
CAPÍTULO III 

Vicissitudes e flexão do primeiro 
plano estratégico de Mondlane 

"Não há dúvida de que estamos perante uma viragem, e eu estou 
preso às ideias do passado", 
António de Oliveira Salazar, in "Um Político Confessa-se", 20.02.62, Franco 
Nogueira. 

"Salazar doesn't dare risk the loss of the Azores", G. Bali, em conversa telefónica 
com Harriman, 31 de Julho de 1963 127 

"3 — The Portuguese cannot hang on forever to their African colonies" For the 
President Only, Secret/Sensitive, Summary Notes of 572nd NSC Meeting, July 13, 
1967; 12:10 PM". 

III. 1. A estratégia inicial: O "Relatório de Mondlane" apresentado ao 
Departamento de Estado, em Maio de 1961, como uma pro-
posta de estratégia conjunta englobando os EUA e Portugal 

Hoje, com a distância que nos permite avaliar com maior serenidade e 
interpretar os passos da sua vida entre o fim da década de 50 

127 Arq. Pessoal Witney Schneidemam, (IPRI) M. Telcons. 
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e início da de 60, parece-nos claro que Mondlane, um académico habi-
tuado a equacionar conceptualmente a problemática internacional, 
nomeadamente aquela que mais o preocupava, a questão africana, o 
colonialismo e o futuro de Moçambique, delineou durante a sua actividade 
académica e no decurso da sua experiência nas Nações Unidas, uma 
estratégia para a sua acção futura. 

Esta estratégia veio a passar fundamentalmente por três fases rela-
tivamente distintas, com transições graduadas, às quais estão associados 
vários elementos com que foi confrontado. 

Sugerimos caracterizá-las do seguinte modo: 

A primeira - Enquanto português de Moçambique, pensa, com 
dúvidas, na possibilidade de alcançar uma autonomia a caminho da 
independência num quadro institucional português, através da 
negociação; 

A segunda - Quando quase convencido da impossibilidade da 
negociação, enfatiza a necessidade urgente de formar quadros ideo-
logicamente independentes para dirigirem o futuro Moçambique, 
tendo esta missão prioridade sobre iniciar a guerra. Mas, simulta-
neamente, enceta a preparação e treino de guerrilheiros, primeiro 
essencialmente na Argélia, na Tanzânia e depois nos campos da 
própria FRELIMO; 

A terceira - Iniciar a guerra, conseguindo auxílio militar de qualquer 
origem, mas evitando sempre a luta de se inserir num dos blocos da 
Guerra-Fria. 

Nas três fases manteve uma actividade diplomática global para 
angariar a simpatia externa e assegurar a independência ideológica da luta. 

Pensamos ser evidente, como já referimos, que Mondlane começou 
por assumir-se como português-moçambicano e de acordo com sua 
formação intelectual e académica, procurou no interior deste enqua-
dramento uma solução para um Moçambique autónomo, livre do 
colonialismo e independente, mas no âmbito de um espaço de língua e 
herança cultural luso-africana. 
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Este objectivo pretendia realiza-lo fora e à margem da Guerra-Fria. 
Mondlane não ambicionava, nos anos 50 e início dos 60, uma revolução 
com fundamentos marxistas-leninistas, e pensamos que nunca foi esse o 
seu objectivo até ser morto em 1969. 

Para negociar, necessitava de, por um lado, garantir aliados (os 
americanos) que dessem peso político e credibilidade internacional aos 
seus objectivos e, por outro, encontrar em Portugal quem acreditasse 
numa ideia paralela à sua quanto à evolução do ultramar e lhe merecesse 
confiança como ponte para o diálogo. 

Simultaneamente com o cenário de fundo que se desenrolava na 
Administração Kennedy e em várias esferas americanas do poder, tanto 
Mondlane como a sua mulher Janet encontraram em Portugal no efémero 
mas inovador Ministro do Ultramar, Prof. Doutor Adriano Moreira, o 
interlocutor que consideraram amigo e em quem viram uma possibilidade 
de estabelecimento da tal desejada ponte. Esta ideia foi certamente 
corroborada pelos portugueses que encontrou nas Nações Unidas e que 
partilhavam pensamentos semelhantes, como aludimos anteriormente. 

É interessante referir o visível impacto positivo da nova legislação 
portuguesa da autoria de Adriano Moreira sobre a chamada equipa 
"africana" da Administração Kennedy e particularmente em Mennen 
Williams, patente através de um episódio significativo. 

A seguir ao discurso de Mennen Williams em 1961 no Negro Trade 
Union Leadership Council em Filadélfia, o nosso Embaixador em 
Washington, Theotónio Pereira, é incumbido de se dirigir ao Departa-
mento de Estado para apresentar os seus protestos. 

Foi recebido por Mennen Williams "rodeado de um imponente esta-
do-maior"128 , constituído por Olcott Deming, Director do Departamento 
de África Oriental, William Wight, Subdirector do mesmo Departamento, 
Vaughan Ferguson, Subsecretário de Estado interino e Wayne Fredericks, 
Deputy Assistant Secretary, velho amigo e interlocutor de Mondlane. 

128 AHD, PAA 922 Apontamento de conversa de 28 de Setembro de 1961. 
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Segundo o nosso Embaixador, Mennen Williams empunhava um 
exemplar das "reformas anunciadas pelo nosso Ministro do Ultramar". 
Depois de alguns momentos de discussão acesa, "Williams tomou na sua 
mão o comunicado da Embaixada sobre as reformas e em tom mais calmo 
e cortez (sic) disse que as reformas lhe mereciam o maior interesse e que 
queria conhecer mais alguns pormenores"..E o Embaixador conclui: "A 
conversa durou hora e meia e terminou num ambiente de paz depois de ter 
sido por vezes tempestuosa". 

Como referimos anteriormente, as relações pessoais entre Adriano 
Moreira e Mondlane eram de tal confiança que se chegou a colocar a 
hipótese de este vir a ser Professor de Antropologia, no Instituto de 
Medicina Tropical129, a convite do primeiro. 

Quando se encontrava nos Camarões numa missão das Nações Unidas, 
Mondlane, em carta de 22.01.61 para sua mulher escreve, que se 
encontrava já em Moçambique à sua espera, referindo ter recebido um 
ofício, de 18.10.1960, do seu amigo e chefe de Gabinete de Adriano 
Moreira, convidando-o para ocupar a cadeira de Antropologia Tropical no 
Instituto de Medicina Tropical de Lisboa. Diz o ofício: "Recor-dando-me 
de algumas conversas que tive com o nosso comum amigo Prof. 
Adriano Moreira e do desejo por ele tantas vezes manifestado ............. pois 
vejo mais uma óptima oportunidade de o vermos entre nós ....... gostaria de 
saber se o meu caro amigo está interessado no assunto....". Termina com 
"amigo grato e obrigado" e é assinado por Costa Ferraz130. 

Mondlane manda a Janet para Lourenço Marques a carta-ofício que 
recebeu, comentando "a carta deles é simplesmente para chamar a minha 
atenção para esta oportunidade e pedindo que me mostrasse interessado 
de maneira a enviarem-me o resto da informação ....... e foi exactamente o 
que fiz. Dei-lhes o meu endereço e assim estudaremos o assunto juntos". 
Inclui tembém, pedindo a sua mulher que o reveja, o rascunho de uma 
carta a Adriano Moreira, a quem resolve responder ao convite. 

129 Vide Cap. I. 
130 ANTT, PIDE/DGS, P.337/61 NT3052, vol. II. 
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Na carta ao Ministro, que trata por "Meu caro amigo"...., alude a que 
tendo a carta- convite demorado tanto tempo a chegar, desconhece "se o 
assunto ainda é actual" e sublinha que o caso foi particularmente 
discutido entre o Ministro e a sua mulher em Lisboa e adianta que em 
Abril, quando passar por Lisboa, poderá ele próprio falar mais em 
pormenor sobre o assunto. Termina a carta com a expressão "seu amigo 
grato e obrigado, Eduardo Mondlane"131. 

Mondlane já não passará por Lisboa em Abril132. 
Quando olhamos para os grandes vectores e objectivos das reformas 

do Ministro Adriano Moreira verificamos que na realidade elas coincidem, 
no seu aspecto global, com as prioridades e objectivos de Mondlane. 
Pensamos que a melhor fonte a consultar para nos apercebermos hoje do 
alcance da política ultramarina lançada naquela época são, para além de 
quaisquer comentários ou estudos certamente pertinentes e interessantes 
sobre ela elaborados, os próprios textos legislativos publicados em tão 
curto período, que convém reler e que assinalamos em Bibliografia e 
Fontes. 

Em suma, estávamos perante duas estratégias entre as quais era 
possível estabelecer um diálogo. 

As grandes reformas, que podemos apelidar de históricas, a que alguns 
críticos chamaram "aduanadas", visavam entre outras coisas as questões 
do trabalho designadamente com o Código do Trabalho Rural, a abolição 
do trabalho "compelido", a aprovação para ratificação da Convenção 81 da 
OIT, a revogação do Estatuto do Indígena, as medidas de descentralização 
e participação, a criação dos chamados Estudos Gerais Universitários em 
Angola e Moçambique etc, etc.133. 

O objectivo último que empresta toda a consistência lógica e estra-
tégica a este "pacote-Adriano" fora formulado pelo seu autor na expressão 
"autonomia progressiva e irreversível". 

131 Id. 
132 Entrevista com Prof. Adriano Moreira, Março de 2007. 
133 José Filipe Pinto, Adriano Moreira,  uma intervenção humanista, Almedina, 

2007. 
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Não admira pois que o Prof. Adriano Moreira e o Dr. Eduardo 
Mondlane tenham frequentemente falado sobre estes assuntos, como nos 
referiu o primeiro. 

Pensamos não poder deixar de salientar a actualidade e modernidade 
de muitos dos conceitos consagrados no pacote legislativo de Adriano 
Moreira e, consequentemente, o contraste com o pensamento ao tempo 
preponderante em Portugal e não só. Permita-se-nos referir algumas ideias 
formuladas num documento legislativo do âmbito do trabalho, de sua 
autoria134 - afastar qualquer distinção entre raças, cultura, assegurar a 
liberdade contratual, a igualdade da mulher....etc. 

Depois da sua viagem a Moçambique em Fevereiro/Março de 1961, 
que anteriormente referimos e muito antes de assumir a presidência da 
FRELIMO, Eduardo Mondlane tem em Maio vários contactos no 
Departamento de Estado.135 Aí entrega a Wayne Fredericks e ao Sub-
secretário Chester Bowles o já referido Relatório da viagem intitulado 
"Present Conditions in Mozambique"(anexo 3). 

No Relatório, Mondlane, depois de fazer uma análise pormenorizada 
da situação política, económica e social de Moçambique, finaliza com a 
sua visão estratégica para uma solução pacífica do problema: 

"Since Portugal is determined to solve the question with military 
strength, it behooves the two major powers to "encourage" her to 
change her policy. The USA could play a decisive part in persuading 
Portugal to solve the question through peaceful means, since she has 
many ties of friendship with that country ...... Otherwise, the world will 
witness a repetition of the problems that arose in the Congo as a 
consequence of the lack of foresight on the part of those who had the 
means to avert chãos...". 

E esquematiza a sua proposta aos Estados Unidos :"The United States 
of America has several advantageous points from which she could 

134 Portaria 17782, de 28.06.60. 
135 De que existe um "Memorandum of Conversation" datado de 16 de Maio, citado 

no livro de João M. Cabrita. 
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act as mediator between the Portuguese Government and the African 
peoples: 

- She has a long standing friendship with Portugal, exemplified by 
the many treaties of friendship and mutual aid that exist between 
the two countries. 

- It seems as though the United States does not have as many eco-
nomic interests in Portuguese Africa as some of the Western Euro-
pean powers, so that who stands much less chance to sujfer from 
economic sanctions by Portugal. 

- Both the United States and Portugal are allies in the North Atlantic 
Treaty Organization, which is committed to fight for free govern-
ments everywhere in the world. 

- Portugal depends almost totally upon the United States for her 
military strength (in 1960 Portugal received nearly $17 million in 
military aid). 

- Portugal relies upon the United States for economic development, 
(in 1960 economic aid from the U.S.A. to Portugal amounted to 
more than $25 million). 

These, plus many other relationships of which I may not be aware, 
represent ties between the two countries which should facilitate their 
communication. It would appear, therefore, that the United States would 
be in a position to: 

a) Encourage Portugal to accept the principie of self-determination for 
the African peoples under her control; 

b) Set targets dates and take steps towards self-government and inde-
pendence by 1965; 

c) Help formulate and finance policies of economic, educational and 
politicai development for the people of Portuguese Africa to prepare 
them for independence with responsibility. 

"136 

136 AHD, "Mondlanes Reporf, PAA 527 Proc. 940,  1(8)D, ano 61/2/3, vol.  1 (anexo 
3). 
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Mondlane nestas recomendações aos Estados Unidos que corres-
pondem à sua visão para o futuro da África portuguesa, não fala só em 
Moçambique mas também em Angola. 

A 23 de Maio, Chester Bowles envia o Relatório a McGeorge Bundy, 
da Casa Branca, afirmando que "is worth reading", como comentando 
a figura de Mondlane desta forma "He is a moderate person with the 
potential for top leadership in Mozambique. He emphasized his willing- 
ness to work with the Portuguese in order to keep the explosive forces 
under control 'once they have agreed to a step-by-step withdrawal'". ....... .". 

Estes comentários são da maior importância enquanto reveladores do 
que os americanos pensavam de Mondlane, assim como do que foi a 
primeira fase estratégica deste para obter uma independência negociada, 
gradual e sem radicalismos137 (anexo 6). 

Estamos a uns dias de ter tido lugar em Casablanca a primeira reunião 
da CONCP, onde as tendências dalguns dos principais protagonistas, 
como Marcelino dos Santos, eram bem mais inspiradas nos países de 
Leste. 

É de sublinhar uma das últimas recomendações de Mondlane, no 
aludido Relatório, onde não se esqueceu de dois pontos: a necessidade da 
formação académica e a de preservar a língua portuguesa "...While the 
number of high school graduates is still very small, those who are ready to 
enter university should be given schollarships to go overseas to study 
Meanwhile arrangements should be made to establish a university college 
attached to either a Portuguese or Brazilian university". 

Não é possível deixar de pensar no paralelismo com as medidas do 
então Ministro Adriano Moreira, a criação dos Estudos Gerais Univer-
sitários em Angola e em Moçambique138. 

. O impacto na Administração Kennedy do Relatório de Mondlane, de 
Maio de 1961, está bastante claramente expresso no teor do docu- 

137 Arq. Pessoal de Witney Schneidman (IPRI) - Nationalist Aid Lincoln - Carta 
do Subsecretário de Estado, Chester Bowles a McGeorge Bundy, não-classificada, datada 
de 23 de Maio de 1961 (anexo 6). 

138 Decreto-Lei n.° 44530 de Abril de 1962. 
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mento apresentado a Kennedy a 4 de Julho, pelo Presidente da "Task force 
sobre os territórios portugueses em África". Trata-se de um documento 
secreto, em 18 páginas, com "Recomendações de acção diplomática", 
dividido em dois grandes capítulos, com várias alíneas. 

