, О. Лисенко (науковий редактор), та ін. К., 2021. С. 58.
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shot for counter-revolutionary activities): “Ukraine saw the greatest order at the 
time of  its occupation by the Germans. When the Germans came to Ukraine, 
they immediately restored order, were extremely polite and humane, and we 
breathed a sigh of  relief  for them»20.

The leaders of  the Organization of  Ukrainian Nationalists developed their 
strategy in connection with the preparation of  the Third Reich for the war against 
the USSR. Significantly exaggerating the interest of  the ruling Nazi elite in 
supporting Ukrainian emigrants’ march to the East, the leaders of  the Ukrainian 
nationalist movement, relying on the support of  some members of  the German 
military establishment, hoped to support the idea of  reviving the Ukrainian 
state (at least under German). However, these illusions were not shared by all 
political forces of  the national-state spectrum. As early as October 29, 1939, the 
Ukrainian nationalist newspaper Ukrainske Slovo, published in Paris, represented 
the following article: «The Germans occupied important Ukrainian lands before 
giving them to the Soviet Union as compensation for aiding the partition of  
Poland.» The operation that took place after the transfer of  Carpathian Ukraine 
to the Hungarians clearly shows what can be expected from the Germans… For 
them, the Ukrainian population is slaves who can be exchanged for oil or coal, 
and the Ukrainian question is just dynamite that can be used to destroy enemy 
states. Based on these facts and the pact with the Soviet Union, Germany now 
poses a very great danger to the Ukrainian question. Strangely, the great states 
do not realize this, but, on the contrary, fear that the Germans intend to create 
an independent Ukraine»21. Another nationalist newspaper, the Tryzub (Paris, 
December 10, 1939), stated: «We must clearly understand that the victory of  
Hitler-Stalin is the end of  all, still independent and free states, the strengthening 
of  the shackles in which our people. On the contrary, the victory of  Western 
democracies gives us great prospects, opens up new opportunities to achieve our 
independence»22.

The most determined part of  the Ukrainian nationalist camp decided to take 
the opportunity and demonstrate to Berlin its readiness for state-building and 
responsible policy. Almost immediately after the Wehrmacht troops, the OUN 
members sent several «marching groups» to Ukraine, the members of  which 
were to form local authorities and self-government bodies, the police, and take 
over local government. On June 31, the OUN (Bandera) promulgated the Act on 
20 Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. Документи і матеріали. У двох 
частинах. Частина 1 / Ред.кол.: В.А.Смолій (голова колегії), О.В.Бажан, Г.В.Боряк, 
Т.В.Вронська, О.Є.Лисенко (заступник голови) та ін. К.: НВП «Видавництво «Наукова 
думка», НАН України», 2020. С. 56.
21 Цит. за: Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. С. 487.
22 Там само. С. 489.
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the Restoration of  the Ukrainian State in Lviv. Berlin’s reaction was immediate: 
the Act was declared illegal, and OUN leaders (S. Bandera, J. Stetsko, and others) 
were placed under house arrest and then isolated. This was the first, but not the 
last blow, according to the opinion of  Ukrainian state-oriented forces. Then the 
repression began: arrests, imprisonments and executions, which killed thousands 
of  fighters for Ukraine’s state sovereignty. In a secret document dated July 31, 
1941, the OUN (B) leadership emphasized: «Our attitude to the current German 
attacks (the secession of  Galicia, the Reich Commissariat) is completely hostile.» 
But, given the strategic interests, the OUN leaders continued to negotiate and 
cooperate with German factors, considering the Stalinist USSR to be the main 
enemy. But soon the terror of  the Nazis forced the OUN (Bandera) to move 
first to anti-German positions, and then to the «two-front struggle» - against the 
Soviet and Nazi regimes23.

The moral and psychological condition of  the Red Army quite adequately 
reflected the mood in society, because millions of  yesterday’s peasants, workers, 
and employees were mobilized into the active army. The fatal miscalculations of  
the Soviet military-political leadership in strategic and operational planning led to 
panic, mass desertion and capture, and the chaotic retreat of  a large part of  the 
Red Army units. By the end of  1941, on the orders of  People’s Commissar for 
Internal Affairs L. Beria, 638,112 people suspected of  desertion were detained 
at the front and in the rear. Of  these, 555,247 were transferred to military units, 
82,865 were arrested, and more than 10,000 were shot in front of  the army24. 
The operative reports of  the Soviet secret services contain a lot of  information 
that reflects the moral and psychological condition of  the servicemen. For 
example, the Red Army soldier Buchko (mobilized in the Lviv region) expressed 
the following conviction: “You should not fight for Soviet authority. We will not, 
it did not give us anything good and we should not protect it. Collective farmers 
will not protect it, because they live badly on collective farms - much worse 
than in the former Poland.” Soldiers of  the Far Eastern Front, mobilised from 
Ukraine, reasoned among themselves: «Hitler will defeat the USSR and life will 
be good. There will be a one-man farm and there will be food. If  we had a good 
life, than our soldiers would not surrender into captivity»25.

Overwhelmed by defeatism and unwillingness to fight for the Stalinist regime, 
the soldiers often shot commanders and officers in the back, who saw in them 
23 Кентій В.А. Перехід ОУН(Б) на антинімецькі позиції (1941–1942). У кн.: Організація 
українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. К.: Науко-
ва думка, 2005. С. 88–112; 160–222.
24 Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової 
війни (1939–1945 рр.). С. 294.
25 Там само. С. 301.
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only «cannon fodder.» Mykhailo Martyshko from the Pereyaslav district of  Kyiv 
Region recalled that after the retreat, his unit was thrown into the «hot» section 
of  the front near Romny: «We arrived there, and the German dug in, what will 
you do to him? There is no artillery, no tanks, only rifles and grenades.» Realizing 
that they were thrown into «hell» for certain death, the soldiers rebelled, killed 
their political instructor26, tied his pants on a bayonet and went to surrender to 
the Germans27.

The fact that the troops received medallions on which the personal data of  
the Red Army military stuff  were minted did not add optimism to the soldiers. 
Many superstitious soldiers did not wear or take these identifiers with them for 
fear that it would lead to failure or even death («We were given medallions in case 
of  death…», “See you, then you will know through the mail, because we were 
given medallions in case of  death”)28.

