
Nas págiNas do Novo Jornal inici-
ámos, no primeiro trimestre deste 
ano, um percurso pelos aconteci-
mentos ocorridos há 50 anos, em 
1961. Um ano historicamente incon-
tornável, marcado pelo início da luta 
armada em Angola e pelas acções 
levadas a cabo pelos movimentos de 
libertação das colónias portuguesas 
no sentido de se afirmarem tanto 
no interior dos territórios ocupados 
como no plano internacional.
Neste mês de Setembro, damos des-
taque ao esforço realizado pelos mo-
vimentos de libertação no sentido 
de formar e enquadrar os numero-
sos jovens angolanos que, deixando 
as suas terras, procuravam elevar o 
seu nível de conhecimentos.
Com efeito, a falta de quadros para 
a organização da luta constituía, à 
época, uma das principais preocu-
pações da direcção dos movimentos 
anticolonialistas. Para assegurar a 
componente de formação, e face às 

dificuldades financeiras existentes, 
as organizações internacionais ju-
venis e estudantis constituíam uma 
das vias possíveis para a obtenção 
de bolsas de estudo que permitiam 
encaminhar as centenas de jovens 
que se apresentavam.
Se até 1961 era possível apenas a 
uma minoria de africanos das co-
lónias portuguesas conseguir essas 
bolsas de organizações públicas e, 
principalmente, através das organi-
zações religiosas protestantes, este 
ano pode considerar-se o marco a 
partir do qual os movimentos pas-
saram a procurar junto de organi-
zações juvenis e estudantis interna-
cionais mais apoios para a formação 
dos seus futuros quadros.
A nível internacional, numerosas 
instituições apoiavam a formação 
de estudantes. De entre as várias 
organizações estudantis e juvenis 
existentes, duas destacavam-se 
pela sua capacidade de apoio aos 
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50...há anos

a UgEaN, a UNEa e a UEa 

ORGANIZAÇÕES ESTUDANTIS NOS ANOS 60

jovens que pretendiam estudar: a 
União internacional de Estudan-
tes (UIE - em inglês IUS) criada em 
Praga (Checoslováquia) em 1946, 
após a II Guerra Mundial e mais 
próxima dos países socialistas, e 

a Conferência internacional de 
Estudantes/secretariado Coorde–
nador das Uniões Estudantis (CIS-
SCUE – em inglês ISC-COSEC), criada 
em 1952 em Edimburgo (Escócia/
Grã-Bretanha), que viria a ser dis-

solvida em 1969, depois de desco-
berto o seu envolvimento com a CIA 
norte-americana conforme foi am-
plamente divulgado pela imprensa 
da época.
Os encontros e festivais internacio-

Constituição da União dos Estudantes Angolanos (UEA) a 17 de Setembro de 1966 em Brazzaville

Comité Executivo da UGEAN: Desidério da Graça – Presidente da UGEAN; Alberto Passos – Vice-Presidente das 
Relações Exteriores; Carlos Correia – Vice-Presidente dos Assuntos Sociais e Culturais; Daniel Neves – Vice-
Presidente da Imprensa e Informação; José Fret – Secretário-geral encarregue da Tesouraria – Fotografia 
retirada da brochura “UGEAN Résolutions – Congrès constitutif Rabat, 22-26 septembre1961”

Ndunduma/Arquivo Lúcio Lara
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Para os angolanos, as organizações encontravam-se 
divididas em função da sua ligação aos movimentos 
rivais: a UGEAN próxima da CONCP e do MPLA e a 
UNEA da FNLA/GRAE