Entre as principais recomendações - muitas das quais irão ser seguidas 
- estão a ida de um enviado de alto nível a Lisboa para "convencer" 
Portugal a aceitar o princípio da autodeterminação, a acção no subcomité 
para África e a pressão junto do Conselho da NATO. 

Como medidas subsequentes, sugerem-se: utilizar o Conselho de 
Segurança "to induce" Portugal a mudar de atitude; estar preparado para 
um eventual reconhecimento de um Governo provisório de Angola, caso 
haja uma mudança de governo em Lisboa - é interessante referir que 
estamos no ano do falhado golpe de Botelho Moniz -; manter com um 
novo possível governo a mesma linha de acção; e solicitar a ajuda do 
Reino Unido e da França e finalmente a do Vaticano, do Brasil e da 
Espanha139. 

No ano de 1962 é posta em prática com o Brasil parte da estratégia 
estabelecida no documento. Num encontro em Washington entre Dean 
Rusk e o Ministro brasileiro Santiago Dantas, chega-se a alvitrar a criação 
de uma "Lusitanian Commonwealth", incluindo Portugal, Brasil e os 
territórios africanos portugueses140. 

Segundo um documento de Abril de 1962, o mesmo Ministro bra-
sileiro afirmou que Franco Nogueira, com quem na volta de uma 
Conferência em Genebra sobre desarmamento se avistara em Lisboa, 
reconheceu que a situação em Angola e Moçambique "was untainable in 
the long run", mas que uma autonomia imediata provocaria a guerra civil 
em Angola entre a facção pró-comunista e a facção "racista" (Hol- 

139 Arquivo Pessoal de Wittney Schneidman (IPRI), "Report of the Chairman of the 
Task Force on the Portuguese Territories in AFRICA", de 4 de Julho de 1961, DDRS (79) 
281C, Kennedy Library, [original em muito mau estado]. 

140 "Memorandum of Conversation" (eyes only), de 4 de Abril de 1962. Documento 
só parcialmente desclassificado, Departamento de Estado, Nr. 5992. Arq. pessoal de 
Wittney Schneidman, M.DDRS 1963 (IPRI). 
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den Roberto), e teria sugerido que o Brasil se associasse a Portugal para 
"working out future policy for Angola". 

Santiago Dantas teria afirmado que o seu país não poderia participar 
nas responsabilidades portuguesas em África, acrescentando que tal 
hipótese só seria possível se Portugal desse algum "grau de autonomia" a 
Angola, ao que Franco Nogueira haveria respondido que tal não era 
naquele momento possível, pela ausência de um grupo representativo141. 

Este mostra, por um lado, como a diplomacia americana procurou o 
Brasil neste contexto e, por outro, como curiosamente Franco Nogueira 
não refere Moçambique onde não havia dois movimentos rivais, dos quais 
um pró-comunista, mas só um e apenas e chefiado por um líder que se 
podia considerar moderado e com simpatias pelo Ocidente. 

As declarações por vezes equívocas de Franco Nogueira assim como 
certas atitudes referidas ao longo deste trabalho, designadamente o facto 
de ter sido portador do "non paper" de Dezembro de 1961 ao Presidente 
do Conselho, não prefiguram que a estratégia que ele protagonizava e o 
seu objectivo na política africana se afastassem dos de Salazar. 

É-nos difícil avaliar o que Franco Nogueira intimamente poderia por 
ventura pôr em questão, mas a política avalia-se pelo que objectivamente 
se pode observar na conduta e na acção. 

141 "Memorandum for the Assistant Secretary of State for African Affairs and Deputy 
Assistant Secretary of State for European Affairs", de 5 de Abril de 1962, assinado por 
Arthur Schiessinger Jr., assistente especial do Presidente, Arq. Pessoal de Wittney 
Schneidman, (IPRI) M.DDRS 1963. 
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III.2. Mondlane, um interlocutor privilegiado da Administração 
Kennedy 

A Administração Kennedy oferecia a Mondlane a alavanca interna-
cional indispensável à sua estratégia. 

Durante os primeiros anos da década de sessenta, ele foi recebido por 
Adiai Stevenson e, no Departamento de Estado, pelo Subsecretário de 
Estado, Chester Bowles, pelo Subsecretário de Estado adjunto para a 
África, Wayne Fredericks, e pelo Conselheiro Nacional para a Segurança, 
na Casa Branca, McGeorge Bundy - mais tarde Presidente da Fundação 
Ford, que foi sua aliada e financiadora. 

Mesmo em Dar es Saiam, Mondlane recorria - a propósito do perigo 
que via em Gwambe, homem que considerava afecto a N'krumah - ao 
Encarregado de Negócios dos Estados Unidos, solicitando apoio 
estratégico. Visitou aquela Embaixada, a 18 de Junho de 1962 e, a avaliar 
pelo telegrama Confidencial desta para Washington, de de 29 do mesmo 
mês, enviou uma mensagem telegráfica a Thomas Byrne, pedindo 
urgentemente fundos para consolidar a posição financeira na 
FRELIMO142. 

Mas, no dizer de Wayne Fredericks143, Robert Kennedy, então Ministro 
da Justiça (Attorney General) e Averell Harriman, Subsecretário de Estado 
para os Assuntos Políticos144, eram talvez, com o próprio Wayne 
Fredericks como motor, os seus incondicionais pilares de apoio na 
Administração americana. 

Mesmo quando começam a levantar vozes menos entusiásticas -, 
particularmente do "European Office", de Georges Bali, do próprio Dean 
Rusk, invocando dever-se observar alguma prudência, defendendo 
moderação no apoio que o grupo "africanista" queria dar aos movimentos 
nacionalistas africanos, optando por manter um diálogo mais 

142 João M. Cabrita, "Mozambíque - The Torduous Road to Democracy", Palgrave 
Macmillan, NY, 2000. 

143 Entrevista de 1999, de Wayne Fredericks. 
144 Nomeado em Abril de 1963. 
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pacífico com Portugal -, Robert Kennedy recebe no seu Ministério da 
Justiça Eduardo Mondlane seguindo sugestão que viera de um dos chefes-
de-fila da tendência africanista no Departamento de Estado, o próprio 
Wayne Fredericks. 

Como as instruções oficiais eram entretanto já no sentido de que se 
deveria evitar receber Mondlane oficialmente no Departamento de Estado, 
Fredericks julgou que havia chegado a altura em que Mondlane 
necessitava de que os seus contactos fossem a um nível mais elevado e 
pensou primeiro em Bali e Rusk, depois em Averell Harriman, então 
"Ambassador at Large", no 7.° Piso do Departamento de Estado, e por fim 
em Robert Kennedy. 

Wayne Fredericks, que era amigo de Robert Kennedy já há alguns 
anos, haver-lhe-ia dito, segundo as suas palavras "There is a man in town 
you would like to seé\ e fez-lhe um relato do perfil pessoal e político de 
Mondlane. Referiu-lhe as reservas de Rusk quanto ao local do encontro, 
ao que Robert Kennedy haveria respondido que o queria receber 
oficialmente no seu gabinete de Ministro de Justiça145. 

Acompanhado do empresário Fritz Rarig, outro amigo e importante 
apoiante de Mondlane no fututo, e de Wayne Fredericks, Robert Kennedy 
tem uma longa conversa de uma hora com Mondlane146. 

A conversa decorreu num ambiente de forte empatia e ambos acor-
daram em que os Estados Unidos não deveriam passar a defender uma 
posição contrária à que correspondia ao futuro - "a queda inevitável do 
domínio português em África". O programa educativo do Instituto dirigido 
por Janet Mondlane foi dos elementos que mais o impressionou. 

Nas palavras de Fredericks, "houve uma identificação total" de pontos 
de vista e Robert Kennedy passou a sentir-se 'pessoalmente envolvido". 

Pouco depois deste encontro, através do mesmo Fredericks, Harriman 
recebe na sua residência Eduardo Mondlane. Era o reflexo da 

145 Entrevista de 1999. 
146 yer: witney W. Schneidman, "Confronto em África - Washington e a Queda 

do Império Colonial Português" Tribuna, 2005. 
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visão que este grupo defendia de que os Estados Unidos deveriam 
assumir uma posição de vanguarda em África e que esta deveria passar 
por Eduardo Mondlane147. 

Wayne Fredericks considera que estes dois encontros constituíram os 
melhores contactos de Mondlane para "make up the case of Mondlane" 
nos Estados Unidos148. 

Não obstante estes e segundo entrevistas pessoais havidas com 
Witney W. Schneidman, tanto Dean Rusk como George Bali se recusa-
ram a ter encontros com Eduardo Mondlane por os considerarem 
prematuros e inúteis. 

Estes elementos fazem antever a tal ponte em que Mondlane acreditou 
e que tinha na margem europeia do Atlântico a figura de Adriano 
Moreira. 

Mais tarde, Mondlane, convicto de que tinha esgotado todas as 
possibilidades do diálogo, (e talvez a nossa conversa através de Ahmed 
Tlili tenha constituído uma das últimas hipóteses de diálogo), optará em 
1964 pela luta armada, mentendo-se sempre fiel ao objectivo fundamental 
de não deixar que a luta por um Moçambique independente ficasse no 
âmbito da Guerra-Fria e fosse herdeira das suas sequelas. 

Alguns dos factores fundamentais nesta trajectória que fizeram 
Mondlane reequacionar a primeira fase da sua estratégia foram: a de-
silusão com o que viu em Moçambique em 1961, a subsequente recusa de 
diálogo por parte de Lisboa, o assassinato de }. F. Kennedy e a flexão da 
política africana de Washington face às contingências da Guerra--Fria. 

147 Id. 
148 Entrevista de 1999. 
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III.3. a) A passagem de Dean Rusk em Lisboa e as suas entrevistas 
com Franco Nogueira e Salazar, em Junho de 1962. A sombra 
do "Relatório Mondlane" nalgumas propostas de Dean Rusk. 
Encontro de Franco Nogueira com o Presidente Kennedy, em 
Outubro de 62. A versão portuguesa e a versão americana 

Os Estados Unidos, parte especialmente interessada em termos 
geoestratégicos no quadro da Guerra-Fria, irão tomar várias iniciativas 
junto de Portugal, em Lisboa e em Washington, no sentido de normalizar 
as relações bilaterais. Significava isso, em primeiro lugar, assegurar a 
utilização da base das Lajes no âmbito da conjuntura Leste--Oeste e, em 
segundo lugar, procurar inflectir a política portuguesa em África, o que os 
tiraria de uma posição incómoda nas Nações Unidas e simultaneamente, 
na linha das recomendações de Mondlane, poderia evitar um maior caos 
em África e uma consequente perda de influência do Ocidente em proveito 
da URSS naquele Continente. 

É interessante verificar como no âmbito das Nações Unidas Portugal 
desempenhava mais o papel da formiga na orelha do elefante, mas no 
quadro da estratégia da Guerra-Fria tinha um grande peso específico no 
seio da NATO, chamado Açores. 

No que constituiu a primeira das tentativas a mais alto nível de 
aproximação a Portugal - que seria seguida pelas de George Bali e do 
Príncipe Radziwill - o Secretário de Estado Dean Rusk, depois de uma 
digressão por diversas capitais da Europa e antes de regressar a 
Washington, vem a Lisboa nos dias 27 e 28 de Junho de 1962 tem duas 
longas conversas com Franco Nogueira, uma nas Necessidades e outra na 
Embaixada americana, e um encontro final em S. Bento com Salazar149. 

149 AHD, PAA 290, Apontamento de conversas entre Dean Rusk e Franco Nogueira, 
nas Necessidades e na Embaixada americana, dia 27.06.62, na presença do Embaixador 
Elbrick e do famoso conselheiro Xanthaki, e de José Luís Archer, José Manuel Fragoso e 
Madeira Rodrigues. Secreto, de 28 de Junho. Apontamento de conversa de Dean Rusk com 
o Presidente do Conselho, por este redigido no dia 29, náo-classificado. 
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Os temas das conversas com Franco Nogueira concentraram-se nos 
problemas da Europa, na nostalgia de De Gaulle pela sua pequena 
Europa inicial embora defendesse já a entrada do Reino Unido, na nova 
configuração europeia e nas suas implicações no âmbito da NATO, no 
problema de Berlim e nas relações com Krushtchev. 

Como noutras ocasiões, ao abordar a política ultramarina portuguesa, 
Dean Rusk pergunta qual a nossa estratégia a um horizonte de 10 
anos. 

Dada a nossa reacção negativa, que será constante, em aceitarmos 
prazos e dado o facto de nos refugiarmos no argumento sociológico 
ignorando a questão política que era o tema de Rusk, este alude à questão 
da educação para assegurar que os Estados Unidos nunca se quereriam 
substituir a Portugal, e propõe uma ajuda brasileira possível que garanta a 
perenidade da lusofonia e com ela a ligação a Portugal. A proposta será 
também rejeitada tanto por Franco Nogueira como depois por Salazar. 
Este último adiantará mesmo que não nos faltam professores e que o 
Brasil precisará dos seus "valores" para si próprio durante os próximos 
200 ou 300 anos. 

Se estão tão certos da vossa posição, questiona Rusk: "porque não 
perguntam aos angolanos o que pensam da situação?". Franco Nogueira não 
só responde com o argumento clássico de que ninguém acreditaria nos 
resultados, se a resposta nos fosse favorável, como ataca de modo muito 
brutal com a questão de Goa, sublinhando que os goeses não se 
consideram libertados. Rusk retorquiu que "era difícil conhecer a verda-
deira situação, mas que, em qualquer caso, a causa de Portugal teria sido 
muito reforçada se nós tivéssemos podido dizer que os goeses é que deve-
riam ter sido consultados". 

É interessante rever nestas conversas e nas propostas americanas 
várias das ideias do documento Mondlane, designadamente a ideia de 
"prazos" e do recurso ao Brasil para salvar a língua e a cultura portu-
guesas. 

Como Angola é o principal tema invocado por Dean Rusk, Franco 
Nogueira pergunta-lhe porque não refere Moçambique? A resposta é 
imediata: Angola é que está em guerra e parece o problema mais pre-
mente. 
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Julgamos que se poderia acrescentar que Dean Rusk e o Departamento 
de Estado quiseram poupar a figura de Mondlane evitando referir os seus 
argumentos, embora os utilizassem e, assim, poder evitar que a guerra se 
viesse a espalhar também a Moçambique. 

Pode dizer-se que de todas as diligências americanas, esta talvez tenha 
sido aquela em que o enviado americano mais imaginação mostrou, tendo 
tocado os mais diversos registos, desde o de "business like" ao do aliado e 
amigo de alguém que quer convencer, até ao de quem ousa um certo 
sentimentalismo. 

Dean Rusk sugere, entre vários argumentos que utilizou, que pode-
ríamos talvez ir buscar uma figura que foi querida à Sociedade das Nações 
- a de um Relator independente e internacionalmente conceituado, que 
pudesse visitar e produzir um documento às Nações Unidas sobre Angola 
e Moçambique. 

Franco Nogueira adiantou que lhe parecia uma ideia interessante, 
depois de devidamente estudada e aludiu ao Príncipe Wan da Tailândia 
como um Relator possível. 

Rusk atalhou logo que pensava antes em figuras como Eugène Black 
ou Trigve Lei, tendo a conversa "sido suspensa neste ponto"150. 