Nevertheless, a significant part of  the Soviet troops surrounded by German 
tank and mechanized «wedges» did not lay down their arms and with heavy 
fighting and losses made their way to the location of  their units. The commander 
of  the 3rd Airborne Brigade of  the 2nd Airborne Corps of  the 40th Army of  
the South-Western Front, G. Kovalyov, who was surrounded by German near 
Kyiv, wrote to his wife: “Nelenka, I have not written to you for almost a month 
and a half. These months and a half  will be remembered for a very long time. 
I was in the rear of  the Germans. The last few days, from September 17 to 30, 
I broke through with a group of  15 people to my family. Went to the German 
rear. I had to eat nothing for 5 days, and generally ate what the rabbit would die 
of. But you know me, dear Nelenka. I never miss or lose heart. My whole landing 
brigade came out of  the German rear in small groups - it was impossible in large 
ones. I had to go through a lot…. I once had to stand in the swamp for 36 hours 
almost to the waist in the water. And you know that the end of  September was 
very cold. There were even frosts. Many could not stand it - they were sick. I was 
saved by my peace and health…»29.

For many Red Army soldiers, war quickly became a difficult but commonplace 
affair. The fighting situation forced them to immediately study martial arts, the 
science of  digging, to conduct reconnaissance and protection of  objects, to 
disguise himself, to fight a strong enemy. The letters of  most Soviet soldiers 
show, without undue pathos, human dignity, a restrained sense of  pride for 
their comrades who fought selflessly against the enemy, inconspicuous but true 
26 Політруки (комісари) – помічники командирів з політичної частини.
27 Друга світова війна. Родинна пам’ять. К., 2021. С. 21.
28 Смолярчук Н. Військово-польова пошта в червні-липні 1941 року. У кн.: Непрочитані 
листи 41-го…. С. 43.
29 Україна. Війна. Власна пам’ять: Дослідження, документи, свідчення. К., 2015. С. 91.
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heroism, and a fatalistically calm attitude toward possible death. In mid-September 
1941, covering the retreat of  their units, near the village. Tarasivka (Kyiv Region) 
L. Zhukhovets died. The day before, feeling that he was approaching the end of  
his life, he addressed his family: “I am writing you a letter under a hail of  shells 
and the whistling of  bullets from fascist machine gunners. Now I am going to 
die, but I would like to die for a reason, at least with a little glory. The struggle 
is fierce. The enemy is cunning and insidious, you need to fight him with special 
tactics. However, I do not lose hope that sooner or later, but it will be broken»30.

Some tried to reassure loved ones by depicting the soldier’s daily life in 
calm tones. «I live a military life! - Lieutenant Volodymyr Sahaidachny told 
his relatives. – While writing these four lines, ten planes flew back and forth, 
shooting, bombing. This is the tenth time today, not counting the night and 
what lies ahead. We got to a good place, no mosquitoes, there is a lake. I bathed 
three times today. Great, not counting the surprises from the air. In general, alive 
and well…”. Mykhailo Sagaidachny, Volodymyr’s father, a full cavalier of  the 
St. George’s Cross, and his brother Yuriy, who in 1943 was awarded the title of  
Hero of  the Soviet Union for forcing the Dnieper, fought on the fronts31. 

Many recruits, especially from rural areas, advised family members on how to 
run a household, care for elderly parents, and raise and educate children. «Shura,» 
one of  the soldiers instructed his wife, «manage everithing, and if  you can’t 
stand it, sell a calf  or even a piglet, save yourself  and our son and cow, don’t run 
out of  money, prepare fodder for the winter for cattle.» I will not be here for a 
long time. When there is a shortage of  fuel, break the unfinished barn»32. Letters 
to relatives and representatives of  local authorities permeated with concern for 
relatives: “I am sending a cash certificate for 600 rubles, which is valid until June 
1942. Please send my mother 100 rubles. monthly. I will send the money that 
will remain with me, and you hand it over to the savings bank”; «You have to 
receive financial assistance from the village council33, because you are dependent 
on me. You have to get 100 rubles, because I get 150 rubles»; «You will receive 
help because we have three disabled people in the family. Make sure the village 
council doesn’t let you through, because they may take you away»34. The real 
will for his son, Igor, was the last letter of  the quartermaster technician, chief  
of  the main supply department of  the front lines of  the South-Western Front, 
30 Даценко С., Погоріла Т. Фронтові листи 1941 року: музейний аспект. У кн.: Непрочи-
тані листи 41-го… С. 27.
31 Там само. С. 26.
32 Лисенко О., Пасічко Я. Побут та повсякденність радянської спільноти крізь призму 
епістолярних джерел. У кн.: Непрочитані листи 41-го… С. 60.
33 Сільська Рада – місцевий орган влади.
34 Там само. С. 61.
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quartermaster technician of  the 3rd rank F. Chernikov on September 9, 1941: 
«My dear son! Your task in the fight against fascism is to study excellently. Your 
father protects his parents with a weapon, and you have to defend your studies 
and be an obedient, hard-working boy, to help your mother, grandmother and 
grandfather in this hard time”35.

Heavy military life was also reflected in the epistles of  veterans: «… If  you 
saw where I slept, you would probably shed tears for me. You have to sleep 
for 2-3 hours at night, and even then on damp ground, and sometimes in 
the water…»; «We haven’t undressed or taken off  our shoes for a month, we 
sleep outside dressed, constantly ready…». If  in one part of  the letters from 
the front the soldiers did not complain about food, in others, on the contrary, 
they complained about poor food: «They feed us well, three times a day. Eat 
as much bread as you want»; «The food is good, but, to my taste, everything is 
oversalted. There is an order that in addition to food we will be given 50 gramm 
of  butter, 20 gramm of  cookies and 50 gramm of  fish products every day»; «I 
live like in a war: sometimes you eat some crackers or nothing, and sometimes 
they give everything hot, cooked in the field kitchen”36. Quite often on the front 
line, especially when military units maneuvered, retreated or attacked, fought 
stubbornly, the quartermaster services objectively did not have time to provide 
the soldiers with quality hot food. There were serious shortcomings in the 
provision of  Red Army personnel with shoes, underwear, tunics and overcoats 
(«We haven’t been dressed yet, it’s a pity I didn’t take my jacket with me, because 
we sleep in our own clothes on the boards.»; «There are a lot of  soldiers here 
now, but still in their clothes. So they go to the guard and to classes: who is 
barefoot, who is in boots»)37. The health services did not carry out appropriate 
hygienic and disinfection measures, as a result of  which mass infestation and 
infectious diseases were observed in many units.

Remaining indifferent and even negative towards the Stalinist regime, most 
Ukrainians wanted the Red Army to win, because their sons, brothers, husbands, 
and grandfathers served in it. n V. Doroshyn’s epistolary we read: “Many people 
meet us, especially women, crying, and say that somewhere their relatives had 
been also taken away; we are treated to milk, bread, eggs, cigarettes and more, 
and there is water around each yard, - water and a mug…”38.