O primeiro sinal 
da existência de 
uma organização 
estudantil surge em 
1960 quando são 
aprovados,
pelo MAC, os 
primeiros estatutos 
provisórios da 
União Democrática 
dos Estudantes 
da África Negra 
(UDEAN)

nais contavam já com a participação 
de jovens das colónias portuguesas 
que não tinham, no entanto, qual-
quer enquadramento em estruturas 
de organização juvenil. Documentos 
datados de 1959, nomeadamente a 
correspondência entre Lúcio Lara, 
Mário de Andrade, Marcelino dos 
Santos e Viriato da Cruz, mostram 
que se fazia sentir a necessidade de 
criar uma organização estudantil 
das colónias portuguesas com vista 
a permitir uma representação oficial 
junto destas organizações interna-
cionais. 
O primeiro sinal da existência de 
uma organização estudantil surge 
em 1960 quando são aprovados, 
pelo Movimento Anti-Colonialista 
(MAC), os primeiros estatutos pro-
visórios da União Democrática 
dos Estudantes da áfrica Negra 
(UDEaN) apresentados por Carlos 
Horta. Com um “Bureau Central 
Provisório” em Leipzig (Alemanha 
Democrática) e constituída por José 
Fret Lauchong (Presidente), José 
Rocha (Secretário) e Luís de Al-
meida (Tesoureiro), a UDEAN ficou 
encarregue de preparar uma assem-
bleia geral de estudantes para a sua 
constituição definitiva.
A criação da Conferência das Orga-
nizações Nacionalistas das Colónias 
Portugueses (CONCP), em Abril de 
1961, constituiu um marco que im-
porta ter em conta neste processo. 
Alguns meses após a sua criação, em 
setembro de 1961, trinta e um es-
tudantes das colónias portuguesas, 
maioritariamente angolanos e pro-
venientes principalmente de países 
europeus (Alemanha Democrática e 
Federal, França, Suíça, Bélgica), al-
guns deles integrantes da conheci-
da “Fuga dos Cem” (Ver Novo Jornal 
nº 184 de 29/7/2011), participaram 
durante cinco dias na 1ª Conferência 
de Estudantes das Colónias Portu-
guesas também realizada em Rabat 
(Marrocos). A cerimónia de abertu-
ra contou com a presença de Mário 
Pinto de Andrade Presidente do 
MPLA e da CONCP e de Marcelino dos 
Santos, Secretário desta organiza-
ção, . Foi então constituída a União 
geral dos Estudantes da áfrica 
Negra (UgEaN). Esta organização 
tinha como objectivos a defesa dos 
interesses dos estudantes membros, 
a contribuição para o estudo, a di-
vulgação dos valores das culturas 
e da “civilização negro-africanas”, 
o desenvolvimento do espírito de 
solidariedade e a adesão ao espírito 
da paz e da amizade entre os povos. 
Não obstante terem sido convidados 
estudantes de diferentes organiza-
ções políticas, a UGEAN estava mais 
ligada aos movimentos integrantes 
da CONCP (ver Novo Jornal nº 169 de 
15/4/2011). 
Meses depois, nos Estados Unidos 
da América, realizou-se um encon-
tro de estudantes na cidade de Pen-

1962/63 - Alemanha Federal. Esq/
Dir: Alberto Passos de Jesus; Maria 
Luísa Gaspar; Arlindo Barbeitos; 
Carlos Rúbio (não aparece); Ruth 
Neto; Desidério da Graça; Luís de 
Almeida (de costas); Pinto da Costa 
(de costas). (Fotografia cedida por 
Maria Luísa Gaspar)

Alemanha Federal: Esq/Dir: Lídia de Almeida; Luzia de Jesus; Luísa Gaspar; Mário Santiago; Yvette 
Sacramento. (Fotografia cedida por Maria Luísa Gaspar)