À boa maneira chinesa e quiçá portuguesa, só no final do almoço na 
Embaixada dos Estados Unidos a que assistiu Kohler151, é que Dean 

150 Eugène Black, banqueiro de origem, foi Presidnte da Reserva Federal na década 
de 30 e Presidente do Banco Mundial de 1949 a 1963, tendo mais tarde vindo a ser 
"Special Adviser" do Presidente Johnson. Como Presidente do Banco Mundial, ficou 
ligado a algumas das grandes transformações estruturais daquela instituição. Era uma 
figura de grande prestígio internacional. 

Trygve Lie, um político trabalhista norueguês, foi o primeiro Secretário-Geral das 
Nações Unidas até Hammarskjold. Foi uma personagem que ficou ligado a vários episódios 
históricos importantes, como o de ter dado asilo a Trotsky na Noruega, ter sido um apoiante 
nas ONU da criação do Estado de Israel e da Indonésia e ter entrado em conflito com a 
URSS, no quadro da guerra da Coreia. Era uma grande figura, embora mais polémica do 
que a primeira. 

151 Foy Kohler virá a ser em 1966 e 1967 "Deputy Under Secretary of State for 
Politicai Affairs". 
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Rusk, segundo o método que propusera (o de sistematizar em 3 categorias 
as dificuldades a nível bilateral e depois encontrar metodologia própria 
para cada categoria) introduziu o tema fundamental, os Açores. Não 
mostrando Franco Nogueira qualquer reacção, "limitei-me a exprimir 
concordância genérica", Dean Rusk perguntou "Mas vocês estão 
interessados nas boas relações luso-americanas, não estão?" Franco 
Nogueira respondeu: "Decerto. Temos o maior interesse. Com uma con-
dição apenas: que a excelência dessas relações não se produza à custa da 
nossa destruição". O dramatismo desta resposta, no final das longas e 
infrutíferas conversações, deve ter provocado fortíssimo desânimo na 
Casa Branca. 

À saída, Franco Nogueira pergunta-lhe se ia directamente para 
Washington, ao que Rusk respondera: que ia antes visitar as Lages "E vou 
visitar a base com redobrado interesse; se por acaso você não tem qualquer 
objecção" repliquei a sorrir "Até ao dia 31 de Dezembro de 1962 não há 
objecção!". 

Se as conversas com Franco Nogueira foram diálogos animados, 
embora inúteis, com Salazar foi mais um monólogo do que outra coisa. 

Metade da conversa incidiu sobre a União Soviética e o Laos. Quanto 
a África, Dean Rusk, que havia preparado minuciosamente a visita, 
começou por referir os elogios que Dean Acheson lhe tecera sobre a 
figura de Salazar e transmitir-lhe os "amistosos cumprimentos" do 
Presidente Kennedy, que Salazar agradeceu sem retribuir, e passou depois 
a abordar os temas das relações bilaterais e das discordâncias que 
procurou minimizar. 

Insistiu nas mesmas teclas, mas mais genericamente do que com 
Franco Nogueira. No seu optimismo, que quis apresentar, referiu as 
recentes afirmações do Embaixador Theotonio Pereira, em Washington 
quanto às profundas reformas e mesmo "que pareciam não objectar ao 
princípio da autodeterminação". Rusk insistiu muito em como Washing-
ton via com agrado as mudanças operadas nos últimos 18 meses na 
política ultramarina. 

Fora das questões do Laos onde Salazar teve uma maior intervenção, 
quanto às relações bilaterais e a África as intervenções do Presi- 
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dente do Conselho foram parcas, curtas e negativas. Quase no final, 
Salazar questionou se os Estados Unidos teriam bem entendido as 
afirmações do nosso Embaixador de que se tratava de "autodeterminação 
interna" e perguntou se ele "não estaria demasiado optimista'7. Tendo 
Rusk ripostado ser sua obrigação, como representante de um Governo 
aliado, proceder com optimismo, Salazar atalhou: "Mesmo quando os 
resultados não são animadores7". 

Numa nota no final do Apontamento, Salazar escreve: "não se quis 
tomar a iniciativa de conduzir a conversa. Essa iniciativa teve-a o Secre-
tário de Estado para tratar das questões que lhe interessavam, com peque-
nas interrupções e esclarecimentos da nossa parte". 

Em Outubro de 1962 Franco Nogueira visita os Estados Unidos e no 
dia 24, antes de ser recebido pelo Presidente Kennedy, encontra-se e 
almoça com Dean Rusk. Estava-se em plena crise dos mísseis soviéticos 
em Cuba. O nosso Embaixador, Theotónio Pereira, assiste à reunião e ao 
almoço152. 

Durante a reunião, o tema é a questão da crise de Cuba. Dean Rusk, 
segundo o relato de Franco Nogueira, está profundamente preocupado e 
declara mesmo que "dentro de 24 horas poderemos estar em guerra com a 
União Soviética". Acrescenta que, dada a actual emergência e face ao 
avanço dos navios russos no Atlântico, a situação era ideal para os Estados 
Unidos poderem usar, sem restrições a base dos Açores ao que Franco 
Nogueira haverá contestado sugerindo que fosse Dean Rusk a fazer esse 
alvitre, a título espontâneo, a Kennedy, pois ele não estava em condições 
de, sozinho, tomar tal decisão e o Governo não o faria sem acautelar 
condições. 

Segundo o seu relato, Franco Nogueira terá alvitrado, não ingenua-
mente, que seria talvez o momento para os Estados Unidos levarem o 
assunto ao Conselho de Segurança, sugestão logo repudiada por Dean 
Rusk, que acrescentou: "Quem me diria que eu havia de ter de dizer isto 

Franco Noguerira, Diálogos Interditos, I volume, Intervenção, 1979. 
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a si, que há anos repete a mesma teoria?"(da inutilidade daquele Con-
selho). 

No mesmo dia 24 de Outubro de 1962 tem depois lugar a conversa 
entre Franco Nogueira e o Presidente Kennedy, no decurso da audiência 
que este lhe concede e a que assistiram o Embaixador Theotónio Pereira, 
o Embaixador em Lisboa, Burk Elbrick e William Tyler, Assistant 
Secretary. De acordo com o relato feito pelo lado americano153, Franco 
Nogueira explanou toda a argumentação conhecida da parte portuguesa, 
mas sublinhou que estava na disposição "to do ali that he could to 
improve relations". Na parte final da audiência, Kennedy perguntou se 
Portugal não encarava a possibilidade de proclamar publicamente a sua 
aceitação do princípio da autodeterminação, o que constituiria um 
importante passo em frente no sentido de proteger e preservar a sua 
posição e influência em África. O documento continua "The Foreign 
Minister said that Portugal was not opposed to the principie of self--
determination, but that it was not possible for her to take a public position 
on this. Were she to do so, the Afro-Asian members of the United Nations 
would then call on her to carry out immediately the provisions ofthe 
resolutions that had already been voted, calling for prompt granting of 
independence to Angola and Mozambique 'by the end of this year"\ 

Esta frase de Franco Nogueira desencadeou no espírito de Kennedy a 
possibilidade de aplicar as receitas de Eduardo Mondlane, designa-
damente de enviar um plenipotenciário especial para influenciar Portugal 
e pressioná-lo, uma vez que Portugal parecia, "não estava contra a 
autodeterminação". 

É interessante comparar o relato feito por Franco Nogueira desta 
mesma conversa154. Alguns pontos são coincidentes, mas Franco 
Nogueira acrescenta que, face à argumentação de Kennedy no sentido de 
que havia que preservar como aliados os líderes moderados de 

153 Departamento de Estado, Presidents Memoranda of Conversation, Lot. 66 D 
149 drafted by Tyler and approved in the White House on October 29. 

154 Franco Nogueira, Diálogos Interditos, vol. I, Intervenção 1997. 



138   [   EDUARDO MONDLANE - UM HOMEM A ABATER 

África, argumentou que Kennedy preferia guardar ou ganhar esses alia-
dos, mas que então seria duvidoso que continuassem ao lado dos Estados 
Unidos os aliados actuais. Segundo a versão de Franco Nogueira, 
Kennedy que, de resto, se revelava muito preocupado com a crise de 
Cuba e mostrava o peso que lhe caía sobre os ombros relativo a uma 
tomada de decisão de implicações globais, pouco comentava e repetia 
várias vezes "Sim, talvez possamos estar errados". 

De salientar é o facto de Franco Nogueira não referir a frase impor-
tante, que aparece no relato americano, de Portugal não ser contra a 
autodeterminação. 

Duas razões possíveis são de considerar: ou Franco Nogueira, quando 
descreveu o relato, não quis admitir à opinião pública portuguesa que 
tivesse conhecimento dessa sua opinião, ou tratou-se de um mero 
expediente diplomático ocasional, de uma frase proferida com as devidas 
cautelas de nunca vir a ser tornada pública, isto para manter uma porta 
aberta essencial na continuidade do diálogo luso-americano. 

A 15 de Dezembro do mesmo ano, Franco Nogueira tem mais uma 
longa conversa com Dean Rusk, na Embaixada dos Estados Unidos em 
Paris. Os temas fundamentais das conversas incidiram sobre a questão dos 
dois relatores que iriam a Angola e a Moçambique, as condições impostas 
por Portugal, e o caso do chamado Comando Pan-Africano e da sua 
possível acção em Angola. Mas quanto à questão da autodeterminação, 
Dean Rusk alude a discursos do Embaixador Theotónio Pereira, em 
Washington, designadamente no Clube de Imprensa, afirmando que a 
autodeterminação "deveria sempre resultar de uma evolução interna e não 
de interferências ou pressões externas". Sobre este ponto, Franco Nogueira 
atalha de imediato dizendo que "tinha a impressão de que o primeiro-
ministro Salazar não aprovara inteiramente o discurso no Clube de 
Imprensa"155. 

j 

i5 Franco Nogueira, Diálogos Interditos, I Volume, Intervenção, 1997. 
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b) Sugestões de Mondlane à Administração americana retomadas 
na Missão falhada de George Bali a Portugal, em 1963. Encon-
tro de Franco Nogueira com Kennedy em Novembro de 1963 
na sequência da Missão Bali 

Convém sublinhar que, em simultâneo com os enviados a Lisboa, a 
diplomacia americana prossegue um diálogo permanente, junto da nossa 
Embaixada em Washington, no sentido de melhorar as relações e 
influenciar Portugal. 

Refira-se, como exemplo, o facto de o nosso Ministro Conselheiro em 
Washington, Menezes Rosa, ser chamado ao Departamento de Estado a 
10 de Maio de 1963 a fim de William Tyler, então "Assistant Secretary of 
State for European Affairs", lhe referir os tempos difíceis que se 
adivinhavam quando o Ghana assumisse a Presidência do Conselho de 
Segurança e mais uma vez insistir, em clima de amizade, sobre a 
vantagem que Portugal poderia tirar se se dispusesse a afirmar uma 
Declaração Pública, que as beneficiações que estava a levar a cabo em 
África teriam como "ultimate goaF que as populações atingissem o 
estádio de poderem vir a fazer uma livre escolha sobre o seu futuro156. 

Aos contactos que Franco Nogueira teve com líderes africanos refere-
se, de resto, mais tarde, em 18 de Abril de 1964, Mennen Williams num 
"meeting" havido no "Collegiate Council for the United Nations, Fourth 
Annual Leadership Institute" em Chicago, nos seguintes termos: No ano 
passado o Ministro Franco Nogueira manteve conversações com líderes 
africanos, sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações Unidas, sobre o 
conceito de autodeterminação, mas foram em vão. 

A 22 de Agosto de 1963 o Embaixador Elbrick pediu para ser recebido 
por Franco Nogueira, nas Necessidades, acompanhado pelo incontornável 
Xantaki. Nessa conversa falou-se, de resto, em vários temas, desde a 
forma como Salazar se dispunha a receber Elbrick antes da sua partida 
definitiva de Lisboa à disposição de Portugal em assinar 

156 AHD, Washington 258. 
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o Tratado de Moscovo, relativo à proibição das experiências nucleares - 
assuntos agradáveis e fáceis que preparavam diplomaticamente assuntos 
mais difíceis. 

Elbrick recebera instruções de Washington para proceder a duas 
diligências: 

a primeira consistia em formular três perguntas ao Governo português 
relativas a interpretações das declarações algo herméticas de Salazar: 

- a unidade política da nação seria compatível com uma "completa 
autonomia" dos seus territórios de África? 

- Dadas as referências do Presidente do Conselho à sua noção de 
autodeterminação e dentro das suas reservas e limitações, poderiam 
os Estados Unidos fazer uma declaração nesse sentido? 

- Poderiam outros, um pouco em nome de Portugal, convidar os 
quatros Ministros que representavam no Conselho de Segurança os 
32 Estados da OUA a visitar Portugal? 

As respostas de Franco Nogueira foram claras: Quanto à primeira 
questão, a resposta era afirmativa; quanto à segunda, Franco 
Nogueira não se sentia habilitado a responder em nome do Governo 
e quanto à terceira, a reacção foi negativa, dada a "sobranceria" 
evidenciada anteriormente. 

A segunda diligência de que fora incumbido Elbrick recaia sobre as 
propostas do nome de George Bali como enviado especial americano 
para vir a Lisboa e a proposta da data de 29 de Agosto. As duas 
propostas foram aceites sem reservas e mesmo com manifestação de 
regozijo por parte de Franco Nogueira157. 

A missão a Portugal do emissário especial do Presidente Kennedy, que 
ficou aqui conhecida como a Missão George Bali, teve efectivamente 

Franco Nogueira,  "Diálogos Interditos", Intervenção, 1997. 
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lugar em Agosto e Setembro de 1963 e foi a segunda iniciativa ameri-
cana de maior vulto, tendo sido a já referida passagem por Lisboa do 
Secretário de Estado, Dean Rusk, no final de um périplo europeu. Esta 
missão de Bali é objecto de pormenorizada análise pelo Prof. Luís Nuno 
Rodrigues na sua obra "Kenneây-Salazar: a Crise de uma Aliança. As 
Relações Luso-americanas entre 1961 e 1963". 

Tratava-se de uma missão integrada na tentativa de obter um acordo 
global com Portugal, que, por um lado, salvaguardasse os interesses 
geoestratégicos americanos permanentes, designadamente a base dos 
Açores, e por outro, convencesse Portugal a modificar a sua política 
africana de modo a limpar a sua imagem política nos Estados Unidos e 
ser coerente com a sua nova política africana. Como Bali refere nas suas 
memórias, "Kennedy asked me to hold in-depth conversation with the 
Prime Minister of Portugal..."159. 

Esta missão está amplamente estudada num excelente trabalho do 
Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral, baseado em documentação 
existente no Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e nos livros de Franco Nogueira e que foi também publicado 
no suplemento "Vida", do jornal O Independente, de 15 de Abril de 
1994159. 

O Professor Freitas do Amaral faz, de resto, uma cronologia exacta 
dos acontecimentos directamente ligados à missão, constituída por duas 
visitas do Subsecretário de Estado norte-americano a Lisboa, das 
conversas com Franco Nogueira e Salazar. 