The threat of  occupation of  economically developed regions forced the 
allied leadership to resort to large-scale evacuation of  industrial equipment, 
35 Даценко С., Погоріла Т. Назв. праця. С. 28.
36 Лисенко О., Пасічко Я. Назв. праця. С. 61.
37 Там само. С. 62.
38 Сімперович Володимир. Людина в екс тремальних умовах війни: просопографічний 
портрет за епістолами 1941 року. У кн.: Непрочитані листи 41-го … С. 56.
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agricultural machinery and products, leading specialists and scientists in the 
eastern regions of  the USSR. On June 24, 1941, the Council for Evacuation 
was established, headed by L.Kaganovich, and two days later Soviet authorities 
established the Republican Commission in the USSR with similar functions. On 
June 27, the Central Committee of  the CPSU (b) and the SNC of  the USSR 
issued a resolution «On the Procedure for Exporting and Placing Human 
Contingents and Valuable Property,» and on July 5, – a resolution «On the 
Procedure for Evacuating the Population in Wartime.» According to these 
documents, the strategically important equipment of  enterprises of  military 
importance, engineers, designers, technicians, skilled workers, scientists, the 
creative elite, and the party-Soviet nomenklatura were subject to send to the 
east. Agricultural machinery and livestock were to be accompanied to the east 
by peasants specially designated by collective and state farms. The equipment 
of  550 largest industrial facilities of  Ukraine with personnel, as well as about 
3.5 million people were evacuated to remote regions of  the USSR39. Adhering 
to the «scorched earth strategy», the relevant Soviet structures systematically 
destroyed all material values that did not have time or could not be exported: 
industrial infrastructure, grain, raw materials, and so on. The authorities did 
not take care of  tens of  millions of  ordinary citizens, in fact leaving them to 
their own devices. The Jewish community of  Ukraine was under special threat. 
Documents show that already in 1939–40, Moscow knew in detail about the anti-
Jewish actions of  the Nazis on the territory of  Poland, occupied by Germany, 
but did nothing to organize the evacuation of  the Jewish population inland. We 
can assume that one of  the motives for such an attitude to the problem was 
the fear of  a surge of  domestic anti-Semitism perturbed by the military trials 
of  society. However, it seems more likely that the main reason was indifference 
to people of  all nationalities, because the individual and his needs and interests 
in the Soviet value system were in the deep periphery. The government did not 
provide vehicles, routes or logistics to evacuate the civilian population.

In Ukrainian cities, immediately with the start of  hostilities and during the 
evacuation, there were increasing disruptions in the supply of  basic necessities 
and food. Students of  Kamyanets-Podilsky Teachers’ Training Institute, not 
receiving scholarships in time, did not have the opportunity to leave their homes 
after the exam session and buy food; «Scholarships have not been issued to us 
yet, I don’t know when they will be. If  there was money, maybe we would have 
been released home, and it is unknown when we will leave here»; «There are 
rumors that we will be released home, but when - it is unknown, because they 

39 Пастушенко Т. Дорога на схід: евакуаційна епопея. У кн.: Україна в Другій світовій 
війні: Погляд з ХХІ ст. Кн. друга. К.: Наукова думка, 2011. С. 496.
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have not yet given scholarships. Or maybe they won’t let them go, because there 
is an order not to let anyone go anywhere, because we need people here to be 
paramedics and Anti-aircraft and anti-chemical warfare groups. I could walk just 
to get home. It is very difficult with food. You can’t get black bread, only white 
bread for 2.70 (rubles), but no one has money. We live as we have to. You can’t 
imagine this life»40. «Occasionally products appear in stores,» I. Khoroshunova, 
a resident of  Kyiv, wrote in her diary in early August 1941.– Citizens roam 
the empty shops from morning till night in search of  something edible. The 
city is eating up the remaining reserves. New products are not brought. Four 
items delight the eyes of  people who go to the shops: cigarettes and crabs, 
Chinese pistachios and Soviet champagne”. A month passed and an even more 
desperate entry appeared in the diary: «The food issue in the city is becoming 
more complicated. There is nothing in the shops. Empty counters and there are 
not even sellers. By the end of  the day, sausages, sometimes raw and cold cutlets, 
appear in shops on Khreshchatyk. There is the murder there in such time. People 
stand in queues for 3-4 hours and often go out with nothing. There is no hunger. 
But approaching it with a terrible ghost appears before us. The only thing that 
can save us from it is that Kyiv will remain Soviet. Then there will be bread”41.

Vladimir Sergeyev, having survived the war and occupation, recalled: 
“Nobody announced anything to us. And evacuation was carried out selectively 
…. They had something for their people in the store. Maybe someone worked in 
the district committee42, some on the base, maybe a doctor or a lawyer. A small 
number of  Jews were evacuated. Most people didn’t have enough time for it. 
Some did not believe in cruelty, some could not leave their old parents. Some 
may have wanted to leave, but there was no opportunity. Everything was limited. 
Taken out mainly equipment of  factories and plants. And the rest was subject to 
destruction. In general, they left us naked and barefoot»43. Viktor Zaykovsky’s 
interview emphasized that the population for the most part did not think about 
how they would live after the arrival of  the Germans: «What they could, our 
people blew up during the departure. Elevators, grain. We survived by grinding 
the grain of  burnt wheat. It can not be consumed, but we  ate»44.

With the arrival of  German troops and the establishment of  the occupation 
administration, the civilian population faced new challenges: finding work, 
40 Лисенко О., Пасічко Я. Назв. праця. С. 63.
41 Хорошунова И. Первый год войны. Киевские записки. 6, 7 августа 1941 г. URL: http://
www.judaicа.kiеv.ua/eg9/eg93.htm 
42 Районний комітет Комуністичної партії.
43 Опыт нацистской оккупации в Донбассе: свидетельствуют очевидцы / Авт.сост. 
Д.Н.Титаренко, Т.Пентер. Донецк: Світ книги, 2013. С. 25.
44 Там само. С. 26.
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sources to replenish the family budget, and avoiding Nazi terror.
Although on August 5, 1941, the Reich Minister of  the Eastern Occupied 

Territories, A. Rosenberg, introduced compulsory labour for the local 
population, the problem of  employment for hundreds of  thousands of  people 
was not solved. By the end of  the autumn of  1941, 6.4 thousand unemployed 
metallurgists in Zaporizhia, about 144 thousand unemployed miners in the 
Donbas, and 100 thousand unemployed in Kharkiv were registered at labour 
exchanges45. At the same time, the recruitment of  «volunteers» to work in the 
industry and agriculture of  the Reich began. Almost 100 young people left the 
western Ukrainian region for Germany by March 1942. But from other areas, 
Gastarbeiters had to be deported mostly forcibly and it led to massive passive 
and active resistance in various forms (concealment, self-harm, falsification of  
documents, escapes from assembly points and transportation routes, etc.)46, and 
a surge of  anti-Nazi sentiment.