silvânia em Dezembro de 1961 que 
contou com a presença de dezoito 
estudantes (entre os quais Deolinda 
Rodrigues e Jorge Valentim) e con-
vidados, destacando-se Eduardo 
Mondlane e Jonas Savimbi. Ficou 
aí decidida a criação de uma orga-
nização estudantil de angolanos 
que se materializaria em Março de 
1962 com a criação da União Na-
cional dos Estudantes angolanos 
(UNEa) numa Assembleia de deza-
nove estudantes  que teve lugar em 
Luzerna (Suíça). Esta reunião foi 
liderada por Jonas Savimbi (então 
Ministro do GRAE/FNLA) e definiu 
como metas o apoio aos estudantes 
através da informação sobre o esta-
do da situação no país, o enquadra-
mento e apoio aos recém-chegados, 
o interesse pela cultura africana e a 
obtenção de bolsas de estudo. Se-
gundo o historiador John Marcum 
(um dos convidados ao encontro 
de Dezembro nos EUA), a direcção 
da UNEA seria composta por onze 
elementos dos quais Pedro Filipe 
(Presidente - em Paris), Reverendo 
Zacarias Cardoso (Vice-Presidente 
Geral – nos EUA), Jorge Valentim (1º 
Vice-Presidente – nos EUA), Eduar-

do Webber (2º Vice-Presidente – na 
Áustria) e Mateus Neto (Secretário-
Geral – na Suíça).
Para os angolanos, as organizações 
encontravam-se divididas em fun-
ção da sua ligação aos movimentos 
rivais: A UGEAN, próxima da CONCP 
e do MPLA e a UNEA da FNLA/GRAE. 
As suas orientações ideológicas in-
fluenciavam a proximidade às orga-
nizações estudantis internacionais. 
Assim, enquanto a UGEAN assumia a 
Vice-presidência da UIE e a pasta de 
Relações Exteriores do Secretariado 
Permanente do Movimento Pan-afri-
cano de Estudantes, a UNEA tomava 
assento na direcção da CIS-SCUE.
Após a saída de Jonas Savimbi da 
FNLA/GRAE, durante o período 
1964-1965, houve algumas tenta-
tivas de aproximação e unificação 
dos angolanos numa única organi-
zação. Em Abril de 1964, realizou-
se, em Genebra, um encontro que 
contou com a participação de mais 
de 50 estudantes angolanos filia-
dos nas duas organizações, dando 
sinais de uma possível união. Até 
finais do ano seguinte, as direcções 
das duas organizações manteriam 
alguns contactos que viriam a ser 

interrompidos após a realização da 
Assembleia Extraordinária da UNEA 
em Utrecht (Holanda) em Setem-
bro de 1965 que marcaria não só a 
ruptura final entre os apoiantes da 
FNLA e da UNITA, como o fim dos 
contactos existentes entre a UNEA 
e a UGEAN.
No seio da UGEAN, o desenvolvi-
mento da luta e a especificidade 
das realidades existentes entre es-
tudantes angolanos, guineenses, 
cabo-verdianos, moçambicanos e 
santomenses, representados na or-
ganização através de secções nacio-
nais não independentes, levariam a 
que fosse posto em causa o tipo de 
organização existente já no seu 2º 
Congresso realizado em 1963. Esta 
questão foi levantada sobretudo 
pelos representantes de Moçambi-
que enquadrados na UNEMO (União 
Nacional dos Estudantes Moçambi-
canos) que não aceitavam ser de-
pendentes da UGEAN. 
Em Outubro de 1966, em Brazza-
ville, os angolanos realizaram um 
encontro de cerca de 60 estudantes 
filiados ou não na UGEAN, prove-
nientes da Checoslováquia, URSS, 
Suíça, Alemanha Federal, Alema-
nha Democrática, Bulgária, Po-
lónia, Argélia, Congo-Brazzaville 
e Congo-Kinshasa, decidindo a 
criação da União dos Estudantes 
angolanos (UEa) cuja direcção 
eleita era composta por um Comité 
Executivo com Lourenço Casimiro 
- Presidente, Pedro Barros –Vice-
Presidente, Gilberto Teixeira da 
Silva - Secretário para o Interior, 
António Macedo - Secretário para 
a Informação e Cultura, Zinga Vito-
rino - Secretário para as Finanças. 
A UEA viria a ser paulatinamente 
diluída na JMPLA.
Dividida entre a FNLA de um lado e 
a UNITA do outro, também a UNEA 
deixaria de se fazer sentir em finais 
dos anos 60, sendo substituída pe-
las organizações juvenis dos respec-
tivos movimentos.
Essas organizações não deixaram de 
ter um papel de apoio aos estudan-
tes no exterior, cada um em função 
dos objectivos superiores dos movi-
mentos com os quais tinham maior 
proximidade. Durante alguns anos, a 
acção tanto da UGEAN como da UNEA 
fez-se ainda sentir através dos seus 
representantes em algumas organi-
zações estudantis internacionais. 
Vários dos protagonistas destas 
organizações encontram-se ainda 
entre nós e podem, no presente, en-
riquecer substancialmente os dados 
existentes sobre as organizações 
juvenis e estudantis de que fizeram 
parte. A ATD encoraja vivamente os 
estudiosos e a nova geração a enri-
quecer os dados existentes sobre o 
trabalho realizado pelas primeiras 
organizações estudantis de ango-
lanos que lutavam pela sua própria 
identidade.
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1959
19 DE SETEMBRO - No seio do Mo-
vimento Anticolonialista (MAC) 
surge a necessidade de criação 
de uma organização estudantil 
depois de contactos com a FEANF 
e a participação de José Carlos 
Horta no 7º Festival Mundial da 
Juventude.

