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Militarização da sociedade nas colônias portuguesas, 1961-1974 

 

Nosso objetivo é levantar e discutir as principais questões do artigo Da violência 

colonial ordenada à ordem pós colonial violenta de Borges Coelho, bem como refletir 

sobre alguns pontos acerca do tema da descolonização de algumas das colônias 

portuguesas em África, a saber, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. 

Para tanto, num primeiro momento explicitaremos alguns conceitos utilizados 

pelo autor para tratar desse assunto, e que atinge, de forma mais ou menos relevante a 

história da descolonização dessas três colônias. O grande mote de Borges Coelho é 

procurar perceber porque países saindo de guerras coloniais tão longas e destrutivas, 

mergulharam em guerras internas ainda piores. Assim, ele propõe como hipótese a 

contribuição dessas guerras coloniais como geradoras destes conflitos posteriores, 

através do que ele nomeia como “potencial de violência”. 

O potencial de violência seria o resultado da conjugação de vários fatores que 

contribuiram para o acumular de tensões nessas sociedades e que irromperam no 

contexto pós-independência. Dentre esses fatores, o autor destaca alguns mais 

importantes, que em sua análise, teriam tido mais peso para formação desse potencial. 

Em primeiro lugar, sublinho o cenário internacional dessas independências, processos 

iniciados durante a década de 60, no auge das hostilidades entre os Estados Unidos e a 

URSS. A Guerra Fria impunha-se nos países de Terceiro Mundo sob a forma de busca 

por áreas de influência entre as duas potências. Assim sendo, as pressões por 

alinhamento a um lado ou a outro geraram conflitos regionais entre países vizinhos, ou 

seja, entre os sítios de influência socialista e os aliados dos Estados Unidos, exemplo 

disso são os confrontos entre Angola e África do Sul; e Moçambique e Rodésia. 

Outro ponto importante que concorre para o potencial de violência é a formação 

dos movimentos nacionalistas, haja vista que se formaram durante as guerras de 

independências vários grupos que procuravam conduzir esse processo, dessa forma eles 

competiam violentamente pelo poder, criando esses conflitos intranacionalistas que 

sobreviveram e repercutiram depois das independências. Como será explicado na 
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segunda parte do texto, os grupos pró-independentistas terão um papel decisivo nas 

guerras civis pelas quais passaram Angola, Moçambique e Guiné depois de suas 

independências de Portugal. 

Borges Coelho pondera também sobre a violência gerada pelos Estados recém 

independentes. Para o autor, a substituição radical dos Estados coloniais extremamente 

autoritários e controladores por Estados ineficazes, sem representação ou autoridade 

sobre todo território e também muito violentos contribui para o potencial de violência 

não só pela violência que continua a impor sobre a sociedade, mas também pela 

instabilidade que favorece a disputa pelo poder e confronto entre as milícias que torna 

os territórios refém desses grupos armados. Somado a esses três principais fatores existe 

ainda os efeitos, nunca superados, da partilha arbitrária da África pelas potências 

coloniais europeias, que ao colocar sobre uma mesma unidade administrativa/territorial 

etnias e grupos, que algumas vezes não tem qualquer tipo de identificação ou já vivem 

realidades de conflito, criaram ou agravam a violência que ainda hoje repercute em 

África e que também foi decisiva para o potencial de violência das guerras pós-

coloniais nas realidades aqui estudadas. 

 

 O principal conceito que amálgama a ideia do potencial de violência é o da 

“violência ordenada”, a partir do qual o autor introduz sua principal tese, que trata de 

compreender em que medida a militarização imposta pelo governo português em suas 

colônias em África pode ter contribuído para elevar esse potencial de violência, que fora 

transportado para além dos conflitos coloniais. Dessa forma, o conceito de violência 

ordenada se relaciona com a violência induzida e organizada a partir de cima, pela 

metrópole, e nem sempre possui efeitos previsíveis ou controláveis. De acordo com 

Borges Coelho: 

 

Pretendemos assim mostrar que a guerra colonial foi muito mais que um conflito de 
ocupação datado dentro das balizas cronológicas que normalmente lhe são atribuídas, 
induzindo, pelo contrário, sobretudo na sua fase pós 1968, uma militarização da 
sociedade que nos dá razões para afirmar que por detrás desse conflito se escondia já 
os germes de um conflito civil.1 
 

 Dentre esses efeitos, o autor desenvolve alguns argumentos principais. 