But the biggest test for Ukrainian society under the occupation of  German 
and Romanian troops was the acute shortage of  food. Seeing in Ukraine an 
inexhaustible reservoir of  cheap agricultural products, able to meet the basic 
needs of  the Wehrmacht and civilians of  the Third Reich, Berlin from the first 
days of  the occupation introduced a systematic withdrawal of  agricultural grain. 
During the meeting at the Vostok Economic Headquarters, created specifically 
for the exploitation of  Ukraine’s agricultural resources, the following imperative 
was voiced: «If  we can squeeze everything we need out of  the country, then, 
of  course, tens of  millions of  people will be doomed to starvation»47. Hunger 
terror became one of  the most important tools of  the Nazi practice of  
depopulating Ukraine, which was to become a «living space» for the Germans. 
The implementation of  this course was carried out through organized and 
spontaneous requisitions of  agricultural products from the population and the 
maximum restriction of  its consumer basket. During a meeting at the Reich 
Commissariat «Ukraine» on October 3, 1941, it was stated that each resident 
could consume no more than 1 kg of  bread and 10-50 g of  meat per week48.
45 Гальчак С., Пастушенко Т., Шевченко М. Українські робітники нацистської Німеччини: 
вербування, примусова праця, репатріація // Україна в Другій світовій війні: погляд з 
ХХІ ст. Історичні нариси: У двох книгах.   Ред. кол.: В.А. Смолій (голова колегії), Г.В. 
Боряк, Ю.А. Левенець, В.М. Литвин, О.Є. Лисенко (відп. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 
2011. Кн. 2. С. 47.
46 Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): за 
матеріалами української легальної преси. Львів: ЛННБ ім. В.Стефаника, 2010. С. 204; 
Паньківський К. Роки німецької окупації. Нью-Йорк, 1965. С. 209.
47 Цит. за: Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма. 1941–1945. История и психоло-
гия подвига. М. ,2003. С. 254.
48 Заболотна Т. Життя та побут міського населення напередодні та в роки окупації 
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In one of  the letters of  that time we read: “Zosia came from Kyiv region, she 
says that the villages there were destroyed, where there were houses, only pits 
remained. The people suffered a lot, it’s scary to watch. Young people, old and 
children - all go and beg to give alms»49 .

To escape starvation, hundreds of  thousands of  citizens, grabbing clothes, 
shoes, household items that had at least some value, went to the «change» in 
the near and far tens or even hundreds of  kilometres of  the village. Louise 
Venediktova from Donbass mentioned that they went to the villages to get food 
in exchange for household items. Не всі селяни відкривали двері: «And we 
didn’t even knock on the houses of  the rich, because they didn’t take people 
there for the night.... It’s good that my mother had a lot of  things. If  it weren’t 
for these things, we would, of  course, starve to death»50. In the memoirs of  O. 
Goreva (Kyiv), it is said that her mother “changed everything that was at home 
- tablecloths, threads, paintings, linen. They left only the essentials. From the 
village she brought cheese, butter, milk, lard and here, in the city, she sold to 
buy bread, oil, potatoes for the money she received - the simplest food for the 
family»51.

Not taking into account the needs of  the people (even rations and standardized 
issuance of  products on the cards for workers did not cover the biological 
minimum of  2200 kcal.) the occupation administration continued to squeeze 
food out of  Ukraine with maniacal insistence. By the end of  1941, German 
civilian and military authorities had seized more than 1 million tons of  grain 
in Ukraine52. Meanwhile in Kyiv till April 1, 1942, from hunger, cold and the 
illnesses caused by them from 80 to 120 thousand citizens died53. Researcher of  
Kharkiv history during its German occupation A. Skorobogatov notes that the 
unprecedented famine for the city here began in December 1941: «To survive, 
people ate everything - bran, frozen fodder beets, potato peelings, pets, even 
casein glue, but nothing saved them. People began to swell, barely dragged 
their feet, starved deaths became widespread»54. According to the Kharkiv City 
Council, in the second half  of  December 1941 - the first half  of  December 

(1941–1944 рр.) // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси: У 
двох книгах. К.: Наук. думка, 2011. Кн. 2. С. 16.
49 Лисенко О., Пасічко Я. Назв. праця. С. 63.
50 Опыт нацистской оккупации в Донбассе. С. 145.
51 Заболотна Т. Назв. праця. С. 23.
52 Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняний війнах (1939–1945 рр.). 
К., 1999. С. 221–222.
53 Малаков Д. Незабутнє минуле Києва – у фотоальбомі «Київ. 1939–1945» // Дзеркало 
тижня. 2006. № 4 (583) 4–10 лютого. С. 22.
54 Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941–1944). Х., 2006. С  279.
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1942, 13,139 people died of  starvation55.
In general, the Nazi occupation policy caused a rapid change in the mood of  

the majority of  the population of  Ukraine from sympathetic or indifferent to 
anti-German.

Conclusions
Summarizing the above material, it should be stated:
1. Ukrainian society, both with the outbreak of  World War II and in the 

initial period of  the German-Soviet war, was not mentally homogeneous given 
the different political and socio-economic systems in those countries, which 
included Ukrainian enclaves in the 20- the 30s of  the twentieth century. If  in 
the Ukrainian SSR the Bolshevik ruling elite established a dictatorial regime and 
carried out a «socialist experiment» with the aim of  continuous reformatting 
of  social and economic relations in the absence of  democratic freedoms and 
free market, then in interwar Poland and Romania there was political pluralism, 
private property and religious freedom. somewhat limited), which stimulated 
the personal autonomy of  citizens and entrepreneurship. This created the basis 
for the formation of  two Ukrainian communities, which differed in values, 
political sympathies, way of  doing business, political and social practices. These 
circumstances determined the nature of  political loyalty of  Ukrainians - citizens 
of  different states, the framework of  social conformism/nonconformism, social 
activity and the ability to resist totalitarian regimes.

2. The forcible annexation of  the territories of  Poland and Romania, 
inhabited by a large number of  ethnic Ukrainians, resulted in brutal methods 
of  «Sovietization» of  these regions: the establishment of  the Soviet political and 
administrative system, the introduction of  «socialist» economic relations (in the 
form of  liquidation of  private property and market relations). nationalization of  
land and industrial enterprises, collectivization of  agriculture, etc.), persecution 
of  opposition political forces, liquidation of  public institutions, oppression of  
religious denominations, ideological unification and social homogenization. The 
local population mostly reacted sharply to the new order. It contributed to the 
formation of  protest sentiments and the social base of  the Ukrainian national 
liberation movement (mostly under the political slogans of  the Organization of  
Ukrainian Nationalists).