Se procurarmos perspectivar os factos cronologicamente seriados pelo 
Prof. Freitas do Amaral com outros anteriores e se compararmos o 
Relatório Mondlane por este entregue em 1961 no Departamento de 
Estado, mormente algumas das suas passagens, com o Memorando 
americano  que  responde  ao  Memorando  português,  trocados  no 

158 "The past has Another Pattern - Memoirs", George W. Bali, Norton & Com- 
pany, NY, London, 1982. 

159 Diogo Freitas do Amaral, A Tentativa Falhada de um Acordo Portugal-EUA 
sobre o Futuro do Ultramar - 1963, Coimbra Editora, 1994. 
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âmbito da Missão Bali, encontraremos mais uma vez algumas indicações 
interessantes que procuraremos explorar. 

Comecemos recapitulando algumas cronologias: 

- Em Fevereiro e Março de 1961, Eduardo Mondlane, como fun-
cionário das Nações Unidas, visita com sua mulher Moçambique. 
Aí, é recebido ao mais alto nível e percorre várias áreas do ter-
ritório; 

- Em Maio de 1961, Eduardo Mondlane tem várias reuniões no 
Departamento de Estado e entrega um Relatório extenso de 11 
páginas, onde faz um balanço da situação de Moçambique e da sua 
viagem, que abarca aspectos: de política, de educação e de 
economia. Tece por fim conclusões, as quais encerram uma pro-
posta de programa de intervenção diplomática americana em 
Portugal. O relatório intitula-se, como já se disse, "Present Con-
ditions in Mozambique'. Como também já aludimos, Bowls, do 
Departamento de Estado, descreve Mondlane a McGeorge Bundy, 
Conselheiro para a Segurança, como um moderado com perfil para 
futuro líder de Moçambique160. 

- Em Fevereiro de 1962, antes de seguir para a Tanzânia, onde 
assumirá a presidência da FRELIMO, Mondlane é recebido de novo 
no Departamento de Estado, onde declara que teria já contactado 
Bourguiba e Holden Roberto161, dois líderes considerados 
moderados, anti-soviéticos e pró-ocidentais. 

- Em Junho de 1962, Mondlane contacta a Embaixada americana em 
Dar es Saiam, a quem repete o seu pedido de auxílio para assegurar 
a independência financeira relativa ao bloco de países ligados a 
N'krumah162. 

- Em meados de Abril de 1963 Mondlane encontra-se nos Estados 
Unidos, onde tem contactos com Wayne Fredercks e com Robert 
Kennedy163. 

i6o Mozambique, The Tortuous Road to Democracy, de João M. Cabrita, já citado. 
161   Td. 
'«2 Id. i« 
Id. 
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- Em Maio, conhecemos a conversa telefónica entre o Presidente 
Kennedy e o seu irmão Robert Kennedy, amigo de Mondlane, sobre 
a decisão presidencial de ajudar Mondlane e a FRELIMO, pois seria 
necessário que ele soubesse que tinha amigos no Ocidente164. 

- Em Julho de 1963, pela primeira vez, a Resolução S/5380 do 
Conselho de Segurança da ONU, contra a política colonial por-
tuguesa não conta com o veto de nenhum país amigo e aliado da 
NATO165. 

- Franco Nogueira é recebido pelo Presidente Kennedy onde perante a 
insistência deste, faz transparecer a possibilidade de Portugal aceitar 
o princípio da autodeterminação, como referimos antes, pelo que 
Kennedy propõe o envio de um "representante pessoal de alto 
nível"166. Esta proposta foi contemplada no Relatório entregue por 
Mondlane no Departamento de Estado em Maio de 1961. 

- Em discurso à Nação, a 12 de Agosto de 1963, Salazar admite que 
Portugal "se pronuncie em acto solene e público sobre o que pensa da 
política ultramarina". Será plebiscito? Outro tipo de consulta? Na 
metrópole? Ou também nas "províncias ultramarinas"? Este é outro 
aspecto claramente desenvolvido na citada obra do Prof. Freitas do 
Amaral. A oposição democrática apoia o plebiscito, a "entourage" 
de Salazar é de opinião contrária. 

Na realidade, não seria talvez difícil a Salazar aceitar formalmente um 
plebiscito ou consulta no ultramar. Sabendo quanto as eleições eram 
habilmente manipuladas na metrópole, com muito mais facilidade o 
seriam em África. Aí tudo dependia da forma como se definia quem tinha 
direito a voto. Em telegramas do Ministro do Ultramar para Moçambique, 
nas vésperas de um acto eleitoral, em Dezembro de 

164 Vide capítulo sobre a Fundação Ford. 
165 Vide obra citada de Prof. Freitas do Amaral. 
166 Vide obra citada de Prof. Freitas do Amaral. 
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1963 e Janeiro de 1964, estava claramente expressa a metodologia da 
fraude: "apenas alargar colégio eleitoral forma a poderem tirar-se daí 
efeitos externos mas sem esquecer regras prudência"167... isto para articular 
com declarações feitas pelo Ministro Franco Nogueira na ONU "portanto 
alargar a nativos colégio eleitoral sem que isso implique perigo soberania 
portuguesa". No início de 1964, esclarece-se melhor "convém que número 
eleitores não aumente de súbito para um milhão Vexa indica"168. 

- De 29 a 31 de Agosto, George Bali vem a Portugal e conversa, 
durante um almoço no Ritz, com Franco Nogueira, que lhe adiantou 
"com a devida ênfase, a importância de um referendum ou plebiscito em 
que participassem todas as populações e eleições para todos os escalões 
político-administrativos .... Não seriam esses actos uma forma válida de 
autodeterminação?" Estes propósitos causaram obviamente impacto em 
George Bali169. 

No encontro com o Dr. Salazar a avaliar pela documentação con-
sultada pelo Prof. Freitas do Amaral e por nós próprios, a abertura 
aparente de Franco Nogueira contrasta com a dureza do primeiro. 

Para ultrapassar a argumentação clássica portuguesa, Bali traz a 
proposta de que Portugal deveria aceitar a introdução da noção de "fases" 
na declaração oficial que fizesse e que permitisse um acordo com os 
Estados Unidos, começando por alvitrar um prazo não superior a 10 anos. 
Dada a inaceitabilidade desta fórmula por Franco Nogueira, Bali ainda 
adiantou as noções de "estádios" ou "sequências", insistindo que era 
necessário Portugal aceitar balizas no tempo para a sua política 
ultramarina, de modo a evitar o avanço soviético em África, e basear a 
evolução ultramarina contando com os "líderes moderados" africanos. 

A abertura para a continuação do diálogo permanece. 
- A 6 e 7 de Setembro, Bali está novamente em Portugal e Franco 

Nogueira entrega-lhe o Memorando Português. Este não aceita fases, 

167 AHU, Tel. 258 SEC, do Min. Ultramar para Governador de Moçambique, de 
26.12.63, Documentação não seriada (A2). 

168 Tel. 262 SEC, da mesma fonte. 
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estádios ou sequências, pois não considera a questão como um problema 
político mas sim sociológico. A autodeterminação só a entende com base 
"nos actos políticos praticados ou a praticar pela população de um 
território" - em suma, do país como um todo, segundo as normas 
constitucionais170. 

- O Memorando americano, datado de 21 de Outubro de 1963, é 
remetido a Salazar por carta de 29 de Outubro assinada por Adiai 
Stevenson, via Franco Nogueira que se encontrava na AG da ONU em 
Nova Iorque. 

Posta esta seriação de acontecimentos, que têm início na viagem de 
Mondlane a Moçambique e que têm o seu ponto alto na entrega do 
Relatório no Departamento de Estado, enquadrado depois no novo 
panorama internacional gerado pela Resolução S/6280 do Conselho de 
Segurança, pela guerra em Angola e pela crise no Congo, poder-se-á 
supor uma evolução consistente e estratégica; resta comparar o memo-
rando americano com as propostas de Mondlane ao Departamento de 
Estado, constantes do referido Relatório. 

Vejamos algumas passagens do Memorando americano171: 

Começa com uma admirável exposição histórica relativa ao fim do 
império eurocêntrico, apontando para o facto de que o seu des-
membramento é uma consequência directa da aplicação, por parte dos 
territórios que o integravam, dos valores humanistas e iluministas da 
civilização europeia. Cita o discurso de De Gaulle em Dezembro de 
1960, sobre a Argélia, que reconhece que os tempos mudaram e seria 
falso persistir pensando que a Argélia continuava a ser uma província 
da França como a Lorena ou a Provença. "Isto não é a admissão da 
impotência do homem. Pelo contrário, pressão pela autodeterminação 
é um exemplo dramático do poder das ideias 
- o poder do pensamento humano". 

169 Franco Nogueira, Diálogos Interditos, Intervenção, 1997. 
170 Vide obra citada do Prof. Freitas do Amaral. 
171 Id. 
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Trata-se de uma introdução pedagógica claramente dirigida ao 
Presidente do Conselho. Não se lhe pede abdicação, mas que assuma a 
grandeza das ideias do Ocidente. 

Faz o balanço do resultado da aplicação desta evolução, que considera 
globalmente positiva, pois afirma que à excepção de alguns casos a 
transição de uma a outra época fez-se com relativa suavidade. Isso deveu-
se à política seguida por muitos Estados europeus e à existência das 
Nações Unidas, que souberam, embora com imperfeições, minimizar as 
agressões externas e o confronto das grandes potências. 

Acrescenta que muitas das novas Nações enfrentam graves problemas 
e diminuição dos níveis de vida, mas trata-se do preço que têm de pagar 
pela passagem à nova ordem mundial, uma ordem "que afinal é um legado 
do Mundo Ocidental". 

Quando os países ocidentais souberam preparar os jovens países e 
assisti-los nas independências, salvaram-se, regra geral, as relações 
privilegiadas com as ex-metrópoles. Quando isso não aconteceu, o 
resultado foi o oposto, e cita a Argélia, o Congo e a Indonésia como 
exemplos. Sublinha, de resto, que a França não perdeu a guerra com a 
Argélia, pois na ocasião dos Acordos de Evian a França estava militar-
mente mais forte. A França simplesmente decidiu que o seu "investimento 
cumulativo em vidas e finanças tinha atingido níveis inaceitáveis. O meu 
Governo receia que o mesmo se repita com a África portuguesa. Duvidamos 
que o vosso povo seja conduzido pelo poder das armas". E continua: 

A - Os líderes das colónias ou ex-colónias formaram-se na sua maioria 
no Ocidente: Nehru em Cambridge, Burguiba na Sorbonne, Augub Khan 
em Sandhurst, etc. As ideias que defendem - de liberdade, de dignidade 
dos indivíduos, a noção de Estado-Nação, etc. - são valores ocidentais que 
aprenderam connosco. 

B - A orientação mais vantajosa para o Ocidente não será erguer 
barreiras a estas pretensões. O Ocidente não pode tolerar uma nova 
Argélia ou um novo Congo. 

C - Os EUA consideram irreversíveis os nacionalismos africanos, pelo 
que há que trabalhar "com as forças da história a fim de assegurar o seu 
aproveitamento". 
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D - Os EUA têm interesse em que Portugal continue a "exercer uma 
acção continuada' em Angola e Moçambique, mas receia que a destrui-
ção varra destes dois territórios a influência pretendida. 

E - Os EUA pensam que o Ocidente tem sustido com sucesso o 
avanço do comunismo em África e estam atentos aos países da América. 
O avanço do comunismo em África vai depender da resposta do Ocidente 
em desenvolver as populações negras. "Se essa resposta ignorar as 
reivindicações dos negros do aumento dos seus direitos em sociedades 
onde eles são a esmagadora maioria, então a penetração comunista 
multiplicar-se-á prodigiosamente. Nestas circunstâncias nada poderá sus-
ter o avanço  comunista,   nem  mais  tropas  nem   mais  redes  anti- 
subersivas .... pois   a   ajuda   comunista  para   a   chamada   "luta   de 
libertação"constitui uma opção que nenhum líder africano poderia recusar 
se finalmente se convencesse que não havia outra alternativa". 

F - Muitos líderes africanos, apesar das influências comunistas, estão 
empenhados em trabalhar com o Ocidente para uma solução com ordem e 
paz para os problemas da África Austral. Bali sublinha que Portugal não 
pensa assim, mas afirma que "05 nossos peritos têm informação que muitos 
líderes africanos sustentam opiniões moderadas acerca dos territórios 
africanos portugueses. Reconhecem e têm-no-lo dito de forma categórica 
- que "a independência imediata" para aqueles territórios seria um 
desastre". 

H - "Estas intenções moderadas devem ser aproveitadas rapida 
mente........ De contrário, essas disposições não se manterão". 

I - Sublinha Bali usar de grande franqueza nas suas afirmações dado o 
interesse comum e a amizade entre ambos os países. Portugal acha que 
estabelecer prazos ou anunciar a autodeterminação seria 
contraproducente, pois poria os territórios sujeitos a tremendas pressões 
políticas que criariam rupturas no processo social e cultural e 
prejudicariam o objectivo desejado - a continuação da influência por-
tuguesa. A isto, Bali responde: 

J - " Vossa Excelência acredita que o tempo trabalha a seu favor; nós, 
não". 

K - "A nossa estimativa indica que, nas melhores circunstâncias, não 
será possível dispor de mais de 10 anos para preparar os territórios portu- 
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gueses de África para o acto político da autodeterminação..." Como muito 
bem comenta o Prof. Freitas do Amaral no seu trabalho, "Se há com 
certeza muitos documentos notáveis na história da diplomacia americana, 
este memorando de George Bali é, certamente, sem dúvida, um dos mais 
notáveis". 

L - Bali conclui, sem entrar em pormenores, que a curto prazo haverá 
que tomar várias medidas "on a urgent basis", indicativas de constituírem 
a preparação das populações para a autodeterminação, mesmo sem 
explicitar o período de tempo. 

- Um programa educativo de grande amplitude; 
- "seria prudente, se o tempo permitir, preparar dezenas de milhares 

de administradores e técnicos antes de considerar uma transição política. 
Seria admirável conseguir um total desenvolvimento ........ mas as pressões 
sobre si já se fazem sentir e não pararão por muito ......... E menos de uma 
década poderia estabelecer um vigoroso programa educativo". Mais uma 
vez, vemos nestas palavras as sugestões de Mondlane aos americanos. 

- Desenvolver um núcleo de indígenas juristas, médicos, professores, 
engenheiros e operários especializados e semi-especializados (trata--se do 
programa do Instituto de Moçambique, dirigido por Janet Mondlane, em 
Dar es Saiam); 

- Mas tudo deveria ser anunciado em "etapas predeterminadas para 
abranger uma enorme população no período razoável de tempo. Ao mes-
mo tempo, na arena política dever-se-ia progressivamente fazer aberturas 
para a actuação de forças políticas nos conselhos legislativos a quem se 
concederia cada vez mais autoridade"; 

- "Não pretendo propor medidas concretas de acção para o seu 
Governo, mas meramente indicar directivas gerais nas quais pensamos 
que deverão constituir a política a seguir se se pretender evitar a catástrofe". 

- etc. 

Comparemos agora com a figura de Mondlane e com algumas 
passagens do seu Relatório: 

A - Um dos líderes nacionalistas - o único com aquele currículo 
académico - era Eduardo Mondlane, nunca citado no Memorando 
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americano; Graduado, Mestre e Doutor em Universidades americanas, 
onde era professor de antropologia. 