Primeiramente, a consequência mais imediata da introdução de armas em larga escala 

                                                 
1 COELHO, João Paulo Borges. “Da violência colonial ordenada à ordem pós-colonial violenta. Sobre um 
legado de guerras coloniais nas ex-colônias portuguesas. In: Lusotopie: Julho/2003. p. 177. 
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numa sociedade é a disseminação da presença e da familiarização com elas, bem como 

do conhecimento de seu uso. Isso ainda serve como base para a criação de uma “cultura 

armamentista” no quotidiano, que favorece a resolução de conflitos (por vezes banais) 

tendo como primeira alternativa o recurso as armas. E o mais destrutivo desses efeitos, 

qual seja, o alastramento dos conflitos abertos possibilitado tanto pela presença das 

armas, pelo conhecimento sobre elas e pela cultura armamentista gerada na sociedade.  

 A militarização compreende ainda outras faces além da descrita acima, jogos de 

poder bem mais sutis que a inserção de armas e a guerra puramente armada. A política 

do governo metropolitano partia do princípio, que norteou várias opções que foram 

tomadas durante a guerra, que todo africano era um terrorista em potencial e várias 

foram as táticas que buscaram anular ou combater essa “potência”. Apesar das 

diferentes direções que tomaram as guerras coloniais nos respectivos países, como 

veremos mais esmiuçadamente a seguir, uma das táticas mais proeminentes que visava 

combater o terrorismo foi a tentativa de conquistar a adesão das populações, colocando-

as a serviço da ordem colonial. 

 Desta forma são desenvolvidos o comandamento e o acionamento, formas 

complementares nesse esforço de estimular a adesão e combater o terrorismo. O 

comandamento funciona no sentido contrário ao de “mandar” (que significa dar ordens, 

intimidando através da força física, o que provoca repulsa e dificulta a integração) e visa 

portanto dirigir e conhecer. O acionamento lhe é complementar pois além de combater a 

predisposição das populações de agir contra a ordem colonial, põe-na a favor tornando-

as repulsivas a propaganda do inimigo. Ambas as táticas buscam promover a 

aculturação e assimilação dos colonos, integrando nos valores do colonizador através da 

educação e da propaganda. 

 Para facilitar esse trabalho junto as populações, são criados os aldeamentos, 

como espaços de aglomeração das pessoas, que eram retiradas das áreas rurais em que 

viviam para formar esses sítios que funcionavam como campos de concentração. Estes 

espaços, tidos pelo autor como uma das formas da militarização da sociedade, contribui 

para elevar o potencial de violência pela desestruturação social consequente dessas 

formações. A retirada dessas pessoas da zona que habitam por si afeta a coesão 

comunitária e as relações pessoais, compromete a base da produção material da vida e 

destrói relações políticas e familiares, que outrora eram assentadas na relação com a 

terra. Assim, tudo isso favoreceu ou acentuou problemas com as doenças, a fome e a 

sede, juntando-se a isso, os poucos recursos eram disputados violentamente com a 
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população pelos grupos de milícias que na falta de um poder efetivo e constituído 

travavam guerras pelo poder dos aldeamentos. 

 Todavia, Borges Coelho questiona uma visão dicotômica que existe no estudo 

sobre os aldeamentos, tanto a visão colonial que considera os nacionalistas como 

“terroristas bárbaros”, bem como a visão nacionalista que enxerga as forças coloniais 

como “fonte de todo o mal”. Para a população havia pouca diferença, refém dos dois 

lados os camponeses não tinham escolha, nas palavras do autor “nem futuro nem saída”. 