3. Citizens of  the Ukrainian SSR were largely indoctrinated by the Bolshevik 
ideological apparatus, which implemented into the mass consciousness the basic 
postulates of  «Stalinist socialism»: «the advantages of  the communist system 
55 Там само. С. 277–279.
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over the capitalist», «the leading role of  the Communist Party in the state», «party 
unity» inviolable friendship of  the peoples of  the USSR and the genius national 
policy of  Stalin «,» the invincibility of  the Red Army «and others. At the same 
time in society, militaristic sentiments were spreading to legitimize the realization 
of  the Kremlin expansionist geopolitical line. When the war broke out, the 
Union Center was unprepared to protect its citizens from destructive factors, to 
minimize human and material losses. Retrospective monitoring of  the mood of  
the Red Army and civilians through the prism of  ego sources and official bodies 
shows that simultaneously with the manifestations of  Soviet patriotism there 
was mass defeatism and desertion, anti-Soviet statements, deviant and antisocial 
acts. The aggression of  Germany and its allies against the USSR posed threats 
to Ukrainian society that it had not known before. The Nazi clique condemned 
the population of  Ukraine to deportation, destructive exploitation, partial 
assimilation, and physical extermination. Berlin socio-economic program during 
the «campaign to the East» provided for the total withdrawal of  agricultural 
products from Ukraine. It put local society on the brink of  survival. Hundreds 
of  thousands of  residents of  Ukrainian cities and villages have died of  starvation 
and disease. The Nazi occupation terror provoked the anti-Nazi sentiments 
of  the majority of  Ukrainians, who resorted to active and passive forms of  
resistance to the policy of  the invaders.
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PORTUGAL, O EXÉRCITO E A SUA MEMÓRIA – 
MUSEU MILITAR DE ELVAS. A TEMÁTICA DA GUERRA 
DO ULTRAMAR PORTUGUÊS (1961-1974)

Joaquim Bucho

Resumo
O Exército Português caminha de forma indissociável com a nação Portuguesa 

há quase nove séculos. A força destes laços fez-se com sangue, suor e lágrimas, 
mas também de sentimentos que perpassam através de documentos, objetos e 
memórias, que são o seu testemunho tangível e intangível. A memória de um 
povo pode assumir as mais diversas formas, mas uma delas, e talvez aquela que 
melhor transmite esse sentimento, seja a visita a um Museu.

O Exército divulga o seu acervo de forma organizada, desde que em 1851 
abriu as portas do Museu de Artilharia. Atualmente, um museu apresenta 
uma estrutura organizacional, atividades desenvolvidas e competências mais 
complexas, que obrigam o Exército a olhar estes Órgãos como parte integrante 
e de forma expressa na sua missão.

Tendo o Exército uma implantação territorial em toda a geografia do país, 
mantém abertos ao público diferentes tipologias de espaços museológicos. Neste 
artigo iremos abordar o enquadramento, implementação e desenvolvimento 
do Museu Militar de Elvas (MusMilElvas), nomeadamente na preservação da 
memória relativamente á temática da Guerra do Ultramar Português (1961 
-1974). 

Palavras-chave: Exército Português; Museu Militar de Elvas; Guerra do 
Ultramar Português.

Abstract
The Portuguese Army has walked in an inseparable way with the Portuguese 
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nation for nearly nine centuries. The strength of  these bonds was made with 
blood, sweat and tears, but also with feelings that permeate through documents, 
objects and memories that are their tangible and intangible testimony. The 
memory of  a people can take the most diverse forms, but one of  them, and 
perhaps the one that best conveys this feeling, is a visit to a museum.

The Army publicizes its collection in an organized way, since in 1851 it opened 
the doors of  the Artillery Museum. Currently, a museum has an organizational 
structure, developed activities and more complex competencies, which obliges 
the Army to look at these Historical Sites as an integral and express part of  its 
mission.

Since the Army has a territorial implantation throughout the country’s 
geography, it maintains different types of  museum spaces open to the public. 
In this article we will address the framing, implementation and development of  
the Military Museum of  Elvas (MusMilElvas), namely in the preservation of  
memory regarding the theme of  the Portuguese Overseas War (1961-1974).

Keywords: Portuguese Army; Elvas Military Museum; Portuguese Overseas 
War.

Introdução
O reconhecimento de Portugal como Estado é, para alguns autores, o 

resultado da conferência de paz entre D. Afonso Henriques e seu primo, Afonso 
VII de Leão, vertido no Tratado de Zamora (1143), e para outros o texto da Bula 
Papal de Alexandre III, Manifestis Probatum (1179). 

A independência e o reconhecimento acarretaram a existência de uma Força 
que garanta, num ato bélico, obrigar o adversário a conformar-se com a nossa 
vontade e que poderemos designar por Exército. O General Loureiro dos Santos 
no seu livro “Reflexões sobre estratégia” ao referir alguns apontamentos para as 
Forças Armadas do século XXI, releva a importância da manutenção do espírito 
militar, do espírito de corpo e valores morais como características da instituição 
militar e que enformam aquilo que comumente se designa por família militar. 

São, pois, estes atributos de união de todos os que integraram as fileiras ao 
longo dos séculos desde a fundação de Portugal, que contribuíram para que nos 
tenham sido legados objetos atualmente reunidos, organizados e expostos num 
espaço público, e que hoje são mais um elo de agregação da memória coletiva e 
que se pretende sejam o garante de ideais para olhar o futuro.

1. Quando em família, por necessidade de estudo ou por puro deleite 
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transpomos as portas de um museu, não nos prendemos à complexa estrutura 
organizacional do mesmo, mas sim à sua mensagem. Atentemos um pouco 
sobre o conceito de museu. Para o International Council of  Museums (ICOM), 
“é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, 
comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu 
meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite”1.  A lei portuguesa 
transpôs o conceito e criou a Lei Quadro dos Museus Portugueses em 2004. 
O Exército aprovou as “Normas Gerais dos Museus e Coleções Visitáveis do 
Exército” em 2008, atualmente em vigor.

O quadro legal referido garante um contexto geral para a missão dos museus 
militares, mas é em 2014 que a Lei Orgânica do Exército prevê em letra de Lei 
que, “O Exército executa atividades no domínio da cultura, designadamente de 
preservação e divulgação do seu património”2. 

O que descrevi no texto acima importa, porque um museu já não é uma 
coleção de curiosidades circunscritas num espaço, para deleite de um limitado 
número de interessados.

O museu, e no caso vertente o museu militar, tem de ser um local de ideias, 
um museu vivo, um museu participativo, onde cada visitante integra a mensagem 
transmitida como uma experiência de acordo com o conjunto de reflexões que 
elabora ao longo do discurso expositivo.

Estas considerações foram fundamentais para que alcancemos passar 
a descrever o Museu Militar de Elvas no seu todo, mas principalmente para 
que a temática da Guerra do Ultramar Português possa ser entendida com a 
objetividade e o distanciamento temporal à luz do trabalho realizado até ao 
momento.