B e C - Eduardo Mondlane, em 1963, ainda não tinha iniciado a 
guerrilha na esperança de um possível diálogo enquanto Angola já a 
tinha, diz no seu Relatório: "A guerra em Angola só tornou as coisas 
piores"..''Porém, Portugal em vez de canalizar esta força indestrutível de 
constituir Estados independentes que poderiam ser amigáveis para com 
Portugal, está a fazer tudo para a combater". 

D e E - Mondlane refere no Relatório que passou por Luanda e faz a 
seguinte reflexão: "Anteriormente à eclosão dos motins, a oposição ao 
governo era formada por gente de ambas as raças. Mas, quando lá estive, 
era evidente que a evolução dos acontecimentos transformava-se num 
conflito de pretos contra brancos". 

F e G - Quanto a ter Mondlane como um moderado, isso é evidente 
nos comentários do Departamento de Estado sobre o seu Relatório de 61 e 
na conversa de Robert Kennedy com o seu irmão, Presidente. No mesmo 
Relatório, Mondlane sugere a ideia de preparar a independência para 
cerca de 1965. 

H - Vejam-se os comentários de Mondlane referidos em E, assim 
como as propostas de criação imediata de uma Universidade em Lourenço 
Marques institucionalmente ligada a uma congénere de Portugal ou, na 
impossibilidade, a uma do Brasil. É clara a intenção de salvar os laços 
com a lusofonia. 

I - "A menos que estas manifestações de simpatia sejam seguidas de 
uma acção imediata, os povos africanos começarão a duvidar da firmeza 
das intenções". 

J - É uma opinião americana. 
K - As propostas globais de Bali quase coincidem com as três 

fundamentais de Mondlane, a saber: 
- "Aceitação do princípio da autodeterminação para os povos africa-

nos sob controlo português"; 
- "Estipular prazos ou fases para a auto-governação e independência" 
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- "Que os EUA ajudem Portugal a financiar políticas económicas, 
educacionais e de desenvolvimento político para os povos da África portu-
guesa, a fim de os preparar para uma independência com responsabi-
lidade". 

Afigura-se-nos que a análise da sucessão dos acontecimentos políticos 
internos dos EUA, a amizade de Mondlane com Robert Kennedy e a 
influência deste junto do irmão - patente na conversa telefónica citada 
neste trabalho - e a resolução do Conselho de Segurança criaram as 
condições necessárias para que os EUA iniciassem uma diplomacia activa 
junto de Portugal, como preconizada por Mondlane. As suas 
recomendações aos EUA de acabarem com uma "quiet diplo-macy" e 
fazerem "de tempos a tempos, sugestões concretas sobre o modo que 
entendem como certo da acção a seguir por Portugal", vieram, afinal, a 
concretizar-se na Missão Bali. 

De resto, Robert Kennedy continuará, mesmo mais tarde, a patentear 
a sua amizade por Mondlane. 

Segundo o nosso Cônsul-Geral em Salisburia, tê-lo-á visitado 
Mondlane ao passar por Dar es Saiam em Junho de 1966. 

Em entrevista de 9 de Julho do mesmo ano, a "Jeune Afrique" inter-
roga-o sobre os possíveis novos Vietnames que podem surgir em África, 
ao que Robert Kennedy responde que "o total do auxílio económico anual a 
África, por parte dos Estados Unidos, é igual a 4 dias áe guerra no Viet 
Nam" e sobre Moçambique, acrescenta que não haverá outra saída que não 
seja a independência. 

O discurso de Bali não só retoma, com habilidade diplomática, a 
argumentação de Mondlane, mormente na estipulação de prazos, fases ou 
estádios, como o toma como referência permanente ao aludir aos líderes 
moderados, termo usado pelo Departamento de Estado para caracterizar 
Mondlane. 

O retrato dos líderes formados no Ocidente só não refere, por 
demasiado óbvio, um académico formado na América. 

A missão, como outras do mesmo género, falhou. Portugal, como 
escreve Bali nas suas memórias, já citadas, era "ruled by a triunvirate 
consisting of Vasco da Gama, Prince Henry the Navigator and Salazar". 
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Julgamos, pois, poder afirmar que Eduardo Mondlane conseguiu 
convencer a Administração e o próprio Presidente dos Estados Unidos, a 
seguirem uma estratégia que era a sua e que coincidia com as linhas de 
força da nova política africana de Kennedy, mas que, como conclui o 
Professor Freitas do Amaral, não teve seguimento, tanto pela atitude do 
Dr. Salazar, como pela morte de Kennedy. 

É de sublinhar que o encontro de Bali com o Presidente Kennedy, em 
9 de Setembro, para o "debriefing" da sua missão a Lisboa revestiu uma 
dimensão assinalável. A ele assistiram, por parte do Departamento de 
Estado, além do Secretário de Estado, Dean Rusk, o Subsecretário de 
Estado, Harriman, o Subsecretário-adjunto, Johnson, o "Assistant 
Secretary of State", Mennen Williams; pela Defesa, o próprio Secretário da 
Defesa, McNamara, acompanhado de Paul Nitze, e do Almirante George 
Anderson, e por parte da Casa Branca, McGeorge Bundy e William 
Brubeck. E foi este último quem redigiu o apontamento do encontro172. 

Bali procedeu à exposição sobre a sua missão em Lisboa e concluiu 
afirmando que "he saw little hope for a satisfactory negotiation with the 
Africans based on the position Salazar had stated in Lisbon'. Tendo-lhe o 
Presidente perguntado se vislumbrava algum tipo de iniciativa por parte 
de Portugal num futuro próximo sobre a questão africana, Bali respondeu 
"there was nothing significantly new apparent in his Lisbon talks but 
something might come from further discussions scheduled with Nogueira 
here and between U Thants representative and the Portuguese in 
Lisbon". 

Levantando o Presidente a questão dos Açores, é Dean Rusk que 
intervém, em termos claros: "Secretary Rusk suggested the Portuguese 
want the continuation of the base as leverage on us on African problems. 
The President agreed but observed that the problem was how far we can 
go at the UN and still hold the Azores". 

172 Kennedy Library, National Security Files, Countries Series, General, Secret, 
09.09.63, ll,30h (371). 
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Dois meses mais tarde, em Novembro de 1963, Franco Nogueira, tem 
reuniões em Nova Iorque com o grupo africano nas Nações Unidas, cujo 
resultado foi mau, pois o aludido grupo emitiu um comunicado que ele 
qualificou de "desapointing", na sua longa conversa com Kennedy a 7 do 
mesmo mês. 

Franco Nogueira informa que se avistou, a pedido deste, com Mongi 
Slim, Ministro dos Estrangeiros da Tunísia. Mongi Slim, usando da sua 
linguagem moderada e simpática, haver-lhe-ía dito que a nossa política 
era aceitável, tínhamos muitas realizações positivas....mas que "não 
acredita na possibilidade de sucesso da politica portuguesa". Segundo 
Franco Nogueira, Slim não escondeu o seu receio de algum racismo negro 
que se tornava agressivo e não ocultara "o seu desapontamento com Ben 
Bella". 

Também teria conversado com Balafrej, Ministro dos Estrangeiros de 
Marrocos e Representante Especial de S. Majestade Hassan II. A 
mensagem foi semelhante: desejava-nos sucesso na nossa política, mas não 
pensava "que as correntes mundiais de opinião nos dessem tempo para 
isso". Também como o seu homólogo tunisino mostrou a sua profunda 
tristeza com as posições de Ben Bella, como era de esperar. 

Avistou-se ainda com o Embaixador do Ghana, Alex Quason-Sackey, 
que de uma maneira mais frontal lhe disse que compreendia a nossa 
política, mas que a África não estava disposta a esperar muito tempo. 

Franco Nogueira, no mesmo livro, refere a entrevista com o então 
Secretário-Geral da OUA, Diallo Telli, que lhe terá dito: "Se Portugal 
realizasse um plebiscito em Angola e Moçambique, os seus resultados 
apenas seriam aceites se fossem favoráveis à África, e isso porque os afri-
canos não aceitam que haja um milímetro quadrado de território africano 
que tenha ligações políticas com um país não-africano". 

Estas palavras, se textualmente reproduzidas, fizeram certamente as 
delícias do auditor, que assim via confirmada a sua tese173. 

Franco Nogueira, Diálogos Interditos, I Volume, Intervenção 1997. 



VICISSITUDES E FLEXÃO DO PRIMEIRO PLANO ESTRATÉGICO DE MONDLANE   |   153 

Assistiram depois ao encontro, dia 7 de Novembro, de Franco 
Nogueira com Kennedy, na Casa Branca, George Bali, o responsável pela 
Europa, William C. Burdett e Francis E. Meloy174. A longa conversa, que 
teve basicamente, segundo as fontes americanas, a estrutura de perguntas 
do Presidente Kennedy e respostas de Franco Nogueira, abordou 
sucessivamente as conversações que este tinha tido com o grupo africano, 
o conceito de autodeterminação, exemplos de comportamentos 
individuais e colectivos no grupo africano, a capacidade da guerrilha e a 
situação militar em Angola, a questão fundamental de "um homem, um 
voto" e, finalmente, a visão prospectiva do que iria acontecer nas Nações 
Unidas e particularmente no Conselho de Segurança. 

O documento americano que relata esta conversa em pormenor é 
longo. As posições de ambas as partes são fundamentalmente as que já se 
conhecem. Moçambique ainda não constitui problema permanente, pois a 
guerra só incendiava Angola naquela altura. 

Os conceitos de autodeterminação não são coincidentes, embora 
ambas as partes pretendam que sim e que a única diferença está no facto 
de Portugal dizer que o aceita, incluindo a opção da independência. "The 
President said he had seen a definition of self-determination ascribed to Dr. 
Salazar as meaning participation of the people in the administration and 
politicai life of the community. Did this exclude opting for independence? 
The Foreign Minister said it excludes nothing. An examination of Dr. 
Salazars statements will reveal this", mas recusar--se-á a afirmá-lo 
publicamente e aceitar um sistema de faseamento. 

Franco Nogueira cita sem o nomear um líder africano que lhe referiu 
ser contra Ben Bella, mas recusa-se a afirmá-lo publicamente no grupo. 
Cita mesmo Houphouet Boigny sobre o perigo comunista em África e a 
ameaça de jovens turcos dispostos a encabeçar golpes de Estado no 
continente para se acapararem do poder. Todos se mostram de acordo em 
que o comportamento individual dos líderes africanos é 

174 Departamento de Estado, Central Files, POL AFR-PORT. Confidential. Apon-
tamento escrito por Meloy.(373). 
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diferente daquele, muito mais radical, que é determinado pela dinâmica do 
grupo. 

A situação militar descreve-a Franco Nogueira como muito melhor 
para Portugal, e repete o seu argumento de que os líderes nacionalistas e a 
guerrilha não encontram apoio junto das populações. 

Quanto ao problema do voto, recusa-se a aceitar para o futuro mais 
próximo a ideia de "um homem um voto", pelo perigo que isso traria à 
estabilidade em África. 

Embora reconheça que os Estados Unidos não são os responsáveis 
pelo caos que vai reinando em África, adianta que não deixam de ter uma 
parte de responsabilidade, cada vez que acenam com slogans dema-
gógicos. 

Por iniciativa americana, refere-se que se avizinha uma época difícil, 
mesmo no Conselho de Segurança, dadas as divergências existentes e as 
exigências do grupo africano. Tudo o que os Estados Unidos podem fazer 
é procurar minimizar as exigências, mas dão a entender que não votarão 
contra elas. 

É interessante confrontar este relato americano, que traduz a forma 
como Franco Nogueira foi ouvido, e o relato do próprio Franco Nogueira 
nos seus Diálogos Interditos. 

Franco Nogueira, no seu relato, enfatiza o desaire das suas conversas 
com os africanos, frisando que os mesmos entravam em zanga uns com os 
outros, a ponto de ser ele quem tinha de os acalmar. Afirma ter, durante a 
conversa, sublinhado a Kennedy, face ao silêncio e não-reac-ção deste, 
"que mantemos a nossa política actual por ela corresponder aos nossos 
interesses vitais". Saliente, mais uma vez, "que o simples anúncio de uma 
política a longo prazo cria velocidade de uma política a curto prazo". E 
refere que Kennedy "assiste sem comentários". Diz ainda que Bali não 
estará presente até ao fim do encontro, pois se retira alegando afazeres no 
Departamento de Estado. 

Uma vez mais nos podemos perguntar sobre as razões das discre-
pâncias e particularmente de certas omissões importantes no relato de 
Franco Nogueira em matéria que poderá interessar, hoje, mais para 
explicar Franco Nogueira do que para explicar a problemática histórica. 
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Com efeito, a 11 de Dezembro, o Conselho de Segurança, com uma 
só abstenção, a da França, vota a resolução S/5481, que consagra o 
princípio da autodeterminação e reafirma a necessidade de proibir a 
venda de armas a Portugal. 

Entretanto é interessante notar que, por iniciativa de Franco Nogueira, 
nestes anos de intenso e continuado diálogo com os Estados Unidos, se 
fazem convites a vários Embaixadores europeus175 acreditados em Lisboa 
para visitarem Angola e Moçambique, designadamente aos do Canada, 
da Bélgica, da Áustria e dos Países Baixos. As visitas deveriam ser de 
cerca de 10 dias em cada um dos territórios. 

III.3 c) A nova tentativa falhada de aproximação entre Portugal e os 
EUA, missão Gilpatrick, já na Administração Johnson, num 
novo quadro estratégico americano, em 1964 

Nas vésperas da Administração Johnson, Roswell Leavitt Gilpatrick, 
que foi "Deputy Secretary of Defence", era homem que gozava de muita 
influência na Administração americana. As suas ligações à família 
Rockefeller garantiam-lhe um estatuto de "negociador paralelo", figura 
que sempre existiu na diplomacia americana e particularmente na época 
Kennedy. Era, de resto, associado, como curador, do Rockefellers Brothers 
Fund. 

Era considerado como um dos "moderados" ou "europeus" da 
Administração Kennedy relativamente à sua política africana e ambi-
cionava manter-se na Administração Johnson. 

Faz em 1964 um périplo por Angola e Moçambique, em mais uma 
"fact finding missiorí' para uma reavaliação da estratégia americana 
relativamente à África portuguesa. 

175 AHU, Tel. 126,SEC, de 1 de Maio de 64, do Min. Ultramar para o Governador--
Geral de Moçambique, Documentação não seriada (A2). 
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Em 31 de Agosto, tem uma longa reunião com os comandos militares 
em Angola176, em que estiveram presentes, entre outros, o General 
Comandante-Chefe, o General-Comandante da 2.a Região Aérea, o 
General Comandante da Região Militar de Angola e o Segundo Coman-
dante Naval. Da parte americana, Gilpatrick fazia-se acompanhar por 
Roland Lewis Enos que se apresentava como intérprete. 