Desta maneira os aldeamentos foram verdadeiros espaços de (re)produção da violência, 

paralela a da guerra, deixou marcas profundas que não cessaram após a descolonização. 

 

A militarização e a assimilação também foi levada a efeito através do 

recrutamento de soldados africanos na guerra colonial, advogada por uns e rejeitada por 

outros, o recrutamento local oferecia vantagens que não puderam ser ignoradas mesmo 

pelas direções mais conservadoras da guerra, como no caso de Guiné-Bissau. As 

vantagens do soldado local se apresentavam primeiro nas próprias dificuldades 

metropolitanas, uma vez que Portugal, sendo um país pequeno, mesmo no auge da 

militarização ainda não conseguiria suprir quadros suficientes para levar três guerras 

coloniais em África. Por isso o soldado africano aparecia como uma fonte “inesgotável” 

de recrutamento. Além de ser mais barato em transporte e manutenção, e ainda mais 

resistente e teoricamente mais integrado. É importante também destacar que as perdas 

desses soldados resultavam muito menos impacto na opinião pública, representando 

menos propaganda negativa para o governo. 

Notadamente pelo impacto que esse recrutamento local teve nas guerras internas 

pós independência e no transporte do potencial de violência, detalharemos a questão 

particularmente em cada um dos três países. A relevância desse tema no artigo de 

Borges Coelho nos impôs um tratamento mais minucioso do tema que faremos na 

segunda parte do texto. A guisa de conclusão desse primeiro momento, citamos Borges 

Coelho:  

(…) a maneira como os acontecimentos evoluíram após as respectivas independências, 
deixam claro que a extrema militarização induzida pelas autoridades coloniais 
portuguesas no seu esforço de guerra deixou um legado de contornos ainda não 
inteiramente circunscritos mas que, pelo seu potencial de violência, constitui poderoso 
fator, alimentador de dos conflitos pós-coloniais.2 

 

                                                 
2 COELHO, João Paulo Borges. “Da violência colonial ordenada à ordem pós-colonial violenta. Sobre um 
legadode guerras coloniais nas ex-colônias portuguesas. In: Lusotopie: Julho/2003. p.193 
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Evolução das forças militares nos três teatros de operações 

 

Substituição de Salazar por Marcelo Caetano 

O ano de 1968 fica marcado por esta alteração política no topo da hierarquia 

política portuguesa. De facto, já desde à algum tempo que Oliveira Salazar, na 

sequência de queda sofrida, estava na prática, impossibilitado de exercer as funções de 

Presidente do Conselho. 

 Após um período de indefinição é finalmente empossado Marcelo Caetano nas 

funções de Presidente do Conselho. Considerado um político de linha mais liberal e 

portanto, aberto a outras soluções alternativas para o rumo a ser seguido na política 

ultramarina portuguesa e, até para a política portuguesa, em termos gerais; o facto é que 

desde cedo Marcelo Caetano se viu numa posição política difícil. Espartilhado entre 

aqueles, que mais conservadores, queriam ver um regime de linha dura sem efectuar 

concessões de nenhuma espécie, na política ultramarina e, outros mais liberais, que 

pretendiam soluções alternativas para as políticas que vinham a ser seguidas, o facto é 

que desde cedo, Marcelo Caetano se encontra de alguma forma “refém” de uma linha 

mais conservadora reunida em torno do Presidente da República, Almirante Américo 

Tomás, bem como das suas próprias hesitações pessoais e políticas. 