1960
MARÇO OU ABRIL - São aprova-
dos os estatutos provisórios da 
UDEAN pelo MAC.
SETEMBRO – Savimbi representa 
a UDEAN em Kampala (Uganda) 
numa Conferência Internacional 
de Estudantes organizado pela 
COSEC. 

1961
ABRIL - Criação da CONCP.
JULhO – Fuga, de Portugal, de 
cerca de uma centena de estu-
dantes das suas colónias africa-
nas.
26 DE AGOSTO - Mário de Andra-
de e Gentil Viana têm um encon-
tro com o ministro marroquino 
para as questões africanas, Dr. 
Abdelkrim Khatib, que garante 
o apoio para a realização de uma 
Conferência de Estudantes em 
Casablanca.
22 A 26 DE SETEMBRO - 1ª Con-
ferência da UGEAN realizada em 
Marrocos com 31 estudantes das 
colónias portuguesas (22 de An-
gola, 3 da Guiné, 3 de São Tomé, 
2 de Cabo Verde e 1 de Moçambi-
que). 
8 A 10 DE DEZEMBRO - Reunião 
de Estudantes Africanos das Co-
lónias Portuguesas em Camp Gre-
en Lane, Pensilvânia nos EUA.

1962
MARÇO - Criação da UNEA por 19 
estudantes angolanos em Luzer-
na, na Suíça.
27 DE JUNhO A 8 DE JULhO - A 
UGEAN (com Desidério da Graça 
e José Fret Laushong) e a UNEA 
(com Jorge Valentim) participam 
na 10ª Conferência Internacional 
de Estudantes do ISC/COSEC no 
Quebeque-Canadá. 
AGOSTO - A UNEA participa na 
11ª Convenção Anual da Orga-
nização dos Estudantes Árabes , 
realizada na Universidade do Es-
tado de Michigan nos EUA, com a 
presença de Jorge Valentim. 
AGOSTO - A UGEAN, representada 
por Henrique Carreira, Henrique 
de Carvalho Santos, Joaquim 
Chissano e Manuel Pinto da Cos-
ta, participa no Congresso Afro-
Escandinavo da Juventude em 
Oslo organizado pelo Conselho 

Nacional da Juventude Sueca 
(SUL).

1963
17 A 23 DE JANEIRO - Agostinho 
Neto na Alemanha mantém con-
tactos com os estudantes da sec-
ção angolana da UGEAN. 
10 A 11DE MAIO – É realizada a 
2ª Assembleia-Geral da UNEA em 
Rugel na Suíça. Jorge Alicerces 
Valentim é eleito novo Presiden-
te. 
24 A 30 DE AGOSTO – É realiza-
do pela UGEAN um seminário dos 
Estudantes Africanos em luta 
contra o colonialismo português 
em Rabat. 
31 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO 
– Realização do 2º Congresso da 
UGEAN em Rabat marcado pela 
separação da UNEMO que reali-
zaria seguidamente a sua Assem-
bleia-Geral. 
7 DE DEZEMBRO – Reunião em 
Frankfurt (Alemanha Federal) de 
15 estudantes da secção ango-
lana da UGEAN para procurar a 
unidade no seio do MPLA, tendo 
criada uma Comissão para o efei-
to.