2. Em face da reestruturação do Exército concluída em 2006, com a 
publicação em Diário da República da nova organização, foi decidido desativar o 
Regimento de Infantaria Nº.8, aquartelado nos chamados “Quarteis do Casarão” 
em Elvas. Considerando a carga histórica que a cidade de Elvas encerra, dentro 
e fora das suas muralhas, por onde passaram ao longo de séculos importantes 
decisões no campo de batalha para o pender da Independência Nacional, foi 

1 International Council of  Museums (ICOM); Definição de Museu; Artigo 3º dos Estatutos 
Adotados pela Assembleia Geral Extraordinária em 09 de junho de 2017 (Paris, França). 
Tradução do autor. 
Disponível na internet:< https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_
Statutes_SP_01.pdf
2 Diário da República: I Série n.º 250/2014, [Consult. 1 out 2021].  Disponível em WWW:<  
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/186/2014/12/29/p/dre/pt/html >
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decidido acomodar um Museu Militar nas instalações anteriormente ocupadas 
por sucessivas Unidades militares nos Quartéis do Casarão e Quartel de S. 
Domingos.

A Missão e o Quadro Orgânico de Pessoal foram aprovados por despacho 
do Chefe do Estado-Maior do Exército de 8 de março de 2007. Em 2008 é 
aprovado o projeto Museológico para o Museu Militar de Elvas, como Órgão 
de natureza cultural, depositário e expositor de espólio de interesse histórico-
militar, com características e objetivos de “Museu Nacional”, com as seguintes 
áreas temáticas:

Áreas Museológicas
- História do Serviço de Saúde do Exército
- Viaturas do Exército
- Hipomóveis e Arreios Militares no Exército

Áreas de Estudos
- Centro de estudos sobre a fortificação de Elvas
- Centro de interpretação sobre a guerra do Ultramar Português.
A utilização das instalações do aquartelamento obrigou a uma readaptação 

do espaço destinado a receber as coleções. O Museu Militar de Elvas ocupa uma 
área de 150 000 m2, onde inicialmente seria de todo impossível implementar um 
discurso museológico. Foram assim realizadas obras de restauro das futuras salas 
de exposição nas antigas casernas dos quartéis do casarão e em parte da antiga 
cavalariça.

O Museu é inaugurado oficialmente pelo General Chefe do Estado-Maior do 
Exército a 29 outubro de 2009, abrindo ao público com uma área de acolhimento 
e loja, cinco salas dedicadas à Coleção de Arreios Militares, cinco salas dedicadas 
à Coleção do Serviço de Saúde do Exército e uma sala dedicada a Hipomóveis 
Militares.

O Museu Militar de Elvas mantém no seu edificado o Convento de S. Domingos 
(séc. XIII), Muralha Fernandina (séc. XIV) e parte da Muralha Seiscentista (séc. 
XVII), sendo um caso único no panorama museológico nacional, já que as suas 
infraestruturas são três monumentos nacionais. Estes monumentos passaram a 
integrar a lista de Património da Humanidade da UNESCO em 30 junho 2012, 
bem como toda a cidade de Elvas. Com uma área total de 150.000m2 e uma área 
coberta de 14.000m2, atualmente a área coberta e já museografada é de cerca de 
6.000m2. 

A localização das instalações do museu na malha urbana da cidade de Elvas 
contribuiu de forma decisiva para que em 2009 fosse assinado o Acordo de 
Colaboração entre o Exército Português e o Município de Elvas, para a instalação 
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dentro do Museu Militar de Elvas do Centro Interpretativo do Património. Estas 
instalações são hoje o ponto de partida por excelência daqueles que pretendem 
conhecer o património elvense.

Considerando que o Museu Militar de Elvas deve ser um fator de integração 
e desenvolvimento na sociedade local em que se insere, em 2010 é assinado 
um Acordo de Colaboração com o município para a instalação no interior das 
instalações do Jardim de Infância do Centro Histórico. Esta ação veio a verificar-
se como uma mais valia trazendo a sociedade civil para o espaço museológico.

A receção e exposição de peças museológicas, bem como a integração de 
um alargado espólio que foi sendo transferido para o museu, obrigou a que se 
tornasse necessário o apoio de entidades com capacidade técnica especializada, 
para a posterior exibição de peças. Com vista a cooperação na investigação, 
conservação e restauro, a obtenção e recolha, a inventariação e o cadastro do 
património museológico automóvel do Exército, foi em 2012 assinado um 
Protocolo de Cooperação com a Associação Portuguesa de Veículos Militares 
(APVM).

Ainda no âmbito das necessidades de apoio técnico levantadas, foi assinado 
um Protocolo de Cooperação com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, IP, para apoio ao Museu Militar de Elvas nos âmbitos da identificação, 
referenciação, bem como para colaboração na promoção do acervo e divulgação 
do estudo científico, técnico e cultural da coleção histórico-patrimonial de saúde 
militar.

Como referido, as instalações do Museu são a herança de anteriores 
aquartelamentos militares, entre eles o Regimento de Lanceiros Nº 1. Como 
antiga casa da Cavalaria Portuguesa, a existência de picadeiro coberto e de 
um campo de obstáculos serviu de base para que o Instituto Politécnico de 
Portalegre (IPP), que já então ministrava cursos superiores na Escola Superior 
Agrária de Elvas (ESAE), elaborasse proposta de colaboração com o Exército 
para que as aulas práticas do Curso Superior de Equinicultura se realizassem nas 
instalações do Museu, o que veio a iniciar-se em 2013. Nasce assim, com o apoio 
da Câmara Municipal de Elvas, o Centro de Animação e Formação Equestre de 
Elvas (CAFEE), construído nas antigas oficinas auto do Centro de Instrução 
de Condução Auto 3 (CICA3) e constituído por cavalariças, além do picadeiro 
coberto e campo de obstáculos. 

É altura de afirmar que é difícil encontrar no território nacional um espaço de 
cultura e mais especificamente cultura militar que integre tão vasta e diversificada 
panóplia de atividades e instituições que se integram em pleno. Fruto do trabalho 
desenvolvido, e garantindo as competências necessárias, o Museu Militar de Elvas 
passa em 2014 a ser o primeiro museu do Exército a integrar a Rede Portuguesa 
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de Museus (RPM) da Direção Geral do Património Cultural (DGPC). O Museu 
integra ainda o Registo de Museus Ibero-Americanos.