Parece-nos importante salientar (e eventualmente comentar) algumas 
das observações feitas por Gilpatrick que mais marcaram a parte 
portuguesa: 

- Fez a conhecida distinção entre os "africanos" da Administração 
Kennedy, mais irredutíveis para com a política portuguesa, dos 
quais nomeou Mennen Williams e Adiai Stevenson, e, por outro 
lado, os moderados ou "europeus", entre os quais ele se contava 
assim como, avançou, Harriman e Dean Rusk. (Parece-nos estranha 
a qualificação atribuída a Averell Harriman, que foi um dos 
principais porta-vozes internacionais da política do Presidente 
Kennedy, o qual, aliás, a ele se refere nesse sentido em conversa 
telefónica com o seu irmão Robert Kennedy. Vide passagem cor-
respondente). 

- Declara, de resto, que pensa integrar a próxima Administração 
Johnson se este vencer as eleições, o que ele considera como uma 
certeza; e acrescenta que a nova Administração afastará os ele-
mentos mais radicais. (Trata-se de referência importante para 
ganhar a confiança dos seus interlocutores. Só que o afastamento 
que anuncia não se verificará tão depressa). 

- Manifesta como uma das suas principais preocupações a possível 
mudança de governo em Portugal, dada a avançada idade de 
Salazar, e pergunta se muitos dos militares dos quadros intermé- 

176 AHD, PAA 291, Documento "Muito Secreto", da Defesa Nacional "Conferência 
om o Senhor Gilpatrick, no Comando-Chefe das Forças Armadas em Angola", 31 de 
agosto,  1964 (P.141  D, N 1371). 
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dios continuarão a aderir à política ultramarina salazarista e, 
mesmo, se os quadros locais intermédios são ouvidos e influenciam 
as decisões superiores. 

- Inquiriu sobre quais as razões profundas que justificavam a nossa 
política em África. O mero amor a uma pátria longínqua parecia de 
difícil aceitação; haveria então razões técnicas ou tácticas? 

- Disse que era importante saber se dispúnhamos realmente de um 
bom serviço de informações capaz de reconhecer os movimentos de 
filiação comunista em Angola? 

O lado português foi conquistado. A visita de Gilpatrick foi um 
sucesso diplomático para a nova estratégia "nuancée" da Administração 
Johnson, interessada noutras contrapartidas militares que considerava 
mais importantes do que os objectivos idealistas dos democratas de 
Kennedy - mormente a base dos Açores e a instalação do equipamento 
militar "Loran C". 

Devemos referir que os americanos seguiam de perto a situação 
interna portuguesa e reflectiam sobre vários cenários possíveis, sem 
Salazar. Em Maio de 1964, a CIA produziu um Special Report, intitulado 
Portuguese Economic Outlook and its Politicai Implications177 . 

Os sucessivos pedidos dos americanos relativos à instalação do 
equipamento Loran C, não só nos Açores como eventualmente em Cabo 
Verde, serão levantados ao mais alto nível, designadamente durante um 
almoço que Dean Rusk ofereceu a Franco Nogueira em Washington, a 18 
de Julho de 1965, e que teve momentos de grande crispação. Perante o 
pedido de instalação do equipamento Loran C, em que Dean Rusk 
procurava basear a sua argumentação na necessidade de Portugal saber 
distinguir entre as questões da sua política africana e o problema do 
Ocidente face à Guerra-Fria, Franco Nogueira é peremptório em afirmar 
que para Portugal não existe essa distinção, 

177 Arq. Pessoal,Witney Schneidman, M 1964 May-Dec, L. J. Johnson Library, 
DDRS-(75) 34G. 



158   |   EDUARDO MONDLANE - UM HOMEM A ABATER 

tudo faz parte de um conjunto - o que leva Dean Rusk a perguntar porque é 
que, então, Portugal não abandona a NATO?178. 

Durante o mesmo almoço é aflorada a questão das dificuldades postas 
pelos Estados Unidos ao fornecimento de armas, designadamente as 
fornecidas por terceiros países mas financiadas pelos Estados Unidos. 
Franco Nogueira resolve revelar uma confidência de Lester Pearson, 
Primeiro-Ministro do Canadá, a Roy Wallensky, Primeiro--Ministro da 
Rodésia do Sul, referente às pressões dos EUA sobre o Canadá 
relativamente a aviões por este vendidos à Alemanha Federal e que 
deveriam ser adquiridos a esta por Portugal, facto que teria levado o 
Canadá a deduzir oposição a essa atitude americana.179 

É também neste contexto de crispação que surge o problema levan-
tado pelos Estados Unidos sobre as negociações secretas entre Portugal e 
a China, a que aludiremos noutra passagem. 

Eis aqui - na questão do fornecimento de armas e de facilidades 
militares - as queixas de que Mondlane repetidamente se faz eco e que o 
obrigam a redirigir a sua própria estratégia. 

Sobre Gilpatrick em Angola, os militares portugueses consideram 
que: 

- Vinha com um espírito positivo e revelou atitudes de apoio; 
- Mostrou naturais preocupações com uma possível mudança de 

governo em Lisboa; 
- Ficou a conhecer as razões do "sucesso militar português"; 
- Passou a conhecer a nossa capacidade de fazer face à infiltração 

comunista em África180. 

178 Arq. Pessoal Witney Schneidman, L. J. Library, Background Information, NSF, 
International Information and Travei File, Confidencial - Topics that Secretary should 
raise (Loran-C). Versa as posições portuguesas e a argumentação americana sobre 
Loran-C, que deveriam estar operacionais em 1965. 

179 Franco Nogueira, Diálogos Interditos, Intervenção, 1997. 
i80 AHD, PAA 291. 
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De Angola Gilpatrick parte para Moçambique, que visita em Setem-
bro do mesmo ano e onde teve longos contactos com os mais variados 
sectores, além do militar: economia, comércio, indústria, siderurgia, 
portos, educação. Os relatórios feitos na ocasião mostram tratar-se quase 
de um inquérito estatístico levado ao pormenor181. 

No caso de Moçambique usou de uma técnica mais pessoal. Faz 
várias perguntas, em que sublinha querer saber opiniões pessoais, tais 
como: 
- Como via Moçambique o que se estava a passar em Angola? 
Como a resposta é a clássica da doutrina do Estado - os aconte 
cimentos de Angola têm a sua origem no exterior - questiona: 

- "Pensa que seja possível um levantamento interno dos nativos com 
apoio de um chefe como por exemplo Eduardo Mondlane, presentemente 
no Tanganica?". 

Estamos a escassos meses do início da guerra em Moçambiue, mas as 
respostas são todas de carácter não-político e consistem em meras 
referências a experiências pessoais conducentes a fazer crer que "05 
nativos precisam de nós", pelo que não vêem essa possibilidade de levan-
tamento como iminente. 

Outra pergunta incómoda: 
- Quais as razões por que tão pouca gente de cor tem cursos 

superiores, por exemplo de médico e engenheiro? 
Gilpatrick elogia os serviços da PIDE, como uma boa rede de infor-

mação, não comenta a educação e, antes de partir, afirma: "as entidades 
militares com que contactei eram de menor nível". 

Parece-nos transparecerem, nas preocupações mostradas, a acção 
desenvolvida e as informações dadas por Mondlane em Washington. 

De regresso a Washington, Gilpatrick será recebido pelo Subsecre-
tário de Estado, George Bali, com quem almoça a 9 de Janeiro de 1965 e 
com quem falará sobre a sua viagem à África portuguesa. William 

181 AHD, PAA 291, Conjunto dos Relatórios da visita a Moçambique. 
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Tyler, Adjunto do Secretário de Estado para Assuntos Europeus, redige um 
Memorando para Bali ter presente no almoço182. 

Na generalidade, Gilpatrick reconhece a existência de algum progresso 
económico, com desequilíbrios especialmente em Moçambique e necessidade 
de investimento e de fomentar o emprego; também reconhece melhorias no 
"estatuto dos nativos" embora sempre sob um sistema pater-nalístico; 
militarmente, considera que poderão manter a presença portuguesa 
durante tempo previsível; não se lhe afigura provável que Portugal se 
desvie dos presentes objectivos, devido ao apoio generalizado da sociedade 
portuguesa e ao investimento em capital por parte da Africa do Sul, da 
Alemanha e da Bélgica. Os acontecimentos do Congo, Malawi e Rodésia 
ajudam esta convicção. 

Recomenda, assim, ao Governo americano: 
1 - A manutenção da Administração portuguesa é preferível a 

qualquer outra alternativa no imediato; o desenvolvimento económico e 
social é consistente com a preparação futura de autogovernação, havendo 
formas institucionais já em formação; sem a presença de Portugal haveria 
um vazio perigoso, convidativo de graves conflitos entre Estados vizinhos, 
particularmente em Moçambique. (Trata-se de óbvia referência à África 
do Sul e à Rodésia). 

2 - A aceitação do status quo ao sul do Congo - Rodésia do Norte, 
Malawi e Tanzânia - não seria inconsistente com a ajuda ao nacionalismo 
na África Central. 

3 - Os EUA não deveriam subestimar a capacidade dos comunistas - 
soviéticos e chineses - de criar problemas na Africa Central, através da 
penetração e infiltração a partir de ambas as costas. 

4 - Dado que os EUA não podem mudar a actual política portuguesa, 
deveriam evitar, tanto no plano bilateral como multilateral, exacerbar as 
diferenças. Portugal não reconhecerá publicamente a autonomia, nem 
indicará datas ou períodos para a autodeterminação e os EUA e o RU não 
poderão deixar de apoiar o princípio da autodeterminação, pelo que, na 

182 Departamento de Estado, S/S-NSC File: Lot. 72 D 316, NSAM 60, NSAM File 
Secret. Foreign Relations of the United States, 1964-68, Africa, vol. XXIV, Doe. 430. 
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impossibilidade de um acordo geral, só resta fazer acordos pontuais em 
regime de reciprocidade, tais como: 

a. Portugal autorizar a instalação de Loran-C e autorizar a conti 
nuação da base americana dos Açores; 

b. Os EUA removerem as restrições na aquisição por Portugal de peças 
sobresselentes nos EUA e eventualmente de mais material militar. 

Estamos numa nova estratégia de realismo, em que os interesses 
geoestratégicos americanos se tentam acomodar a posições políticas 
incómodas. São as posições de Acheson, é a nova Administração 
Johnson, é uma nova batalha aparentemente ganha por Salazar, numa 
guerra perdida. 

Afinal, vai-se seguir um segundo acto da Missão Bali com um outro 
cenário de fundo, ou um segundo quadro de um terceiro acto de uma 
peça inconclusiva. 

Estes factos são determinantes e explicam a nova linguagem e 
actividade diplomática de Mondlane. 

Pensamos relevante aludir à viagem que no início do mesmo ano, 
1964, o Embaixador em Lisboa, Anderson, fez a Angola e Moçambique. 
0 relato da viagem, que fez a Franco Nogueira em 31 de Março, foi 
bastante positivo. Haveria mesmo afirmado que, como militar, aconse-
lhava os militares portugueses a não deixarem África naquela altura183. A 
sua visão e modo de se exprimir eram certamente mais consentâneos com 
a sua condição de almirante que de diplomata. É, no entanto, de referir 
uma sua afirmação naquela entrevista, reveladora da sua visão da África 
em geral e da política portuguesa - que a África não está unida senão 
contra Portugal e a África do Sullu. 

É interessante verificar como nestes anos houve diálogo seguido com 
os Estados Unidos. 

183 Anderson é alvo de grandes críticas por parte do grupo dos chamados "africanos" 
no Departamento de Estado, como "conquistado" pelo Salazarismo. 

184 Franco Nogueira, Diálogos Interditos, Intervenção 1997. 
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III.3   d) Missão do Príncipe Radzwill a Lisboa 

A 2 de Março de 1965, o Príncipe Radzwill, parente da família 
Kennedy pela mulher do ex-Presidente J. F. Kennedy, e que era encarre-
gue de certas missões diplomáticas embora não tivesse a confiança total 
de Gilpatrick, é recebido por Salazar, a seu pedido. 

A missão subiu de grau em termos nobiliárquicos, mas desceu em 
termos políticos. Curiosamente, Oliveira Salazar recebe-o e, pelo seu 
punho, faz um apontamento da conversa havida185. 

Radziwill começa por anunciar que: 

- a Ford Foundation (cujos antecedentes da época Kennedy se tra-
tam num subcapítulo próprio) está pronta a entregar para os fins 
que Salazar entendesse, dentro dos objectivos da Fundação, as 
contribuições anuais que têm sido entregues ao movimento com 
sede em Tanganica; 

- os EUA cessam o apoio a Holden Roberto. Salazar retorquiu, de resto, 
que o Arquiduque Otto von Habsburgo lhe dissera que o 
Embaixador americano em Leopoldville recomendara o contrário a 
Washington; 

- os EUA autorizaram a cedência de peças sobresselentes para forne-
cimentos militares a Portugal, fora do âmbito das Nações Unidas; 

- o Presidente Johnson ou Dean Rusk incluirão num dos seus próxi-
mos discursos um parágrafo "que possa ser transcrito com grande 
vantagem na nossa imprensa"; 

- se Portugal autorizar a instalação no seu solo do equipamento 
Loran-C, os americanos passarão a "apoiar sem reservas as posições 
portuguesas na ONU'. 

No decurso da conversa, para além de repetir o que Gilpatrick havia 
referido - que Mennen Williams e Stevenson abandonarão os seus 

185 AHD, PAA 291. 
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respectivos cargos -, aconselhou vivamente Salazar a escrever a Gilpa-
trick sobre este ou outros assuntos, com toda a franqueza. 

Depois desta insólita diligência de Radzivill, que veio de resto a ser 
corrigida junto do nosso Embaixador em Whashington por Gilpatrick, 
Salazar escreve a este, ainda em Março de 1965, uma longuíssima carta 
de 17 páginas (anexo 18)186 em que resfria os entusiasmos algo infantis 
do Príncipe: 

Começa por aceitar a proposta da Fundação Ford, pedindo alguns 
esclarecimentos; toma nota com satisfação de que os EUA suspendem o 
auxílio a Holden Roberto, acrescentando supor que também o suspendem 
a outros movimentos terroristas, mas esclarece "que [tal] não vai além de 
corrigir um estado de coisas que nunca deveria ter-se produzido, nem 
dentro da razão nem dentro da legalidade internacional"; depois de referir 
que o Embaixador em Lisboa, George Anderson, comunicara que o 
Embaixador em Leopoldville desmentia categoricamente a conversa com 
Otto von Habsburg, comenta: "tenho que concluir que o Arquiduque Otão 
terá sido pouco feliz no seu relato e que não entendeu bem o que ouviu 
em matéria de tanto melindre". Continua com certa violência verbal, 
insurgindo-se contra aqueles que aconselham o Governo americano e 
acusa-o de ter concedido um visto por 4 anos a Holden Roberto, num 
passaporte falso de que era portador; desvaloriza a oferta do material de 
guerra, pois afirma tratar-se de peças sobresselentes há muito 
encomendadas e o resto serem elementos não utilizáveis fora da área 
NATO; sobre o parágrafo favorável a Portugal a introduzir num discurso, 
considera que o mesmo deverá ser rico de significado ou então melhor 
será nada fazer; reforça a sua doutrina contrária a conceitos democráticos 
e, no fim, racista, ao escrever: "0 princípio de reconhecer 
incondicionalmente a cada cabeça um voto, reclamado pelos povos 
africanos, não é aceite em nenhum país civilizado". Quanto a um dos 
maiores interesses americanos, a instalação do Loran-C, Salazar responde 
que acha a contrapartida fraca - o apoio a Portugal numa organização, que 
segundo ele, estava tão desprestigiada 

186 AHD, PA A 291. 
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como a ONU - pelo que remete para que se estudem outras contrapartidas. 
Era evidente que Salazar sabia os interesses em jogo da parte dos 

americanos e resolveu jogar forte. 
Gilpatrick, em conversa com o nosso Embaixador em Washington, 

desvaloriza muitas das afirmações de Radzwill, dizendo mesmo que ele 
em Lisboa poderia ter feito "a worst job"l&7. Afirma que ele tomou por 
decisões americanas o que eram meras conjecturas e assuntos que se 
discutiam. Esclarece que nunca Johnson ou Dean Rusk fariam quaisquer 
afirmações positivas sobre Portugal - discutia-se a possibilidade de que 
isso pudesse acontecer a um nível mais baixo. 