1964
22 A 24 DE FEVEREIRO - Reu-
nião da Secção UGEAN na Euro-
pa realizado em Friburgo (RFA), 
com delegados representantes 
de “mais de 300 estudantes an-
golanos” que termina com uma 
Resolução condenando acções 
realizadas contra o MPLA.
26 DE MARÇO A 3 DE ABRIL - 
Reunidos 52 estudantes angola-
nos membros da FNLA ou MPLA 
e ligados à UNEA ou UGEAN em 
Genebra.
2 A 3 DE MAIO - A UNEA realiza 
uma Assembleia Extraordinária 
em Wisen (Suíça) dirigida por 
Jorge Valentim, com cerca de 
16 estudantes, condenando a 
admissão de Viriato da Cruz na 
FNLA.
JUNhO - A UNEA (com Jorge Va-
lentim e Paulo Tuba) e a UGEAN 
(com Carlos Alberto Belo) parti-
cipam na assembleia magna do 
ISC/COSEC realizada em Chris-
tchurch na Nova Zelândia. Jorge 
Valentim é eleito Secretário-As-
sistente para os Assuntos Africa-
nos do COSEC. 
3 A 7 DE AGOSTO - A UGEAN parti-
cipa na Conferência Constitutiva 
do Movimento Panafricano dos 
Estudantes em Nairobi (Quénia). 
7 DE SETEMBRO – A UNEA cria 
uma Secção de estudantes ango-
lanos nos EUA com os seus esta-
tutos.
27 A 30 DE DEZEMBRO - A UGEAN, 

representada por Carlos Belo, 
está presente no XVII Congresso 
da Federação dos Estudantes de 
África Negra em França (FEANF).

1965
18 DE MARÇO - Timóteo Miguel 
pela JMPLA e Lourenço Casimiro 
pela Comissão Nacional de Ango-
la da UGEAN emitem um comuni-
cado conjunto dando a conhecer 
a necessidade de criação de uma 
organização de estudantes an-
golanos.
20 A 22 DE MAIO - A Comissão 
Nacional de Angola (CNA) da 
UGEAN reúne-se em Praga (Che-
coslováquia). 
12 A 15 DE JUNhO - Reunião 
entre estudantes angolanos da 
CNA/UGEAN e da UNEA em Gene-
bra (Suíça) com vista a procurar 
uma unificação dos estudantes 
angolanos. 
21 A 31 DE AGOSTO – É realizado 
um novo encontro entre a UNEA 
e a CNA/UGEAN em Paris em que 
teria participado Viriato da Cruz. 
1 A 3 DE SETEMBRO - A UNEA 
(UNITA) realiza em Utrecht (Ho-
landa) uma Assembleia extra-
ordinária em que José Belo Chi-
penda é eleito Presidente e Jorge 
Isaac Sangumba Vice-Presidente 
para os Assuntos Internacionais. 
A Assembleia marca o término 
dos contactos com a CNA/UGE-
AN e o rompimento com a ala da 
UNEA favorável à FNLA.
4 A 7 DE SETEMBRO - A Secção da 
UNEA dos EUA, próxima da FNLA, 
realiza o seu encontro anual em 
Filadélfia (Pensilvânia) repu-
diando a Assembleia de Utrecht e 
apelando ao ISC ao seu não reco-
nhecimento.
22 A 25 DE SETEMBRO – É rea-
lizada em Nuzov (Checoslová-
quia) uma Reunião do Conselho 
Consultivo da UGEAN em que são 
aprovadas várias moções entre 
as quais a da necessidade de uni-
dade com a UNEMO, a passagem 
da UGEAN para uma organização 
federativa e a expulsão de José 
Carlos Horta da organização. 
3 A 8 DE OUTUBRO – Realizada 
a 2ª Conferência da CONCP em 
Dar-Es-Salam com a presença da 
UNEMO.