 Na realidade, Marcelo Caetano era um político muito diferente em termos de 

personalidade de Oliveira Salazar, mais hesitante, menos convicto; cedo se percebeu 

que poucas alterações havia que esperar da sua actuação enquanto Presidente do 

Conselho, podendo-se até especular, que com tal tipo de actuação, procurando agradar a 

todos, acabava por não agradar a ninguém. Condenando rapidamente as esperanças nele 

depositadas pelos sectores mais liberais do regime, que esperavam ver em Marcelo 

Caetano a corporização de novos modelos e novas políticas, consubstanciadas numa 

maior abertura do regime ao exterior. Num processo de democratização e no caso das 

políticas ultramarinas, em soluções que permitissem aliviar o peso que a guerra colonial 

constituía para o país, não só em termos de imagem internacional, como no plano 

interno, com crescentes dificuldades de mobilização militar que acarretava custos 

financeiros bastante elevados. Enfim, “era urgente rever a estratégia geral de defesa 
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das colónias, e a utilização de tropas africanas era uma componente importante desse 

passo”
3
. 

 Não só por razões financeiras e de mobilização interna, mas também pelo facto 

da utilização de tropas africanas permitirem resolver estes dois problemas, quer 

reduzindo as despesas com a deslocação de efectivos militares, quer garantindo uma 

fonte de mobilização militar praticamente inesgotável, quer também por permitirem 

algum alívio, que uma situação de guerra prolongada sempre acabava por produzir na 

opinião pública, até pelo facto, de não se encontrar um fim à vista para tal situação. 

 Na realidade este ano de 1968, não fica só marcado por esta substituição na 

condução dos destinos políticos portugueses, mas também “corresponde a assinaláveis 

progressos dos nacionalistas na frente de combate” 
4
. De facto seja no caso da Guiné-

Bissau, onde se assiste a notáveis progressos no teatro da guerra por parte do PAIGC, 

Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, fundado entre outros 

por Amílcar Cabral, Aristides Pereira e Luís Cabral em 19 de Setembro de 1959 e, que 

provocavam crescentes e assinaláveis dificuldades para as forças portuguesas. 

 Também no caso de Angola se assiste à reactivação da frente Norte da guerra, 

através da actuação do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, dirigido 

por Agostinho Neto e de tendência marxista-leninista, ou em Moçambique com a 

realização do II Congresso da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, fundada 

em 25 de Junho de 1962, com o objectivo de lutar pela independência de Moçambique 

do domínio colonial português; e depois do referido Congresso com a abertura por parte 

deste movimento da frente militar de Tete. 

 Nesta conjuntura era pois essencial dar uma resposta a tantos e novos desafios 

colocados pela guerra colonial. Essa resposta vai ser dada com a utilização de tropas 

africanas, por parte do exército português e também com o estabelecimento de uma 

nova estrutura de comando mais descentralizada. 

 

Descentralização na condução da guerra 

A uma direcção militar centralizada em Lisboa, sucedem-se as direcções 

militares provinciais, descentralizadas em função dos três diferentes teatros da guerra; 

na Guiné, onde Spínola assume o comando em Maio de 1968; em Moçambique onde 

                                                 
3 Borges Coelho, Da Violência colonial ordenada à ordem pós colonial violenta, in Lusotopie 2003, p. 
183 
4 Idem, Ibidem, p. 183 



 8 

Kaúlza de Arriaga assume o comando em Março de 1970 e em Angola com Costa 

Gomes, a partir de Abril de 1970. 

 Esta nova estrutura de comando descentralizada acaba por ir reflectindo no 

terreno das operações, as diferenças de personalidade, de carácter e até projecto político 

dos diferentes comandantes, o que juntamente com o processo de africanização em 

curso, promovido através do recrutamento local para as forças armadas regulares, acaba 

por conduzir aos diferentes rumos, que vão ser seguidos e que se observam na estratégia 

militar nos três diferentes teatros de guerra. É de notar que, como é óbvio, as diferenças 

de estratégia prosseguidas não têm apenas como origem o modo diferente como da parte 

das forças portuguesas se tende a encarar o conflito, mas são elas próprias reflexo, 

também da forma diferente de actuação dos próprios movimentos nacionalistas e das 

situações específicas quer da Guiné-Bissau, de Moçambique e de Angola. 