A carta de Salazar não caiu bem. O balão parece ter-se esvaziado 
mais uma vez. 

Gilpatrick responde a Salazar a 21 de Abril com uma carta de uma só 
página. 

A Fundação Ford nega ajuda a Holden Roberto, mas limita-se a dizer 
que, como já ajudou Universidades portuguesas, está na disposição de 
prosseguir nesse caminho. Acrescenta porém que não concederá subsídios 
para serem utilizados por Portugal "como bem entenderem"1S&. 

Por outro lado, Mennen Williams continuará no seu posto. 
Johnson parece mais preocupado com as questões de República 

Dominicana, índia-Paquistão e Rodésia, do que com a África portuguesa. 
De interesse para os EUA são os Açores e a instalação de Loran-C. 
Angola ainda constitui alguma preocupação. 

A Mondlane falta-lhe alavancagem perante esta nova face dos EUA. 
Tem percepção do facto e tempestivamente toma novas decisões estra-
tégicas. 

187 AHD, PAA 291, Aerograma Secreto de Washington, Nr. A-22, de 02.04.65. 
188 AHD, PAA 291, Aerograma Confidencial de Washington de 10.04.65. 
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III.3. e) Ainda uma tentativa falhada dos americanos no âmbito de 
um Conselho da NATO, em 1967 

Em Fevereiro de 1967, o Embaixador americano na NATO, em Paris, 
Cleveland, diligencia aí junto do nosso Embaixador para que sugira a 
Lisboa que, se o nosso Ministro fizer, no próximo Conselho Ministerial 
da organização no Luxemburgo, uma exposição clara sobre "as nossas 
razões e a situação actual em África", se conseguirá aligeirar a posição dos 
Estados Unidos e, com esta, a de outros estados-membros em relação a 
Portugal 

Informado por telegrama189, Franco Nogueira admite fazê-lo, para o 
que exige um mínimo de garantias de que a reacção americana "não fosse 
pelo menos desfavorável"190 e solicita ao nosso Embaixador em Washington 
que procure junto do Departamento de Estado obter essas garantias. 

Não podemos excluir que tudo tenha partido de uma iniciativa de 
Cleveland, muito embora possa ter constituído um "forcing" suplementar 
do próprio Dean Rusk. 

A verdade é que Dean Rusk disse claramente ao nosso Embaixador 
em Washington que deveriam ser abordados estes três pontos na 
exposição: 

- que o Governo português deveria pôr ênfase numa solução política 
e não militar para o problema africano; 

- que se iria proceder a reformas económicas, sociais e políticas 
profundas; 

- que se deveria aplicar o princípio da autodeterminação, cujos 
resultados poderiam contemplar três possibilidades: a indepen-
dência, a manutenção da integração ou outra forma de asso-
ciação191. 

189 AHD. PAA 291, Tel. 33 da DELNATO, Confidencial, de 16.02.67. "» AHD, PAA 
291, Tel. 76 de 6 de Maio de 1967 para a DELNATO. 191 AHD, PAA 291, Tel. 109, 
Confidencial, de Washington, de 5 de Junho, de 1967. 
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Face a estas exigências, como seria de esperar, Franco Nogueira 
desiste. 

III.4. Mondlane: o unificador da FRELIMO, o incansável diplomata, 
o interlocutor do Ocidente que conseguia ajuda da URSS e da 
China. A curiosa via Macau 

Eduardo Mondlane assume a chefia da FRELIMO, em Junho de 1962, 
numa reunião que prepara o Congresso que terá lugar em Setembro 
seguinte. 

Trata-se obviamente de um Congresso histórico. Consegue, por um 
lado, agrupar os diversos pequenos movimentos existentes e, por outro, 
assumir uma dimensão internacional importante, pois para a cerimónia de 
abertura foi convidado o Corpo Diplomático acreditado em Dar es Saiam, 
assim como o Primeiro-Ministro, Kawawa, e o Ministro dos Estrangeiros, 
Oscar Kambona, do ainda Tanganica -futura Tanzânia192. 

Como se verifica pelo que ficou referido anteriormente, os seus 
contactos nos Estados Unidos e nalguns países da Europa mostram como 
Mondlane procurou alicerçar internacionalmente a tarefa que se propunha 
levar a cabo depois de ganhar a presidência da FRELIMO. 

A estratégia definida no primeiro Congresso passava fundamental-
mente pela reunificação dos grupos dispersos que lutavam pela inde-
pendência de Moçambique, mas que a seu ver pecavam por falta de 
representatividade interna e externa. 

Internamente, faltava-lhes uma visão nacional abrangente, pois 
estavam muito ligados a espíritos regionais ou mesmo tribais, enfermando 
alguns de um racismo antibranco primário e radical. A época de 
ideologias extremistas grassava na Europa e não só. 

Talvez ajude a enquadrar o desígnio de unificação que só uma figura 
como Mondlane poderia levar a bom porto, aludir aos movimentos 

Hélder Martins, Porquê Sakrcmi?, Editorial Terceiro Milénio, Maputo, 2001. 
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existentes antes da FRELIMO. Pensamos que a habilidade diplomática de 
Mondlane, a sua figura de impacto mundial e a visão estratégica e a 
prazo, que a sua formação académica e a experiência adquirida nas 
Nações Unidas consolidaram, constituíram as forças que lhe permitiram 
liderar um movimento heterogéneo em várias vertentes da sua 
composição. 

A MANU, constituída em 1960, pode de certo modo considerar-se 
obra da TANU, partido em que se apoiava Nyerere. Os seus líderes 
iniciais, Mateus Mmole e Millingo, eram da etnia Maconde que se 
espalhava também pelo território da futura Tanzânia, facto que lhe deu 
sempre uma forte natureza tribal. 

A UDENAMO, criada na mesma altura e também apoiada pelo 
Tanganica, entra facilmente em conflito com a primeira, que acusa de 
tribalismo. Em 1962, os quadros da UDENAMO eram Adelino Gwambe, 
Presidente, Fanuel Mahluze, Vice-Presidente, e Pedro Gumane, Calvino 
Mahlayeye, Secretário-Geral, e John Zarik Kujwanya como secretário. 

Os conflitos entre ambos os movimentos faziam com que peticio-
nários às Nações Unidas, ouvidos pelo Comité dos Sete, acusassem a 
UDENAMO de trabalhar para o Governo português, não obstante 
Gwambe ter uma forte formação marxista e ser um homem muito virado 
para N'Krumah e a União Soviética193. 

De resto, a seguir ao Congresso, o Embaixador do Ghana em Dar es 
Saiam convidou Eduardo Mondlane a ir a Acra. Certamente que o Ghana 
se perfilava como possível candidato a fornecer treino militar aos 
guerrilheiros da FRELIMO. Mondlane sempre recusou a oferta pois 
preferia claramente os campos da FLN da Argélia, país que contactava 
directamente ou via Tunísia. 

Marcelino dos Santos aderiu à UDENAMO e, segundo o Dr. Hélder 
Martins, haveria mesmo redigido os seus estatutos, pois o movimento, na 
sua fase inicial, nem estatutos tinha194. É ele que assume o pelouro 

193 AHD, Washington, Circular UL-60, Confidencial e de Circulação Restrita, de 
3 de Fevereiro de 1963. 

194 Hélder Martins, "Porquê Sakrani" Editorial Terceiro Milénio, Maputo, 2001. 
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das Relações Externas, e representará Moçambique na Conferência de 
Casablanca da CONCP, em Abril de 1961. 

Para além das capacidades de Mondlane, que referimos, há uma 
figura no Governo de Nyerere, o Ministro do Interior Oscar Kambona, e 
outra no PAFMESCA, o Secretário-Geral Kainonge, que tiveram uma 
acção muito importante na aproximação dos dois movimentos e na sua 
integração na FRELIMO. 

No entanto, apesar de votada e consumada a integração, surgiam 
informações de que elementos da UDENAMO no Tanganica continuavam 
publicamente a acusar Mondlane de ser "um vendido aos americanos" e o 
jornal "UHURU", de Dar es Salam, de 24 de Agosto de 1962, alude a uma 
declaração conjunta feita no Cairo pelas MANU e UDENAMO, 
repudiando a formação da FRELIMO195. 

Não obstante estes factos, Hélder Martins diz que Gwambe, no início, 
manifestava admiração por Mondlane196. O certo é que Gwambe irá 
assinar em Kampala, a 27 de Maio de 1963, um "Manifesto de dissolução 
da FRELIMO", que afirma estar controlada "pelos imperialistas 
americanos". 

Um pequeno terceiro movimento UNAMI (União Nacional de 
Moçambique Independente) era presidido por Baltazar Chagonga e tinha 
diminuta expressão. 

A primeira equipa que vai liderar a FRELIMO é composta por 
Eduardo Mondlane, Presidente, Uria Simango, Vice-Presidente, David 
Mabunda, Secretário-Geral, Paulo Gumane, Vice-Secretário-Geral, 
Mateus Mole, Tesoureiro, John Muenda, Vice-Tesoureiro, Leo Milas, 
Secretário da Publicidade e Ali Mohamed como Vice-Secretário da 
Publicidade. 

Em Abril de 1963, depois de algumas expulsões inevitáveis, como as 
de Mabunda, Paulo Gumane e João Mugwambe, forma-se finalmente o 
Comité Central que irá perdurar à frente da FRELIMO, com: 

195 AHD, Washington 254. 
196 Hélder Martins, Porquê Sakrani, Editorial Terceiro Milenium, Maputo, 2001. 
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E. Mondlane Presidente 
Uria Simango Vice-Presidente 
Leo Milas Secretário de Informação, Propaganda 

e Segurança 
Paul Bayeke Vice-Secretário de Informação 
Marcelino dos Santos Secretário para as Relações Externas 
Silvério Nungo Secretário Administrativo 
Mchambelluees Secretário de Finanças 
Mutaca Chagona Adjunto 
Baltazar Chagona Adjunto 

Segundo pudemos apurar, Mondlane teve como adversários Uria 
Simango e Baltazar da Costa, tendo ganho com 126 votos, contra, 
respectivamente, 69 e 9. 

Gwambe e Mmole irão deixar a FRELIMO para constituírem um 
pequeno grupo extremista, chamado FUNIPAMO, que irá aparecer como 
elemento activo contra Mondlane. 

Gá 

Acompanhado frequentemente por Marcelino dos Santos, homem de 
formação diferente mas de inteligência e cultura semelhantes, com que 
souberam manter-se unidos, Eduardo Mondlane desenvolveu uma 
incansável actividade diplomática durante os poucos anos em que esteve à 
frente do movimento. Procuremos reconstituir a sua trajectória geopolítica 
coerente e inteligente, em relação à China. 

A ajuda proveniente da China integrava-se no âmbito geral da sua 
política externa em África. A China ganhava a sua expressão geoestra-
tégica própria no confronto com a União Soviética e nas difíceis relações 
com os Estados Unidos da América, constituindo-se como um dos três 
grandes actores estatais em África. 

Verificámos como a primeira grande visita de Mondlane, fora das que 
fez aos Estados Unidos, foi a visita a Pequim em 1963, à qual 
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consagramos um capítulo especial. Nesta fase, pensamos que preferia a 
China à União Soviética como fonte de ajuda militar. 

A ofensiva que a China levava a cabo em África sofreu um desman-
telamento estrutural com o período da Revolução Cultural que veio fazer 
desviar o eixo estratégico da ajuda militar a Mondlane mais para os países 
europeus de Leste. 

Basta referir como as Embaixadas chinesas em África foram tomadas 
de assalto por jovens radicais e inexperientes, pois os seus Embaixadores 
foram chamados por Pequim, à excepção do Embaixador no Cairo, o 
famoso Huang Hua,197 figura histórica no quadro das relações externas 
chinesas e que usufruía de uma grande protecção de Zhou en Lai. 

Devemos ter em consideração que para a China havia, durante esse 
período, dois inimigos em campo: o imperialismo americano e o revi-
sionismo soviético. 

Não podemos deixar de ter em mente, que no decurso deste agitado 
período, vemos frequentemente a China a apoiar pequenos grupos 
dissidentes e radicais198 e estas circunstâncias podem estar na origem do 
encorajamento de dissidências no seio da FRELIMO. 

Mondlane e a FRELIMO tinham o seu quartel-general e o seu Instituto 
de Moçambique sediados em Dar es Salam. A Tanzânia era um dos países 
de África que mais simpatizavam com a China e Nyerere foi talvez o 
único Chefe de Estado a visitar Pequim durante a Revolução Cultural. 

Acresce que nos campos de treino chineses na Tanzânia frequentados 
por elementos da FRELIMO, muitos dos tutores chineses falavam 
português e a documentação para instrução de uso de equipamento de 
guerra chinês estava escrita em português. 

É neste particular que é extremamente interessante verificar o papel 
que Macau desempenhou neste contexto. 

197 yer índiCe onomástico das personalidades citadas. 
198 Steven Jackson, "China 's Third World Foreign Policy: the case of Angola and 

Mozambique", The China Quarterly, N. 42, Junho 1995. 
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O Professor Moisés Fernandes tem referido o facto nalguns trabalhos, mas 
gostávamos de aludir, neste quadro, aos números que seguem. 

Número de alunos chineses que, segundo relatórios do então Governador de 
Macau, General Lopes dos Santos, frequentaram cursos nocturnos de língua 
portuguesa, em Macau, de 1962 a 1966: 

1962 - 100 
1963 - 168 
1964 - 213 
1965 - 247 
1966 - 490 

Os cursos eram ministrados pela Administração portuguesa e pela Sociedade 
Comercial Nam Guang199. Seria interessante saber quantos dos alunos se 
destinavam aos treinos da FRELIMO. 

III.5. A questão do Instituto Moçambicano de Dar es Saiam e da Fundação 
Ford 

Referimos várias vezes neste trabalho o famoso Instituto Moçambicano, de 
Dar es Salam. 
Aludiremos sucintamente aqui aos seguintes aspectos: Historicamente, havia uns 
anos antes sido criado na Argélia - não pela FRELIMO - um "Centro de Estudos 
Moçambicanos", cujos principais impulsionadores foram os Drs. Hélder Martins e 
Marinha de Campos. Eram ambos oposicionistas activos, brancos e empenhados 
na independência de Moçambique. A sua principal obra terá sido, segundo o Dr. 
Hélder Martins, o Manual de Alfabetização de Adultos, baseado no método do 
brasileiro Paulo Freire e que foi utilizado depois 

199 Moisés Fernandes, Curso ministrado no CCCM, em Lisboa, 2007, "Interesses da 
China e Macau no dissídio Sino-soviético, 1960-1974". 
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pela FRELIMO em Dar es Salam200. Aquele Centro veio a terminar por 
decisão de Mondlane em favor do Instituto Moçambicano. 