1966
1 A 22 DE JULhO - Reunião em 
Rostov (URSS) de 53 estudantes 
angolanos. É eleito um Comité 
Executivo para a secção estudan-
til na URSS. 
SETEMBRO – Constituição em 
Brazzaville (Congo) da União dos 
Estudantes Angolanos (UEA). 

A exemplo do que temos vindo já 
a fazer noutras edições de “…há 
50 anos”, aqui no NJ, também a 
propósito do surgimento das or-
ganizações de jovens estudantes 
e do papel destas na formação de 
quadros para a luta de libertação, 
é-nos possível apresentar alguns 
testemunhos na primeira pessoa.
Nesta edição partilhamos alguns 
extractos de entrevistas recolhi-
das no âmbito do projecto Angola 
– Nos Trilhos da Independência de 
diferentes protagonistas como o 
ex-Presidente de Moçambique (um 
dos fundadores da organização es-
tudantil moçambicana) JOAQUIM 
CHISSANO, o moçambicano JOSÉ 
CARLOS HORTA que participou 
na criação da UGEAN, a angolana 
MARIA LUISA GASPAR, estudante 
na Alemanha e uma das fundado-
ras da UGEAN e o angolano, Reve-
rendo JOSÉ BELO CHIPENDA, que 
seguiu os passos da UNEA. Nos 
trilhos da memória de alguns dos 
protagonistas, seguimos alguns 
dos momentos vividos à volta das 
Organizações Estudantis das ex-
colónias portuguesas.

ERa URgENTE CRiaR UMa 
ORgaNiZaÇÃO EsTUDaNTiL

José Carlos Horta
 (…) Estive no Festival da Juven-
tude de Viena em que verifiquei 
que os países da Europa Oriental, 
os países do leste, davam bolsas 
que não eram brincadeira, para os 
nossos estudantes, ora eu tinha 
frequentado aquele liceu que era 
o único liceu oficial de Lourenço 
Marques e nunca lá tive um com-
panheiro de raiz africana portanto 
escrevi depois para o Viriato da 
Cruz, para o Lúcio Lara a explicar 
que bolsas não faltavam mas que 
era preciso uma organização. Só a 
pedido de uma organização é que 
eles davam bolsas, para qualquer 
parte onde fosse perguntavam-me 
sempre “de que organização é?”... 
e não tínhamos. 
(…) Aparece primeiro a UDEAN 
e depois a UGEAN. Portanto, eu 
fiz um projecto de estatutos mas 
como não estudava direito aquilo 
estava muito mal alinhavado, nem 
tinha outros exemplos. Mandei 
para o Viriato, o Viriato mandou 
para Paris e o Lúcio Lara e o Viria-
to encarregam o Amílcar Cabral 
e o Mário de Andrade de fazer o 
estatuto; então eles mandaram os 
estatutos e designaram o Comité 
Director Provisório. Portanto, foi 
uma criação dos políticos. Agora 

na minha opinião os estudantes 
deveriam ser independentes dos 
políticos e tínhamos um grande 
exemplo naquela altura que era a 
FEANF (Fédération des Etudiants 
d’Afrique Noire en France). 

José Belo Chipenda
Nos EUA eu era respeitado pelos 
dirigentes da igreja que sempre 
me ajudaram; servi de irmão mais 
velho. A nossa casa estava aberta 
para todos, os que conhecia em 
Angola e os que desconhecia por-
que também havia angolanos que 
não foram para os EUA a partir de 
Angola. Uns iam a partir do Con-
go Kinshasa… mas nós abrimos o 
leque para todos. Agora, sabendo 
que havia uma organização cha-
mada  UNEA  e  do  outro  lado  a 
UGEAN eu decidi ficar no meio. 
“Não pertenço nem a uma organi-
zação nem a outra, mas os que es-
tiverem aqui, como estão debaixo 
da nossa tutela, vão estar juntos” e 
é claro, juntos estiveram.