 No caso da Guiné-Bissau, já referimos a existência do PAIGC. De facto esta 

força assume-se como a única força que luta pela independência da Guiné e de Cabo 

Verde, chefiada num primeiro momento por Amílcar Cabral, que acaba assassinado em 

Conacri, num episódio ainda hoje pouco estudado e que merece, sem dúvida, mais 

reflexão. Este movimento, embora gozando de apoio militar soviético, assume-se 

claramente como seguidor de correntes pan-africanistas, presentes também no vizinho 

Senegal, com Leopold Sènghor, o que juntamente com a figura do comandante militar 

português Spínola, proporciona o inicio de diálogo entre ambas as partes a partir de 

1972, procurando uma solução negociada para o conflito, processo em que se 

empenham não só Spínola como o próprio Amílcar Cabral. 

 No palco da guerra, Spínola procurou explorar as diferenças étnicas e religiosas, 

num território, marcado por diversas etnias e tribos e também pela presença de 

diferentes grupos religiosos, católicos, muçulmanos, animistas. Spínola procura assim 

criar um exército africano regular à semelhança do português, “estruturado em 

companhias agrupadas em batalhões, tendo em vista provavelmente uma futura 

federação de Estados de língua portuguesa”
5. Projecto que como se sabe fazia parte do 

ideal político de Spínola, descrito aliás pelo próprio no seu livro Portugal e o Futuro, 

publicado em 18 de Fevereiro de 1974. 

 A este exército regular acrescentam-se os grupos de intervenção de milícias, 

agrupados numa companhia geral de milícias e que constituíam também uma tropa com 

                                                 
5 Borges Coelho, Op. Cit., p. 184 
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apoio no recrutamento local, mas de intervenção rápida e de treinamento de “tipo 

comando” 

O caso de Moçambique é bem diferente em função da personalidade de Kaúlza 

de Arriaga. Este ao contrário de Spínola era um militar de linha dura, conservador e, que 

por formação desconfiava de todos os africanos. Tal facto ajuda a explicar a formação 

de tropas africanas mais tardia. Mesmo a criação de tropas especiais estava 

condicionada pelas más relações de Kaúlza com os elementos da PIDE/DGS, que como 

veremos assumem papel de relevo na implementação destas forças no terreno, no caso 

angolano. Assim, “só em 1970 foram criadas as primeiras unidades experimentais de 

Grupos Especiais Pára-quedistas (GEP), muito por causa da intervenção de Jorge 

Jardim, e só em 1973 os GEP são espalhados pelo terreno”
6 

No caso de Angola, Costa Gomes procura tirar partido da divisão de forças 

nacionalistas que combatiam a colonização portuguesa, MPLA, UPA/FNLA e UNITA, 

bem como das boas relações que mantinha com elementos da PIDE/DGS. Desta forma 

não só generaliza a africanização das forças militares, como adopta os modernos 

conceitos de guerra de contra-insurreição. Surgem assim os Flechas, unidades 

fortemente operacionais e produtivas, sob comando da PIDE/DGS, que em 1970 se 

encontram um pouco por todo o território, constituídas por um total de 2375 homens, 

divididos em 45 grupos com cerca de 35 membros cada um.  

Ainda antes em 1968, surgem os Grupos Especiais (GE), tropas especiais de tipo 

comando, com origem principalmente na etnia San, do sul de Angola, tirando assim 

partido das divisões étnicas e tribais. Também no Norte de Angola, em Cabinda, surgem 

as Tropas Especias (TE), tirando, neste caso, partido de deserção de Alexandre Taty, 

proveniente da FNLA. 