As atuais temáticas do Museu Militar de Elvas são:
História da fortificação de Elvas;
Convento de S. Domingos;
História do Serviço de Saúde do Exército Português;
Hipomóveis e Arreios Militares no Exército Português;
Viaturas do Exército Português;
Guerra do Ultramar Português (1961-1974);
Transmissões militares do Exército Português;
Armamento coletivo e pesado do Exército Português desde 1851;
A História dos instrumentos musicais do Exército Português;
A evolução da psicotecnia no Exército Português.
Como podemos inferir, o conjunto de temáticas é tão vasto que para a sua 

investigação, análise, pesquisa de localização e recolha de peças, estamos a tratar 
de um labor que está no seu início, se consideramos que o Museu Militar de 
Elvas apenas abriu portas em 2009.

Os militares colocados em Quadro Orgânico constituirão sempre uma equipa 
curta e maioritariamente dedicados a trabalhos de índole diária, bem como á 
inventariação, documentação, restauro, exposição e divulgação do acervo. 

3. A Coleção dedicada à temática da “Guerra do Ultramar Português (1961-
1974)” apresenta características específicas, uma vez que algumas das suas peças 
estão integradas em diversas áreas expositivas de diferentes coleções. O Exército 
não tinha até à criação do Museu Militar de Elvas um espaço único dedicado 
àquele período temporal da sua história.

As peças que constituem o acervo daquela temática foram identificadas com 
base nos acervos de várias Unidades da estrutura territorial do Exército e em 
algumas Coleções Visitáveis das extintas Direções das Armas e Serviços.

Os Serviços de Museologia estão em permanente investigação de peças, 
nomeadamente existentes nos Depósitos Logísticos e em Unidades orgânicas 
que por diversas razões ainda as possuem. A não existência de um trabalho 
contínuo junto do Comando da Logística acarreta dificuldades em identificar 
e recolher materiais que por deixarem de estar ao serviço efetivo do Exército 
passem a constituir reserva para vir a integrar o acervo do Museu.

A história recente do Exército e a respeitante à Guerra do Ultramar apresenta 
uma via de investigação de relevo, uma vez que muitos dos intervenientes nos 
Teatros de Operações estão entre nós. Nesse âmbito, tem vindo a ser realizado um 
trabalho de recolha de testemunhos na primeira pessoa. Através de uma parceria 
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com a Rádio Elvas realiza-se (atualmente suspenso) um programa radiofónico 
em formato de tertúlia onde até ao momento se recolheu em formato digital 
cerca de duas centenas de horas de testemunhos de antigos combatentes. Esta 
base de dados, acompanhada de pequenos currículos de cada militar, representa 
um excelente objeto de estudo para investigadores. Os assuntos abordados nas 
tertúlias não visam as ações operacionais, embora por vezes a elas seja difícil 
escapar, mas sim todo o contexto social e regional dos mancebos que cumpriram 
a sua missão, as suas vivências em terras longínquas, o seu regresso, integração 
na sociedade e quem são esses homens na atualidade.

A Guerra do Ultramar não pode apenas ficar circunscrita a um conjunto de 
objetos que testemunham aquele período, são também as memórias de quem 
escreve passados quarenta e oito anos “em 17 de abril de 1971 iniciámos em 
cumplicidade, solidariedade, camaradagem e unidade a construção de uma nova 
família” (BCaç3838, 2019, pp. 18).

A soma de um acervo material e imaterial existente, quer em reserva 
museológica quer em exposição permanente no Museu Militar de Elvas, garante 
uma perspectiva abrangente de alguns meios que estiveram ao serviço durante o 
período da Guerra do Ultramar Português.

4. Visitemos, embora de forma breve, algumas peças do acervo do Museu 
Militar de Elvas:

a. Com o início da insurgência em Angola, a resposta portuguesa com base no 
Exército centra-se nas forças de caçadores. Entre as diferentes forças destacadas 
para combater a subversão surge a tropa a cavalo, também denominados 
Dragões. Após testado um pelotão no Leste de Angola é constituído um 
primeiro Esquadrão a cavalo, seguido de outro e a experiência aplica-se também 
a Moçambique. A velocidade, as cargas, o raio de acção elevado e uma autonomia 
superior são vantagens que esta força possuía face aos caçadores (Pinto, 2010). 

Figura 1 - Arreio de montada com selim M74 e cabeçada M41 (MME 20095)
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b. A Artilharia também teve a sua aplicação nas Províncias Ultramarinas. 
Na guerra subversiva pretende-se que a utilização de fogos contribua na 
destruição ou neutralização de bandos armados ou guerrilhas, dificultado-lhes o 
reabastecimento a partir de bases de apoio existentes junto das populações locais. 
Em Angola pretendia-se ainda reduzir o moral, o repouso e a capacidade de 
movimentos dos grupos armados. Nesse Teatro de Operações (TO) os Pelotões 
de Artilharia apoiavam a defesa dos aquartelamentos aquando de um ataque e 
realizavam missões de flagelação sobre áreas suspeitas. No entanto, durante o 
conflito, as unidades de Artilharia de Campanha tiveram uma maior intervenção 
no cumprimento de missões típicas de Infantaria do que como elemento de 
apoio de fogos (Soares et al., 2015). Um dos armamentos colocados no TO foi 
o Obus 14 cm m/943. 

Figura 2 - Obus 14cm M943 (foto do autor) (MME 60034)

c. Com o incremento do conflito, o apoio logístico para os Teatros de 
Operações a implementação de um apoio logístico eficaz e contínuo apresentou 
um grave problema para a Metrópole. A implementação das atividades das 
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento com a criação de delegações e 
sucursais e a construção de depósitos veio possibilitar um reabastecimento mais 
rápido de diversos equipamentos como por exemplo o fardamento camuflado3. 
3 MONTEIRO, Pedro – A Logística de Portugal na Guerra Subversiva de África (1961 a 1974), 
Revista Militar, (Online), Nº 2539/2540, setembro de 2013. Disponível em:< https://www.
revistamilitar.pt/artigo/844.
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Figura 3 - Uniforme Camuflado m964 (MME 80021); Equipamento M64 Aligeirado 
(foto do autor) (MME 80024)

d. Quando nos sentamos a ouvir aqueles que combateram nas terras de além-
mar, é recorrente ouvirmos falar das ”Berliet”. O termo refere-se às viaturas 
fabricadas na Metarlúgica Duarte Ferreira (MDF) com sede no Tramagal. Com 
o acordo entre os franceses da Berliet e a MDF assinado, em meados de 1964, é 
realizada a primeira encomenda de 450 camiões GBC-8KT 4x4 para o Exército 
(Monteiro, 2018, pp. 9). A este modelo seguem-se mais tarde os modelo de três 
eixos GBC-8KT 6x6 e o GBA MT 6 6x6. 