Maria Luísa gaspar
Quando há a criação da UGEAN, 
eu estou presente em Marrocos e 
fiz parte da direcção que depois se 
criou. (…) Aí voltamos a ver o ca-
marada Lara, Mário de Andrade... 
o Viriato penso que nunca apare-
ceu nisto; encontrei-o apenas uma 
vez mas não me lembro se foi num 
outro congresso, porque houve 
dois congressos da UGEAN: o cons-
titutivo que era esse e o outro [1º 
Congresso: 22-26 Set. 1961, 2º 
Congresso: 31 Ago. a 3 Set. 1963]. 
(…) Sei que estava o Pedro Pires 
de Cabo Verde, Silvino da Luz, o 
Horta, Pinto da Costa, Laushong, 
Leonel Dalva de São Tomé, Chissa-
no... estavam pessoas que depois 
se tornaram dirigentes dos países. 
(…) A UGEAN tinha secções: 
Secção da UGEAN na Alemanha, 
Secção da UGEAN na Suíça, por 
exemplo. Tínhamos uma secção 
nos EUA com a Deolinda, Ismael, 
Gil (guineense); na Suíça com o 
Pilinto também. Mas a secção mes-
mo era a nossa na Alemanha, uma 
secção que realmente ia fazendo 
as coisas e fazendo com que os ou-
tros se movessem. Talvez por isso 
acabámos por não fazer sobreviver 
a UGEAN. Depois houve também 
aquela fase em que foram cha-
mados, uma grande parte, lá para 
baixo (Congo) (…), houve o apelo 
“todos para o interior” e com esta 
orientação.
(…) Na UGEAN tinha-se criado 
uma direcção e eu fazia parte 

Quando éramos 
estudantes

Contexto cronológico

50...há anos
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Nos trilhos da memória de alguns dos 
protagonistas, seguimos alguns dos momentos 
vividos à volta das Organizações Estudantis das 
ex-colónias portuguesas
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de LEITURA

dos órgãos sociais porque eu era 
quem respondia pelas mulheres. 
As Relações Exteriores da UGEAN 
na Alemanha era o Alberto Passos 
com a saída do Desidério – porque 
o Desidério era a cabeça lá mas de-
pois foi para presidente porque foi 
eleito para presidente e teve que 
ir – depois ficou Alberto Passos, 
ficou o Octávio Sacramento, o Ar-
lindo Barbeitos estava lá também, 
mas esses não faziam parte da di-
recção... Na direcção em Frankfurt 
era um trabalho colectivo que nós 
desenvolvíamos, encontrávamo-
nos, distribuíamos tarefas... 

NaCiONaLisMO E 
ORgaNiZaÇÕEs JUVENis 

Joaquim Chissano
(…) Nós tivemos algumas fricções 
como eu já referi com alguns ango-
lanos porque nós entendíamos que 
pertencíamos a um Movimento de 
Libertação que é o Movimento 
Moçambicano e que tínhamos que 
trabalhar para isso, embora mem-
bros de uma outra grande família 
que era a família da CONCP,  e  no 
caso dos Estudantes, da UGEAN. 
Por isso, nós éramos membros da 
UGEAN, ao mesmo tempo que éra-
mos membros da UNEMO, porque 
nós pensamos que a estrutura 
tinha que ser essa: que cada co-
lónia devia ter o seu movimento 
estudantil e integrar com os seus 
membros também o movimento 
mais abrangente das colónias que 
era a UGEAN. 
(…) Aproveitámos a reunião da 
UGEAN [2º Congresso da UGEAN] 
para  realizar  uma  reunião  da  
UNEMO porque nós não víamos ne-
nhum conflito nisso. Mas aquela 
desconfiança… como eu já disse, 
muitos viam no Presidente Mon-
dlane como uma pessoa que podia 
ter ligações com a CIA… Esta des-
confiança estendeu-se a nós. Mas 
aliás isso foi fomentado por pesso-
as que eu posso pensar que tinham 
visões extremistas ou tinham ilu-
sões do que era o movimento na-
cionalista nas colónias (…). 
É assim que nós trabalhamos, 
alguns não gostaram. (…)  Mas 
pronto (…), a nossa amizade não 
se quebrou por causa disso e nós 
continuámos bons amigos e… ali-
ás a UNEMO optou por não aderir 
(…) a nenhum Movimento de Li-
bertação antes (…) que houvesse 
a unificação dos Movimentos. Por-
tanto trabalhava para a unidade. 
E quando a FRELIMO se realizou, 
tivemos  uma  reunião  e  decidi-
mos que a UNEMO pertencia à 
FRELIMO. 