Noutro sentido exploram-se as próprias divisões e conflitos regionais, com a 

constituição em 1967, dos Fiéis, cerca de 2500 homens, antigos gendarmes catangueses, 

apoiantes de Moisés Tchombé e que se opõem ao regime de Mobutu no Zaire e que era 

um dos principais apoiantes da FNLA. Actuam preferencialmente no norte e nordeste de 

Angola e eram forças muito bem treinadas e operativas. Também na mesma lógica de 

actuação, surgem os Leais, refugiados do African National Congress, da Zâmbia de 

Kenneth Kaunda que vão actuar preferencialmente no sul de Angola. 

                                                 
6 Idem, Ibidem, p. 186 
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Desta forma verificamos “claramente a tendência [que] ia no sentido de 

transformar a guerra colonial em três conflitos internos nos três teatros de operações”
7 

 

Impacto do 25 de Abril  

Com a emergência da revolução de 25 de Abril de 1974, golpe conduzido em 

Lisboa, por um grupo de oficiais intermédios da estrutura militar, o regime que já sofria 

de várias debilidades, sociais, políticas e económicas, agravadas pela crise internacional 

de 1973 em resultado do choque petrolífero; é derrubado.  

Num golpe com várias consequências não só para Portugal, como para o 

equilíbrio geoestratégico entre as duas grandes potências da guerra fria, os Estados 

Unidos e a União Soviética, e obviamente no desenrolar das actividades militares 

portuguesas em África. 

 Como é consenso comum, o golpe de Abril, não apanha de surpresa apenas 

quase todos os sectores sociais portugueses, os próprios movimentos nacionalistas, nos 

três teatros de guerra que temos vindo a estudar, também eles são apanhados 

desprevenidos e têm de rapidamente adequar a sua actuação perante a nova situação 

criada, “the decolonization of Angola, Guinea and Mozambique was traumatic. 

Prolonged nationalist violence can have very seriously deleterious effects on post-

colonial politics, as is evident in Angola and Mozambique”
8 

 Num primeiro momento as forças regulares portuguesas são repatriadas para a 

metrópole. Assim sociedades fortemente militarizadas, como antes referimos, são 

deixadas inteiramente à sua sorte. Este facto conduz a vários tipos de problemas e de 

situações para as diferentes colónias, não só em face da estratégia militar portuguesa 

que tinha sido seguida mas também em face dos problemas internos específicos de cada 

uma. 

 Em primeiro lugar há que assinalar que o já referido repatriamento das forças 

militares portuguesas, deixa inteiramente entregues à sua sorte, quer as forças regulares, 

quer as tropas especiais entretanto constituídas, o que provoca, entre estas um duplo 

sentimento de esperança nos movimentos independentistas, mas também de traição e de 

temor, seja pelas forças que as haviam criado e entretanto abandonado, seja pelo seu 

                                                 
7 Borges Coelho,Op. Cit., p. 188 
8 Patrick Chambal, Revolutioary nationalism? Lusophone  African decolonisation in historical 

perspective, 1993, p. 19 
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comprometimento na guerra colonial, justamente em oposição aos movimentos 

independentistas que agora dominam a situação. 

 No entanto, como refere Borges Coelho, existiam três contextos diferentes, três 

modelos diferentes da actuação das autoridades portuguesas e três perspectivas 

diferentes quando analisamos os vários movimentos nacionalistas. 

 

Guiné-Bissau 

No caso da Guiné-Bissau, existia apenas um único movimento nacionalista, 

como antes referimos, aberto a negociações e compromissos, sendo desta forma “the 

most cofortable of Portugal’s relationships in the post-colonial period”
9
. Não foi de 

facto difícil às novas autoridades portuguesas chegar a um compromisso que visava a 

entrega de poder e o reconhecimento da independência a um movimento, com quem o 

próprio Spínola já havia iniciado conversações e, que em 24 de Setembro de 1973, já 

havia declarado unilateralmente a independência, a qual tinha sido reconhecida por um 

vasto número de Estados da comunidade internacional, principalmente entre aqueles 

que eram alinhados com a União Soviética e também dentro da comunidade dos não 

alinhados, principalmente entre os africanos. 