Figura 4 - Auto TG 2.5 Ton Berliet Tramagal GBC (foto do autor)(MME 50060)
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No âmbito das viaturas militares, muitas das que integram o acervo do Museu 
Militar de Elvas prestaram serviço nos teatros de Operações Ultramarinos. Com 
o objetivo de lhes garantir a sua antiga operacionalidade e existindo no Quadro 
Orgânico de Pessoal do Museu uma Secção de Conservação e Restauro, tem 
vindo a ser desenvolvido um trabalho de restauro de viaturas militares, fruto 
do Acordo de Cooperação já acima referido com a Associação Portuguesa de 
Veículos Militares (APVM). Resultado do profíquo trabalho desenvolvido, o 
Museu Militar de Elvas/Direção de História e Cultura Militar e a APVM foram 
agraciados com um prémio da Associação Portuguesa de Museus pelo trabalho 
de restauro realizado numa Viatura Blindada de Reconhecimento (AML) Panhard 
HE60-7 4.8Ton 6cm 4x4 M/1965. 

Figura 5 - Panhard AML_ 60 (MME 50083)

Neste artigo não poderia deixar de ser referida uma viatura cuja utilização é 
transversal à Guerra do Ultramar Português; refiro-me ao Auto TG Mercedes 
Benz Unimog-411, ou, como vulgarmente é conhecido, o “burro do mato”. O 
Unimog transportava até 10 homens em patrulhas e a sua posição elevada, e de 
costas com costas, permitia aos militares detetar movimentos nas proximidades. 
Em caso de emboscada, e tratando-se de uma viatura bastante rústica, a tripulação 
não tinha qualquer tipo de proteção, baseando-se esta na capacidade de o militar 
saltar rapidamente da viatura, respondendo ao fogo e montando segurança. A 
viatura provida de guincho mecânico frontal permitia realizar reboques, e teve 
diversas utilizações, desde veículo de ligação, transporte de comida, correio, 
inclusive transporte de feridos.
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Figura 6 - Auto TG Mercedes Benz Unimog_411 (MME 50062)

e. Destinados à coordenação de movimentos táticos e na rotina da vida 
disciplinada dos quartéis, o Clarim (na Infantaria) e a Requinta (na Cavalaria) 
trazem memórias a todos os que ouviram desde a “Alvorada”, até ao “Silêncio” 
e a muitos que os ouviram na hora da partida ou regresso integrando as Bandas 
Militares quando o paquete atracava. 

 

Figura 7 - Clarim (MME 10023) Figura 8 - Requinta de Sinais (MME 10024)
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f. “A sua cara, de olhos esbugalhados, andava de um lado para o outro seguindo 
os movimentos lentos do cabo enfermeiro e do seu ajudante improvisado, o 
guia bailundo. Da bolsa regulamentar saía agora um penso antigo”4. Este trecho 
expressa aquilo que muitas vezes acontecia durante a atividade operacional e que 
punha em marcha as ações de evacuação do Serviço de Saúde. Os três Teatros 
de Operações dispunham de diversos canais de evacuação, desde o Posto de 
Socorros da Unidade ao helicóptero diretamente para Hospital Central. Os 
Serviços de Saúde Militar, funcionavam em paralelo com Os Serviços de Saúde 
Civis. 

Figura 9 - Bolsa de Socorrista (MME 9005)

g. Sem retirar valor às Transmissões Permanentes, releva-se a importância 
das Transmissões de Campanha. No território de Angola as primeiras colunas 
no início do conflito seguiam para Norte sem rádios, comunicando através dos 
postos administrativos, o que acarretou possíveis fugas de informação resultando 
em emboscadas.

A entrada ao serviço do  AN/GRC-9 veio melhorar a situação, pois era 
um equipamento transportável em três cargas. No entanto, a sua utilização foi 
sendo posta em causa, devido aos elevados condicionamentos no seu transporte 
e consequente implicação na operacionalidade dos grupos de combate que se 
deslocavam em longos períodos de tempo e distancia . 

4 MELO, João – Os anos da guerra: 1961-1975, Os portugueses em África, crónica, ficção e 
história; João de Melo e Círculo de Leitores Lda., 1988, Depósito Legal nº 20397/88; Vol I, p.181
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Figura 10 - Rádio Transmissor 77 do Emissor-Receptor ANGRC-9 (MME 40057); 
Unidade amplificadora do AN GRC 9 (MME 40058); Gerador Manual N-38-A-OY_A 
(foto do autor)(MME 40059)

Nas Comunicações Permanentes verificou-se uma constante evolução, no 
entanto nas transmissões de campanha apenas em 1967 com a entrada ao serviço 
do E/R Racal TR28 se encontrou um substituto eficaz para a substituição do AN/
GRC-9. Na Guiné, estes dois aparelhos não provaram sendo para transmissões 
de curta distância utilizados os E/R AVP-1 para comunicar com equipamentos 
em instalações fixas5.

Figura 11 - Emissor Recetor TR-28 (foto do autor) (MME 40088)

5 Transmissões, Comissão da História das - As Transmissões Militares na Guerra Colonial; 
Revista Militar (online); Nº 2513/2514 - junho/julho de 2011; disponível em:< https://www.
revistamilitar.pt/artigo/676 >
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Conclusão
O Museu Militar de Elvas como Órgão integrado na estrutura do Exército 

promove a valorização, o enriquecimento e a exposição do património histórico-
militar a si atribuído. 

Embora celebrando em 2021 o seu 12º aniversário, tem vindo a 
desenvolver atividades de acordo com as diretivas superiormente emanadas, 
com vista a promover a preservação, conservação, interpretação e estudo do 
seu acervo e temáticas. A realidade atual assume-se como um grande desafio 
em que o trabalho de equipa interdisciplinar e o relacionamento integrado entre 
o meio cultural castrense e a sociedade civil assumem um papel preponderante 
no desenvolvimento de estratégias e ações práticas. Assume ainda importância 
de relevo a integração dentro das possibilidades, de entidades e projetos sociais, 
culturais e de ensino que permitam um Museu que se pretende de ideias.

A Guerra do Ultramar não está ainda tão distanciada em termos históricos 
para que, por vezes e em diversos temas, se garanta uma objetividade de estudo. Os 
especialistas militares e civis bem como a Academia começam agora a apresentar 
trabalhos consolidados sobre a temática. É decorrente desta realidade que sobre 
a temática da Guerra do Ultramar Português, tratada no presente artigo, embora 
reconhecendo que nas Forças Armadas coabitem espaços museológicos no 
mesmo âmbito, porque é uma das suas temáticas de estudo, é no Museu Militar 
de Elvas que deverá o Exército exercer o esforço de garantir a memória histórica 
dos 13 anos de Guerra do Ultramar Português, considerando-o como espaço 
por excelência onde esse acervo deverá ser de forma sistemática estudado, 
interpretado, exposto e divulgado.
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