O Instituto de Dar es Salam foi crescendo em dimensão física, pois 
chegou a ter excelentes e grandes instalações, especialmente a partir de 
1966, em Kurasini, a curta distância da capital. Era um "politécnico" no 
sentido abrangente do termo. Englobava a formação geral, da enferma-
gem a cuidados primários de saúde, a cargo do Dr. Hélder Martins desde 
1965, assim como língua e outras disciplinas. A ideia fundamental era 
educar os futuros quadro da FRELIMO nas mais diversas tarefas. 

Entre o corpo docente contavam-se vários brancos, como o próprio 
Dr. Hélder Martins, Fernando Ganhão, Jacinto Veloso (ex-piloto aviador 
das FAP), o casal Ruth e Bill Minter, uma sueca de nome Brigitte 
Kalstrõm e uma britânica, Nancy Freahavor, sendo que a directora era a 
própria Janet Mondlane201. De referir que havia enfermeiras e socorristas 
formadas por Israel. 

Esta constelação branca não podia deixar de ter repercussões nega-
tivas nos elementos "racistas" antibrancos que incorporavam então a 
FRELIMO e de que faziam parte outros brancos como a americana, Betty 
King, que secretariava Janet Mondlane e em casa de quem veio a ser 
assassinado Mondlane. 

Próximo, existia uma escola secundária americana, o Centro Inter-
nacional de Educação de Kurasini, que se integrava no "American Afri-
can Instituté", ligado ao famoso "American Committee for Africa", e onde 
trabalhavam voluntários do igualmente conhecido "Peace Corps", que 
também ajudavam no Instituto de Janet Mondlane202. 

Julgamos fundamental sublinhar no quadro deste trabalho, a 
importância de interface externa que desempenhava este Instituto, no 

200 peia mesma ocasião fundou-se na Argélia um "Centro de Estudos Angolanos", 
de que fazia parte Artur Pestana (Pepetela) e onde se agrupavam os não negros que ainda 
tinham dificuldade em integrar o MPLA, por razões semelhantes as que existiam na 
FRELIMO. Vide o já citado livro de Hélder Martins Porquê Sakrani. 

201 Vide, Hélder Martins, Porquê Sakrani , Editorial Terceiro Milénio, Maputo, 2001. 
202 Idem. 
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mundo de então, para a imagem da FRELIMO, de Mondlane e da que ele queria 
dar ao Moçambique futuro: um país aberto ao mundo exterior, em que o 
Ocidente não era necessariamente colonialista e inimigo. 

O seu funcionamento na primeira fase deveu-se fundamentalmente ao 
financiamento da Fundação Ford. 

Comecemos agora por colocar a Fundação Ford na sua perspectiva histórica e 
política. 

A Fundação Ford, instituição filantrópica americana, foi criada em 1936 por 
Henry Ford e seu filho Edsel. A sua dimensão financeira é considerável: os seus 
activos, segundo a Enciclopédia Britânica, excediam os 9 mil milhões de dólares 
americanos no início do século. 

Os cinco pontos fundamentais da estratégia da Fundação têm-se mantido: 

• Criar e desenvolver outras instituições 
• Gerar e disseminar conhecimento e informação 
• Desenvolver talentos individuais 
• Estimular ajuda de outras fontes 
• Fazer um contributo independente para a Diplomacia Pública. 

Embora a Fundação se tenha proposto ter um novo "approach" à sua 
programação a partir da década de 80, os grandes objectivos permaneceram. 

Neste contexto, é fácil enquadrar o financiamento e ajuda da fundação Ford 
ao Instituto de Moçambique, ao abrigo dos pontos 1, 2, 3, 4e 5: 

- primeiro, porque se tratava de desenvolver outra instituição que se 
propunha disseminar conhecimento e desenvolver talentos individuais 
(pontos 1, 2 e 3); 

- segundo, porque se queria canalizar, estimulando, ajuda de outras fontes - 
a CIA (ponto 4); 

- terceiro, porque toda a acção contribuía manifestamente para os objectivos 
da Diplomacia Pública da Administração americana em África e não só 
(ponto 5). 
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Para além deste aspecto de coerência institucional, toda a questão 
levantada pelo financiamento da Fundação Ford ao Instituto de 
Moçambique merece uma reflexão especial, pois é reveladora de três 
factores importantes: a vontade política não só de alguns elementos da 
Administração Kennedy ou do Departamento de Estado, mas do próprio 
Presidente; a capacidade diplomática que Portugal teve em suster a 
aludida ajuda, já na nova Administração Johnson; e o papel decisivo de 
Janet Mondlane nos Estados Unidos e mais tarde na Suécia. 

Eduardo Mondlane avistou-se em Maio de 1963 com Robert Ken-
nedy, então Ministro da Justiça203, seu amigo pessoal e admirador -"He is 
a terrific impressive fellow", como a ele se referiu, numa conversa telefónica 
com seu irmão J. F. Kennedy204 (Anexo 7). 

No decurso da conversa, o Presidente Kennedy afirma textualmente: 
"some of his people have gotten some aid and assistance from Czechoslo-
vakia and Poland. He needs help from the United States for two reasons. 
Number one so that he can indicate to them that there are people in the 
West at least sympathetic to his efforts, and, uh, number two, just to 
keepem going". Depois de considerar que a soma pedida para os refu-
giados para um ano era razoável, US$50.000, adianta que poderá receber 
os outros $50.000 pela Fundação Ford, onde já estão "working on that. 
Cari Kaysen is". 

Cari Kaysen, um académico economista e Professor no MIT, era então 
um dos membros do grupo do National Security Affairs do Presidente. 
Encontrou-se com Mondlane, a quem classificou de "muito 
impressionante, sincero e inteligente". 

Kennedy pensou que o assunto merecia ser tratado com delicadeza 
para não colocar Dean Rusk, então Ministro dos Estrangeiros, numa 
posição difícil, tendo em conta "that he wants to be able to sit down with 
the Portuguese and say none of these people are getting any money... 

203 Attorney General. 
204 The Papers of John Fitzgerald Kennedy, Presidential Papers, President Office 

Files, Telephone Recordings, Cassette F, 18B (Transkripts), Boston, Massachussetts. 
(anexo 7). 
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Uh, ...if he turned this over to somebody like Averell Harriman or John 
McCone"...205. McCone era o Director da CIA; e Harriman, diplomata que 
desempenhara importantes papéis no fim da II Guerra, era então o que os 
anglo-saxónicos chamam de Ambasasdor at Large, normalmente um 
velho Embaixador encarregue de missões especiais, e será em Abril de 63 
nomeado para um lugar no Departamento de Estado, na área política. 

Depois de várias conjecturas, Kennedy diz ao irmão não querer que 
Mondlane diga que recebe dinheiro dos americanos, ao que Robert 
Kennedy replica que deverão fazê-lo através de uma Fundação privada. 
Duvidam mesmo se Dean Rusk deverá saber. O Presidente pergunta: 
"Should we tell Dean Rusk?". Robert Kennedy responde, finalizando a 
conversa com esta frase: " Well, uhm, Cari Kaysen got ali the facts on it, 
and hell have a suggestion as to how it should be handled"206. 

Parece, pois, incontestável que estamos perante uma decisão tomada 
ao mais alto nível, facto que vem justificar a estratégia que anteriormente 
referimos como sendo a que Mondlane pensaria aplicar. 

Numa carta de Fritz Rarig - empresário amigo de Mondlane - a Robert 
Kennedy207, citada por Witney W. Schneidman na sua já citada obra, há 
uma passagem importante para compreender não só a figura de Mondlane 
como a imagem que dele havia na Administração Kennedy: "O dinheiro 
não lhe deveria ser dado com base no pressuposto de que o podemos 
controlar. Na verdade, seria um erro tentar controlá-lo, porque 
diminuiríamos a sua utilidade para nós. A verdade é que não o podemos 
controlar; só podemos confiar nele...". 

No ano seguinte, 1964, Janet Mondlane, em digressão pelos Estados 
Unidos para angariar fundos, faz declarações ao Syracuse Herald Journal, 
de 25 de Agosto, onde aparece fotografada ao lado de R. P Nana- 

205 Id. 
206 Jd. 
207 JFK Papers, Box 39. 
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vati, que pertence ao African American Institute. Num número da 
Geographic Magazine sobre Moçambique, Janet afirma que, enquanto o 
marido organiza a parte militar, ela se dedica à educação dos futuros 
líderes no Instituto de Moçambique, financiado pela Fundação Ford, e que 
recebe também fundos do Afro-American Institute e do Conselho Mundial 
das Igrejas. 

Por outro lado, um folheto intitulado Mozambique Preparing for 
Independence distribuído pela ICS {International Student Conference) de 
Leyden, Holanda, com a morada do Instituto de Moçambique em Dar Es 
Saiam, é distribuído pelas Universidades holandesas e alemãs, e 
eventualmente por outras na Europa. O folheto, que pede ajuda material 
de qualquer espécie, para os estudantes do Instituto de Janet Mondlane, 
encerra toda a doutrina do seu marido - a principal tarefa é preparar 
academicamente, sem ideologias, os futuros dirigentes de um 
Moçambique independente. 

Estes dois factos desencadeiam uma forte reacção portuguesa, desde 
logo por parte de Franco Nogueira que, em declarações à imprensa em 
Londres, acusa a Fundação Ford de ajudar as actividades revolucionárias 
em Moçambique. 

Em Portugal, surge uma onda de panfletos incitando o público a não 
comprar veículos de marca Ford, que estavam a ser aqui montados pela 
Ford Lusitana SARL desde Janeiro daquele ano, 1964. Os distribuidores 
alarmam-se e a onda contra a Ford cresce. 

A 18 de Outubro, Henry T. Heald, Presidente da Ford Foundation, 
escreve uma carta a Franco Nogueira208. É uma carta simultaneamente 
ingénua, sincera e reveladora, e que acaba por dar argumentos a Franco 
Nogueira, que os aproveita, diplomaticamente com habilidade, conse-
guindo realmente uma vitória naquela batalha, embora perca a guerra. 

Heald confirmava na aludida carta que concedeu, através do Afri-can-
American Institute, cerca de US$99.000 para a educação de refugiados em 
Dar es Salam, para a educação sem tendências ideológicas (assim reza 
também o panfleto universitário) com o objectivo de pagar 

208 AHD, Arq. Washington, M 254, 4, 15. 



VICISSITUDES E FLEXÃO DO PRIMEIRO PLANO ESTRATÉGICO DE MONDLANE   |   177 

6 professores, despesas de viagem e alojamento para 50 estudantes. 
Sublinha ser Janet Mondlane quem dirige o Instituto e que o marido nada 
tem a ver com aquela instituição. Justifica aquela acção, dizendo que se 
pretende assim desviar os estudantes para países ocidentais e evitar que 
vão para países comunistas do Leste. Reafirma que a Fundação não está 
nem poderia estar implicada em quaisquer actividades políticas, mas que 
continuará a supervisionar para que o Instituto continue naquela linha. 

Termina afirmando que a Ford Motor Company nada tem a ver com o 
que a Fundação faz nem é consultada, pelo que "it is not reasonable for 
you" considerar que a Ford Motor Company tenha qualquer 
responsabilidade. 

A carta é reveladora do importante papel de Janet Mondlane nesta 
operação e da sua credibilidade nos Estados Unidos. 

Franco Nogueira responde com uma bem elaborada carta que o vai 
fazer ganhar aquela batalha.Convém não esquecer que as pressões sobre a 
Ford Lusitana vêm pessoalmente do Dr. Salazar e que a nova Admi-
nistração americana já não é a mesma. 

O Ministro começa por afirmar que obteve, através da carta, a 
confirmação de que era Janet Mondlane a responsável pelo referido 
Instituto, em Dar Es Salaam. Diz não haver refugiados moçambicanos, 
pois não havia razão para os moçambicanos fugirem, e pede ao Presidente 
da Fundação Ford que deixe de se basear em slogans e que aceite o 
convite para visitar aquela província, onde será bem recebido. Acrescenta 
ser estranho que entre tantas mulheres americanas seja precisamente Janet 
Mondlane, mulher daquele "aventureiro", a dirigir o Instituto; não sendo 
africana por que razão se interessaria ela tanto por Moçambique se não 
fosse por adesão à causa do marido? Comenta, a dado momento, que 
acredita nas intenções do Presidente da Fundação, mas então, questiona, 
por que razão não dialoga com o Governo português e não canaliza os 
fundos pelo Governo em vez de o fazer no quadro dos revolucionários? 
Quanto aos professores, pergunta-se se não haverá a intenção de substituir 
a língua por outra da nacionalidade dos professores enviados. Termina: "I 
assure you that in my mind the motives of the Ford Foundation are beyond 
question. But I also assure 
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you, as sincerely, that the Foundation in this instance is cooperating and 
carrying out a purely politicai activity and for politicai purposes of some 
interest quiet alien to Mozambique. I have no difficulty in admitting, 
however, that up to now the Foundation could claim to be unaware of the 
foregoing. Sincerely yours, Franco Nogueira". 

Conhecendo os antecedentes e as decisões de Kennedy, Franco 
Nogueira tinha obviamente razão. Tratava-se de uma manobra política 
americana de ajuda ao movimento de Eduardo Mondlane. 

As pressões, porém, são tais sobre a Ford Lusitana que o seu pre-
sidente, Joseph Roda, envia uma carta a 12 de Novembro ao Presidente da 
Ford Foundation, com cópia para Henry Ford II, Presidente da Ford 
Motors Company e para o seu vice-presidente, John Bugas, sublinhando o 
enorme prejuízo da Ford Lusitana, companhia instalada havia 33 anos em 
Portugal, e afirmando que Janet Mondlane ajudava o marido na sua luta 
na FRELIMO pelo que seria "unadvisable" continuar aquela ajuda, etc, 
etc. 

Em Dezembro de 1964, a imprensa nos Estados Unidos e em Lis-
boa209 anuncia, com base em declarações da Ford Lusitana, que a Fun-
dação Ford suspendeu o auxílio ao Instituto de Moçambique e que, de 
futuro, qualquer donativo seria discutido com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros português. 

A 29 de Março de 1965, o nosso Embaixador em Washington recebe 
uma curta carta do Presidente da Fundação dizendo que o donativo ao 
Instituto de Moçambique expirara em Julho de 1964 e não fora renovado. 

Em Outubro de 1965, é, curiosamente, anunciado que a mesma 
Fundação atribui um subsídio de US$ 726.300 a grupos e instituições de 3 
países africanos, Uganda, Quénia e Tanzânia, para preservação de fauna 
selvagem. 

No Congresso da FRELIMO de 1968, Eduardo Mondlane afirma, 
porém, e é interessante notar, que a Fundação Ford dera subsídios no valor 
de quase US$500.000, em 1963. 

209 Ny Times e Standard Times de 19.12.64 e Diário de Notícias de 18.12.64. 