 Pior sorte tiveram neste caso as figuras de maior relevo, no caso das forças 

africanos que combateram do lado das forças portuguesas na guerra colonial. Sendo 

impossível aceitar pelo PAIGC a sua incorporação, dado o seu número ser até superior 

aos dos próprios combatentes nacionalistas, os seus chefes foram executados 

sumariamente, forma de terminar com qualquer perspectiva de insurreição. 

 De qualquer forma o período de paz, foi de pouca duração, num país 

profundamente marcado por conflitos étnicos, tribais e religiosos e em que os golpes 

militares e a violência se tornaram uma constante. 

 

Moçambique  

Também aqui estamos na presença de apenas um único movimento nacionalista, 

a Frelimo, também ela pouco inclinada a negociar a integração de tropas especiais no 

seu seio. Para além disso, tal como no caso da Guiné-Bissau, colocava-se a questão de 

como integrar uma força de vários milhares de homens, quando os combatentes da 

FPLM, braço armado da Frelimo, não seriam mais de dez mil. 

                                                 
9 Norrie MacQueen, The Decolonization of Portuguese Africa, p. 221 
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 O modelo passou por um original processo de punição e purificação, em que 

através ou da afixação em local público de biografias pessoais, no que era considerado 

um efectivo sinal de arrependimento ou, através do internamento em campos de 

reeducação de onde sairiam homens novos.  

O certo é que todo o processo parece ter-se revestido um maior humanismo, 

talvez por influência de ritual tradicional de limpeza individual, denominado de 

princípio kuphahla.  

Todo o processo culminou na mediática “Reunião dos Comprometidos”, 

conduzida pelo próprio Samora Machel, em que uns foram mandados em paz, 

reassumindo a sua vida civil e outros foram enviados para os referidos campos de 

reeducação. É aliás destes campos que fogem vários combatentes, que posteriormente 

com o apoio da Rodésia e do regime de apartheid da África do Sul, acabam por formar a 

Renamo de Afonso Dlakhama; hoje constituída em partido político e integrada no 

sistema democrático Moçambicano, mas que principalmente durante a década de 80 do 

séc. XX, levou a efeito uma verdadeira guerra civil contra o regime de partido único da 

marxista-leninista Frelimo. 

 Quanto às relações com Portugal há que assinalar que mau grado a facilidade 

com que decorreram as negociações ou até mesmo por isso, se assiste posteriormente a 

várias situações de fricção. “The relatively more peaceful transfer of power in 

Mozambique, though triggering na outflow of settlers, had left many thousands in the 

country after independence. The often harsh and unjustifiable treatment of these 

remaining Portuguese became a major point of friction in relations between Lisbon and 

Maputo”
10

. 

 

Angola 

 “In Angola (…) not only did the two original nationalist constituencies (Luanda-

based and Congo) develop two rival organisations (respectively the Movimento Popular 

de Libertação de Angola, MPLA, and the Frente Hacional da Libertação de Angola, 

FHLA) but they failed to prevent the creation of the União Hacional para a 

Independência Total de Angola (Unita), rooted in and largely supported by the 

Highlands Ovimbundu people”
11

 

                                                 
10 Norrie MacQueen, Op. Cit., p.227 
11 Patrick Chabal, Op. Cit., p.18 
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 O caso Angolano que propositadamente deixámos para o fim reveste-se na 

verdade dos aspectos mais complexos de entre todos. Se como por um lado, como refere 

Patrick Chambal, estamos em presença de três movimentos independentistas diferentes, 

até nas suas bases de apoio, quer internas quer externas, era também em Angola que 

como refere Borges Coelho, a ideia de transformar a guerra colonial, numa guerra 

psicológica e de contra-insurreição tinha sido levada mais longe, como vimos, com a 

actuação de Costa Gomes à frente do comando militar. Aqui multiplicaram-se o número 

de diferentes forças militares em presença, inclusive por parte das forças militares 

portuguesas ou que lutavam ao lado das portuguesas, bem como eram muito díspares os 

interesses externos em presença, não só em função de posição estratégica de Angola, 

como também da sua própria riqueza natural, nomeadamente em petróleo, extraído no 

norte da Angola e no enclave de Cabinda, onde ainda hoje prossegue uma luta armada 

conduzida pelas FLEC, com vista à sua independência. 