Maria Luísa gaspar
Nós não chegámos a consolidar a 
organização das organizações es-
tudantis porque depois começou 

logo aquela coisa dos moçambica-
nos que queriam depois formar a 
sua união mas que fosse uma união 
mais voltada para as coisas deles 
e não dentro daquela federação, 
porque para a UGEAN, se a tivés-
semos consolidado, seria mesmo 
como era a FEANF, como estava na 
altura a FEANF estruturada... Mas 
meteu-se depois logo a UNEA da 
UNITA, os estudantes na Suíça... 
Nós tivemos um encontro lá com 
eles em que se debateu muito esta 
situação. A UNEA era da FNLA e da 
UNITA, eram os estudantes da Su-
íça que aí estavam metidos todos 
os ligados à FNLA e à UNITA. 
(…) Quando surge a UNEA na Su-
íça, nós tivemos informação dos 
que lá estavam... de que estavam 
eles a trabalhar nesse sentido, a 
pedir que nós fizéssemos algo para 
pressionar para que não aconte-
cesse e fez-se mesmo... Fez-se essa 
pressão através dos que lá estavam: 
Fernando Octávio, os Wilsons, Ma-
cedo... A UNEA era mais ligada à 
FNLA e a UNITA, principalmente à 
FNLA e diziam que se queria voltar 
mais para as coisas de Angola mas 
a UGEAN continuava com a coisa 
de que nós tínhamos que nos abrir 
a outras ideias de outros países. O 
que infelizmente acontece... De-
pois Moçambique também tenta 
formar  a  sua  organização,  então 
como eles formam também uma or-
ganização  moçambicana, UNEMO, 
então aquilo veio enfraquecer um 
bocadinho a UGEAN e dar força 
àqueles que já tinham ideia de for-
mar a UNEA. 
(…) Talvez houvesse alguma liga-
ção entre a UNEMO e a UNEA... Mas 
eu penso que eles queriam mais 
uma coisa que fosse mesmo na-
cional enquanto nós dizíamos que 
eles podiam ser uma organização 
de estudantes moçambicanos mas 
serem federados a uma que seja 
mais ampla, por causa da CONCP e 
também porque víamos qual era o 
impacto dos estudantes da FEANF 
que eram vários países e que in-
fluenciava muito nas tomadas de 
posição dos estudantes. 

José Belo Chipenda
(Sobre a Assembleia extraordiná-
ria da UNEA em Utrecht (Holanda) 
de 1 a 3 de Setembro de 1965)
(…) Eu fui chamado para assistir 
ao encontro (…). Cheguei a Utre-
cht, assisti à reunião e disseram: 
“Agora queremos que o José Chi-
penda passe a ser o nosso presi-
dente”. (…) O que é certo é que 
o Presidente da UNEA fui eu. Eu 
disse que “bem, para eu ser Presi-
dente, significa a UGEAN também 
presente. Se vocês quiserem traba-
lhar juntos, estarei convosco. Se 
não, meus amigos, esta é a última 
reunião” e…, continua a ser até 
hoje. 
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Maria Luísa Gaspar
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