 No período pós-colonial com a fragmentação dos movimentos de libertação, 

todos com capacidade militar, o novo regime português tenta, numa primeira fase, um 

acordo entre os três movimentos, os Acordos de Alvor, que no entanto vieram a 

fracassar. 

 Por outro lado os contingentes militares supostamente desmilitarizados, 

raramente aceitam integrar o programa de desmobilização com indemnização criado 

pelos portugueses, preferindo a integração nos diferentes movimentos e a continuação 

das operações militares em lugar da deposição das armas. 

 Assim os GE dividem-se entre o MPLA e a FNLA, os Flecha entre o MPLA e a 

UNITA, os Fieis acabam por integrar o MPLA e os Leais a UNITA. 

 É com base nos Flechas, GE e Fieis que o MPLA, toma posse de Luanda, 

controla Cabinda e o Nordeste de Angola, o que com o apoio militar de forças cubanas 

lhe permite assumir o poder, mesmo que apenas numa parte do território e, assim ver o 

seu regime reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. No resto a 

guerra civil prolongou-se até ao séc. XXI e só termina com o assassinato de Jonas 

Savimbi, líder da UNITA, desde sempre apoiado pelo regime Sul-africano até à 

extinção do regime de apartheid. 

 Só pois muito recentemente Angola, conseguiu alcançar a estabilidade e a 

segurança, evoluindo no sentido de um regime democrático, no entanto ainda não 

completamente concretizado. 
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Conclusão 

 

 Na realidade, como demonstra Borges Coelho, se a estratégia militar seguida 

pelas autoridades portuguesas, constitui um factor que potenciou os conflitos armados 

do período pós-colonial, nomeadamente nos casos de Angola e de Moçambique, ou que 

a “banalização da violência sobretudo no espaço rural, [representa] um potencial 

especifico, como se viu, resultante da criação das tropas especiais”.
12  Estes, no entanto, 

não devem ser vistos como os únicos factores para toda a violência subsequente.  

 “Combatants on all sides drew on the experience of earlier resistance and its 

repression, or a continuous recourse to violence stretching back to conquest”.
13

 

 Como se depreende das palavras de Shipway ao referir-se à descolonização no 

geral, sobretudo na que ocorre logo na sequência de processos que se seguem ao final da 

II guerra mundial, este tipo de violência não se pode caracterizar como exclusivo do 

processo português. Há também que considerar factores étnicos, tribais, regionais e até 

de política internacional, que em diferentes graus e de diversas formas, conforme 

analisamos, nos três casos em presença, cada qual de sua forma contribuíram para 

manter sociedades baseadas na violência. 

 Em qualquer dos casos analisados há que reter também que “the nationalist 

wars produced much more committed to socialism”
14o que em 1974-1976, em pleno 

período de guerra fria entre as duas grandes potências da altura, os EUA e a URSS e 

com os interesses económicos e geoestratégicos da ambas, tal facto não era susceptível 

de produzir um sentimento geral de paz e segurança para sociedades que tinham 

evoluído no sentido de regimes de partido único e de inspiração marxista-leninista. 

 No mesmo sentido vão as diferenças étnicas e tribais, que com o falhanço dos 

regimes socialistas têm permanecido como factores indutores de violência, como no 

caso de Angola ou ainda de forma mais clara no caso da Guiné-Bissau. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Borges Coelho, Op. Cit., p. 193 
13 Martin Shipway, Decolonization and its impact, p. 238 
14 Patrick  Chambal, Op. Cit., p. 23 
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